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Rosną koszty - trudna
sytuacja miasta

Fot. Archiwum WSzW w Gorzowie

Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki spotkał się w maju z gorzowskimi radnymi, aby porozmawiać o rosnących
kosztach i brakujących pieniądzach w budżecie Gorzowa. Więcej na s. 2.
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Umiemy pomagać
To było coś niezwykłego.
Zasłabła starsza pani i cały tłum
ludzi, znaczy kilka osób rzuciło się
do pomocy. To budujące. Nawet
bardzo, szczególnie w tych dramatycznych czasach.
Wlekłam się do domu, bo pogoda
przygięła mnie do ziemi. I nagle
zobaczyłam, jak nieco starsza ode
mnie kobieta potyka się na nierównym chodniku i upada. Natychmiast do pomocy ruszyły dwie panie.
Pomogły
poszkodowanej
wstać, trochę wsparły. Ale mało tego. Po chwili zatrzymał się samochód i ludzie w nim zaproponowali
podwózkę, poszkodowana pani nie
bardzo chciała, bo mieszkała po
drugiej stronie Kwadratu, ale
uprzejmi ludzie stwierdzili, że podwiozą.
Patrzyłam ze zdumieniem, bo takie obrazki wcale nie są na porządku dziennym. To jednak jest
niezwykłe, że przy znieczulicy, chuligaństwie i tumiwisizmie jednak
cały czas znajdują się ludzie, którzy potrafią bezinteresownie ruszyć
do pomocy. Po prostu i tyle. Nawet
nie chcą słuchać podziękowań.
Może teraz wajcha zachowań
społecznych odegnie się w tę stronę? Oby tak było. Bardzo nam tego
trzeba.
RENATA OCHWAT
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Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki spotka³ siê w maju z gorzowskimi radnymi.
Tematem by³a trudna sytuacja przed jak¹ stoi miasto
w zwi¹zku z podwy¿kami
cen pr¹du, rosn¹cymi kosztami paliwa, wysok¹ inflacj¹ i
podwy¿kami stóp procentowych. Prezydentowi towarzyszyli wiceprezydenci, skarbnik i sekretarz.
Te rosn¹ce koszty, których
skala jeszcze siê zwiêkszy bo na przyk³ad spó³ki energetyczne zapowiadaj¹ podwy¿ki - ju¿ spowodowa³y powa¿ne braki w bud¿ecie. Dotycz¹
one
wszystkich
obszarów funkcjonowania
miasta - spraw spo³ecznych,
edukacji, utrzymania i rozwoju transportu, przebudowy
sieci dróg, inwestycji w infrastrukturê.
Prezydent przedstawia³ po
kolei stan rosn¹cych kosztów utrzymania miasta.
Koszty paliwa w miejskiej komunikacji zwiêkszy³y siê o
oko³o 5 mln z³otych, do energii dostarczanej do miejskich
placówek, m.in. szkó³ i domów pomocy spo³ecznej
trzeba do³o¿yæ ponad 3 mln
z³otych. Do kosztów miasta
doliczyæ trzeba bêdzie roszczenia wykonawców inwestycji, wynikaj¹ce z inflacji i

Fot. £ukasz Kulczyñski/UM

w 1.06.
1945 r. - powstały Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żeliwa
Państwowego Przedsiębiorstwo
Traktorów i Maszyn Rolniczych,
których tradycje kontynuowały
Zakłady Mechaniczne „Gorzów”; upadły w 2000 r.
1985 r. - gorzowianka Katarzyna
Zawidzka została Miss Polonia.
w 2.06.
1976 r. - powstał Automobilklub
Gorzowski.
1997 r. - papież Jan Paweł II
złożył 3,5-godzinną wizytę w
Gorzowie; w pięciolecie pobytu
papieża na górczyńskich
błoniach odsłonięto pomnik Jana Pawła II; ponad trzymetrową
rzeźbę, stojącą na tle 13-metrowego krzyża wykonał prof.
Czesław Dźwigaj z krakowskiej
ASP.
1945 r. - Franciszek Walczak
(22 l.), gorzowski milicjant;
zmarł w wyniku obrażeń zadanych przez sowieckiego marudera, jego pogrzeb był pierwszą
antysowiecką demonstracją w
mieście, a on sam został patronem gorzowskiej ulicy; spoczywa na cmentarzu świętokrzyskim.
w 3.06.
1959 r. - w klubie „Palenisko”,
dziś Mała Galeria GTF przy ul.
Chrobrego 4, odbyło się spotkanie autorskie Władysława Broniewskiego; był to drugi pobyt
poety w Gorzowie.
1987 r. - studenci AWF ustanowili rekord pojemności tramwaju 105N (20 miejsc siedzących,
105 stojących), upychając 362
osoby.
1905 r. ur. się Febronia Gajewska-Karamać, b. nauczycielka w Technikum Gastronomicznym (1946-1978), a obecnie
patronka Zespołu Szkół Gastronomicznych, aktywna działaczka
organizacji charytatywnych, zm.
w 1993 r.
w 4.06.
1989 r. - odbyła się pierwsza tura wyborów parlamentarnych z
udziałem „Solidarności”,
pierwszymi senatorami Ziemi
Gorzowskiej zostali Stanisław
Żytkowski i Stefania Hejmanowska (Komitet Obywatelski
S); mandaty poselskie w pierwszej turze uzyskali tylko bezpartyjni kandydaci „Solidarności”:
Stanisław Bożek (rolnik spod
Międzyrzecza) i Marek Rusakiewicz (student).
w 5.06.
2004 r. - w Gorzowie odbył się
chrzest statku wycieczkowego
„Kuna”, zabytkowego
lodołamacza z 1884 r., odbudowanego wysiłkiem Stowarzyszenie Wodniaków Gorzowskich
„Kuna”.
w 6.06.
1990 r. - odbyła się pierwsza
sesja Rady Miejskiej; pierwszym przewodniczącym RM został Ryszard Sawicki.
2002 r. - Zarząd Miejski zamknął basen w Łaźni Miejskiej.
w 7.06.
1998 r. - otwarto Gorzowskie
Charytatywne Centrum Pomocy

Czerwiec 2022 r.

Rosną koszty - trudna sytuacja miasta

Spotkanie władz miasta miało na celu zapoznanie radnych z sytuacją finansową i perspektywami jej zmiany

rosn¹cej ceny materia³ów
budowlanych.
- Nasze spotkanie rozpoczyna proces przygotowania
siê na rozwa¿ne gospodarowanie bud¿etem w okresie
2-3 najbli¿szych lat - powiedzia³ prezydent Jacek Wójcicki. - Wspólnie musimy
podj¹æ te wa¿ne decyzje i
przetrwaæ te trudne czasy.
Spotkanie w³adz miasta
mia³o na celu zapoznanie
radnych z sytuacj¹ finan-

sow¹ i perspektywami jej
zmiany, wynikaj¹cymi z dostrzegalnych symptomów
ekonomicznych w kraju. Towarzyszy³a mu dyskusja o
kosztach i terminach inwestycji, stanie rozliczenia kredytów, perspektywach funkcjonowania transportu publicznego,
mo¿liwoœciach
poszukiwania oszczêdnoœci i
rezerw. Radni poprosili w³adze miasta o dodatkowe dokumenty dotycz¹ce inwesty-

cji, które pomog¹ im w podejmowaniu decyzji.
Podczas spotkania omawiano równie¿ trzy sprawy,
które wymagaj¹ pilnego
uzgodnienia i podjêcia decyzji. Pierwsza z nich to podwy¿ki cen biletów komunikacji miejskiej. Druga dotyczy³a
cen biletów wstêpu na
S³owiankê. Trzecia - przesuniêcia na póŸniejszy termin,
realizacji zadañ bud¿etu
obywatelskiego.

Analizy i wyliczenia prowadzone w komunikacji miejskiej pokaza³y, ¿e dla zniwelowania braków ceny biletów
musia³yby przekroczyæ 5
z³otych za przejazd. W³adze
miasta, rozumiej¹c, ¿e
by³oby to du¿e obci¹¿enie
dla mieszkañców, zaproponowa³y, by cena biletu normalnego wynosi³a 4 z³ote, a
ulgowego 2 z³ote. Resztê
braków, oko³o dwóch milionów
z³otych,
miasto
pokry³oby z bud¿etu.
Koszty energii elektrycznej
S³owianki wzros³y w ci¹gu
roku o 142 %, a do ciep³a w
ci¹gu pó³rocza CSR musia³o
dop³aciæ dodatkowo ponad
180 tys. z³. Szacowany,
³¹czny wzrost kosztów mo¿e
wynieœæ ponad 2,5 mln
z³otych, st¹d dyskusja o rozwa¿eniu podniesienia cen biletów wstêpu.
- To by³a burzliwa dyskusja,
ale po to by³o to spotkanie powiedzia³ na zakoñczenie
prezydent Wójcicki. - Trudne
czasy wywo³uj¹ spory, ale
proszê o konstruktywn¹
wspó³pracê - doda³ prezydent.
WIES³AW CIEPIELA
Rzecznik Prasowy UM w Gorzowie

Trzeba to wszystko uporządkować
Powstaje nowa komora, a ca³oœæ armatury zostanie zautomatyzowana.
Na terenie centralnej Stacji
Uzdatniania Wody, znajduj¹cej siê przy g³ównej siedzibie
Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji w
Gorzowie na ul. Kosynierów
Gdyñskich, od kilku tygodniu
trwa budowa nowoczesnej
komory oraz wymiana instalacji wodnej.
- Jest to inwestycja o wartoœci 3,9 miliona z³otych netto,
bardzo wa¿na dla nas wszystkich, gdy¿ porz¹dkuje ca³y
uk³ad instalacyjny na terenie
Stacji Uzdatniania Wody
„Centralny” - mówi nam Tomasz Czornak, kierownik
dzia³u inwestycji i rozwoju w
gorzowskim PWiK. - Dziêki
budowie komory bêdziemy
mieli ³atwiejszy dostêp do
ca³ej armatury odcinaj¹cej i
reguluj¹cej przep³yw wody, a
ponadto ca³oœæ zostanie zautomatyzowana. Przypomnê,
¿e SUW przy ul. Kosynierów
Gdyñskich zaopatruje w wodê
spor¹ czêœæ miasta, g³ównie

Fot. Archiwum
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Dzięki budowie komory będzie łatwiejszy dostęp do całej
armatury odcinającej i regulującej przepływ wody

osiedle Staszica, Piaski i dalej
Chwalêcice - dodaje.
Inwestycja ta jest realizowana w ramach czteroetapowego projektu pn. ,,Wymiana sieci wodoci¹gowej w ulicach Kosynierów Gdyñskich,
Moœcickiego, Baczyñskiego,
od SUW Centralny do ulicy
Marcinkowskiego oraz wymiana ruroci¹gów na SUW
Centralny’’.

Jak t³umaczy nam kierownik Tomasz Czornak, znajduj¹ca siê w tym miejscu
sieæ w wielu przypadkach
jest ju¿ ,,wiekowa’’, a prowadzone przez lata remonty
wymiany uszkodzonych rur
odbywa³y siê jedynie fragmentarycznie.
- Dlatego mamy ruroci¹gi z
ró¿nych materia³ów - kontynuuje. - S¹ z ¿eliwa, stalowe,

echogorzowa.pl, www.echogorzowa.pl
Redakcja
ul. Garbary 9, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 724 440 444
redakcja@echogorzowa.pl

wielokrotnie naprawialiœmy
je w miejscach, w których
dochodzi³o do drobnych
awarii, ale teraz to wszystko
trzeba uporz¹dkowaæ. Zrobiæ
raz a porz¹dnie, ¿eby nowa
sieæ s³u¿y³a przez kolejne kilkadziesi¹t lat. Wszystkie prowadzone w ramach tego
czteroetapowego zadania inwestycje maj¹ na celu zwiêkszenie niezawodnoœci dostaw wody dla mieszkañców
miasta. Punktowe odtwarzanie sieci najczêœciej niesie za
sob¹ wiele problemów i
chcemy ich unikn¹æ ich w
przysz³oœci - t³umaczy.
Je¿eli chodzi o prowadzone inwestycje w ramach
wspomnianego zadania, to
poza budow¹ nowej sieci w
ulicy Moœcickiego oraz przebudowy sieci obok Stacji
Uzdatniania Wody przy Kosynierów Gdyñskich, do realizacji pozostanie jeszcze
wymiana sieci na odcinku od
SUW do ulicy Moœcickiego

Redaktor naczelny: Robert Borowy
Skład: Marcin Klimczak – www.starparts.pl
Druk: Polskapresse sp. z o.o.
Drukarnia Poznań, ul. Malwowa 158

(ten etap zostanie zrealizowany wspólnie z Miastem
przy okazji przebudowy ulicy
Kosynierów
Gdyñskich).
Ostatnim zaœ etapem bêdzie
wymiana sieci w ulicy Baczyñskiego od wysokoœci ulicy
Fredry do ulicy Marcinkowskiego. W tym roku planowana jest
wymiana sieci na odcinku od
Kosynierów Gdyñskich do
skrzy¿owania z ulic¹ Fredry.
- Jesteœmy przygotowani
na przeprowadzenie remontu w ramach ostatniego etapu, ale bêdziemy go realizowaæ razem z Miastem, które
planuje modernizacjê drogi
ulicy Kosynierów Gdyñskich.
Chodzi o to, ¿eby wszystko
zrobiæ kompleksowo. Trudno, ¿ebyœmy najpierw sami
rozkopali ulice, wymienili rury, po³o¿yli asfalt, aby za
chwilê go rozbieraæ. Z tym
etapem czekamy na sygna³,
kiedy wspólnie rozpoczniemy prace - koñczy.
RB

Wydawca:
Metalplast-Meblopol Zofia Wiernicka
Garbary 9, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 724 555 549
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Inaczej działa hamulec, gaz,
inaczej przełącza się biegi
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Ostatnie tygodnie by³y bez w¹tpienia szczêœliwe dla Bogus³awa Nowaka, by³ego zawodnika Stali Gorzów, trenera i spo³ecznika.

Fot. Stal Gorzów/FB

Najpierw otrzyma³ on
wsparcie finansowego od
swojego by³ego wychowanka, Bartosza Zmarzlika na
zakup elektrycznego wózka
inwalidzkiego, a na pocz¹tku
maja ministadion ¿u¿lowy w
Wawrowie nazwano jego
imieniem. Teraz przyszed³
czas na samochód ufundowany przez Klub Sportowy
Stal Gorzów.
- Ostatnie miesi¹ce s¹ dla
mnie jednym pasmem przyjemnoœci. Naprawdê jestem
bardzo szczêœliwy - powiedzia³ nam wzruszony Bogus³aw Nowak.
Od d³u¿szego czasu jego
wielkim marzeniem by³ elektryczny wózek inwalidzki,
który usprawni³by mu codzienne funkcjonowanie. Na
przeszkodzie stanê³y jednak
pieni¹dze, a w³aœciwie ich
brak. Gdy o potrzebie swojego pierwszego trenera dowiedzia³ siê Bartosz Zmarzlik bez chwili zastanowienia
zadeklarowa³ kupno wózka.
W œlad za dwukrotnym mistrzem œwiata poszli w³odarze
gorzowskiego klubu, którzy
ufundowali by³emu reprezentantowi Stali specjalny samochód dostosowany do potrzeb nowego wózka.
- Jakiœ czas temu podjêliœmy decyzjê o zakupie specjalnego auta dla naszej legendy Bogus³awa Nowaka -

Nowy samochód Bogusława Nowaka jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

napisa³ w socialmediach Marek Grzyb. - Samochód jest
przeznaczony do przewozu
nowego wózka elektrycznego i z ca³¹ pewnoœci¹ u³atwi
codzienne funkcjonowanie
Pana Bogus³awa. Auto jest
ju¿ u szczêœliwego w³aœciciela. My te¿ siê bardzo cieszymy - doda³ prezes.
Nowy
samochód
Bogus³awa Nowaka marki
KIA ma 12 lat i jest w pe³ni

dostosowany do potrzeb
osób niepe³nosprawnych,
ale wymaga jeszcze niewielkich przeróbek.
- Samochód jest ca³y czas
przystosowywany do mojego
docelowego wózka elektrycznego. Trochê to jeszcze
potrwa. Dzisiaj by³ przedstawiciel firmy, która zajmuje siê
dostosowywaniem aut do
potrzeb osób poruszaj¹cych
siê na wózkach i trzeba jed-

nak jeszcze parê zmian
wprowadziæ, ¿eby wszystko
by³o idealnie - mówi³ nam w
œrodê B. Nowak.
Pierwsz¹ jazdê nowym autem by³y ¿u¿lowiec ma ju¿ za
sob¹. Jak sam przyzna³ teraz bêdzie musia³ trochê siê
podszkoliæ w jego obs³udze.
- Na próbnym wózku ju¿
dojecha³em do kierownicy i
mia³em okazjê siê przejechaæ. To by³o niesamowite

wra¿enie, bo tam zupe³nie
inaczej wszystko dzia³a. Inaczej dzia³a hamulec, gaz,
inaczej prze³¹cza siê biegi.
To wszystko jest dla mnie
nowoœci¹. Teraz muszê siê
do tego przyzwyczaiæ i opanowaæ to, bo wyjechaæ teraz
nawet do miasta, to mogê
mieæ problem - zdradzi³.
Samochód ma wiele zalet,
które z ca³¹ pewnoœci¹ u³atwi¹ codzienne funkcjonowanie niepe³nosprawnej osobie
i poprawi¹ komfort jej ¿ycia.
- Auto ma otwierane boczne drzwi na pilota. Jest winda, która samodzielnie
zje¿d¿a na podest, na który
wje¿d¿a siê wózkiem, unosi
do góry i wje¿d¿a do œrodka.
Jako
inwalida
mogê
obs³u¿yæ go samodzielnie zakoñczy³.
Piêkny gest Bartosza
Zmarzlika i Stali Gorzów
sprawi³, ¿e ¿ycie niepe³nosprawnego, by³ego ¿u¿lowca
zmieni siê na du¿o lepsze.
Przede wszystkim poprawi
siê jego komfort codziennego przemieszczania siê po
mieœcie. Widok szczêœliwego
i wzruszonego Bogus³awa
Nowaka mówi sam za siebie.
Nie trzeba nic wiêcej dodawaæ. Wielkie brawa za zacn¹
inicjatywê dla dwukrotnego
mistrza œwiata i klubu.
DOROTA WALDMANN

Trawa w mieście pod nadzorem
Podobnie, jak w roku ubieg³ym, bêdzie mniej koszenia traw w Gorzowie.

Fot. Archiwum

Jak informuje Wydzia³ Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego UM informuje, koszenia najczêœciej
bêd¹ siê odbywaæ w rejonie
placów zabaw, skrzy¿owañ,
przejœæ
dla
pieszych,
œcie¿ek rowerowych. Powodem s¹ wzglêdy bezpieczeñstwa.
Wydzia³, odpowiedzialny
za miejsk¹ zieleñ, zaplanowa³ w obecnym sezonie wegetacyjnym œredni¹ roczn¹
iloœæ zabiegów koszenia terenów miejskich. Ta œrednia
to 3-4 razy na terenach
p³askich w parkach, skwerach i w pasach przyulicznych oraz 2-3 razy na skarpach.
W zwi¹zku z ró¿norodnym
charakterem roœlinnoœci oraz
ekspozycji i uczêszczania terenów, iloœæ zabiegów koszenia bêdzie modyfikowana. G³ówne ci¹gi komunikacyjne lub ich czêœci mog¹

W różnych miejscach ilość zabiegów koszenia będzie różna

byæ koszone 5 czy 6 razy, a
inne z kolei ograniczane do
2 lub 3 razy.
W pierwszej kolejnoœci zaplanowano
wykoszenie
ci¹gów komunikacyjnych, po
to by zachowaæ widocznoœæ

w rejonach skrzy¿owañ,
przejœæ
dla
pieszych,
œcie¿ek rowerowych. Podobnie bêdzie w czêsto odwiedzanych fragmentach parków i skwerów miejskich
oraz w okolicach placów za-

baw. Nastêpnie koszenie
bêdzie kontynuowane na pozosta³ych terenach trawiastych
tak, by pierwszy cykl koszenia
zakoñczyæ w pierwszym tygodniu czerwca. Kolejne koszenia bêd¹ uruchamiane w

miarê potrzeb w zale¿noœci od
warunków pogodowych i
wzrostu traw. Drugie koszenie
planuje siê wykonaæ w czerwcu, trzecie w sezonie wakacyjnym, a czwarte we wrzeœniu.
Wyj¹tkiem pozostaje rejon
centrum miasta, z parkiem
Wiosny Ludów, gdzie plan koszenia trawników, polega na
utrzymaniu trawy nie wy¿szej
ni¿ 10 cm. Z kolei, na terenach
nad Wart¹ zabiegi te maj¹ zostaæ wykonane czterokrotnie.
W obrêbie centrum miasta,
ze wzglêdu na reprezentacyjny
charakter terenu, wydzia³ proponuje zmniejszenie iloœci koszeñ jedynie miejscowo, na terenach nadwarciañskich, czyli
na b³oniach przy ulicy Fabrycznej, na Wale Okrê¿nym, przy
ulicy Teatralnej, na skwerze
przy ulicy Chodkiewicza. Tutaj
koszenia bêd¹ ograniczone do
2-3 razy w roku.
(MP)

Człowiekowi im. Jana Pawła II;
urządzono je w pomieszczeniach dawnych restauracji
„Kosmos” i „Woroneż”
w 8.06.
2013 r. - otwarte zostało pierwsze w mieście pole golfowe,
urządzone przez ZUO na terenie
dawnego wysypiska śmieci na
krańcu ul. Śląskiej.
w 9.06.
2004 r. zm. Hieronim Świerczyński (71 l.), architekt od
1959 r. związany z Gorzowem,
współzałożyciel GTSK i „Ziemi
Gorzowskiej”.
w 11.06.
1949 r. - w gorzowskiej stoczni
rzecznej zwodowano pierwszy
holownik wybudowany po wojnie; otrzymał on imię „Chłopicki”.
1918 r. ur. się Antoni Kapusta,
wulkanizator, pionier miasta i
gorzowskiego żużla, sędzia, zm.
w 1984 r.
w 12.06.
1937 r. ur. się Bronisław Rogal,
żużlowiec, wychowanek i jeden
z najlepszych zawodników Stali
(1955-1969), członek pierwszej
polskiej reprezentacji na DMŚ
(1960), finalista IMŚ (1962),
zm. w 1994 r.
w 13.06.
1919 r. ur. się Aleksander Dzilne, b. prezes KS Stal (19671972), pionier miasta, zm. w
2009 r.
w 14.06.
1958 r. - w obiektach dawnej
fabryki Maxa Bahra przy ul.
Fabrycznej ruszyły Gorzowskie
Zakłady Przemysłu Jedwabniczego, później „Silwana”.
1913 r. ur. się Władysław J.
Ciesielski, dziennikarz, pionier
Gorzowa, założyciel i prezes Gorzowskiego Towarzystwa Muzycznego, patron Szkoły Muzycznej nr 2, zm. w 1991 r.
1949 r. ur. się Ryszard Nieścieruk, czołowy pływak KKS „Warta” w Gorzowie, następnie w latach 70. kierownik drużyny
„Stali” i szkoleniowiec żużlowców, b. trener żużlowej kadry
narodowej, trener „Sparty - Polsat” Wrocław, zm. w 1995 r.
w 17.06.
1926 r. ur. się Marian Klaus,
kompozytor, instrumentalista,
stroiciel instrumentów; w l.
1946-81 aktywny gorzowski muzyk i kierownik wielu zespołów,
legenda „Casablanki”, napisał
wiele czardaszy i utworów w
stylu swing i bossa-nova, w tym
Gorzowski wieczór w Casablance, zm. w 2013 r.
w 18.06.
1948 r. - Park Miejski w Gorzowie otrzymał nazwę Parku Wiosny Ludów.
1972 r. - otwarte zostało kąpielisko nad jeziorem Nierzym,
jednocześnie uruchomiono sezonową linię autobusową nr
121.
1909 r. ur. się Leon Kruszona,
pierwszy wiceprezydent Gorzowa (1945-1949), organizator i b.
przewodniczący gorzowskiej organizacji PPS (1945-1948), następnie radca w minister-
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Trzy pytania do Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa
- W po³owie czerwca startuje trzecia edycja cyklu imprez pod
has³em ,,Dobry Wieczór Gorzów’’.
Gdy powraca pan pamiêci¹ do
2020 roku, kiedy to pandemia niejako wymusi³a powstanie tego projektu, to co pan sobie myœli?
- To by³ na pewno strza³ w
dziesi¹tkê, poniewa¿ ,,Dobry Wieczór
Gorzów’’ sta³ siê wydarzeniem dla
wszystkich. Ka¿dy ma szeroki wybór i
mo¿e pójœæ na tak¹ imprezê, na takiego artystê, na jakiego bêdzie
chcia³. Wczeœniej organizowane ,,Dni
Gorzowa’’ skupia³y tysi¹ce mieszkañców niemal w jednym miejscu przez
trzy dni. Teraz mamy mnóstwo wydarzeñ kulturalnych rozci¹gniêtych na
prawie trzy miesi¹ce w ró¿nych miejscach miasta. G³ówne imprezy s¹ w
centrum, dziêki którym ¿ycie w tym
czasie jest bardzo aktywne, a i gastronomia lepiej prosperuje. Wiele z
nich ma charakter kameralny, a
cech¹ wspóln¹ jest to, ¿e przez ca³e
lato mamy dobr¹ zabawê. To efekt tego, ¿e do projektu w³¹czy³y siê
wszystkie instytucje kultury.
- Takie wydarzenie mo¿emy zapisaæ na plus w ¿yciu miasta, ale po
stronie sa minusów s¹ rosn¹ce

Fot. Robert Borowy

stwach Administracji Publicznej,
Gospodarki Komunalnej oraz
Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska, zm. w 1990 r.
w 19.06.
1932 r. ur. się Waldemar Kućko, artysta fotografik i fotoreporter, współzałożyciel GTF,
pierwszy lubuski fotografik
przyjęty do ZPAF, zm. w 1981 r.
w 20.06.
1897 r. - Hermann Paucksch
osobiście uruchomił ufundowaną przez siebie fontannę na
Starym Rynku w Gorzowie.
1945 - Franciszek Śmigielski zarejestrował kawiarnię „Polonia”
przy obecnej ul. Sikorskiego
108; była to dawna Café Voley,
w latach 1958-69 w lokalu tym
mieściła się słynna kawiarnia
„Wenecja”, ok. 1970 r. budynek
został rozebrany.
w 23.06.
1943 r. - w mieście uruchomiono komunikację trolejbusową.
1979 r. - Edward Jancarz i Zenon Plech zdobyli brązowy medal Mistrzostw Świata Par na
Żużlu w Vojens.
1982 r. - w ZKS Stilon zawieszono działalność pierwszej
drużyny hokeja na lodzie. W
praktyce oznaczało to upadek
hokeja w Gorzowie.
w 24.06.
1934 r. - Wilhelm Pluta (19101986), od 1958 r. biskup gorzowski, otrzymał święcenia
kapłańskie.
w 25.06.
1990 r. - odbyło się pierwsze
posiedzenie Sejmiku Samorządowego województwa gorzowskiego; przewodniczącą
została Anna Szulc.
2003 r. - ruszyła Scena Letnia
Teatru w Gorzowie.
26.06.
2001 r. zm. Henryka Żbik-Nierubiec (57 l.), artystka-plastyk,
specjalizująca się w tkaninie artystycznej, od 1970 r. związana
z Gorzowem.
w 27.06.
2005 r. zm. Mieczysław Rzeszewski (74 l.), gorzowski art.
plastyk
w 28.06.
1950 r. - powstało woj. zielonogórskie, które istniało do
1975 r.
1972 r. - bullą Episcoporum
Poloniae coetus papież Paweł
VI wyodrębnił diecezje w Polsce zachodniej i północnej; z
Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej wydzielone zostały:
diecezja gorzowska (od 1992 r.
- zielonogórsko-gorzowska),
szczecińsko-kamieńska (od
1992 r. - archidiecezja) i koszalińsko-kołobrzeska
w 30.06.
1971 r. - minister gospodarki
komunalnej wyraził zgodę na
likwidację poniemieckiego
cmentarza w Gorzowie w części
przeznaczonej na przedłużenie
ul. Pomorskiej i przebudowę ul.
Walczaka; w październiku
PMRN przekazało „Stilonowi”
fragment cmentarza do adaptacji na park wypoczynkowy.
n
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Mieszkańcom należy się trochę zabawy

koszty inwestycji, które ograniczaj¹ mo¿liwoœci rozwoju Gorzowa. Jak mocne czekaj¹ nas ograniczenia w realizacji kolejnych inwestycji i czy w tej sytuacji staæ nas
na zabawê?
- Czekaj¹ nas powa¿ne ograniczenia, widzimy co siê dzieje choæby na
rynku finansowym. Rosn¹ce stopy
procentowe powoduj¹, ¿e pieni¹dz inwestycyjny staje siê dro¿szy, a wiêc

mniej mo¿emy za niego coœ zrobiæ.
Do tego dochodzi coraz wy¿sza inflacja, co przek³ada siê na rosn¹ce
koszty. Wszystkie praktycznie. Ktoœ
powie, ¿e skoro tych pieniêdzy jest
mniej, to nale¿y wprowadzaæ ograniczenia we wszystkich sferach. Ja
uwa¿am, ¿e w tym wszystkim nale¿y
znaleŸæ równowagê. Mieszkañcom
nale¿y siê trochê zabawy, dlatego imprezy kulturalne, sportowe musz¹ siê

odbywaæ. Na tym nie mo¿emy nadmiernie oszczêdzaæ.
- Coraz czêœciej s³yszymy, ¿e wykonawcy inwestycji rozk³adaj¹
rêce i prosz¹ o renegocjacjê
umów, bo chc¹ wiêcej pieniêdzy.
Jak pan do tego podchodzi?
- Indywidualnie. Nie tylko u nas, ale
w ca³ej Polsce ten problem sta³ siê
ostatnio powa¿ny. Z jednej strony jest
to dla nas bolesne, bo wi¹¿e siê z poszukiwaniem dodatkowych Ÿróde³ finansowania dla okreœlonych inwestycji, z drugiej mamy œwiadomoœæ, ¿e
jeœli dana firma nie skoñczy rozpoczêtych prac, to koszty bêd¹ wy¿sze.
Po pierwsze trzeba zrobiæ inwentaryzacjê budowy, rozliczyæ siê z wykonawc¹ i og³osiæ nowy przetarg, w
trakcie którego pojawi¹ siê wykonawcy oferuj¹cy dokoñczenie inwestycji
po nowych, ale du¿o wy¿szych cenach. Oczywiœcie ka¿dy taki wniosek
jest dok³adnie rozpatrywany, pracuj¹
nad tym specjaliœci i prawnicy.
Wszyscy
znamy
wysokoœæ
podwy¿ek, wiemy ile podro¿a³a stal,
asfalt i inne materia³y i rozumiemy
przes³anki, jakimi kieruj¹ siê wykonawcy sk³adaj¹cy wnioski.
RB

Głosy zazdrości popłynęły z całej Polski
Trzy pytania do Bartosza Matuszewskiego, gorzowskiego muzyka, wspó³organizatora Wartowni, przewodnicz¹cego
Fundacji Wspierania Kultury Lokalnej “MagnetOffOn” i managera Klubu MagnetOffOn
- Jakie atrakcje zwi¹zane z
dzia³alnoœci¹ Wartowni czekaj¹
mieszkañców podczas tegorocznej
edycji?
- To pytanie rzeka i co by nie powiedzieæ to ci¹gle mo¿e byæ ma³o.
Mo¿na by by³o w skrócie powiedzieæ,
¿e najwiêksz¹ atrakcj¹ bêdzie to, ¿e
Wartownia jest. Mo¿na zdradziæ, ¿e
poprzednia edycja by³a szczególna,
bo jako ekipa tworz¹ca to miejsce
spotkaliœmy siê po raz pierwszy i zaczêliœmy ze sob¹ pracowaæ. W tym
roku mamy na plecach baga¿ doœwiadczeñ i od pocz¹tku podeszliœmy
do tematu koncentruj¹c siê na tych
elementach, które przy pierwszej
edycji najbardziej siê sprawdzi³y. Naszym zadaniem jest zarówno
wype³nienie swojej roli w ramach
œwietnego cyklu Dobry Wieczór Gorzów jak i osobiœcie poczuliœmy, ¿e
chcemy zaproponowaæ Gorzowianom
jeszcze szersz¹ paletê muzycznych i
nie tylko muzycznych prze¿yæ. Ka¿dy
z wybranych przez nas artystów w
swojej kategorii jest wyj¹tkowy. Czy
bêd¹ to absolutni headlinerzy i legendy jak Durand, Westbam, Peja, Sarius, S³oñ... czy bardziej niszowi artyœci jak Baasch, An On bast, Wczasy,
czy Rzabka - ci dwaj ostatni z wyraŸnym gorzowskim akcentem, wszyscy ciesz¹ siê popularnoœci¹ poœród
ró¿nych odbiorców i wystêp ka¿dego
z nich jest dla tych grup atrakcj¹. W
tym roku zwiêkszyliœmy iloœæ
ciesz¹cych siê ostatnio popularnoœci¹ “Stand Up-ów”. Utrzymaliœmy
równie¿ ciesz¹c¹ siê ogromn¹ popularnoœci¹ porann¹ jogê w niedzielê,
któr¹ ponownie poprowadz¹ dziewczyny ze Studia Jogi Namate. Wróci-

Fot. Krystyna Zwolska
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my z wieloma warsztatami. Afterparty
w klubie MagnetOffOn postaramy siê
dopasowaæ do ka¿dego wydarzenia,
by tym, którym ma³o, mogli kontynuowaæ imprezê do bia³ego rana. W tym
roku bêdzie nowy namiot i ma³a druga scena, by daæ jeszcze wiêkszy wybór ró¿nych klimatów muzycznych
ka¿dego weekendowego wieczoru.
Prze¿yliœmy zarówno deszcz pochwa³,
jak i krytyki. W poprzednim roku g³osy
zazdroœci pop³ynê³y z ca³ej Polski. W tym
roku równie¿ zapraszamy goœci z innych
miast, bo atrakcje siêgaj¹ poziomu najlepszych polskich festiwali. W tym roku
na pewno nie bêdziemy baæ siê deszczu
z nieba, przed którym ochroni nas nowy
dach, dziêki któremu mamy nadziejê nie
odwo³aæ ¿adnej imprezy. Bêdzie wiêcej
kontenerów, wiêcej wystroju i wiêcej
miejsc siedz¹cych. Mamy zamiar jeszcze sprawniej obs³ugiwaæ klientów, by
skróciæ do minimum kolejki po napoje.
Powtarzamy tylko to, co najlepsze,
Catz n Dogz, bo s¹ wspaniali, jak i

wystêp Pesosa na otwarciu czy The
Very Polish Cut Outs, którzy w tamtym roku tak bardzo po³¹czyli ponadpokoleniowo publicznoœæ graj¹c swoje genialne, wysmakowane remixy
Krystyny Proñko, Maanamu, Krawczyka czy Breakoutów w nowoczesnej elektronicznej oprawie. PrzyjdŸcie
sprawdziæ! Zabierzcie znajomych!
Nasze imprezy s¹ bezpieczne.
Bêdzie czuwaæ ochrona, oraz inne
s³u¿by. Robimy wszystko by nikt nie
móg³ powiedzieæ, ¿e w Gorzowie nic
siê nie dzieje.
- Wartownia na sta³e ju¿ wpisa³a
siê w krajobraz Gorzowa. Z czego
wynika jej tak ogromna popularnoœæ?
- Wartowniê wspó³tworz¹ ludzie,
których pasj¹ jest muzyka, wydarzenia, imprezy i koncerty. Wielu z nas
gra na imprezach i festiwalach w ca³ej
Polsce i za granic¹. Nasz¹ “dru¿ynê
pierœcienia” tworz¹ ludzie z ró¿nych
muzycznych œrodowisk, a ³¹czy ja-

koœæ, a nie gatunki. Mamy reprezentantów hip hopu, szeroko rozumianej
muzyki elektronicznej, alternatywnej i
wielu innych. Od samego pocz¹tku
za³o¿eniem by³o stworzenie miejsca
otwartego na rozrywkê i kulturê na
poziomie wielkomiejskim. Maj¹c
miejsce w po³owie drogi pomiêdzy
Berlinem a Warszaw¹ zamarzyliœmy
o jakoœci ma³ych offowych festiwali,
najlepszych klubów i porównywaliœmy
siê z najlepszymi miejscami letnimi
jak pla¿owe kluby nad brzegiem
Wis³y w Warszawie, KontenerArt w
Poznaniu i tym podobnymi. Wiele z
tych pomys³ów uda³o siê zrealizowaæ i
to zapewni³o nam popularnoœæ w mieœcie i rozg³os w ca³ej Polsce.
- Jak zrodzi³ siê pomys³ na organizacjê takiego miejsca w Gorzowie?
- Pomys³ na zorganizowanie takiego
miejsca powsta³ jeszcze pod koniec
roku 2020 podczas spotkania lokalnych dzia³aczy i organizatorów miejskich wydarzeñ z prezydentem Jackiem Wójcickim. Kiedy otrzymaliœmy
zielone œwiat³o ze strony miasta
zwo³aliœmy wiêcej chêtnych i aktywnych osób. Po kilku kolejnych spotkaniach uformowa³a siê nasza “Dru¿yna
Wartowników”. Wszyscy mniej lub bardziej znaliœmy siê z aktywnoœci w miejskiej przestrzeni klubowo-eventowej.
Wielu z nas to DJe, producenci, muzycy, cz³onkowie fundacji, stowarzyszeñ i
organizatorzy z wieloletnim doœwiadczeniem. Razem robimy to co lubimy,
na czym siê znamy i mamy nadziejê,
¿e dostarczymy Wam, drodzy gorzowianie niezapomnianych, mi³ych
wra¿eñ. Do zobaczenia na Wartowni!
DOROTA WALDMANN
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30 lat minęło… jak jeden dzień

Fot. Archiwum Inneko

Spó³ka Inneko powsta³a w
1992 roku i zajmuje siê odbiorem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem
odpadów. Œwiadczy tak¿e
us³ugi doradcze z zakresu
gospodarki
odpadowej.
Oprócz tego prowadzi na
szerok¹ skalê edukacjê
ekologiczn¹ dla mieszkañców Gorzowa Wielkopolskiego i pobliskich gmin.
Maj¹c na wzglêdzie dobro
œrodowiska, Inneko z nale¿yt¹ starannoœci¹ podchodzi do segregacji odpadów komunalnych i ogranicza do minimum kierowanie
ich na sk³adowisko. W tym
celu wykorzystuje automatyczn¹ segregacjê, z której
odzyskuje siê maksymaln¹
iloœæ surowców wtórnych.
Ponadto
zajmuje
siê
sk³adowaniem
odpadów
niebezpiecznych, takich jak
miedzy innymi azbest oraz
produkcj¹ paliw alternatywnych i kompostu.
Spó³ka Inneko na przestrzeni trzech dekad dynamicznie siê rozwija³a, poszerzaj¹c zakres œwiadczonych
us³ug.
Swoj¹
dzia³alnoœæ rozpoczê³a od
sk³adowiska o powierzchni
1,5 ha. Nastêpnie w 1998
roku powsta³ Regionalny
Zak³ad Utylizacji Odpadów
o powierzchni 2,5 ha, na terenie którego znajdowa³o
siê sk³adowisko licz¹ce 1,8
ha. Kolejnym etapem rozwoju by³o powo³anie do
¿ycia w 2001 roku Centrum
Recyklingu Odpadów Budowlanych.
W 2009 roku, na terenie
Regionalnego Zak³adu Utylizacji Odpadów w Chróœciku, utworzono miejsce pochówku zwierz¹t domowych
pn. „Polana Przyjació³”. Kolejn¹ inicjatyw¹ spó³ki by³a
budowa pola golfowego na
terenie
zamkniêtego
sk³adowiska odpadów, która zosta³a zrealizowana w
ramach projektu rekultywacji. Dziewiêciodo³kowe pole
dzia³a od 2013 roku, a jego
g³ówny zadaniem jest popularyzacja gry w golfa
wœród mieszkañców.
W 2018 roku Inneko Sp. z
o.o. rozszerzy³a swoj¹
dzia³alnoœæ o odbiór odpadów od mieszkañców Gorzowa. Do realizacji tego
zadania wykorzystuje pojazdy bezpylne, ekologiczne pojazdy elektryczne
oraz na gaz CNG.
Inneko jest w³aœcicielem
kilku spó³ek zale¿nych
wchodz¹cych w sk³ad Grupy Kapita³owej. Nale¿y do
niej
Inneko
Energia
S³oneczna, która zajmuje
siê produkcj¹ i sprzeda¿¹

Fot. Archiwum Inneko

Jedna z najwiêkszych spó³ek miejskich obchodzi w tym roku swój jubileusz. Inneko Sp. z o.o. (dawniej Zak³ad Utylizacji Odpadów) od trzech dekad
aktywnie dzia³a w bran¿y komunalnej.

Fot. Archiwum Inneko

W Chróściku utworzono miejsce pochówku zwierząt domowych pn. „Polana Przyjaciół”

Fot. Archiwum Inneko

Do odbioru odpadów Inneko wykorzystuje nowoczesny sprzęt

Na terenie zamkniętego składowiska odpadów przy ul. Śląskiej postało pole golfowe

kacja ekologiczna. Spó³ka
wychodzi do mieszkañców
z ciekawymi akcjami uœwiadamiaj¹cymi, jak wa¿na
jest w³aœciwa segregacja
odpadów i jak znacz¹cy
ma wp³yw na œrodowisko.
Jedn¹ z takich kultowych
akcji, któr¹ pokochali gorzowianie, jest Wymieñ
Odpady na Kulturalne Wypady. Oprócz tego realizuje projekty Ekobohater,
Zielona Szko³a, Zielone
Przedszkole i Zielony Miko³aj. Du¿ym zainteresowanie cieszy siê tak¿e
program Inneko Dobry
S¹siad, w ramach którego
w Chróœciku powsta³a
si³ownia zewnêtrzna oraz
specjalne tablice ekologiczne z minigrami oraz
ciekawostkami ekologicznymi. Inneko, jako spó³ka
odpowiedzialna spo³ecznie, anga¿uje siê tak¿e w
liczne akcje char ytatywne.

Fot. Archiwum Inneko

energii ze Ÿróde³ odnawialnych. BioEnergy Farm
Stanowice Sp. z o.o. to kolejna „córka” Inneko, która
posiada elektrociep³owniê
na biomasê oraz paliwo
RDF mocy elektrycznej
1MW i mocy cieplnej 4MW.
W ramach dzia³alnoœci
Centrum badawczo wdro¿eniowego „Eko - Innowacje” spó³ka mo¿e pochwaliæ siê profesjonalnym
i najnowoczeœniejszym laboratorium
badawczym,
które posiada certyfikaty
wydane przez Polskie Centrum Akredytacji.
Inneko RCS, która zosta³a
powo³ana w 2017 roku zajmuje siê ca³orocznym utrzymaniem czystoœci i przejezdnoœci dróg na terenie Gorzowa. Z kolei Inneko SPZ
odpowiada za administrowanie Cmentarzem Komunalnym przy ulicy ¯wirowej.
Jedn¹ z kluczowych sfer
dzia³alnoœci firmy jest edu-

Spółka Inneko zajmuje się odbiorem, zbieraniem, odzyskiem
i unieszkodliwianiem odpadów

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów funkcjonuje od lat w Chróściku

Firma wpisa³a siê ju¿ na
trwa³e w ¿ycie miasta i
pó³nocnej czêœci województwa lubuskiego. Wieloletnie
doœwiadczenie ugruntowa³o

pozycjê spó³ki na rynku i
pozwoli³o na dynamiczny
rozwój oraz poszerzenie
zakresu
œwiadczonych
us³ug.

Szanownej
Jubilatce
¿yczymy samych sukcesów
oraz dalszego prê¿nego
rozwoju.

DW
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Będzie czysto, będzie porządnie
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej og³osi³ przetarg na utrzymanie czystoœci w swoich zasobach.

Program Realizacji
Œwiadczeñ Wzajemnych
pomaga tym, którzy nie s¹
wstanie sp³aciæ zaleg³ych
nale¿noœci.
Wiêcej na
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug
tel. 95 7387 101 wew.4
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl
Zamiana Mieszkañ
ul. We³niany Rynek 3
tel. 95 7387 129
bzm@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. 95 7387 242
adm1@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm1
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A
(budynek przychodni I p.)
tel. 95 7387 150
adm2@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm2
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3
ul. Armii Polskiej 29
tel. 95 7387 173
adm3@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm3
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. 95 7387 194
adm4@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm4
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. GwiaŸdzista 4
tel. 95 7387 203
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm5

Całość musi błyszczeć

Firma lub firmy, które wygraj¹ przetarg, bêd¹ mia³y
ca³kiem sporo pracy, bo s¹
to zasoby wszystkich Administracji Domów Mieszkalnych. Przedmiot zamówienia
obejmuje sprz¹tanie powierzchni w czêœciach
wspólnych wewn¹trz budynków oraz terenów zewnêtrznych i o ³¹cznej powierzchni (wed³ug stanu na
styczeñ 2022 r.) 437 199,25
metrów kwadratowych.
Firmy bêd¹ musia³y miêdzy innymi dbaæ o bie¿¹ce
utrzymanie porz¹dku i
czystoœci w czêœciach
wspólnych wewn¹trz budynków obejmuje: zamiatanie klatek schodowych korytarzy piwnic, pralni, wóz-

Fot. Archiwum ZGM

Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7387 101,
95 7387 102
biuro@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl

wych ptaków i czworonogów
wraz z ich utylizacj¹. W czasie zimy do obowi¹zków nale¿y bie¿¹ce monitorowanie
pogody oraz oczyszczanie
ze œniegu chodników i dojœæ
do budynków i altan œmietnikowych
Zreszt¹ wykaz obowi¹zków
sk³adaj¹cych siê na utrzymanie czystoœci jest znacznie
d³u¿szy. Bo dotyczy tak¿e
pielêgnacji zieleni, dodatkowych akcji sprz¹tania. Ale do
obowi¹zków wliczone zosta³o tak¿e monitorowanie
stanu czystoœci i zadbania
mienia.

Od czerwca będą
sprzątać

Firmy będą musiały dbać o porządek i czystość w częściach wspólnych wewnątrz budynków oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych

karni, pomieszczeñ wodomierzy; mycie klatek schodowych, parapetów, skrzynek odbiorczych, zabudowy
liczników oraz usuwanie
pajêczyn ze œcian, sufitów,
pomiêdzy tralkami, lamperii, stolarki drzwiowej, stolarki okiennej (szyby+ramy+parapety).

Poza tym w zakres obowi¹zków wchodzi: bie¿¹ce
utrzymanie w czystoœci terenów zewnêtrznych - chodników wraz z przyleg³ymi
krawê¿nikami, podwórzy,
placów, placów zabaw,
bram, przejœæ miêdzy budynkami, altanek œmietnikowych, grabienie i wywóz liœci

w
okresie
jesiennym;
oczyszczanie chodników,
okienek piwnicznych i opasek budynków z roœlin i pozosta³ych
nieczystoœci,
opró¿nianie mini koszów z
placów zabaw i administrowanych skwerów, czyszczenie „rynsztoków” otwartych i
zamkniêtych, zbieranie mart-

Firma lub firmy, które wygraj¹ przetarg na tak rozleg³e zadania, przyst¹pi¹ do
zadañ ju¿ od czerwca.
Warto dodaæ, ¿e ZGM co
jakiœ czas boryka siê z nierzetelnymi
firmami
sprz¹taj¹cymi, których pracê
doœæ dok³adnie i wnikliwe
oceniaj¹
poszczególni
mieszkañcy. Dlatego jest tak
wa¿nym, aby wybraæ rzetelnych wykonawców us³ugi.
ROCH

Jeszcze tylko trawa i będzie pięknie
Dobieg³ koñca proces rozbiórki starych szop, które straszy³y na du¿ym podwórku Nowego Miasta. Procesowi
przywracania porz¹dku kibicowali mieszkañcy.
- No i nareszcie tu jakoœ
wygl¹da. Prosiliœmy, prosiliœmy, a¿ siê doczekaliœmy mówi¹ mieszkañcy kamienic
z ul. Armii Polskiej i Krzywoustego, którzy z uwag¹ œledzili proces rozbiórki szopek
od laty szpec¹cych podwórko.
O
porz¹dkowaniu
du¿ego obszaru Nowego
Miasta pisaliœmy od samego
pocz¹tku.

ZGM to przeprowadzi³ - mówi¹ mieszkañcy.

Straszne, niebezpieczne i
szpetne

Szybko i sprawnie

Proces burzenia starych
szop rozpocz¹³ siê w po³owie
kwietnia. Firma, która wygra³a przetarg, doœæ szybko
wyburzy³a zmursza³e i zniszczone mury. Problem z akurat tymi wyburzeniami polega³ na tym, ¿e rudery by³y
przylepione zarówno do postawionych znacznie póŸniej
gara¿y, jak i do hali sportowej zlokalizowanej przy ul.
Kosynierów Gdyñskich. Dlatego te¿ robotnicy z jednej
strony mogli bezpardonowo
wyburzaæ rudery przy u¿yciu
ciê¿kiego sprzêtu, ale z drugiej musieli uwa¿aæ, aby nie
uszkodziæ infrastruktury, która nie by³a przeznaczona do
usuniêcia.
Okaza³o siê, ¿e nic takiego
siê nie wydarzy³o. Po wybu-

Fot. Renata Ochwat

Adresy

Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej musi cyklicznie
og³aszaæ przetargi na wykonywanie prac remontowych,
budowalnych ale i w³aœnie
takich. Kto bêdzie sprz¹ta³
zasoby ZGM, bêdzie wiadomo na pocz¹tku czerwca.
Tym razem poszukiwany
bêdzie wykonawca us³ug na
trzy lata.

No i nareszcie tu jakoś wygląda. Prosiliśmy, prosiliśmy, aż się doczekaliśmy - mówią mieszkańcy kamienic z ul. Armii Polskiej i Krzywoustego

rzeniu starych murów firma
budowalna szubko i sprawnie zaizolowa³a œcianê sali
sportowej, izolacja zosta³a
otynkowana i pomalowana.
Po tym. O tym, ¿e do niedawna w³aœnie tu straszy³y
jakieœ ruderki œwiadcz¹
œwie¿e œlady burzenia oraz

stare zdjêcia, na których te
szpetoty widaæ. - Nareszcie. Jeszcze by siê tu jakaœ
zieleñ przyda³a i bêdzie
prawie piêknie - mówi¹
mieszkañcy okolicznych kamienic, wewn¹trz których
jest to spore podwórko. I
wszyscy maja nadziejê, ¿e

w niedalekiej przysz³oœci
uda siê jeszcze zagospodarowaæ ten teren tak, aby
rzeczywiœcie stal siê podwórkiem z prawdziwego
zdarzenia, a nie zlepkiem
ró¿nych kawa³ków przestrzeni ró¿nie zagospodarowanych. - Dobrze, ¿e

Stare szopki, jakieœ budki
straszy³y tu od lat. By³y niebezpieczne, bo mocno zmursza³e
œciany mog³y siê zawaliæ w
ka¿dej chwili. Przed laty dachy
tych przybudówek by³y „atrakcyjnymi” miejscami zabaw dla
okolicznych dzieci. Ze wzglêdu
na stan ZGM ju¿ blisko 10 lat
temu szpetne rudery ogrodzi³ i
zamkn¹³ do nich dostêp. Ale
ci¹gle brakowa³o pieniêdzy na
to, by je wyburzyæ.
- Ca³y czas planujemy porz¹dkowanie kolejnych podwórek, wymaga to jednak pieniêdzy. W miarê œrodków
bêdziemy oczyszczaæ podwórka z ruder, bo wiemy, ¿e jest to
zwyczajnie oczekiwane przez
mieszkañców - mówi¹ specjaliœci z Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej.
Tylko na samym Nowym
Mieœcie mo¿na ju¿ znaleŸæ kilka dobrych przyk³adów porz¹dkowania przestrzeni podwórkowych. Dlatego te¿ ZGM
deklaruje, i¿ nadal bêdzie
d¹¿y³ do tego, aby szpetne budynki usuwaæ.
ROCH
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Gorzowscy urolodzy zrobili już
ponad 100 operacji da Vinci
Nie min¹³ rok, od kiedy urolodzy zaczêli operowaæ z u¿yciem robota chirurgicznego, a ju¿ maj¹ na koncie ponad 100 zabiegów!
mo¿na je zrobiæ tylko prywatnie - mówi dr Piotr Petrasz.

Fot. Archiwum WSzW w Gorzowie

Pierwsze urodziny robota

Fot. Archiwum WSzW w Gorzowie

Specjaliœci z Oddzia³u Urologii i Onkologii Urologicznej w
Wielospecjalistycznym Szpitalu
Wojewódzkim w Gorzowie
Wlkp. przekroczyli magiczne
100 operacji prostatektomii radykalnej, czyli najnowoczeœniejszej metody leczenia raka
prostaty.
- Ta metoda, w porównaniu z
innymi, przynosi wiele korzyœci
pacjentom. Przede wszystkim
szybciej wracaj¹ do normalnej
aktywnoœci, jest mniejsze ryzyko powik³añ, mniejsza utrata
krwi i znacznie mniejsze dolegliwoœci bólowe ni¿ po zwyk³ej
operacji - wylicza dr n. med.
Piotr Petrasz, kierownik gorzowskiej urologii. Specjalista
dodaje, ¿e dziewiêciu na dziesiêciu pacjentów po zabiegu z
robotem ju¿ w drugiej dobie
opuszcza szpital. Po operacji
laparoskopowej pacjenci z regu³y zostaj¹ na oddziale cztery
dni. Po tradycyjnym zabiegu nawet tydzieñ.

Plan na skrócenie kolejki

- Przy usuwaniu raka prostaty
najtrudniejsze jest odtworzenie
ci¹g³oœci uk³adu moczowego.
Przy zabiegach robotem da
Vinci udaje siê zrobiæ idealne
zespolenie, dziêki czemu uni-

Mija rok od pierwszej w dziejach gorzowskiego szpitala
operacji z zastosowaniem robota da Vinci

W tej chwili na zabieg trzeba u nas czekać trzy miesiące. Chcemy
zwiększać tempo, żeby skrócić kolejkę - mówi dr Petrasz.

kamy powik³añ typu nietrzymanie moczu - mówi dr n. med.
Piotr Petrasz.
Metoda prostatektomii radykalnej w asyœcie robota da Vinci jest przeznaczona dla pacjentów z rakiem prostaty,
ograniczonym do narz¹du i
bez przerzutów do innych organów. Operowani s¹ mê¿czyŸni do 75. roku ¿ycia. Pacjenci
gorzowskiego szpitala to osoby oko³o 60. roku ¿ycia, ale nie
zawsze. - Najm³odszy, jakiego
operowaliœmy, mia³ 39 lat - mówi dr Petrasz.
Gorzowscy urolodzy w tygodniu robi¹ 4 zabiegi przy pomocy da Vinci. Wkrótce chc¹

Zespó³ gorzowskich urologów operuj¹cych za pomoc¹ da Vinci tworz¹: dr
Piotr Petrasz, lek. Marcin
Ga³êski (najdalej za trzy
miesi¹ce, po zdanym egzaminie, bêdzie móg³ operowaæ samodzielnie) oraz lek.
Dominika Gajewska, która
asystuje podczas zabiegów. - Jesteœmy ju¿ na tyle
zgrani, ¿e podczas operacji
nie musimy rozmawiaæ.
Ka¿dy wie, co ma robiæ opisuje dr Piotr Petrasz.
Dziêki zgraniu i wprawie,
do jakiej doszli gorzowscy
lekarze, skomplikowany zabieg prostatektomii radykal-

dojœæ do 6, ¿eby rocznie przeprowadzaæ 250 operacji. - W
tej chwili na zabieg trzeba u
nas czekaæ trzy miesi¹ce.
Chcemy zwiêkszaæ tempo,
¿eby skróciæ kolejkê - mówi dr
Petrasz.
W polskich szpitalach jest teraz 15 systemów operacyjnych
da Vinci. Wiêkszoœæ w tzw.
rozruchu, co oznacza 30-40
zabiegów rocznie. Zaledwie
kilka oœrodków wykonuje
wiêcej ni¿ 100 operacji. Nic
dziwnego, ¿e do gorzowskiego
szpitala zg³aszaj¹ siê pacjenci
z ca³ego kraju!

Najpierw biopsja fuzyjna,
potem zabieg

nej trwa najwy¿ej dwie godziny.
Gorzowski oddzia³ urologii
mo¿e siê te¿ pochwaliæ œwietnym zapleczem diagnostycznym. To m.in. najnowoczeœniejszy system do wykonywania biopsji fuzyjnej stercza,
czyli pobierania wycinków z
gruczo³u prostaty z precyzyjnie okreœlonych obszarów. Takie
biopsje
robimy
wy³¹cznie pacjentom, którzy
lecz¹ siê u nas i s¹ kandydatami do operacji przy pomocy
da Vinci. Inwestujemy w swoich pacjentów, bo to badanie
nie jest refundowane z NFZ.
Poza naszym szpitalem

Lada moment minie rok od
pierwszej w dziejach gorzowskiego szpitala operacji z zastosowaniem robota da Vinci. 17 maja
2021 r. zabieg prostatektomii radykalnej wykona³ w³aœnie dr n.
med. Piotr Petrasz w asyœcie lek.
Marcina Ga³êskiego (pionierski
zespó³ tworzyli te¿: anestezjolog
Dorota Hajdamowicz, pielêgniarki instrumentariuszki Katarzyna Kowalski i Krystyna MajHelicka oraz pielêgniarka Agnieszka Nowicka-Filipowski).
Wkrótce po urologach certyfikaty
„na da Vinci” zdobyli gorzowscy
ginekolodzy i chirurdzy. Ka¿dy
musia³ najpierw zaliczyæ co najmniej 1000 godzin szkoleñ.
Nowoczesny robot da Vinci
kosztowa³ prawie 10 mln z³. Zakup by³ mo¿liwy dziêki wsparciu
Urzêdu Marsza³kowskiego (dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Lubuskie 2020) pozytywn¹ opiniê „o
celowoœci inwestycji” wyda³ wojewoda lubuski (pozytywna opinia IOWISZ), gorzowski szpital
wsparli te¿ marsza³kowie
wszystkich województw.
WSZW W GORZOWIE

Nowoczesny aparat do wentylacji
Gorzowski szpital kupi³ kolejne nowoczesne urz¹dzenie do ratowania maluszków.
- Ten aparat synchronizuje
siê z oddechem ma³ego pacjenta, wychwytuje zbyt p³ytki
oddech i go pog³êbia - t³umaczy dr n. med. Barbara Michalczyk, kierownik Oddzia³u Noworodkowego z Pododdzia³em
Intensywnej Opieki nad Noworodkiem w naszym szpitalu.
Co daje ten nowoczesny
sprzêt? Przede wszystkim
noworodków nie trzeba intubowaæ (umieszczaæ rurki w
tchawicy). Dziêki temu, ¿e
urz¹dzenie synchronizuje siê
z oddechem dziecka, a nie
wymusza zadan¹ iloœæ odde-

Fot. WSzW w Gorzowie

- Jesteœmy jednym z nielicznych szpitali, który posiada taki
sprzêt - mówi Barbara Michalczyk, szefowa oddzia³u
noworodkowego. Nowoczesny
aparat do wentylacji, to kolejne
urz¹dzenie, które w ostatnim
czasie trafi³o na oddzia³.
Na Oddzia³ Noworodkowy z
Pododdzia³em Intensywnej
Opieki nad Noworodkiem w
Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie
Wlkp. trafi³o w³aœnie nowoczesne urz¹dzenie do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej
wczeœniaków i noworodków.

Zanim nowoczesne urządzenie trafiło na oddział intensywnej
opieki nad noworodkiem, lekarze i położne przeszli szkolenie, jak go używać

chów, p³uca maluszków
szybciej wracaj¹ do zdrowia.
- A to oznacza, ¿e znacznie
szybciej noworodek mo¿e
opuœciæ oddzia³ intensywnej
terapii - wyjaœnia dr Barbara
Michalczyk.
Nowoczesne urz¹dzenie
trafi³o w³aœnie na oddzia³ intensywnej opieki nad noworodkiem. Wczeœniej wszyscy
lekarze z oddzia³u oraz
po³o¿ne przesz³y szkolenie,
jak go u¿ywaæ.
Miesi¹c temu oddzia³ noworodkowy „wzbogaci³” siê o
nowe stanowisko do resuscy-

tacji noworodków. Choæ na
szczêœcie rzadko na oddziale przeprowadzana jest pe³na
resuscytacja, ale wsparcie
oddychania u noworodków
jest bardzo czêsto potrzebne.
- G³ównie u wczeœniaków i
po cesarskim ciêciu - mówi
dr n. med. Karolina Adamek
z oddzia³u noworodkowego
gorzowskiej lecznicy. Nowe
stanowisko do resuscytacji
trafi³o w³aœnie do sali, gdzie
przeprowadzane s¹ cesarskie ciêcia.

WSZW W GORZOWIE
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Po prostu pomaga się
człowiekowi w potrzebie
Z Jackiem Wiernickim, dyrektorem gorzowskiej firmy Metalplast i spo³ecznikiem, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Renata Ochwat

- Panie Jacku, 24 lutego
tego roku, otwiera pan radio i s³yszy - Rosjanie najechali na Ukrainê. Pana
pierwsza myœl?
- (d³u¿sza chwila ciszy) Pomyœla³em, ¿e mo¿na siê by³o
tego spodziewaæ. Czekaliœmy
na to ju¿ od d³u¿szego czasu,
¿e to siê musia³o wydarzyæ.
- Dlaczego pan tak pomyœla³?
- Historia agresji Rosji na
Ukrainê trwa ju¿ przecie¿ od
wielu lat. To jest praktycznie
od 2014 roku, kiedy Rosjanie
zaanektowali Krym i zajêli
Donieck i £ugañsk. Ukraiñcy
s¹ od wielu lat nam bliscy.
Mamy z nimi kontakt na co
dzieñ. Wielu mieszka z nami.
Dziel¹ przestrzeñ naszego
miasta i naszego kraju w liczbie kilku milionów. I te informacje dociera³y do nas poprzez te osoby, ich rodziny,
które tam zosta³y. Prze¿ywa³y
tragedie, które tam mia³y
miejsce od czasu próby
t³umienia protestów na Majdanie, czyli od listopada 2013
roku. Dlatego te¿ du¿o siê
rozmawia³o.
I
niestety,
wszystko teraz zmierza³o ku
tej wojnie. A jeœli chodzi o
emocje, to by³o przera¿enie.
Obawialiœmy siê, ¿e jest to
pocz¹tek czegoœ wiêkszego.
Rozpatrywaliœmy
nawet
kwestê III wojny œwiatowej.
Zjawisko to rozpatrywali
tak¿e politolodzy, spo³ecznicy, socjologowie. Nikt z nich
nie by³ w stanie jednak przewidzieæ, jak to wszystko siê
zacznie. Oczywiœcie nie
chcia³bym wró¿yæ, ¿e to
bêdzie mia³o jak¹œ bardziej
globaln¹ kontynuacjê. Mam
nadziejê, ¿e nasi koledzy zza
wschodniej granicy odpowiednio rozprawi¹ siê z wrogiem. Na razie im siê to udaje.
- A druga pana myœl tego
dnia, 24 lutego?
- Jak siê przed tym wszystkim zabezpieczyæ.
- I co pan wymyœli³?
- Pierwsza rzecz, po jak¹
siêgn¹³em, to informacje, co
importujemy z Ukrainy. Jak
wygl¹daj¹ nasze relacje. Od
pocz¹tku by³em spokojny, jeœli chodzi o ¿ywnoœæ. Bo mimo tego, ¿e Ukraina jest w tej
materii potêg¹, to nas to, jako
Polski czy Europy nie dotyka.
Natomiast z³o¿a ju¿ tak. Dlatego te¿ wszystkie œrodki naszej firmy posz³y w tym kierunku, aby siê zabezpieczyæ
w te rzeczy, których za chwilê
mog³o
brakowaæ.
Na
szczêœcie
po
trzech

J. Wiernicki: Mam nadzieję, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku

miesi¹cach, od 24 lutego
wiem, ¿e nie jest a¿ tak Ÿle,
choæ muszê przyznaæ, ¿e deficyt siê jednak pojawi³. Ceny
id¹ w górê, ale jednak siê zabezpieczyliœmy, przynajmniej
na pewien okres.
- A trzecia myœl jest taka,
¿e trzeba bêdzie pomagaæ…
- Tak, oczywiœcie. No to bez
dwóch zdañ. Choæ wiadomo,
¿e w takiej sytuacji, w takim
momencie myœli siê przede
wszystkim o swojej rodzinie,
nie
o
sobie,
ale
o
najbli¿szych. Natomiast nagle u naszych drzwi pojawiaj¹
siê ludzie, którym trzeba,
trzeba, bezwarunkowo nale¿y pomóc. I tutaj, myœlê, ¿e
nie tylko moja rodzina, ale w
skali kraju bardzo du¿o ludzi
nie zastanawia³o siê d³ugo,
¿e trzeba pomóc. Przecie¿
wojny towarzysz¹ nam od pocz¹tku historii. Natomiast moje pokolenie tego nie zna. To
jest pierwsza wojna, która odbywa siê tu¿ za granicami,
tak naprawdê bardzo blisko
nas. I od razu odczuliœmy to
emocjonalnie. A po chwili fizycznie za spraw¹ tych
wszystkich s¹siadów, którzy
do nas dotarli, w wiêkszoœci
kobiety i dzieci. Kobietom i
dzieciom siê nie odmawia.
- I natychmiast pan ruszy³
do pomocy.
- Tak, dok³adnie. Ruszyliœmy do pomocy. Mam to
szczêœcie, ¿e mój tata - Augustyn Wiernicki prowadzi
stowarzyszenie charytatywne, które po to funkcjonuje,

po to jest, ¿eby pomagaæ. Nie
ma tu podzia³u na narodowoœci, religie, pochodzenie, cokolwiek. Po prostu pomaga
siê cz³owiekowi w potrzebie. I
tutaj, dlatego ¿e od jakiegoœ
czasu zatrudniamy Ukraiñców, pojawi³a siê taka proœba, czy by³aby mo¿liwoœci.
No i zareagowaliœmy zero-jedynkowo. Nie spodziewaliœmy siê, ¿e to bêdzie a¿ tak
du¿a liczba ludzi. Myœleliœmy,
¿e to bêdzie trwa³o doœæ wolno, bêd¹ to pojedyncze osoby, a nie, ¿e w krótkim czasie
pojawi siê u nas ponad sto
osób, a tak naprawdê to
dwieœcie.
- Czêœæ z nich umieœciliœcie w centrum przy ul.
S³onecznej, a czêœæ pojecha³a do waszego oœrodka
w D³ugiem. I co istotne, na
cito uruchamialiœcie ten
oœrodek.
- To prawda, oœrodek jeszcze do niedawna nie by³
przystosowany do funkcjonowania w okresie zimowym.
By³y tam pewne mankamenty zwi¹zane z ogrzewaniem,
zepsute grzejniki. Trzeba by³
to wszystko zorganizowaæ i
to spoczê³o na moich barkach. Zorganizowa³em materia³, fachowców, którzy ju¿ w
momencie, kiedy pojawili siê
tam uchodŸcy, pracowali z
dnia na dzieñ, przygotowuj¹c
do u¿ytku kolejne pomieszczenia. Po to, ¿eby to by³y
godne warunki do mieszkania. Proszê pamiêtaæ, ¿e w
lutym temperatury by³y doœæ
niskie.

- Ale przecie¿ pan sam,
osobiœcie ruszy³ do pomocy. Sama by³am œwiadkiem,
jak pan jeŸdzi³ po dary, pracowa³ przy za³adunku samochodów, wy³adunku.
Prowadzi pan spor¹ firm¹ i
jednoczeœnie pracowa³ fizycznie na rzecz pomocy
innym…
- Tak. Dok³adnie tak to wtedy wygl¹da³o.
- Ale dlaczego? Przecie¿
jako dyrektor firmy móg³
pan delegowaæ do tej pracy
swoich ludzi.
- Ciê¿ko jest oczekiwaæ od
drugiego cz³owieka pewnego
poœwiêcenia. Ja mia³em tê
potrzebê. Chcia³em pomóc.
Natomiast powiedzieæ drugiemu - idŸ i pomagaj za darmo no, nie jest to takie proste.
Cz³owiek boi siê tego, ¿e
mo¿e us³yszeæ - nie. Bo ktoœ
mo¿e nie chcieæ. Dlatego te¿
zorganizowa³em firmê tak,
¿ebym móg³ sam to robiæ,
¿ebym móg³ poœwiêciæ ten
czas na pomoc innym. Tym
bardziej, ¿e zg³asza³y siê
osoby, które chcia³y wspieraæ. Trzeba zaznaczyæ, ¿e byli to ludzie pochodzenia ukraiñskiego. Jeden z naszych
pracowników mnie wspiera³.
Razem jeŸdziliœmy. Ka¿dy
nastêpny dzieñ pokazywa³
kolejne potrzeby. Pojawia³y
siê ci¹gle nowe sytuacje. Nie
by³o to tak, ¿e byliœmy jakoœ
super zorganizowani. S¹ w
Gorzowie pewne organizacje,
które tym siê zajê³y profesjonalnie, natomiast my dzia³aliœmy z dnia na dzieñ. By³a po-

trzeba, by³a mo¿liwoœæ, czy
to wywiezienia pewnych rzeczy do Ukrainy, czy zgromadzenia tutaj rzeczy potrzebnych na miejscu, to siê to robi³o. Muszê powiedzieæ, ¿e
sami Ukraiñcy byli œwietnie
zorganizowani. I du¿o impulsów wychodzi³o w³aœnie od
nich. Dzwonili do nas, informowali o tym, co jest potrzebne.
- Dla przyk³adu?
- By³a taka sytuacja, ¿e z
moim pracownikiem i przyjacielem Jurijem pojechaliœmy
w Polskê, kilkaset kilometrów
tylko po to, ¿eby przywieŸæ
ca³ego busa rzeczy codziennego u¿ytku potrzebnych do
normalnego ¿ycia. Te dary
zjecha³y do Polski, trzeba je
by³o odebraæ. O pomoc poprosi³o nas Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie. Nie
zastanawialiœmy siê zbyt
d³ugo. Pojechaliœmy, przywieŸliœmy te rzeczy. I tak to funkcjonowa³o.
- A jak to wygl¹da w tej
chwili?
- Z naszej strony sytuacja
trochê siê uspokoi³a. Widzimy, ¿e koledzy zza wschodniej granicy radz¹ sobie i ta
wojna nie jest przegrana.
Mam nadziejê, ¿e to wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Dlatego te¿ te kobiety z
dzieæmi, które u nas zamieszka³y, trochê inaczej reaguj¹.
Widaæ, ¿e pewien ciê¿ar z
nich zszed³. Zaczynaj¹ siê organizowaæ. Dlatego te¿ ta pomoc przesz³a w inny charakter.

- Czyli?
- Taki bardziej animacyjny.
Organizujemy ró¿nego rodzaju spotkania animacyjne,
zajêcia dla dzieci - tu wespó³
z pani¹ Krystyn¹ Omelchenko, ¿on¹ naszego pracownika, bo ona jest inicjatork¹
ró¿nych zajêæ dla dzieci polskich i ukraiñskich. I one siê
odbywaj¹ w Filharmonii, ale i
w Spichlerzu. I tu staramy siê
zorganizowaæ autokar, farby
dla dzieci i inne takie rzeczy.
- Pana ojciec, zaprawiony
w bojach pomagania ludziom, Augustyn Wiernicki
powiedzia³, ¿e to nie bêdzie
sprint, ale raczej i na pewno maraton. Zgadza siê
pan z tak¹ tez¹?
- Tak, oczywiœcie. My byœmy chcieli, aby to by³ sprint.
Ale wszystko wskazuje, ¿e to
bêdzie maraton. U mnie w
domu od pocz¹tku wiedzieliœmy, ¿e jesteœmy skazani na
pewien rozdŸwiêk serwowany przez media, które podawa³y tê bardziej emocjonaln¹
czêœæ tego, co siê dzieje w
Ukrainie. Natomiast ta strategia rosyjska nie jest a¿ tak
bardzo nieudolna, jakby siê
wydawa³o. Widaæ, ¿e maj¹
du¿e zasoby i ta wojna jeszcze potrwa. S¹ to informacje,
które docieraj¹ do nas z frontu od przyjació³ Ukraiñców.
- Jesteœcie w stanie pomagaæ przez d³ugi czas?
- To nie jest proste. Myœlê,
¿e wszyscy Polacy, którzy na
samym pocz¹tku wojny zaanga¿owali siê i mieli to serce
na d³oni, ju¿ gdzieœ z wolna
trac¹ zapa³, a bardziej mo¿liwoœci. Pojawia siê zmêczenie. Przecie¿ to ju¿ jest trzy
miesi¹ce. A jeœli ktoœ ma
uchodŸców w domu czy w inny sposób wspiera regularnie
osoby z Ukrainy, ma prawo
byæ zmêczony. A co bêdzie,
jeœli pomyœlimy o perspektywie roku? Tu bez systemowych rozwi¹zañ nie jesteœmy
w stanie tego poci¹gn¹æ. Pytanie, czy nasze pañstwo to
poci¹gnie? Czy Unia Europejska nas wesprze? I tu siê
pojawia kolejna rzecz. Na pocz¹tku to by³y emocje - chcieliœmy i wspieraliœmy. Dziœ musimy ca³emu œwiatu pokazaæ
jacy jesteœmy. Pokazaæ, ¿e
jesteœmy goœcinni, innymi
s³owy, musimy ¿yæ razem my i Ukraiñcy, wspieraæ siê
nawzajem, bo to jest w naszym wspólnym interesie, miêdzy innymi po to, aby œwiat
widzia³, ¿e warto w nas zainwestowaæ.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Felix Hobus znalazł bożka w polu
Bo¿ek jest niewielki, ma dziurki w uszach oraz maskê na twarzy a w d³oniach trzyma miskê na deszcz.
go. Tak te¿ przedstawia³ swoje znalezisko 15 lutego 1902
roku na posiedzeniu Berliñskiego Towarzystwa Antropologicznego. Dok³adnie 120
lat temu œwiat us³ysza³ o figurce, któr¹ zaczêto przyrównywaæ do innych wybitnych œladów kultury materialnej, jak choæby do Wenus z
Willendorfu. Znalezisko rozpali³o naukowców, bo takie
artefakty zdarzaj¹ siê rzadko. Za to znalezisko zyska³
przydomek
Schliemanna
znad Warty, czyli porównany
zosta³ do odkrywcy Troi.
Pastor Hobus d³ugo trzyma³
figurkê w swoim domu.
Chêtnie o niej opowiada³,
dba³ o ni¹ bardzo. Ostatecznie jednak zabytek podarowa³ Królewskiemu Muzeum
Etnologicznemu w Berlinie.
Zosta³ on umieszczony na
parterze muzeum w sali nr 1,
zawieraj¹cej znaleziska z
Brandenburgii, razem z innymi eksponatami pochodz¹cymi z cmentarzyska w
Deszcznie. W³adze muzeum
sporz¹dzi³y równoczeœnie

Fot. Archiwum

Kiedy pastor Felix Hobus,
zwany Schliemannem z
Deszczna wychodzi³ na spacer 23 wrzeœnia 1901 roku,
wcale siê nie spodziewa³, ¿e
znajdzie ma³a figurynkê, dziêki której trafi do podrêczników dla archeologów. Choæ
miejsce nie jest do koñca
oznaczone, to mo¿na przypuszczaæ, ¿e by³o to gdzieœ
ko³o Krupczyna lub Ciecierzyc.
Tak o znalezisku pisa³ sam
Hobus: Figurka sta³a w
piaszczystej ziemi, na g³êbokoœci oko³o 75 cni, odchylona
nieco do ty³u, z twarz¹ zwrócon¹ na zachód. Twardy,
¿ó³ty piasek, którym by³a
ca³kowicie wype³niona, zapobieg³ rozbiciu tej figurki, pustej w œrodku i przypominaj¹cej kszta³tem butelkê. Z
wszystkich stron otacza³o j¹
kilka ma³ych garnków. W pobli¿u sta³a czarna urna wype³niona spalonymi koœæmi
oraz liczne wazy, ustawione
w pó³okr¹g otwarty na
po³udnie, które wed³ug Vossa
nale¿a³y do typu górzyckie-

Bożek jest niewielki, ma
dziurki w uszach oraz maskę
na twarzy a w dłoniach trzyma miskę na deszcz

formê odlewnicz¹ i wykona³y
kilka kopii figurki. Jedn¹ z
nich Hobus przekaza³ gorzowskiemu muzeum regionalnemu, drug¹ umieœci³ w
swoich zbiorach
Felix Gottfrid Ferdinand Hobus urodzi³ siê 26.01.1866
roku w S³awnie (Schlawe) na
Pomorzu Zachodnim. Gimnazjum ukoñczy³ w Szczecinku, studia odby³ w Greifswaldzie i Berlinie. W czasie stu-

diów poznawa³ tajniki muzyki
i antropologii. Œwiêcenia
kap³añskie przyj¹³ 1.05.1898
roku w berliñskiej katedrze.
Do Deszczna przyby³ w
marcu 1901 roku. Obj¹³ funkcjê pastora pomocniczego,
który mia³ pomóc piastuj¹cemu tam jeszcze urz¹d, ale
bardzo choremu pastorowi
Gensichenowi. Pos³ugiwa³ i
mieszka³ w Deszcznie a¿ do
swojej œmierci w 1941 roku.
Pochowany zosta³ przy koœciele w Deszcznie, ale nie
bardzo wiadomo, w którym
miejscu.
Mo¿na jedynie przypuszczaæ, ¿e pasj¹ archeologiczn¹
zarazi³ siê w swoich berliñskich latach, kiedy to chadza³ na wyk³ad poœwiêcone
w³aœnie wyzwalaj¹cej siê na
odrêbn¹ naukê archeologii.
Doœæ zaznaczyæ, ¿e jak ju¿
trafi³ do Deszczna, to z równ¹
pasj¹ pos³ugiwa³ jako pastor
w³aœnie, jak i szuka³ zabytków.
Na jego imponuj¹cej liœcie odkryæ s¹ bowiem:
- cztery niewielkie naczynia
gliniane oraz wykonana z

br¹zu p³aska siekierka - znaleziona ko³o Borka, wczesna
epoka br¹zu;
- ma³a gliniana waza (z I
epoki br¹zu), w której by³y
dwa masywne pierœcienie
br¹zowe i bransoleta spiralna;
- cztery krzemienne groty
oszczepów, krzemienny nó¿
- znaleziony w Brzozowcu;
- liczne u³amki ceramiki oraz
gliniany garnek z przykrywka,
z którego wydobyto 6 z³otych
pierœcionków spiralnych i
z³ot¹ bransoletê (IV okres
epoki br¹zu) z Koszêcina;
- br¹zowa szpila o d³ugoœci
22,6 cm - znaleziona w 1911
w Ulimiu;
- skarb znaleziony w 1911
w Ulimiu. Sk³ada³ siê z 13
przedmiotów: 5 naszyjników,
4 masywnych obrêczy, 2 toporków tulejkowych, szpilki
oraz no¿a z uchwytem (V
okres epoki br¹zu) i wiele innych cennych zdobyczy.
Poza kolekcj¹ archeologiczn¹ pastor Hobus zgromadzi³ równie¿ pokaŸny
zbiór sztuki sakralnej. By³
cz³onkiem Berliñskiego To-

warzystwa Antropologicznego, Etnologicznego i Prehistorycznego. Skarby swoje
przekazywa³ do Muzeum Archeologicznego w Berlinie.
Bogato obdarowane zosta³o
równie¿ muzeum regionalne
w Gorzowie.
Po œmierci Hobusa ca³a jego kolekcja przewieziona
zosta³a do Berlina, gdzie w
1945 roku uleg³a rozproszeniu. Szczêœliwie zachowa³a
siê forma odlewnicza “bo¿ka
z Deszczna”, dziêki czemu
sporz¹dzono szereg kopii.
W kwietniu 1991 roku dziêki staraniom ówczesnego
dyrektora muzeum Zdzis³awa
Linkowskiego, replikê s³ynnej
figurki zyska³o tak¿e gorzowskie muzeum.
ROCH

Korzysta³am z artyku³u
Zbigniewa Milera „Pastor Felix Hobus (1866-1941) „Schliemann doliny Warty”
pomieszczonego w Nadwarciañskim Roczniku Historyczno-Archiwalnym nr 6/2, Gorzów 1999.

Współczesne mamy bywają samotne
Z Ew¹ Ingram, psychologiem, rozmawia Dorota Waldmann
czêœciej jest to czas nieradosny, bo mamy mierz¹ siê z
ogromnymi trudnoœciami.
Wydaje nam siê, ¿e powinien byæ to radosny czas i
dlatego za wszelk¹ cenê
d¹¿ymy do tego, ¿eby taki
by³. M³odym mamom jest
smutno, ciê¿ko i czuj¹ siê
bezradne. Bezradnoœæ jest
uczuciem najbardziej bliskim
w³aœnie mamom. Powinno
byæ piêknie, a okazuje siê,
¿e ta rzeczywistoœæ jest
ca³kiem inna ni¿ nam siê wydawa³o i zupe³nie inna ni¿
kreuj¹ to media spo³ecznoœciowe. Widzimy na Instagramie piêkne mamy, które
maj¹ posprz¹tany dom, piêkne ciuszki, a tak naprawdê
my musimy zmierzyæ siê z
tym, ¿e trzeba zrobiæ obiad,
przewin¹æ oraz nakarmiæ
dzieci i jeszcze w miêdzyczasie wzi¹æ prysznic i uczesaæ
w³osy. Macierzyñstwo to nie
jest ³atwy czas. Coraz wiêcej
mam cierpi na depresjê poporodow¹, doœwiadcza ogromnej niechêci do ¿ycia, smutku,
rozczarowania, a tak¿e bezradnoœci.
- Jak sobie radziæ w tych
trudnych chwilach?
- Najwa¿niejsz¹ spraw¹
jest, ¿eby siê ich nie baæ.
Trzeba daæ sobie szansê na
to, ¿eby to prze¿yæ, zatrzymaæ siê, przyjrzeæ siê swoim
emocjom i uczuciom. Drug¹
wa¿n¹ rzecz¹ jest proœba o

Fot. Dorota Waldmann

- „Mamy bli¿ej” to grupa
wsparcia dla mam na Facebooku. Sk¹d pomys³ na
taki projekt?
- Pomys³ zrodzi³ siê w mojej
rodzinnej miejscowoœci w
Pracowni Psychologicznej
Relacja, gdzie jako psycholog wspó³pracowa³am z innymi psycholo¿kami i stworzy³am grupê wsparcia dla
mam. Mamy przychodzi³y ze
swoimi dzieæmi, bo po prostu
trudno by³o im znaleŸæ kogoœ
do opieki. Pandemia uniemo¿liwi³a nam bezpoœredni
kontakt z mamami, a widzia³yœmy ich potrzebê kontaktu z innymi mamami. Dlatego te¿ postanowi³am jakiœ
czas temu za³o¿yæ Fundacjê
Dobre Relacje i w ramach jej
dzia³alnoœci powsta³ pomys³,
¿eby nie ograniczaæ siê do
spotkañ z mamami na terenie specjalistycznej poradni
psychologicznej, ale wyjœæ
poza gabinet i daæ tak¿e innym mamom szansê, aby ze
sob¹ pobyæ. Chcemy obj¹æ
tym projektem ca³¹ Polskê,
¿eby mamy mog³y byæ bli¿ej
siebie.
- Mog³oby siê wydawaæ,
¿e macierzyñstwo to radosny czas dla ka¿dej kobiety, ale jak pokazuje
¿ycie nie zawsze tak jest.
Dlaczego?
- Zdecydowanie to nie zawsze jest radosny czas, powiedzia³abym nawet, ¿e

E.Ingram: Nie ma recepty na sukces w macierzyństwie, ani
tacierzyństwie

pomoc i wsparcie. Nie bójmy
siê prosiæ o wsparcie.
- Oprócz najbli¿szych,
gdzie mamy jeszcze mog¹
szukaæ wsparcia?
- Osob¹, która mo¿e pomóc
ka¿dej mamie jest psycholog
lub psychoterapeuta. S¹ to specjaliœci, którzy s¹ otwarci, maj¹
przestrzeñ do tego, ¿eby
wys³uchaæ i poprowadziæ w odpowiednim kierunku. Tak¹
osob¹ jest równie¿ po³o¿na,
która odwiedza mamy w pierwszych tygodniach po urodzeniu.
- Patrz¹c z perspektywy
specjalisty, jakie s¹ najwiêksze
problemy
wspó³czesnych mam?
- To jest bardzo dobre pytanie. Myœlê, ¿e mamy

maj¹ doœæ sporo problemów. Oprócz tego, ¿e
ci¹gle siê zamartwiaj¹ o
swoje dzieci, to przede
wszystkim s¹ samotne. Mówiê to z perspektywy osoby, która pracuje z mamami. Samotnoœæ, poczucie
niezrozumienia, wyobcowanie, du¿a iloœæ spraw na
g³owie, z którymi powinny
sobie umieæ poradziæ, to s¹
takie najwiêksze wyzwania
naszych wspó³czesnych
mam.
- Bardzo czêsto jest tak,
¿e kobiety, które bezgranicznie oddaj¹ siê wychowaniu dzieci popadaj¹ w
„do³ek”, zapominaj¹ o sobie przez co trac¹ pew-

noœæ siebie. Jak j¹ odzyskaæ?
- Sprawdziæ, jakie jest
Ÿród³o tego, ¿e odda³y siê
ca³e macierzyñstwu. Trzeba
zadaæ sobie pytanie: po co,
to robiê. Czy robiê to, po to,
¿eby moim dzieciom by³o
rzeczywiœcie lepiej, czy tak
naprawdê zape³niam jak¹œ
pustkê, któr¹ w sobie noszê.
Jest to temat do przepracowania na terapii, ¿eby odzyskaæ pewnoœæ siebie. Pierwszym krokiem bêdzie praca
nad tym, aby przyjrzeæ siê
sobie, zwiêkszyæ swoj¹
œwiadomoœæ, przygl¹daæ siê
swoim emocjom i powoli wychodziæ z tych do³ków. Warto
zasiêgn¹æ pomocy terapeutycznej.
- Wiele kobiet d¹¿y do tego, aby byæ idealn¹ mam¹.
Jest to w ogóle mo¿liwe?
- Oczywiœcie, ¿e nie. Nie
ma czegoœ takiego, jak idealna mama, czy idealny rodzic.
Ka¿dy rodzic daje czegoœ albo za du¿o, albo za ma³o.
Jednak z ca³¹ pewnoœci¹
ka¿da mama jest najlepsz¹
mam¹, jak¹ mo¿e byæ dla
swojego dziecka.
- Jesteœmy w stanie znaleŸæ w tym wszystkim taki
„z³oty œrodek”?
- Nie ma recepty na sukces
w macierzyñstwie, ani tacierzyñstwie. Na pewno im mama jest bardziej œwiadom¹,
tym jest lepsz¹ mam¹ dla

swojego dziecka. Im wiêcej
wie o sobie, o tym co robi dla
dziecka, tym jest lepsz¹
mam¹. Myœlê, ¿e teraz jest
bardzo du¿o mo¿liwoœci poszukiwania wskazówek dotycz¹cych
rodzicielstwa.
Oczywiœcie, ma to tak¿e
swoje s³abe strony, bo w Internecie jest bardzo du¿o
nieprawdziwych informacji
dlatego te¿ powinniœmy z
pewnym dystansem do
wszystkiego podchodziæ.
Cennym nurtem jest rodzicielstwo bliskoœci. Myœlê, ¿e
warto siê tym inspirowaæ i
szukaæ informacji na ten temat.
- A co to jest za nurt?
- Rodzicielstwo bliskoœci to
filozofia ¿ycia rodzinnego,
która mówi o tym, ¿e bliskoœæ jest bardzo wa¿na do
tego, ¿eby dziecko mog³o siê
prawid³owo rozwijaæ. Dzieci,
które s¹ szczególnie wra¿liwe potrzebuj¹ bliskoœci mamy. Postulatami tej filozofii
s¹, m.in. karmienie piersi¹,
noszenie dziecka na rêkach,
przytulanie go, czy bujanie.
Czêsto spotykamy siê z takimi stwierdzeniami: nie noœ
dziecka, bo siê przyzwyczai,
albo nie ko³ysz, a przecie¿
tak naprawdê niemowlê
przyzwyczai³o siê do ko³ysania w brzuchu mamy przez 9
miesiêcy i warto to kontynuowaæ.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Te wypadki szczególnie pozostają w pamięci
Z bryg. mgr in¿. Bart³omiejem M¹drym, naczelnikiem Wydzia³u Operacyjno-Szkoleniowego, oficerem prasowym Komendy Miejskiej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Gorzowie, rozmawia Dorota Waldmann

Fot. Robert Borowy

- Jak rozpoczê³a siê pana
przygoda
ze
Stra¿¹
Po¿arn¹?
- Rozpoczê³a siê tu¿ po
ukoñczeniu liceum, poniewa¿ na studia wy¿sze wybra³em Szko³ê G³ówn¹
S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie. Przygoda z po¿arnictwem mo¿e rozpocz¹æ siê
na wiele sposobów. Najczêœciej zaczyna siê od
cz³onkostwa w Ochotniczych
Stra¿ach Po¿arnych, ale
tak¿e czêsto s¹ to wielowiekowe, rodzinne tradycje i
myœlê, ¿e to w³aœnie jest najczêstsza œcie¿ka do bycia
stra¿akiem.
- Zostaæ stra¿akiem - to
by³o pana marzenie z dzieciñstwa?
- Myœlê, ¿e ka¿dy ch³opak
od ma³ego marzy o tym,
¿eby zostaæ stra¿akiem.
Stra¿ak zawsze by³ uto¿samiany z takim bohaterem. W
czasach, kiedy by³em dzieckiem, tych bohaterów nie
by³o za du¿o. Pamiêtam, ¿e
gdy tylko wóz stra¿acki przeje¿d¿a³ przez moj¹ miejscowoœæ, to zawsze wybiegaliœmy i patrzyliœmy, jak
stra¿acy jad¹ ratowaæ dobytek ludzi. By³ to wiêc taki bodziec,
aby
zostaæ
stra¿akiem.
- Co daje panu ta praca?
- Mnóstwo satysfakcji. Pracujê ju¿ prawie 25 lat, wiêc
pozna³em Stra¿ Po¿arn¹ na
wielu stanowiskach i wielu
sferach. Od tej typowo ratowniczo - gaœniczej a¿ po
dzia³kê szkoleniow¹, operacyjn¹, planistyczn¹, ale równie¿ spo³eczn¹ i edukacyjn¹.
- Wyobra¿a siebie pan
dzisiaj w innym miejscu?
- Nie. Tak naprawdê od samego pocz¹tku, gdy tylko
zosta³em stra¿akiem, nie wyobra¿am sobie pracowaæ,
gdzie indziej. Bardzo podoba
mi siê ta praca, daje mi du¿o
satysfakcji g³ównie przez to,
¿e ka¿dy dzieñ jest inny. W
tej pracy nie ma dwóch takich samych dni, czy identycznych akcji. Nie ma monotonii, której osobiœcie nie
lubiê i myœlê, ¿e nie
móg³bym pracowaæ na taœmie w fabryce.
- Pamiêta pan pierwsz¹
akcjê, w której uczestniczy³?
- Tak. To by³ wyjazd jeszcze
podczas studiów. W Zak³adzie Ratowniczo - Gaœniczym
Szko³y G³ównej S³u¿by
Po¿arniczej wyje¿d¿aliœmy
do po¿aru mieszkania na
warszawskim ¯oliborzu. Na
szczêœcie by³a to tylko przypalona potrawa w garnku na
kuchni. Nie mniej jednak
sam ten pierwszy wyjazd na
sygna³ach, za³o¿enie nomexu, czyli specjalnego ubrania

Bryg. B. Mądry: Pandemia mocno zmieniła nasze funkcjonowanie i organizację pracy

i wejœcie do dzia³añ z lini¹
wodn¹ zapamiêtam na zawsze. Z takich akcji, które
zapad³y mi szczególnie w
pamiêci to wypadki drogowe,
w których ucierpia³y dzieci.
To tkwi w g³owie ka¿dego
stra¿aka, który uczestniczy³
w takiej akcji.
- Jak wygl¹da dzieñ pracy stra¿aka?
- Wszystko zale¿y od tego
jakie zajmuje stanowisko i w
którym miejscu pe³ni s³u¿bê.
Dzieñ rozpoczyna siê przed
godzin¹
ósm¹
zmian¹
s³u¿by, czyli przejêciem
wszelkiego sprzêtu, dokumentów i zadañ, które na dany dzieñ s¹ do realizacji
przez
poszczególnych
stra¿aków. Z regu³y od godzin porannych do po³udnia
jest okres doskonalenia zawodowego, æwiczeñ b¹dŸ
samokszta³cenia,
które
stra¿acy realizuj¹ praktycznie przez siedem dni w tygodniu. Pamiêtajmy, ¿e
stra¿acy pe³ni¹ s³u¿bê 24
godziny na dobê. Ta doba
jest podzielona na trzy etapy.
Czêœæ pierwsza - szkoleniowa. W drugiej czêœci
stra¿acy z regu³y æwicz¹ i
uprawiaj¹ jakiœ sport. Mamy
mo¿liwoœæ korzystania z sali
gimnastycznej oraz si³owni.
PóŸniej w godzinach nocnych jest czuwanie, bo statystycznie rzadko która noc
jest bez wezwañ.
- Co jest najtrudniejsze w
pracy stra¿aka?
- Ka¿dy stra¿ak musi mieæ
wszechstronn¹ wiedzê z naprawdê wielu dziedzin. Na
przestrzeni 30 lat, bo obchodzimy 30-lecie Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, zadania i
obowi¹zki Stra¿y Po¿arnej
mocno ewoluowa³y. Z roku
na rok dochodz¹ kolejne elementy, które s¹ przez nas
realizowane, a co za tym
idzie wyszkolenie stra¿aków
i wiedza równie¿ musz¹ byæ

na coraz wy¿szym poziomie.
Nawet, gdyby by³a to podstawowa wiedza, to jednak dotyczy bardzo szerokiego zakresu. Myœlê, ¿e nabycie i
poszerzanie wiedzy teoretycznej i umiejêtnoœci praktycznych to najwiêksza trudnoœæ. PóŸniej pozostaje ju¿
tylko doskonalenie i æwiczenia.
- Stra¿ Po¿arna nie tylko
gasi po¿ary, ale równie¿
uczestniczy w wielu akcjach ratunkowych. Jakich?
- Dok³adnie tak. Tak naprawdê gaszenie po¿arów to
mniej ni¿ 30% wszystkich
zdarzeñ. Nie tylko u nas w
powiecie gorzowskim, ale taki jest trend ogólnopolski.
Pozosta³e zdarzenia to
wszelkiego rodzaju ratownictwa specjalistyczne: techniczne, chemiczne, ekologiczne, wysokoœciowe, poszukiwawczo - ratownicze,
wodne, lodowe… Jak widaæ
ich zakres jest wiêc naprawdê bardzo du¿y.
- Jak wyposa¿ony jest
wóz stra¿acki?
- Reguluj¹ to przepisy wydane
przez
Komendê
G³ówn¹ Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej i z regu³y w ka¿dej
jednostce te pojazdy wyposa¿one s¹ bardzo podobnie
w zale¿noœci od tego do jakiej akcji s³u¿y dany wóz. Jeœli s¹ to pojazdy gaœnicze, to
posiadaj¹ pe³n¹ armaturê
wodno - pianow¹ tj.: sprzêt
do gaszenia po¿arów, komplet wê¿y po¿arniczych, ale
tak¿e urz¹dzeñ do podawania wody, piany, czy proszku
w zale¿noœci od tego z jakiego rodzaju po¿arem mamy
do czynienia. Aby bezpiecznie gasiæ po¿ary na wyposa¿eniu tych pojazdów s¹
równie¿ m. in. sprzêt ochrony uk³adu oddechowego, kamery termowizyjne czy mierniki wielogazowe. Druga ka-

tegoria to pojazdy specjalne,
których wyposa¿enie uzale¿nione jest przeznaczenia
samochodu, czy s³u¿y do ratownictwa
chemicznego,
technicznego czy np. wodnego. W pojazdach takich
znajdziemy np. sprzêt hydrauliczny, pneumatyczny,
ubrania ochronne - chemiczne czy sprzêt nurkowy.
- Patrz¹c z perspektywy
ostatnich kilku lat liczba
po¿arów na terenie Gorzowa i pobliskich miejscowoœci zmala³a, czy ma jednak tendencjê wzrostow¹?
- Na przestrzeni ostatnich
oœmiu lat iloœæ zdarzeñ tak
naprawdê niewiele siê zmienia³a. Zawsze by³o to oko³o
trzy tysi¹ce zdarzeñ. Ró¿nice to ok. 50-100 zdarzeñ
mniej lub wiêcej w skali roku.
Zauwa¿alne sta³y siê grupy
zdarzeñ zwi¹zane z por¹ roku. Cyklicznie wiosn¹ obserwujemy
wzrost
iloœci
po¿arów traw, ³¹k ale równie¿ dzia³ania zwi¹zane z
gwa³townymi zjawiskami atmosferycznymi. Lato to zagro¿enia ze strony owadów
b³onkoskrzyd³ych, po¿ary lasów i zagro¿enia zwi¹zane z
wypoczynkiem nad wod¹.
Zdarzaj¹ siê te¿ gwa³towne,
ulewne deszcze. Jesieñ po¿ary sadzy w kominach i
po¿ary mieszkañ zwi¹zane z
ich dogrzewaniem grzejnikami elektrycznymi czy gazowymi. Zima to zwiêkszona
iloœæ wypadków, kolizji drogowych czy po¿ary mieszkañ.
- W okresie pandemii praca stra¿aków by³a bardziej
wytê¿ona?
- Pandemia mocno zmieni³a nasze funkcjonowanie i
organizacjê pracy. Musieliœmy zmieniæ system pracy
na dwuzmianowy, by ograniczyæ kontakty. Pó³ miesi¹ca
pracowa³a czêœæ stra¿aków,
drugie pó³ pozosta³a, a

wszystko po to, ¿eby odseparowaæ te zmiany i nie dopuœciæ do zaka¿enia, które
wyeliminowa³oby wszystkich
stra¿aków z pracy. Ponadto
musieliœmy zrezygnowaæ z
wielu elementów naszej
s³u¿by, które wpisa³y siê w
nasz¹ codziennoœæ, czyli
wszelkiego rodzaju æwiczenia na obiektach zewnêtrznych - szko³ach,
przedszkolach, czy szpitalach. Ograniczyliœmy bardzo
mocno edukacjê spo³eczn¹,
któr¹ regularnie prowadziliœmy. Nasze remizy przed
pandemi¹
odwiedza³a
ogromna iloœæ dzieci i m³odzie¿y, które poznawa³y pracê
stra¿aka od podstaw, uczy³y
siê, jak zachowywaæ siê w
sytuacjach niebezpiecznych.
Tego nie mogliœmy robiæ.
- A pod k¹tem iloœci zdarzeñ?
- Nie zmieni³a siê a¿ tak
drastycznie. W zwi¹zku z
tym, ¿e ludzie mniej wychodzili na zewn¹trz, to mieliœmy
mniej zdarzeñ zwi¹zanych z
obecnoœci¹ ludzi w przestrzeni publicznej. Mieliœmy
natomiast wiêkszy zakres
dzia³añ, który doszed³ nam
na
mocy
nowych
rozporz¹dzeñ zwi¹zanych z
pandemi¹. I tak dowoziliœmy
starsze osoby do punktów
szczepieñ oraz szpitali. W
zwi¹zku z du¿ym zaanga¿owaniem pañstwowego
ratownictwa medycznego w
walkê z pandemi¹ to
stra¿acy musieli przej¹æ
czêœæ ich obowi¹zków. Przez
ca³y okres pandemii zauwa¿yliœmy bardzo du¿y
wzrost naszych dzia³añ z zakresu ratownictwa medycznego.
- Praca stra¿aka jest
niew¹tpliwie ciê¿ka nie tylko pod wzglêdem fizycznym, ale i psychicznym.
Niemal ka¿dego dnia
spotykacie siê z wieloma
przyt³aczaj¹cymi zdarzeniami i ludzkimi dramatami. Jak udaje wam siê to
udŸwign¹æ?
- Na przestrzeni lat mocno siê to zmienia³o. Kiedyœ
stra¿acy koñczyli s³u¿bê,
szli z tymi zdarzeniami
oraz problemami w g³owie
do domu i próbowali sami
sobie z tym radziæ. Ró¿nie
to
wychodzi³o.
Nasi
prze³o¿eni id¹ w kierunku
rozwoju zarówno ochrony
psychologicznej stra¿aków,
jak i kursów doskonal¹cych
samoradzenie sobie ze
stresem. Nasi stra¿acy regularnie bior¹ udzia³ w takich zajêciach. Mamy równie¿
zatrudnionych
w
ka¿dym województwie psychologów, aby pomóc
stra¿akom, którzy uczestni-

czyli w traumatycznych
zdarzeniach.
- To s¹ cykliczne spotkania z psychologiem,
czy w zale¿noœci od potrzeby?
- W momencie, gdy wydarzy siê coœ traumatycznego
i zdarzenie dotyka indywidualnie stra¿aka, to mamy
24-godzinne dy¿ury psychologów i czêsto z nich
korzystamy. Je¿eli chodzi o
szkolenia, odbywaj¹ siê one
cyklicznie dla wszystkich
stra¿aków. Psycholog przyje¿d¿a do ka¿dej jednostki
prowadzi grupowe zajêcia,
ale rozmawia te¿ indywidualnie
z
danym
stra¿akiem, jeœli jest taka
potrzeba. Zajêcia doskonal¹ technikê radzenia sobie ze stresem. Dziœ w tym
zakresie stra¿ak nie pozostaje sam - ma wiedzê jak
pomóc sobie samem ale i
ma mo¿liwoœæ „przerobienia
problemu” ze specjalist¹.
- W jaki sposób stra¿acy
odreagowuj¹ stres?
- Wiêkszoœæ stra¿aków
„ucieka” w sport. Mamy
szeroki wachlarz dyscyplin
sportowych, który realizujemy. W prawie ka¿dej dyscyplinie odbywaj¹ siê mistrzostwa województwa, b¹dŸ
ogólnokrajowe, w których
bior¹ udzia³ nasi stra¿acy.
Teraz pandemia trochê odpuœci³a i w koñcu mog¹ ruszyæ ponownie zawody.
- Strach jest uczuciem
obcym dla stra¿aków?
- Myœlê, ¿e strach nie jest
obcy stra¿akom. Ka¿dy mówi, ¿e stra¿ak jest odwa¿ny,
ale czy tak jest? Odwaga,
jak powiedzia³ Mark Twain,
„To panowanie nad strachem, a nie brak strachu”.
Myœlê, ¿e w tym cytacie
jest zawarte wszystko, co
stra¿acy czuj¹. To nieprawda, ¿e stra¿acy nie czuj¹
strachu. Ka¿dy z nich go
odczuwa. W pewnym stopniu „boj¹” siê po¿arów,
zdarzeñ, ale wiedz¹, ¿e
jad¹ ratowaæ ludzkie ¿ycie i
to jest dla nich najwa¿niejsze, to motywuje ich do
dzia³ania.
- Jakie warunki musi
spe³niaæ kandydat na
stra¿aka?
- Tych warunków jest dosyæ
du¿o, okreœlaj¹ je rozporz¹dzenia. Z takich niezapisanych jest to odpornoœæ
psychiczna, bo stra¿ak w
swojej pracy mo¿e zderzyæ
siê z ró¿nymi problemami i
sytuacjami.
Dodatkowo
sprawnoœæ fizyczna, szeroki
zakres wiedzy, czy brak lêku
wysokoœci i innych fobii, które
mog¹ negatywnie wp³yn¹æ
na stra¿aka podczas akcji.
- Dziêkuje za rozmowê.
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Praca z inwestorami i napędzanie
polskiej gospodarki
Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje zasiêgiem swojego oddzia³ywania Województwo Lubuskie, Zachodniopomorskie i
Wielkopolskie i jest tym samym jedn¹ z wiêkszych i najszybciej rozwijaj¹cych siê stref w kraju.

Fot. Archiwum KSSSE

KSSSE swoimi dzia³aniami
stymulujê krajow¹ gospodarkê, tak aby wci¹¿ powstawa³y nowe miejsca pracy dziêki kolejnym inwestycjom. Zwolnienia podatkowe
udzielane przez KSSSE s¹
obecnie najwiêksz¹ dostêpn¹ ulg¹ finansow¹ w
Polsce. Strefa oferuje równie¿ bogaty wybór w pe³ni
przygotowanych terenów inwestycyjnych.
Wsparcie
Rz¹du RP i lokalnych samorz¹dów sprawia, ¿e zapewnia nowym inwestorom
przyjazne i bezpieczne warunki do inwestowania. Dziêki powsta³ej w 2018 roku
Polskiej Strefie Inwestycji
ulgê podatkow¹ mo¿na ju¿
uzyskaæ na terenie ca³ej
Polski, niezale¿nie od wielkoœci przedsiêbiorstwa. Nowe inwestycje z sektora
przemys³u i nowoczesnych
us³ug mog¹ byæ realizowane
na dowolnym gruncie, zgodnie z g³ówn¹ zasad¹ PSIca³a Polska Stref¹ Ekonomiczn¹.
G³ównym celem polityki inwestycyjnej jest nie tylko
przyci¹ganie inwestorów,
lecz równie¿ zachêcanie do
dalszego rozwoju w kraju,
rozbudowywania, zwiêkszania zdolnoœci produkcyjnych
i rozwoju. Skutkiem takich
dzia³añ ma byæ powstanie
d³ugofalowych a zatem
trwa³ych powi¹zañ gospodarczych, co zaowocuje powstaniem z³o¿onych ³añcuchów gospodarczych. Polska
Strefa
Inwestycji
przyczynia siê oprócz do widocznego wzrostu liczby inwestycji krajowych i zagranicznych,
równie¿ do
wzrostu dochodów mieszkañców i lokalnych bud¿etów,

r e k l a m a

Podpis: Impact’22 to najbardziej prestiżowe wydarzenie gospodarczo-technologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej

poprawienia siê jakoœci
miejsc pracy i wiêkszej aktywizacja zawodowej mieszkañców,
jak
równie¿
rosn¹ca konkurencyjnoœæ
danych regionów.
Warto nadmieniæ, ¿e w
tym roku KostrzyñskoS³ubicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna, podobnie jak
pozosta³e strefy, obchodzi
25-lecie swojego funkcjonowania.
11-12 maja K-S SSE
wziê³a udzia³ w Impact 2022
w Poznaniu. Impact’22 to

najbardziej presti¿owe wydarzenie gospodarczo-technologiczne w Europie Œrodkowo-Wschodniej, w którym
udzia³ bior¹ topowi managerowie z najwiêkszych globalnych firm, decydenci polityczni, regulatorzy, wybitni
naukowcy oraz œwiatowej
klasy eksperci oraz mówcy.
Nie mog³o wiêc tam zabrakn¹æ K-S SSE, dla której
by³a to œwietna okazja na
bezpoœredni kontakt z potencjalnymi
inwestorami
oraz promocjê Polskiej Stre-

fy Inwestycji. Jej g³ówne
za³o¿enia zosta³y przedstawione w formie otwartej rozmowy podczas jednego z
paneli dyskusyjnych.
Na prze³omie maja i
czerwca powraca po pandemicznej przerwie organizowana cyklicznie konferencja
dla inwestorów w Mierzêcinie pod has³em „Polska gospodarka w obliczu nowych
wyzwañ”. Spotkanie z inwestorami strefowymi i partnerami biznesowymi bêdzie
œwietn¹ okazj¹ do otwartej

dyskusji nad
wp³ywem
ostatnich wydarzeñ na gospodarkê oraz stoj¹cymi
przed nami wyzwaniami.
Ruszy³ równie¿ cykl Strefa
Dobrej Muzyki organizowany przez Kostrzyñskie Centrum Kultury, który od 15 lat
wspiera KSSSE. W ramach
Strefy Dobrej Muzyki KCK
organizuje liczne koncerty,
przyci¹gaj¹ce du¿e iloœci
mieszkañców. Niedawno na
koncercie w Krêgielni, który
odby³ siê 28 kwietnia, wyst¹pi³a Katarzyna Sochac-

ka. 27 maja odbêdzie siê w
Kostrzynie koncert Starego
Dobrego Ma³¿eñstwa, a 23
czerwca w amfiteatrze wyst¹pi Kortez.
Dzia³ania strefy to wci¹¿
przede wszystkim praca z
inwestorami i napêdzanie
gospodarki, dziêki wsparciu
nowych inwestycji. Od pocz¹tku roku widaæ by³o zdecydowanie spowolnienie.
Przyczyni³a siê do tego z
pewnoœci¹ nie tylko pandemia, wojna, jak równie¿
zmiana przepisów, które
obowi¹zuj¹ od 1 stycznia
2022 roku. Po chwilowym
przestoju zainteresowanie
nowymi inwestycjami wyraŸnie ruszy³o. Wydano ju¿
pierwsze decyzje o wsparciu, trwaj¹ równie¿ prace
nad
kolejnymi,
dla
sp³ywaj¹cych wniosków.
Zachêcamy do zapoznania
siê ze wszystkimi zmianami
na naszym terenie oddzia³ywania i ich wp³ywem
na pomoc publiczn¹ . Zainteresowanych tematem pomocy publicznej dla nowych
inwestycji, zapraszamy serdecznie do kontaktu mailowego lub telefonicznego ze
stref¹: +48 95 721 98 00; info@kssse.pl. Polecamy równie¿ obserwowanie mediów
spo³ecznoœciowych K-S SSE
takich jak Facebook czy Linkedin, gdzie strefa regularnie
informuje o dostêpnych i darmowych szkoleniach czy webinarach, traktuj¹cych zazwyczaj o zmianach przepisów, nowych regulacjach i
ich
interpretacjach.
To
ogromna dawka bardzo
przydatnej wiedzy, która
mo¿e u³atwiæ funkcjonowanie przedsiêbiorcom.
KSSSE
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Dziś bibliotekarka to nie koczek i papucie
Z Agnieszk¹ Pospieszn¹, kierowniczk¹ Informatorium Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta rozmawia Renata Ochwat

Fot. Renata Ochwat

- Jeszcze obecnie co niektórym bibliotekarki kojarz¹ siê z kapciami, okularkami, koczkami. A przecie¿
wy zupe³nie inaczej wygl¹dacie.
- Oczywiœcie. My wygl¹damy inaczej, bo czasy siê
zmieni³y. Œledzimy ró¿nego
rodzaju trendy nie tylko w
modzie, ale i w ró¿nych
kwestiach ¿ycia spo³ecznego.
Poza tym bibliotekarki to nie
tylko panie zza lady czy zza
rega³ów. Dziœ to ju¿ panie,
które wystêpuj¹ w mediach,
pokazuj¹ siê przy okazji
ró¿nych imprez, jak choæby
na wernisa¿ach, jakie siê u
nas odbywaj¹. A to wszystko
obliguje do tego, aby ten wizerunek by³ estetyczny, ale i
podkreœla³ nasz¹ osobowoœæ.
Przecie¿ my w bibliotekach
ró¿ne prace wykonujemy.
- Jak zosta³aœ bibliotekark¹? Jak to siê sta³o?
- Przede wszystkim ja mam
tradycjê rodzinne i to ju¿ od
pó³wiecza. Urodzi³am siê w
Myœliborzu. A tam bibliotekark¹ by³a moja ciocia Bogumi³a. By³a kierownikiem biblioteki w Myœliborzu w³aœnie dok³adnie oddzia³u dla dzieci.
Mam nawet takie zdjêcie, na
których ona trzyma mnie na
rekach - co prawda bibliotekarka z koczkiem (œmiech). I
dziêki temu od najwczeœniejszego dzieciñstwa mia³am
dostêp do ksi¹¿ek, bo ciocia
przynosi³a do czytania. I nawet jak po latach wyjecha³a
na Œl¹sk, to prezenty, jakie
od niej otrzymywa³am, by³y
zawsze ksi¹¿kami. Ona mnie
zabiera³a do biblioteki. Pamiêtam takie zdarzenie, ¿e
jak mia³am cztery lata, to ciocia zabra³a mnie na jakieœ
wydarzenie w bibliotece
w³aœnie. To by³o ogl¹danie jakiegoœ filmu. Nie pamiêtam

AG. Pospieszna: Jak się chce pracować w bibliotece, to trzeba być człowiekiem orkiestrą

jakiego, ale pamiêtam, ¿e
by³am tam wa¿n¹ osob¹ na
tym wydarzeniu. To by³o wydarzenia dla nastolatków, ale
by³am i ja. Ca³y czas ta biblioteka by³a obecna w moim
¿yciu. Niestety, moja ciocia
zmar³a nim ja zaczê³am pracowaæ w³aœnie tu i nie
zd¹¿y³a siê przekonaæ, ¿e
tradycja zosta³a przekazana.
Mnie biblioteka nie kojarzy³a
siê Ÿle czy nudno w tamtych
czasach, albo jak teraz niektórzy uwa¿aj¹ - ze spokojn¹
prac¹.
- A jak postrzega³aœ bibliotekê?
- Przede wszystkim przez
pryzmat ró¿nych imprez. Wydarzeñ.
- Ale przecie¿ kiedyœ chodzi³o siê do biblioteki tylko
po to, aby wypo¿yczaæ
ksi¹¿ki.
- Ale¿ nieprawda. Ten, kto
tylko
wypo¿ycza³,
to
wypo¿ycza³. Kto nie œledzi³
¿ycia biblioteki, to nie wiedzia³. Nie wiedzia³, ¿e biblioteka zaprasza na spotkania
autorskie z pisarzami i innymi

ciekawymi ludŸmi. Do tego
zawsze dochodzi³y jakieœ ciekawe rzeczy zwi¹zane z regionem,
jeszcze
ró¿ne
wyk³ady. Ja o tym wiedzia³am
i bra³am w tym udzia³. Mnie to
od zawsze poci¹ga³o. Ja
zwyczajnie lubiê uczestniczyæ w kulturze, wiêc dla
mnie zawsze oferta biblioteki
by³a bardzo atrakcyjna i bardzo ciekawa.
- To jak ty zosta³aœ bibliotekark¹?
- Kiedy zaczê³a siê rozbudowa biblioteki, pomyœla³am
sobie, ¿e mo¿e bêd¹ tu potrzebowaæ ludzi do pracy. A
by³am zawodowym marketingowcem. Marketing z kolei t
taka sfera ¿ycia, która
wszêdzie siê mo¿e przydaæ.
Co prawda nie myœla³am o
pracy stricte bibliotekarskiej,
ale co tam, dlaczego by nie
spróbowaæ?
- I jak ju¿ spróbowa³aœ i
zosta³aœ, to wsi¹k³aœ?
- Dok³adnie. Najzabawniejsze jest te¿ i to, ¿e osoba,
która mnie przyjmowa³a do
pracy, powiedzia³a - niech pa-

ni uwa¿a, to mo¿e nie byæ na
chwilê. Na co ja - ¿e bardzo
dobrze, ¿e w³aœnie o to chodzi. Muszê powiedzieæ, ¿e
wszystko, czego siê po tej
pracy spodziewa³am, to dosta³am.
- Czyli?
- Spodziewa³am siê, ¿e poznam interesuj¹cych, ciekawych ludzi. I tak siê sta³o.
Mówiê tu nie tylko o kole¿ankach z pracy, naszym zespole, ale mówiê o goœciach, którzy siê przez te lata przewinêli.
Przecie¿
mija
dok³adnie 15 lat mojej pracy.
Spotka³am tu wielu ciekawych ludzi, niektórych ju¿ nie
ma wœród nas, odeszli.
Choæby wspania³y Leonard
Przyby³o, filar gorzowskich pilotów i przewodników turystycznych czy pan doktor
Zbigniew Szafkowski - kolekcjoner wszystkiego i autor
ksi¹¿ek zwi¹zanych ze sportem. Ja przez lata prowadzi³am tutaj Galeriê w Gablotach. I w³aœnie pan Szafkowski co roku coœ tam
pokazywa³. A kiedy ju¿ mnie

siê wydawa³o, ¿e pokaza³
wszystko, to zawsze czymœ
mnie
zaskakiwa³.
Tych
wszystkich wystawców, ciekawych ludzi by³o mnóstwo. A
jak do tego do³o¿yæ jeszcze
pisarzy, którzy do nas przyje¿d¿ali… Gdzie jak nie w bibliotece mia³abym okazjê spotkaæ i normalnie porozmawiaæ
z Jackiem Dehnelem czy Manuel¹ Gretkowsk¹. Moja praca jest pasj¹ i przez to nie jest
tylko prac¹. To coœ wiêcej, to
satysfakcja i dope³nienie.
- Tu w bibliotece pracuje
mnóstwo ludzi, którzy s¹
pasjonatami swojej pracy.
¯eby naprêdce wymieniæ,
to Gra¿yna KostkiewiczGórska, szefowa dzia³u regionalnego,
Ma³gorzata
Barczyska-Kowandy - dzia³
zbiorów specjalnych, Danuta Zieliñska - dzia³ informacyjno-bibliograficzny to pasjonatki swojej pracy.
Co jest w bibliotece, ¿e tu
siê wsi¹ka?
- Ja bym ten bukiet uzupe³ni³a jeszcze o bardzo wiele innych nazwisk. A wsi¹ka
siê poniewa¿ jest tu tak du¿o
ró¿nych zadañ do wykonania. To praca zwi¹zana z codziennoœci¹, ale i z przygotowywaniem ró¿nych imprez,
tu zwyczajnie nie mo¿na siê
nudzi. Poza tym po co
gdzieœ indziej iœæ. Tu jest
wszystko.
- A przecie¿ jeszcze gdzie
niegdzie mo¿na us³yszeæ,
¿e praca w bibliotece jest
nudna.
- Tak, tak, spokojna, dla takich œlamazar. To jest kompletna nieprawda. Przecie¿ tu
ju¿ nie jeden próbowa³ pracy i
ucieka³, gdzie pieprz roœnie,
bo wyobra¿enie o pracy kompletnie rozmija³o siê z tym,
czego od niego tu oczekiwano. Bo obecnie jak siê chce

pracowaæ w bibliotece, to
trzeba byæ cz³owiekiem orkiestr¹.
- Uzasadnij.
- Musisz mieæ co nieco wiedzy na temat ksi¹¿ek. Bo wypada, ¿eby bibliotekarz te¿ coœ
tam czyta³. Wypada wiedzieæ
coœ o wydarzeniach w samej instytucji. Ma³o tego, trzeba umieæ
podpowiedzieæ, gdzie i co szukaæ, bo ludzie przychodz¹ z takimi te¿ pytaniami. Podam
przyk³ad - mieliœmy spotkanie z
pani¹ Ann¹ Kamiñsk¹. No i
podesz³a do mnie czytelniczka
z pytaniem - a kto to jest?, a co
napisa³a?, a czy jej ksi¹¿ki s¹
u nas dostêpne? No musisz
to zwyczajnie wiedzieæ.
- Zatem mo¿na postawiæ
tezê, ¿e praca bibliotekarza
to jest zajecie na miarê XXI
wieku?
- Oczywiœcie. Nieustannie
trzeba uzupe³niaæ wiedzê. A
po drugie, to nie jest praca
polegaj¹ca na odbêbnieniu
tych oœmiu godzin i tyle. Jak
ktoœ ma takie podejœcie, to
d³ugo tu miejsca nie zagrzeje.
- Bywaj¹ jeszcze marudni
czytelnicy?
- Dla mnie nie ma takich.
Zreszt¹ wymagaj¹cy czy krytykuj¹cy czytelnik jest zawsze
pewnego rodzaju wyzwaniem. Od niego zawsze
mo¿na siê czegoœ dowiedzieæ, nauczyæ. Bo musisz
czegoœ konkretnego poszukaæ, aby zadowoliæ tego kogoœ. Tym bardziej, ¿e nie
wszystko mo¿na znaleŸæ w
Internecie.
- Za nami maj, który jest
miesi¹cem bibliotekarzy.
Czego ¿yczy siê bibliotekarzom?
- Tego, aby bibliotekarz czu³
siê doceniany na ka¿dej
p³aszczyŸnie.
- Zatem tego wam ¿yczê.
Dziêki za rozmowê.

Jak przetrwać trudny czas mroku?
Mroczne czasy dla finansów publicznych staj¹ siê faktem. Tak¿e w Gorzowie.
Miasto zawiesza bud¿et
obywatelski oraz rezygnuje z
du¿ych inwestycji. Czujê po
koœciach, ¿e przez najbli¿sze
lata mo¿emy zapomnieæ o
nowych liniach tramwajowych, moœcie na Zawarcie,
dalszej rewitalizacji centrum.
O ile kiedykolwiek wrócimy
do tych projektów…
Wszystko m.in. przez
dro¿yznê, która otworzy³a inflacyjn¹ puszkê Pandory.
Przerwane ³añcuchy dostaw
zaburzy³y œwiatow¹ gospodarkê, co skutkowa³o niedoborem dóbr konsumpcyjnych
oraz surowców. Du¿y popyt
przy niskiej poda¿y to za-

zwyczaj wzrost cen. Swoje
do³o¿y³a kozacka polityka
NBP, który nie koniecznie
trzyma³ w ryzach cel inflacyjny. Mia³o byæ super, zagro¿enia bagatelizowano.
Gdy zaœ obudzono siê z idyllicznego snu, by³o za póŸno
na skuteczn¹ reakcjê. Zostaliœmy z rêk¹ w nocniku, dodatkowo trac¹c wiarygodnoœæ inwestorów. Kolejna cegie³ka
do
inflacyjnego
piekie³ka to kosztowne programy socjalne i liczne „tarcze”, które pojawia³y siê jak
króliczki z kapelusza. Zamykano gospodarkê oraz …lasy przy kilkuset zachorowa-

niach. Zad³u¿ano bud¿et na
strumienie nie zawsze sensownie wydawanych œrodków publicznych. Szuflami
dosypywano pieniêdzy na
rynek, sztucznie podtrzymuj¹c popyt, co w efekcie
prze³o¿y³o siê na …dodatkowy wzrost cen oraz rosn¹ce
koszty obs³ugi d³ugu publicznego.
Nie zak³adam z³ej woli
rz¹dz¹cych, ale kluczem
d³ugofalowego
rozwoju
mo¿e byæ tylko zdrowa (konkurencyjna)
gospodarka
przy dobrej kondycji finansów publicznych. Nie bez
znaczenia jest równie¿ silna

z³otówka, zwa¿ywszy na
strukturê bilansu handlowego. Zw³aszcza import surowców energetycznych. Byæ
mo¿e pandemiczna sytuacja
przeros³a rz¹dy w wielu krajach, ale za efekty b³êdnych
decyzji p³acimy dziœ wszyscy.
Inflacyjn¹ “kropkê nad i”
postawi³ kremlowski Führer, winduj¹c ceny surowców energetycznych do
poziomu kosmosu. Zapewne to nie koniec. Ju¿ mówi
siê o konsekwencjach aktualnego lock down’u w
Chinach, który ponownie
przerwa³
(os³abione)

³añcuchy dostaw. Kolejny
akt tego horroru to prognozy dot. wzrostu cen zbó¿.
Za lwi¹ czêœæ œwiatowej
produkcji pszenicy odpowiada pogr¹¿ona w wojnie
Ukraina i skonfliktowana
Rosja. Pojawiaj¹ siê (zasadne) presje p³acowe.
Przy takiej dro¿yŸnie trudno zwi¹zaæ koniec z
koñcem
w
domowym
bud¿ecie. Pamiêtajmy jednak, ¿e masowy wzrost
p³ac dodatkowo podkrêci
inflacje. Niestety, ostatnio
nawet opozycja coraz bardziej ulega populizmowi,
próbuj¹c
zaskarbiæ

wzglêdy elektoratu nie koniecznie rozs¹dnymi ekonomicznie obietnicami.
Kolejne tarcze, które w
praktyce s¹ szuflowaniem
na rynek pieni¹dza bez
pokrycia, mog¹ tylko pogorszyæ sytuacjê. Tu nie
ma dobrej recepty. Pojawia
siê efekt kuli œniegowej.
Jak to zatrzymaæ? (…).
ROBERT TRÊBOWICZ
Ekonomista, publicysta. Forum
Interesów Komunikacyjnych
Gorzowa

Ca³y tekst w zak³adce
Czy warto nad Wart¹? na
www.echogorzowa.pl
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Nauka na równi z praktyką
Studia na miarê wyzwañ - studia na kierunku Administracja na Wydziale Administracji i Bezpieczeñstwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Parady¿a.

Fot. Archiwum AJP

Wydzia³ Administracji i Bezpieczeñstwa
Narodowego
Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie Wielkopolskim oferuje nowoczesn¹,
œciœle powi¹zan¹ z ¿yciem
spo³ecznym, ekonomicznym i
kulturalnym regionu oraz odpowiadaj¹c¹ na ambitne plany
i oczekiwania naukowe ofertê
dydaktyczn¹. Edukacja na coraz wy¿szym poziomie, specjalizacje i coraz wiêksze znaczenie wykszta³cenia dla rozwoju
zawodowego
i
osobistego to wyzwania
wspó³czesnoœci, którym wychodz¹ naprzeciw studia
pierwszego i drugiego stopnia
na kierunku Administracja.
Studia na kierunku Administracja o profilu praktycznym
³¹cz¹ wiedzê teoretyczn¹ z pozostaj¹cymi w przewadze elementami praktyki. Dostarczaj¹c
interdyscyplinarn¹
wiedzê z zakresu nauk
spo³ecznych, w przewa¿aj¹cej
czêœci nauk prawnych, wyposa¿aj¹ studentów i absolwentów w wiedzê, umiejêtnoœci i
kompetencje niezbêdne do
swobodnego realizowania zadañ zawodowych w warunkach postêpuj¹cej normatywizacji otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci.

Studia na kierunku
Administracja - wiedza,
kompetencje, umiejętności
na każdy czas

Studia na kierunku Administracja pierwszego stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne trwaj¹ 3 lata (6 semestrów).
Po I roku studiów studenci i
studentki maj¹ do wyboru studia w ramach nastêpuj¹cych
specjalnoœci:
1) administracja europejska,
2) administracja gospodarcza i finansowa,
3) administracja publiczna,
4) administracja s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej.
Studia na kierunku Administracja drugiego stopnia - profil
praktyczny stacjonarne i nie-

stacjonarne trwaj¹ 2 lata (4 semestry).
Od drugiego roku studiów
oferowane s¹ w ich ramach
nastêpuj¹ce specjalnoœci:
1) administracja publiczna,
2) administracja prawno-biznesowa,
3) administracja finansowa.
Studia na kierunku Administracja na Wydziale Administracji i Bezpieczeñstwa Narodowego Akademii im. Jakuba
z Parady¿a w Gorzowie Wielkopolskim maj¹ przygotowaæ
absolwentów do odpowiedzialnego i profesjonalnego pe³nienia funkcji spo³ecznych i zawodowych oraz wykszta³ciæ wysoko wykwalifikowane kadry
dla organów administracji publicznej i przedsiêbiorczoœci indywidualnej.
Absolwent studiów na kierunku Administracja profil praktyczny, dziêki nabyciu interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu
nauk spo³ecznych, zw³aszcza
z zakresu prawa i administracji, szeregu umiejêtnoœci
zwi¹zanych z jej wykorzystaniem w pracy zawodowej i
¿yciu codziennym oraz przy-

datnych kompetencji spo³ecznych, jest przygotowany do
pracy w szeroko rozumianej
administracji publicznej i instytucjach prywatnych, tj.:
- administracji rz¹dowej i samorz¹dowej ka¿dego szczebla,
- publicznych jednostkach organizacyjnych œwiadcz¹cych
us³ugi
publiczne
lub
zarz¹dzaj¹ce mieniem publicznym,
- organach organizacji
miêdzynarodowych, w tym instytucjach Unii Europejskiej,
- s³u¿bach mundurowych,
- administracji prywatnej,
- w ramach w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.
Wartoœci¹ dodan¹ studiów
na kierunku Administracja jest
ich silne prawnicze zorientowanie, wzbogacone o elementy
prawnomiêdzynarodowe, pozwalaj¹ce bez problemu odnaleŸæ siê jego absolwentom w
nieustannie wzrastaj¹cej liczbie regulacji prawnych, w tym
przyjmowanych w sytuacjach
kryzysowych i nadzwyczajnych, na poziomie lokalnym,
krajowym i europejskim.

Ścisła współpraca z
interesariuszami
zewnętrznymi = lepsze
perspektywy zawodowe

Wa¿nym elementem strategii
kszta³cenia Wydzia³u Administracji i Bezpieczeñstwa Narodowego jest wzmocnienie
praktycznych elementów nauczania, zapewniaj¹cych lepsze
przygotowanie absolwentów
kierunku Administracja do
pe³nienia obowi¹zków zawodowych. W programie studiów
istotne miejsce zajmuj¹ zajêcia
praktyczne prowadzone przez
pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych posiadaj¹cych
wieloletnie
doœwiadczenia
zawodowe
zdobyte poza sektorem akademickim.
Wa¿nym zadaniem, jakie
stawia sobie Wydzia³ Administracji i Bezpieczeñstwa Narodowego w celu uatrakcyjnia
oferty dydaktycznej i wzmacniania jej praktycznych aspektów, jest œcis³a wspó³praca z instytucjami partnerskimi. Dziêki
niej studenci kierunku Administracja pierwszego i drugiego

stopnia maj¹ mo¿liwoœæ zdobycia doœwiadczenia zawodowego jeszcze w trakcie studiów w ramach praktyk zawodowych, m.in. w S¹dzie
Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim,
Powiatowym
Urzêdzie Pracy w Gorzowie
Wielkopolskim, Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuskim
Urzêdzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, Starostwie Powiatowym w Gorzowie
Wielkopolskim
czy
Samorz¹dowym Kolegium Odwo³awczym w Gorzowie Wlkp.
W ramach umów dwustronnych oraz programu ERASMUS+ studenci WAiBN maj¹
mo¿liwoœæ odbycia zagranicznych wyjazdów dydaktycznych
i szkoleniowych. Studenci kierunku Administracja dziêki
otrzymanemu
stypendium
mog¹ zrealizowaæ semestr lub
dwa semestry studiów na wybranej, wspó³pracuj¹cej z WAiBN, uczelni europejskiej, jak i
odbyæ sta¿e zawodowe w zagranicznych
przedsiêbiorstwach.

Nauka na równi z praktyką

Wydzia³ Administracji i Bezpieczeñstwa
Narodowego
Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie Wielkopolskim du¿y naciska k³adzie na
dzia³alnoœæ naukow¹. W
zwi¹zku z tym oferuje pracownikom i studentom mo¿liwoœæ
udzia³u w konferencjach i seminariach naukowych, organizowanych we wspó³pracy z
polskimi i europejskimi instytucjami naukowymi oraz publikowania tekstów naukowych w
czasopismach i pozycjach
ksi¹¿kowych ukazuj¹cych siê
nak³adem Wydawnictwa Naukowego AJP. Podejmowane na
Wydziale inicjatywy edukacyjne i naukowe pozwalaj¹ studentom
Administracji
pog³êbiaæ wiedzê z zakresu tematycznego tego kierunku studiów oraz w³¹czaæ siê w badania naukowe prowadzone
przez pracowników WAiBN.

Nauka na europejskim
poziomie

Potwierdzeniem wysokiej jakoœci oferty dydaktycznej i
naukowej Wydzia³u Administracji i Bezpieczeñstwa Narodowego jest przyznanie grantu
Komisji Europejskiej na realizacjê projektu „Between hate
and equality: the EU as a
guard of human rights and
non-discrimination” (EUHatEq)
(akcja ERASMUS-LS, nr projektu 101047948). To ju¿ drugi
projekt naukowo-dydaktyczny
realizowany przez WAiBN przy
wsparciu finansowym Unii Europejskiej zwi¹zany z budowaniem
inkluzywnego
spo³eczeñstwa w UE poprzez
wzmacnianie postawy otwartoœci i tolerancji wœród m³odzie¿y akademickiej. Tym razem w okresie 01.03.2022 r. 28.02.2025 r. realizuj¹cy projekt pracownicy Katedry Prawa i Integracji Europejskiej
WAiBN AJP oraz w³¹czeni w
niego studenci kierunki Administracja bêd¹ prowadzili
dzia³ania naukowe i dydaktyczne poœwiêcone problematyce ochrony kobiet i osób
LGBT+ przed dyskryminacj¹
w perspektywie zasady praworz¹dnoœci. W ramach projektu organizowany bêdzie znany dobrze w œrodowisku
gorzowskim - okr¹g³y stó³ na
temat mowy nienawiœci i inkluzji spo³ecznej, który na
sta³e wpisa³ siê ju¿ w kalendarz wydarzeñ naukowych w
œrodowisku akademickim w
Polsce.
Wiêcej o projekcie EUHatEq
na stronie www.euhateq.ajp.edu.pl
oraz
profilu
na
FB
https://www.facebook.com/EU
HatEq-110790821429873

PROF. AJP DR HAB.
ALEKSANDRA SZCZERBA
Kierowniczka Zak³adu Administracji
Kierowniczka Katedry Prawa i
Integracji Europejskiej
Wydzia³ Administracji i
Bezpieczeñstwa Narodowego
Akademia im. Jakuba z Parady¿a w
Gorzowie Wielkopolskim
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Roztropne działania w gospodarce i polityce
Czy polskie firmy wystartuj¹ po fundusze na odbudowê Ukrainy?
rosyjskich ropy i gazu potwierdzi³a swoj¹ s³usznoœæ
przez rozpêtanie przez Rosjê
wojny przeciw Ukrainie. Ta
wojna pog³êbi³a kryzys energetyczny, wzros³y ceny surowców, ropy i gazu, a nastêpnie kosztów produkcji
¿ywnoœci. Z kolei spirala cen
uruchomiona przez œwiatowe
korporacje wywo³a³a lawinê
inflacji, któr¹ boleœnie odczuwamy te¿ w Polsce. Od 4
marca 2020 r. do koñca
2021 r. gospodarka Polski
znajdowa³a
siê
pod
wp³ywem koronawirusowej
pandemii. Rz¹d nasz jednak
œwiatowej koronawirusowej
panice nie uleg³. Strategia
pomocy przedsiêbiorcom i
polskiej gospodarce by³a na
tyle skuteczna, ¿e pod koniec
2021 r. gospodarka nasza
by³a silniejsza ni¿ przed pandemi¹; PKB w IV kwartale
wzrós³ o 7,3%, a ca³a polska
gospodarka by³a o ponad 5%
wiêksza ni¿ przed pandemi¹.
To ciekawe… Zadecydowa³a
tutaj roztropnoœæ energetyczna. No có¿, okaza³o siê, ¿e
nie wszyscy znali przypowieœæ z Ewangelii wg œw.
Mateusza (25,1-13) - a mo¿e
znali, tylko nie potrafili jej
zastosowaæ? - o piêciu
pannach roztropnych i piêciu nierozs¹dnych. Te nierozs¹dne, id¹c na wesele
przywitaæ pana m³odego,
wziê³y lampy, ale nie zabra³y ze sob¹ oliwy. Roztropne zaœ razem z lampami zabra³y równie¿ oliwê w
naczyniach. I nierozs¹dne
rzek³y do roztropnych:
„U¿yczcie nam swej oliwy,
bo nasze lampy gasn¹”.
Odpowiedzia³y im roztropne: „Mog³oby i nam, i wam
nie wystarczyæ. IdŸcie raczej do sprzedaj¹cych i
kupcie sobie!”. Gdy one
sz³y kupiæ, nadszed³ pan
m³ody. Te, które by³y gotowe, wesz³y z nim na ucztê
weseln¹ - i drzwi zamkniêto. Tych nieroztropnych nie
wpuszczono. Puent przypowieœci jest taka: „Czuwajcie wiêc, bo nie znacie
dnia ani godziny”. W gospodarce jest tak jak z t¹ oliw¹
wg. œw. Mateusza. Ci, którzy
przewidzieli, ¿e gaz i ropa
bêd¹ narzêdziem wojny gospodarczej, to siê na tak¹
ewentualnoœæ
roztropnie
przygotowali. Te rz¹dy nieprzygotowane na kryzys paliwowy dzisiaj wygl¹daj¹ tak
jak te nierozs¹dne panny.
Dziêki roztropnoœci i zapobiegliwoœci, wg Eurostatu, Litwa i Polska najszybciej w UE
odbudowa³y swój przemys³
po pandemicznej stagnacji,
uruchomi³y swoj¹ gospodarkê oraz wspólnie zabezpieczy³y siê w dostawy gazu i ropy. Polska nawet wybudo-
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W ostatnich trzech latach
Polska dotkniêta zosta³a doœæ
boleœnie dwoma œwiatowymi
kryzysami. Ten pierwszy ponoæ ma swój pocz¹tek w
chiñskim Wuhan i stamt¹d
rozpocz¹³ swój destrukcyjny
marsz przez gospodarki
œwiatowe, po drodze blokuj¹c
od lat wypracowane œcie¿ki
globalnego przep³yw kapita³u.
W wielu krajach wyst¹pi³a
wówczas pandemiopanika.
Zamykano fabryki, pracownicy pracowali zdalnie, a dzieci
uczy³y siê przed ekranem
komputerowym; tak¿e studentów dotknê³a „zaraza”
wyk³adów online. Szpitale pozamykano, koœcio³y og³oszono g³ównym miejscem zaka¿eñ, galerie i muzea zamkniêto, artyœci w teatrach
nie mieli dla kogo wystêpowaæ, a ludziom nawet do lasu
nie by³o wolno wchodziæ…
Ponadto ró¿nego fachu specjaliœci przeœcigali siê w narracji strachu. To prawda, ¿e
wiele osób w tamtym czasie
umar³o, tylko ¿e do dnia dzisiejszego toczy siê spór o to,
czy na koronawirusa czy z
koronawirusem i na chorobê
towarzysz¹c¹. Nie wyjaœniono nam dotychczas, jak uzyskaæ w³aœciw¹ odpornoœæ na
tego wirusa i co to za szczepionka ten messenger kwas
rybonukleinowy - mRNA. Z
tego, co wiem, to mRNA zawiera informacjê genetyczn¹
i nale¿a³o jasno ludziom
wyt³umaczyæ, czy stanowi
ona zagro¿enie dla ludzkiego
genomu w przysz³ym ich
¿yciu. Tego przekonywuj¹co
nie zrobiono i du¿y odsetek
ludzi nie przyj¹³ szczepionki z
tym mRNA.
Na temat przyczyn i skutków pandemii koronawirusowej niebawem przyjdzie
czas odwa¿nych naukowych ocen epidemiologów
i ekonomistów. Dzisiaj
mo¿emy przyj¹æ, ¿e covidem-19 w Wuhan rozpocz¹³
ogromny œwiatowy kryzys
gospodarczy, a u nas zacz¹³
siê on 4 marca 2020 r. w
szpitalu w Zielonej Górze,
gdzie zdiagnozowano covid u
mê¿czyzny z Cybinki, który
przyjecha³ z odwiedzin w Niemczech. Od tego czasu wiele
wskazywa³o, ¿e gospodarka
siê na wiele lat zawali pod
wp³ywem tej covidowej kampanii. Niemcy, czuj¹c kryzys,
zaczêli gromadziæ zapasy
¿ywnoœci i surowców niczym
na wojnê, a Chiny jeszcze do
dziœ wykupuj¹ œwiatowe zapasy zbo¿a. Rozpêta³a siê
œwiatowa gor¹czka gromadzenia ropy i gazu. W Polsce
zape³niono wielkie zbiorniki w
Œwinoujœciu w Terminalu
LNG im. prof. Lecha Kaczyñskiego.
Strategia
uniezale¿niania siê Polski od

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.

wa³a gazoci¹g Baltic Pipe ze
z³ó¿ norweskich do Polski,
po³¹czy³a obydwa systemy,
polski i litewski, w jeden i
przez to obydwa te kraje sta³y
siê niezale¿ne od gazu i ropy
z Rosji. Ta przezornoœæ szybko zaowocowa³a najwy¿szymi wynikami Polski i Litwy w
UE. Wed³ug Banku Goldman
Sachs w 2022 r. PKB Polski
wzroœnie o 6,1%. Oznacza to,
¿e gospodarka polska nie tylko nie spowolnia, ale znacznie przyspiesza w stosunku
do poprzedniego roku. Polski
Instytut Ekonomiczny szacuje, ¿e wzrost naszej gospodarki osi¹gnie w tym roku ok.
5%. Jak na kryzys to rewelacyjnie…
W ocenie tych wyników nale¿y braæ pod uwagê stan
wojny tu¿ za nasz¹ wschodni¹ granic¹ oraz ogromny
wzrost liczby uchodŸców z
Ukrainy do Polski. Ukrainê
opuœci³o ponad 6 milionów
mieszkañców, a do Polski
trafi³o 3,551 mln z nich,
czyli ponad po³owa; z kolei
do Rumunii wyjecha³ ok.
15%, do Rosji ok. 13%, a na
Wêgry 10% Ukraiñców.
Czêœæ z tych uchodŸców rozjecha³a siê do innych krajów.
Ci uchodŸcy to matki z dzieæmi; mê¿czyŸni pozostali w
kraju broniæ ojczyzny. Dzisiaj,
w krótkim okresie, dla Polski
jest to ogromne obci¹¿enie
bud¿etu pañstwa oraz tysiêcy
polskich rodzin, które przyjê³y
ukraiñskie matki z dzieæmi.
Ekonomista z Oxford Economics obliczy³, ¿e uchodŸcy z
Ukrainy s¹ jednak dobr¹ inwestycj¹ na przysz³oœæ. Ponad 440 tys. z nich ju¿ deklaruje chêæ pracy w Polsce, a
na sta³e zamierza u nas pozostaæ ponad milion Ukraiñców. „To na pewno prze³o¿y

siê na wzrost polskiego PKB
oraz wzmocni nasz potencja³
rozwojowy” - mówi analityk z
Oxfordu.
Po 24 lutego br. wiêkszoœæ
mê¿czyzn narodowoœci ukraiñskiej w wieku poborowym
musia³a wróciæ z Polski do
Ukrainy - do ró¿nych wojskowych formacji. Zabrak³o wiêc
w Polsce fachowców na budowach przemys³owych i
mieszkaniowych, przy budowie dróg lokalnych, autostrad
oraz w us³ugach. W zwi¹zku
z tym widzimy powa¿ne
opóŸnienia w terminowym
realizowaniu wielu nawet gorzowskich inwestycji miejskich. Po wojnie wróc¹ oni na
polskie budowy. Powstaje
jednak pytanie: Czy uchodŸcy z Ukrainy, mimo stosunkowo niskiego bezrobocia,
znajd¹ w Polsce pracê? Ju¿
w latach 2014-2021 do Polski
przyby³o do dwóch milionów
obywateli Ukrainy, przez co
nasza wydolnoœæ produkcyjna i us³ugowa znacznie
wzros³a. Ogromna ich rzesza
dodatkowo przyje¿d¿a³a sezonowo do pracy zarobkowej
na naszych polach, budowach i w us³ugach. Ponad
60% migrantów zarobkowych
zza naszej wschodniej granicy by³o zdecydowanie zadowolonych z pracy w Polsce.
Nasz kraj dobrze skorzysta³
na tej imigracji, co by³o widaæ
w wynikach gospodarczych.
Okazuje siê, ¿e polskie produkty i us³ugi ³atwo siê przebi³y na zachodnich rynkach.
Produkcja wiêc ros³a i anga¿owa³a coraz wiêcej pracowników ze wschodu. Z badañ Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, ¿e wiele
polskich firm dalej zamierza
zatrudniaæ nowych pracowników zza wschodniej granicy.

Rosja swoje zaborcze zamiary
zainaugurowa³a
wczeœniej - wobec Gruzji w
2008 r. Wtedy to nasz prezydent w drodze do Tbilisi do
swego samolotu zaprosi³
przywódców: Ukrainy, Litwy,
£otwy i Estonii. Tam na placu
w Tbilisi Lech Kaczyñski wypowiedzia³ prorocze s³owa:
„Œwietnie wiem, ¿e dziœ
Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze pañstwa ba³tyckie, a póŸniej mo¿e i czas na mój kraj
- na Polskê!”. Gruzini,
wdziêczni za powstrzymanie
rosyjskiej agresji i póŸniejsz¹
pomoc, nigdy nie zapomn¹ o
prof. Lechu Kaczyñskim.
Myœlê, ¿e nasz prezydent i
premier równie¿ taki sam kapita³ buduj¹ dziœ w stosunkach miêdzy Ukraiñcami i Polakami. Jednoczeœnie na tych
przyjaŸniach
popartych
wspólnymi interesami buduje
siê coœ wiêcej w ramach pañstw
Europy
ŒrodkowoWschodniej. Powstaje nowy
uk³ad 12 pañstw Trójmorza z
przewodni¹ rol¹ Polski oraz z
poparciem USA. To musi ju¿
w niedalekiej przysz³oœci zaprocentowaæ
wspó³prac¹
gospodarcz¹, bezpieczeñstwem energetycznym, oraz
sojuszem obronnym. Tymczasem Polska musi realizowaæ g³ówne cele Unii Europejskiej, jako jej pe³noprawny
cz³onek. Tylko czy Unia Europejska poradzi sobie z obecnym kryzysem?
Bilans wojny na Ukrainie
jest przera¿aj¹cy. Ukrainie
trzeba pomóc, ale w niektórych krajach UE woli tej pomocy nie widaæ. Niemcy
pomagaj¹ tak, aby efekt tego wsparcia by³ mimo
wszystko na korzyœæ Rosji.
Podobnie jest z Francj¹, z
W³ochami i z Austri¹, a nie
wiemy, co zdecyduj¹ inni.
Pod koniec maja ONZ potwierdzi³a œmieræ 3838 cywilów; zginê³o ponad 40 tysiêcy ¿o³nierzy, zniszczonych
jest wiele miast ukraiñskich,
w gruzy obrócono wiele fabryk, mostów, dróg oraz ca³e
osiedla
mieszkaniowe.
Szeœæ
milionów
ludzi
uciek³o, z tego ponad po³owa
do Polski. Putin blokuje eksport zbo¿a z Ukrainy, powoduj¹c tym samym œwiatowy
kryzys ¿ywnoœciowy - ju¿
276
milionów
ludzi
zagro¿onych jest g³odem.
USA wyasygnowa³y 50 mld
dolarów na pomoc gospodarcz¹, humanitarn¹ i militarn¹ dla Ukrainy. Pomoc
Ukraiñcom
kosztowaæ
bêdzie Polskê kilkanaœcie
miliardów z³otych. Tymczasem w UE toczy siê debata,
czy Unia powinna stworzyæ
nowy fundusz na wsparcie
Ukrainy. Ten kryzys wygenerowa³ 573 nowych miliarde-

rów, a w tym czasie 263 miliony ludzi na œwiecie popad³o w skrajne ubóstwo.
Tego Unia nie widzi, a jej
g³ównym priorytetem jest
nadal w¹tpliwa walka z
CO2, budowa wiatraków, likwidacja polskiego wêgla i
naszych kopalñ oraz blokowanie funduszy Polsce. Spalone zbiorniki ropy i gazu
oraz rafinerie w Ukrainie wygenerowa³y do atmosfery
ogromne iloœci CO2, których
niczym nie da siê zrównowa¿yæ. Tylko naiwniacy
myœl¹, ¿e tu chodzi o CO2, a
tak naprawdê chodzi o mechanizm panowania gospodarczego nad s³abszymi i
¿eby im zablokowaæ drogê
rozwoju, na któr¹ wkroczyli;
chodzi po prostu o blokadê
coraz silniejszych gospodarek pañstw œrodkowoeuropejskich konkuruj¹cych z
„przewodnimi si³ami” Europy.
UE powinna bardziej zaj¹æ
siê swoj¹ spowalniaj¹c¹ gospodark¹. Wiele wskaŸników
ekonomicznych wskazuje, ¿e
wzrost strefy euro jest coraz
wolniejszy, a wysoka presja
inflacyjna w ca³ej Europie tylko tê tendencjê spowolnienia
pog³êbia.
Czy Unia Europejska w
tej sytuacji sobie poradzi?w¹tpliwe. Wojna na Ukrainie
w koñcu siê skoñczy. Ukraiñcy postawi¹ sobie za punkt
honoru, aby swoj¹ gospodarkê i zrujnowane miasta w
miarê szybko odbudowaæ.
Ju¿ dzisiaj wiemy, ¿e ukraiñska gospodarka skurczy
siê niemal o po³owê. Organizacje miêdzynarodowe chc¹
stworzyæ fundusz odbudowy
dla Ukrainy, który bêdzie
wiêkszy ni¿ plan Marshalla.
Mowa jest nawet o bilionach
dolarów. Trzeba braæ pod
uwagê te¿ mo¿liwoœæ spowolnienia naszej gospodarki.
Mo¿e nawet nale¿y zacisn¹æ
pasa by zgromadziæ œrodki
na trudniejsze czasy i do
udzia³u w odbudowie Ukrainy.
Polska ma teraz doœæ
uprzywilejowan¹ pozycjê w
stosunkach z rz¹dem i narodem ukraiñskim. Udzia³ polskich firm w odbudowie
Ukrainy musi byæ znacz¹cy i
wspó³mierny do naszego narodowego potencja³u. Przedsiêbiorstwa nasze musz¹ siê
zawczasu odpowiednio do
tego przygotowaæ. Przedstawiciele niemieckich firm ju¿
je¿d¿¹ po wschodniej Polsce
i szukaj¹ lokalizacji na swoje
bazy logistyczne z myœl¹
szybkiego wystartowania w
momencie
uruchomienia
funduszu odbudowy Ukrainy.
Ale czy my te¿ o tym myœlimy? B¹dŸmy jak te roztropne panny…
AUGUSTYN WIERNICKI
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Pobił rekord legendarnego Ivana Maugera
Kiedy 1 stycznia 1952 roku na œwiat przychodzi³ Mieczys³aw WoŸniak, Chiñczycy wchodzili w rok Smoka.

Fot. Archiwum

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

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

Dojechał tylko do
pierwszego łuku

Fot. Robert Borowy

Na stadion ¿u¿lowy Mieczys³aw WoŸniak trafi³ wiosn¹
1970 roku i ju¿ na pierwszych
zajêciach posz³o mu bardzo
dobrze.
- Jazda sprawia³a mi wielk¹
frajdê i od razu zakocha³em
siê w motocyklu ¿u¿lowym wspomina i zaraz dodaje, ¿e
ze wzglêdu na ogromne zainteresowanie i wielu chêtnych,
pocz¹tkowo trzeba by³o czekaæ na kolejny trening. By³y te¿
dla wielu bardzo stresuj¹ce.
- Zapisa³o siê nas ponad 200
i prowadz¹cy zajêcia Andrzej
Pogorzelski ka¿demu stara³
siê daæ chocia¿ jedn¹ szansê,
po której podejmowa³ decyzjê,
czy dana osoba ma przyjœæ na
kolejny trening, czy powinna
daæ sobie spokój. Oczekiwanie ka¿dorazowo na werdykt
ze strony trenera by³o nerwowe, gdy¿ ka¿dy obawia³ siê,
¿e nie dostanie wiêcej sposobnoœci wykazania siê
umiejêtnoœciami. Ostatecznie
pozosta³o nas z tego i
wczeœniejszego naboru kilku.
Wszyscy zrobili potem du¿e
kariery. Boguœ Nowak i Zenek
Plech nieco szybciej zdali licencjê, potem ja z Rysiem Fabiszewskim i ostatnim by³ Jurek Rembas, ale on by³ te¿
najm³odszym - dodaje.
Tym samym WoŸniak licencjê uzyska³ dopiero w wieku 19 lat, ale ze wzglêdu na
liczne problemy kadrowe, jakie
dotknê³y Stal w 1971 roku
szybko dosta³ szansê jazdy w
lidze.
- Najpierw ciê¿ki wypadek
na treningu mia³ Edmund Migoœ, potem paskudnej kontuzji
dozna³ Andrzej Pogorzelski i
tak siê z³o¿y³o, ¿e na mnie zaczêto stawiaæ - opowiada dalej
WoŸniak. - Pocz¹tki nie by³y
mo¿e najlepsze. Pamiêtam
debiut w Bydgoszczy, gdzie
miejscowi zrobili bardzo przyczepny tor i po dojechaniu do
pierwszego ³uku nie potrafi³em
z³amaæ motocykla. Od razu
zjecha³em z toru. Potem poje-

M. Woźniak ma także swojĄ tablicę na stadionie im. Edwarda Jancarza

cha³em raz jeszcze i by³em zadowolony, ¿e ukoñczy³em
wyœcig, choæ ¿adnego punktu
w debiucie nie zdoby³em. Z
czasem zacz¹³em przywoziæ
pojedyncze oczka, a przede
wszystkim zacz¹³em nabieraæ
doœwiadczenia. Lepiej posz³o
mi w nastêpnym sezonie,
choæ g³ównie na w³asnym torze. Na wyjazdach mia³em dalej problemy, dopiero w trzecim sezonie startów pozna³em
te tory i ju¿ zacz¹³em lepiej
punktowaæ - wyjaœnia.

Mistrz jazdy po szerokiej

W rozgrywkach ligowych
WoŸniak nie sta³ siê zawodnikiem, o którym mo¿na by³oby
powiedzieæ, ¿e jest jednym z
liderów dru¿yny lub maszynk¹
do zdobywania punktów. Nigdy w karierze swoich startów
w Stali Gorzów nie przekroczy³
w sezonie bariery dwóch
punktów na jeden wyœcig. Najwy¿sz¹ œredni¹ osi¹gn¹³ w
1978 roku (1,87 pkt.) a i tak
by³a to dopiero szósta œrednia
w dru¿ynie. Przed nim wy¿sze
mieli Edward Jancarz, Boles³aw Proch, Jerzy Rembas,
Bogus³aw Nowak i Ryszard
Fabiszewski.
- Ze wzglêdu na potê¿n¹ si³ê
zespo³u, przypomnê, ¿e w którymœ sezonie oœmiu z nas ze

Stali by³o w kadrze narodowej,
bardzo trudno by³o wywalczyæ
sobie sta³e miejsce w
dru¿ynie - kontynuuje. - Wiadomo, ¿e liderami byli Jancarz, Plech, Nowak, po
odejœciu Zenka na jego miejsce wskoczy³ Rembas i doszed³ jeszcze Proch. Pozostali
w czasie treningów walczyli o
powo³anie na mecz. W
ka¿dym innym zespole zapewne mia³bym szansê byæ
jednym z liderów, a tutaj walczy³em choæby o miejsce rezerwowego - t³umaczy i zarazem wyjaœnia, dlaczego z
czasem zosta³ mistrzem jazdy
po szerokiej.
- To by³a koniecznoœæ, gdy¿
zawsze by³em wystawiany z
parzystym numerem a w tamtych latach doparowi jeŸdzili
tylko z zewnêtrznych pól. I
chc¹c wyprzedzaæ na pierwszym ³uku musia³em nauczyæ
siê jazdy pod band¹. W Gorzowie wypracowa³em j¹ do
perfekcji, a do tego dobrze
czu³em siê na naszym torze.
Mnie nie interesowa³o, z kim
siê œcigam. Nikogo nie obawia³em siê, gorzej wygl¹da³o
to na wyjazdach. Tam wola³em jeŸdziæ przy krawê¿niku. Zreszt¹ w ¿u¿lu, kto radzi
sobie z jazd¹ przy krawê¿niku, zawsze poradzi sobie pod

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

Podwójny medalista

Mieczys³aw WoŸniak zosta³
zapamiêtany przez starszych
ju¿ kibiców m.in. dziêki dwóm
œwietnym
wystêpom
w
fina³ach indywidualnych mistrzostw Polski. Oba rozegrano
w Gorzowie. Najpierw w 1977
roku wielki triumf œwiêtowa³
Bogus³aw Nowak, zaœ najwiêkszym przegranym czu³
siê Jerzy Rembas. Faworyt
ekspertów zaj¹³ dopiero
czwarte miejsce, ulegaj¹c
jeszcze Andrzejowi Tkoczowi
i w³aœnie Mieczys³awowi
WoŸniakowi.

- Nie by³em faworytem, podszed³em do zawodów na luzie,
wszyscy stawiali na Jurka
Rembasa, Zenka Plecha, nawet bardziej na Bogusia Nowaka. Mnie nikt nie wymienia³
- œmieje siê, ale zaraz dodaje,
¿e sam zosta³ zaskoczony
zdobyciem br¹zowego medalu.
Jeszcze bardziej zaskakuj¹cy i dramatyczny przebieg
mia³ fina³ IMP dwa lata
póŸniej. Rozgrywany 22 lipca
pocz¹tkowo toczy³ siê przy
piêknej pogodzie, potem dwukrotnie stadion nawiedzi³a ulewa i trzeba by³o przerywaæ zawody na kosmetykê toru. Od
momentu otwarcia bram stadionu do zakoñczenia dekoracji minê³o siedem godzin. Stadion by³ nabity kibicami do
ostatniego miejsca. Wszystkie
przejœcia miêdzy sektorami
zosta³y zajête, nawet stadionowe drzewa by³y oblepione
wiernymi fanami. Sêdzia Roman Che³adze z Torunia by³
g³uchy na wszelkie g³osy zachêcaj¹ce go do przerwania
zawodów. Nakazywa³ œci¹ganie wody z toru, po czym dawa³ sygna³ zawodnikom, ¿eby
wsiadali na motocykle i jechali
dalej. B³otnista nawierzchnia
mia³a du¿e znaczenie w koñcówce zawodów. Jak t³umaczy Mieczys³aw WoŸniak, w takich warunkach du¿o trudniej
jecha³o siê pod band¹.
- Ze stalowców w tym finale
jecha³em tylko ja i Bolek Proch
- mówi. - On jednak zacz¹³ Ÿle,
bo od upadku i potem ostatniego miejsca, a wiêc szybko
straci³ szansê na dobry rezultat. Dla mnie ten start w 1979
roku by³ ju¿ kolejnym wystêpem w finale IMP i
zd¹¿y³em nabraæ doœwiadczenia, które w trudnych chwilach
zaprocentowa³o. Kiedy spad³
pierwszy, potem drugi deszcz
najwa¿niejsze by³o umiejêtne
uciekanie rywalom spod
szprycy. Kto umia³ to dobrze
robiæ, ten wygrywa³ - wyjaœni³.
Mieczys³aw WoŸniak przyznaje, ¿e czu³ wtedy presjê, bo
by³ nadziej¹ na dobry wynik
dla gorzowskich kibiców. Zacz¹³ bardzo dobrze, bo w
czwartym biegu zawodów pokona³ Plecha. Potem przegra³
z obroñc¹ mistrzowskiego tytu³u, Bernardem J¹derem, by
kolejne dwa biegi znów rozstrzygn¹æ na swoj¹ korzyœæ.
Przed ostatnim startem wiedzia³, ¿e wygrana da mu mistrzostwo, ale przegra³ z bardzo
dobrze radz¹cym sobie tego
dnia Robertem S³aboniem,
który, gdyby nie upadek w
czwartej serii, zosta³by mistrzem z kompletem punktów.
Ostatecznie z bilansem czterech zwyciêstw wywalczy³
br¹zowy medal, natomiast
Plech i WoŸniak zakoñczyli
zawody z dorobkiem po 13

punktów. I czeka³ ich wyœcig
dodatkowy.
- Losy mistrzostwa tak naprawdê rozstrzygnê³y siê w
chwili losowania pól startowych - mówi dalej Mieczys³aw
WoŸniak. - Wiedzieliœmy z Zenkiem, ¿e kto trafi na wewnêtrzny, ten wygra. I tak te¿
siê sta³o. Dla mnie wicemistrzostwo kraju i tak by³o najwiêkszym sukcesem w karierze - podkreœli³.

Pobił rekord Ivana Maugera

W swoje karierze mia³ te¿
epizod jazdy w mistrzostwach
œwiata. W 1977 startowa³ w
eliminacjach IMŒ. Przeszed³
pierwsz¹ eliminacjê w Debreczynie, ale poleg³ w drugiej na
gorzowskim torze.
- To nie by³ mój dzieñ, do tego zawody by³y bardzo trudne
- krótko komentuje i przypomnia³ jednoczeœnie, ¿e wielokrotnie by³ powo³ywany do reprezentacji Polski na mecze
towarzyskie.
Mieczys³aw WoŸniak nigdy
nie myœla³ o odejœciu z Gorzowa. Jak mówi, czu³ siê w Stali
bardzo dobrze i póki by³ potrzebny zespo³owi, póty jeŸdzi³
dla ¿ó³to-niebieskich barw.
- Dla mnie nie liczy³y siê tylko
starty w lidze. Bardzo lubi³em
jeŸdziæ w turniejach indywidualnych, a czêsto by³em na
nie wysy³any, jak do klubu
przychodzi³y zaproszenia od
organizatorów. Pamiêtam, ¿e
kiedyœ w Miszkolcu pobi³em
rekord toru, który nale¿a³ w
tym czasie do Ivana Maugera.
Sprawi³o mi to du¿¹ satysfakcjê - przypomina.
Wszystko jednak ma swój
koniec. U schy³ku kariery, w latach 1987-89 WoŸniak jeŸdzi³
w GnieŸnie, po czym definitywnie zjecha³ z toru. PóŸniej
wyjecha³ na kilka lat do Niemiec i tam pracowa³ jako operator koparki. Przygotowywa³
wykopy pod kable. Nastêpnie
powróci³ do ¿u¿la za spraw¹
jednego telefonu.
- To by³a po³owa 1995 roku,
kiedy zadzwoni³ do mnie dyrektor Stali Antoni Galiñski i zapyta³, czy nie chcia³bym spróbowaæ poprowadziæ dru¿ynê w
lidze? Zosta³em totalnie zaskoczony t¹ propozycj¹, ale
przyj¹³em ofertê. W Stali by³em
do koñca sezonu, potem pracowa³em w innych klubach.
By³em w £odzi, GnieŸnie, Rzeszowie, a od wielu lat pracujê
w szkó³ce w Wawrowie - podkreœla, przy czym na co dzieñ
jeŸdzi taksówk¹.
22 sierpnia 2016 roku w Alei
S³aw na koronie stadionu im.
Edwarda Jancarza pojawi³a
siê pami¹tkowa tablica z odciœniêt¹ d³oni¹ Mieczys³awa
WoŸniaka, który tym samym
przeszed³ do historii klubu, jako jedna z jego legend.
ROBERT BOROWY
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