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Zapraszamy na Dni Gorzowa!
Zbliża się największe plenerowe święto miasta – Dni Gorzowa 2018. 
Wszystkich gorzowian już teraz zapraszamy w drugi weekend czerwca 
na bulwary i błonia nadwarciańskie. Szczegółowe informacje oraz pro-
gram znajdziecie w czerwcowym numerze Gorzowskich Wiadomości 
Samorządowych.
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Ulicę Kostrzyńską zmodernizuje firma Bu-
dimex. Umowę w tej sprawie 20 kwietnia 
podpisali prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki 
oraz reprezentujący wykonawcę dyrektor re-
gionalny Grzegorz Domaradzki. Roboty ruszą 
w pierwszej połowie maja.

– To inwestycja bardzo oczekiwana, wyjątko-
wo ważna i można powiedzieć historyczna. 
Mam nadzieję, że robota będzie przebiegała 
sprawnie, bo jestem przekonany, iż wielu na-
szych mieszkańców będzie społecznymi in-
spektorami nadzoru – powiedział prezydent 
Gorzowa.

Rok na torowisko, 17 miesięcy na drogę

Budimex wygrała drugi przetarg na moderni-
zację ulicy Kostrzyńskiej. Zaoferowała kwotę 
65,2 mln zł, choć Miasto planowało na ten cel 
58 mln zł. Różnicę władze miasta zdecydowa-
ły pokryć z miejskiego budżetu. Przebudowa 
torowiska i sieci trakcyjnej będzie kosztować 
ponad 20 mln zł, a roboty drogowe, sanitarne, 
elektryczne, zieleń, wyburzenia istniejącego 
obiektu i wiaduktu wraz z budową nowego 
wiaduktu to koszt prawie 45,2 mln zł.

Roboty torowe i trakcyjne muszą być zrealizo-
wane w ciągu 12 miesięcy, a roboty drogowe 
wraz z budową wiaduktu – w ciągu 17 miesię-
cy. Wykonawca daje sześcioletnią gwarancję 
na wykonane prace.

Prace zostaną podzielone na etapy zgodnie 
z tymczasową organizacją ruchu. Wykonawca 
rozpocznie prace od budowy tymczasowego 
ronda przy ul. Dobrej. Następnie przyjdzie 
czas na roboty torowe. – Ja również jestem 
mieszkańcem Gorzowa, dlatego ta inwestycja 
ma dla mnie szczególne znaczenie. Już dziś 
przepraszamy za utrudnienia, które będą nie-
uniknione – mówił Grzegorz Domaradzki, dy-
rektor regionu firmy Budimex S.A. 

Wkrótce modernizacja 
Kostrzyńskiej
– Gonimy stracony czas. Podpisujemy umowę i ruszamy z inwestycją, na któ-
rą gorzowianie czekali od lat. Remont ul. Kostrzyńskiej po prostu należy się 
mieszkańcom – powiedział podczas podpisania umowy prezydent Gorzowa 
Jacek Wójcicki.

Zakres prac

Inwestycja obejmuje m.in. przebudowę drogi 
o długości ponad 3 km od placu Słoneczne-
go do węzła S3. Budowa będzie polegała na 
wykonaniu nowej drogi wraz z budową in-
frastruktury (przebudowa skrzyżowania ulic 
Kostrzyńska-Dobra-Warzywna, budowa no-
wego torowiska i sieci trakcyjnej na odcinku 
o długości około 2 km wraz z pętlą przy ul. 
Warzywnej dostosowaną do nowych tramwa-
jów, budowa peronów i przystanków tramwa-
jowych, rozbiórka istniejącego wiaduktu dro-
gowego i budowa nowego, budowa chodników 
oraz budowa ścieżek rowerowych).

Wiceprezydent Agnieszka Surmacz dodała, że 
zrealizowane zostaną także wcześniej niepla-
nowane prace: – Dzięki temu, że realizujemy 
ul. Kostrzyńską w ramach wariantu jedno-
jezdniowego, uda się nam z dofinansowania 
zrealizować odcinek od ul. Dobrej do węzła 
S3. Na tym odcinku przebudujemy kanalizację 
deszczową oraz chodniki i ścieżkę rowerową.

Dwa źródła finansowania

Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą pod-
ziemną i nowym wiaduktem będzie finan-
sowana z tzw. ZIT-ów (Regionalny Program 
Operacyjny – Lubuskie 2020, Oś 5 Transport, 
Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 
5.1.2 Transport drogowy – ZIT Gorzów Wlkp.), 
a przebudowa torowiska i sieci trakcyjnej – 
w ramach dotacji unijnych (Program Operacyj-
ny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Aby przyspieszyć realizację projektu, od paź-
dziernika ubiegłego roku Miejski Zakład Ko-
munikacji, na podstawie umowy in-house, 
realizuje na zlecenie Miasta prace przy toro-
wisku w ul. Aleje 11 Listopada.

W maju 
przebudowa 
ulicy 
Kazimierza 
Wielkiego
Gorzów otrzyma z budżetu 
państwa 5 mln i 50 tys. zł 
na przebudowę ulicy Ka-
zimierza Wielkiego. Mia-
sto wycofało swój wniosek 
o dofinansowanie remontu 
tej ulicy z rządowego pro-
gramu przebudowy dróg lo-
kalnych i w zamian złożyło 
nowe wnioski – na wspar-
cie finansowe modernizacji 
ulicy Sulęcińskiej i Gwiaź-
dzistej.

– To dużo korzystniejsze rozwiąza-
nie, bo dostaliśmy więcej pieniędzy 
na Kazimierza Wielkiego, a także 
możemy się starać o dotację na dwie 
kolejne ulice – powiedział prezydent 
Jacek Wójcicki.

– Ta sytuacja pokazuje, że rząd pa-
mięta i wspiera także mniejsze 
ośrodki miejskie – podkreślił prze-
wodniczący Rady Miasta Sebastian 
Pieńkowski.

– Jeżeli przetarg zakończy się po-
wodzeniem, to pod koniec maja po-
winien rozpocząć się remont. Pie-
niądze muszą być wydane w tym 
roku – podkreśliła wiceprezydent 
Agnieszka Surmacz.

Miasto starało się o dotację z pro-
gramu na rzecz rozwoju i zwiększe-
nia konkurencyjności regionów na 
remont ulicy Kazimierza Wielkiego 
w wysokości 4,8 mln zł.

Do 7 maja Miasto Gorzów Wlkp. szu-
ka wykonawcy, który będzie pełnić 
funkcję nadzoru inwestorskiego nad 
zadaniem „Przebudowa ulicy Kazi-
mierza Wielkiego”.
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Awans za KAWKĘ
Gorzów Wielkopolski zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu 
Portalu samorządowego na najlepsze inwestycje komunalne w Pol-
sce. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gorzowie Wlkp. po-
przez modernizację systemu ogrzewania budynków w śródmieściu – 
inwestycja przeprowadzona w ramach programu KAWKA, znalazła się 
wśród 30 innych.

Z karnetem 
pięcioprzejazdowym 
także 45 minut
Od 1 maja br. pasażerowie komunikacji miejskiej ko-
rzystający z karnetów pięcioprzejazdowych, podobnie 
jak posiadacze biletów jednorazowych, mogą korzystać 
z nieograniczonej liczby przejazdów w czasie 45 minut 
od momentu skasowania odcinka karnetu w kasowniku.
Decyzję w tej sprawie podjął prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Kar-
net pięcioprzejazdowy składa się z pięciu biletów (odcinków), a jego 
cena została ustalona poniżej wartości pięciu biletów jednorazowych. 
W przypadku karnetu normalnego jest to 13,40 zł (zamiast 15 zł), 
a karnetu ulgowego jest to 6,70 zł (zamiast 7,50 zł).

Marek Świst

Spośród szczęśliwej trzydziestki, prezento-
wanej na stronie portalu, Rada Konsultacyjna 
dokona wyboru dziesięciu inwestycji, które 
zostaną wyróżnione tytułem „TOP Inwestycja 
Komunalna 2018”.

Inwestycja, która zbierze największą liczbę 
głosów internautów, otrzyma nagrodę spe-
cjalną od czytelników portalu. Głosowanie 
trwało do 2 maja. Nagrody zostaną wręczone 
podczas uroczystej gali Europejskiego Kon-
gresu Gospodarczego w Katowicach (14-16 
maja).

Portal przypomina, iż wartość inwestycji 
w Gorzowie wyniosła prawie 70 mln zł.

W ramach projektu zdemontowano źródła 
ciepła opalane paliwami stałymi, wykonano 
instalację centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej, wyremontowano pomiesz-
czenia pod montaż węzłów cieplnych, rozbu-
dowano sieć ciepłowniczą, do której podłączo-
no budynki, gdzie zlikwidowano piece.

W ramach inwestycji zlikwidowano 2.927 
przestarzałych pieców i kotłów, zainstalo-
wano 230 węzłów cieplnych o łącznej mocy 
14,58 MW, podłączono do sieci ciepłowniczej 
236 budynków, a łączna długość wybudowa-
nej w ramach inwestycji sieci ciepłowniczej 
i przyłączy wynosi prawie 10 km (9.569 m).

Dariusz Wieczorek 

Rozbudowa 
„dwudziestki”
Przy Szkole Podstawowej 
nr 20 zostanie wybudowa-
ny, od strony ulicy Suchar-
skiego, nowy budynek. Będą 
się w nim uczyć najmłodsi. 
Przewidziano w nim dwa-
naście oddziałów (po 25 
dzieci w każdym z nich) dla 
trzystu uczniów nauczania 
początkowego (klasy I-III).

Oferty firm budowlanych przyjmowa-
ne są do 7 maja do godz. 10.00. Pra-
ce mają rozpocząć się już w czerw-
cu br. Wszystko ma być zakończone 
w 11 miesięcy od podpisania umowy, 
a inwestor musi tak prowadzić swo-
je prace, aby jak najmniej kolidowały 
z funkcjonowaniem szkoły.

Wraz z nowym budynkiem zaprojek-
towano nowe obiekty sportowe na 
powierzchni ponad 1,7 tys. m2, nowe 
place rekreacyjne, zieleń, drogi oraz 
chodniki na powierzchni prawie 5,9 
tys. m2.

Projekt przewiduje także oświetlenie 
awaryjne, sieć komputerową i sys-
tem monitoringu oraz wyposażenie 
wszystkich nowych pomieszczeń.

Dzięki rozbudowie szkoła będzie 
bardziej dostępna dla niepełno-
sprawnych. Projekt przewiduje, iż 
w łączniku do nowego skrzydła znaj-
dą się podjazdy i winda.

Projekt rozbudowy wykonała pra-
cownia architektoniczna PORTAL-PP 
ze Szczecina za 205,4 tys. zł.

Barbara Pawlenia, Dariusz Wieczorek

fot. Portal-PP
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– Jesteśmy zadowoleni ze współpra-
cy. Podpisana umowa daje nadzieję, 
że zawsze w razie potrzeby, zwłasz-
cza w sytuacjach kryzysowych, mo-
żemy liczyć na dodatkową pomoc – 
uznała wiceprezydent Surmacz.

– Przypomnę, iż w ubiegłym roku 
więźniowie przydali się na przykład 
przy sprzątaniu cmentarza Święto-
krzyskiego przed 1 listopada oraz 
przy usuwaniu skutków ulewnych 
deszczy wiosną, na przełomie maja 
i czerwca – dodała.

Zatrudnienie skazanych to bardzo 
istotny aspekt resocjalizacji. Skaza-
ni w ten sposób przyzwyczajają się 
do realizacji codziennych potrzeb 
życiowych poprzez pracę. W ten spo-
sób próbują zrekompensować społe-
czeństwu ich konflikt z prawem – po-
wiedział dyrektor Rzepka.

W sprzątaniu Gorzowa bierze udział 
grupa kilku więźniów, którzy wyko-
nują prace porządkowe tam, gdzie 
jest to możliwe i zachodzi taka ko-
nieczność. Harmonogram takich 
prac tworzony jest na podstawie in-
formacji dostarczanych bezpośred-
nio od mieszkańców, jak również 
dzięki działaniom Straży Miejskiej.

W kwietniu uporządkowane zostały 
tereny miejskie przyległe do garaży 
przy ul. Słowiańskiej (dawny WUFT) 
oraz tereny wzdłuż Kanału Ulgi po-
między mostami drogowym i kole-
jowym. W harmonogramie dalszych 
prac znajdują się tereny miejskie 
m.in. przy ulicach: Ryskiej, Piłkar-
skiej, Warskiego, Kostrzyńskiej, 
Krótkiej, Koniawskiej i Teatralnej.

Dariusz Wieczorek, Maciej Pierzecki

Więźniowie 
pomogą 
posprzątać 
miasto
Współpraca z Zakładem Kar-
nym w Gorzowie, dzięki której 
w dbałość o czystość miasta 
zaangażowani są więźniowie, 
będzie kontynuowana. Umo-
wę w tej sprawie 4 kwiet-
nia podpisali wiceprezydent 
Agnieszka Surmacz i dyrektor 
zakładu płk Leszek Rzepka.

Nowe windy w trzech 
przychodniach
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. wybudował windy ze-
wnętrzne w trzech przychodniach zdrowia, zlokalizowanych przy ulicach: Pił-
sudskiego 47, Mieszka I 42 i Baczyńskiego 24. Ułatwiają one dostęp do lekarzy 
nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale także starszym i schorowanym.

Na windy zewnętrzne zdecydowano się, aby 
nie zmniejszać liczby gabinetów i nie inge-
rować w istniejący rozkład funkcjonalny tych 
placówek służby zdrowia.

Koszt budowy trzech wind wyniósł łącznie po-
nad 800 tys. zł. Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej uzyskał, za pośrednictwem Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej 
Górze, dofinansowanie ze środków PFRON 
w kwocie 200 tys. zł. Resztę stanowiła dotacja 
z Urzędu Miasta (ponad 400 tys. zł) oraz środki 
własne ZGM.

Roboty budowlane wykonała gorzowska fir-
ma Usługi Ogólnobudowlane PAK-BUD, przy 
współudziale Spółki Mestil-Lifts, odpowie-

dzialnej za zamontowanie i uruchomienie 
urządzeń dźwigowych.

To nie pierwsze prace budowlane gorzowskie-
go ZGM na rzecz niepełnosprawnych. Wcze-
śniej wykonano m.in. windy przy budynku na 
ulicy Teatralnej 26 i w budynkach przychodni 
na ulicy Piłsudskiego 1a i Hejmanowskiej 5.

Ponadto przystosowano pomieszczenia i do-
jazd do siedziby Gorzowskiego Związku Spor-
tu Niepełnosprawnych „START”. Wykonano też 
podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz 
z podestem wejściowym i zagospodarowa-
niem terenu do gorzowskiego oddziału Pol-
skiego Towarzystwa do Walki z Kalectwem 
przy ul. Kosynierów Gdyńskich 81.

Dariusz Wieczorek

Społeczne sprzątanie Dolinek
Blisko 70 osób wzięło udział w społecznej inicjatywie sprzątania Doli-
nek, czyli zielonego terenu położonego za Filharmonią Gorzowską. Akcja 
odbyła się 22 kwietnia, czyli w Światowym Dniu Ziemi. 

Worki na śmieci i foliowe rękawiczki dla 
uczestników akcji zapewniła gorzowska spół-
ka Inneko. Dolinki sprzątali zarówno młodzi 
mieszkańcy, jak i seniorzy, którzy zamieszkują 
osiedle od ponad 40 lat. Zapału do pracy nie 
zabrakło nikomu, dlatego zielony teren za fil-
harmonią został szybko uprzątnięty. Tego dnia 
na medal spisała się również pogoda. Odbiór 
odpadów, które pozostały po akcji, również 
wzięła na siebie spółka Inneko. 

Filip Praski
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Harmonogram spotkań  
BUDŻET OBYWATELSKI 2019: 

15 maja, godz. 17.30 Zamoście – Szkoła 
Podstawowa nr 10, ul. Towarowa 21

17 maja, godz. 17.30 Śródmieście/
Centrum – sala sesyjna, Urząd Miasta, ul. 
Sikorskiego 3-4

22 maja, godz. 17.30 Zakanale – Szkoła 
Podstawowa nr 4, ul. Kobylogórska 110

24 maja, godz. 17.30 Staszica – Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Duni-
kowskiego 5

29 maja, godz. 17.30 Piaski – Zespół Szkół 
nr 21, ul. Taczaka 1

5 czerwca, godz. 17.30 Wieprzyce – Szkoła 
Podstawowa nr 12, ul. Dobra 16

7 czerwca, godz. 17.30 Manhattan – Zespół 
Szkół nr 20, ul. Szarych Szeregów 7

12 czerwca, godz. 17.30 Górczyn – Szkoła 
Podstawowa nr 13, ul. Szwoleżerów 2

14 czerwca, godz. 17.30 Osiedle Słonecz-
ne – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gwiaź-
dzista 14

19 czerwca, godz. 17.30 Dolinki – Szkoła 
Podstawowa nr 9, ul. Nowa 7

14 czerwca, godz. 10.00 spotkanie dla ka-
tegorii oświatowej – sala sesyjna, Urząd 
Miasta, ul. Sikorskiego 3-4

21 czerwca, godz. 17.30 spotkanie dla 
kategorii ogólnomiejskiej – sala sesyjna, 
Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4

są zadania realizowane na terenie placówek 
oświatowych.

Wszystkie zgłoszone przez mieszkańców 
pomysły wraz z opinią oraz uzasadnieniem 
w przypadku negatywnej oceny można od-
naleźć na www.gorzow.pl w zakładce Dialog 

Społeczny oraz na www.gorzow.
wybiera.pl O negatywnej ocenie de-
cydowały przede wszystkim wzglę-
dy własnościowe (teren nie był 
własnością miasta), przekroczona 
maksymalna kwota czy brak ogól-
nodostępności. Więcej informacji 
o tegorocznej edycji budżetu oby-
watelskiego można znaleźć na po-
wyższych stronach internetowych 
oraz na portalu Facebook / „Przy-
stań na konsultacje” lub pod nume-
rem telefonu 95 7355 591.

Anna Zaleska

Ruszyły 
miejskie 
fontanny
1 maja ruszyły miejskie 
fontanny. Będą funkcjono-
wały do 30 września.

W mieście funkcjonuje dziewięć 
fontann. Cztery z nich mają auto-
matyczne uzdatnianie wody. Fon-
tanny znajdują się: na Starym Rynku 
(Pauckscha), w parku Górczyńskim 
(Motylia), na placu Grunwaldzkim, 
w parku Kopernika, na skwerze przy 
ul. Jagiełły, przy „Pałacu Ślubów”, 
dwie w „Parku Róż”, w tym jedna pły-
wająca. 

W tym roku po raz pierwszy została 
uruchomiona fontanna na zrewitali-
zowanym placu Nieznanego Żołnie-
rza (tzw. Kwadracie).

Fontanny działają w następujący 
sposób:

1. fontanna na „Kwadracie”:

-  maj i wrzesień – 9.00-23.00

-  czerwiec, lipiec, sierpień –  
9.00-24.00

2. fontanna Motylia w parku  
Górczyńskim:

-  maj i wrzesień – 11.00-23.00

-  czerwiec, lipiec, sierpień –  
10.00-24.00

3. fontanna Pauckscha na Starym 
Rynku:

-  codziennie w godz. 09.00-23.00

4. pozostałe fontanny:

-  codziennie w godz. 11.00-21.00

Zbigniew Turzański, Emilia Cepa

Do tegorocznej edycji mieszkańcy zgłosili aż 
188 pomysłów (dwa wnioski połączono w je-
den). Na spotkaniach dyskusyjnych mieszkań-
cy będą rozmawiali o 102 rejonowych, 14 
ogólnomiejskich i 19 oświatowych projektach. 
Wszystkie one uzyskały opinię pozytywną, 
a urzędnicy dokładnie określili ich lokalizację, 
zakres i koszty. 

Harmonogram spotkań dyskusyjnych poda-
jemy obok i zapraszamy do udziału w nich 
wszystkich mieszkańców. Warto przyjść na 
spotkanie rejonowe, by porozmawiać o po-
trzebach, rozwoju swojego osiedla i zdecy-
dować o realizacji obywatelskich projektów. 
Pod dyskusję zostanie poddanych po 3 pro-
jekty z Dolinek i Zakanala, 4 z Wieprzyc, 10 
z Zamościa, 11 z Osiedla Słonecznego, po 12 
z Manhattanu i Śródmieścia, 13 ze Staszica, 
16 z Piasków oraz 18 z Górczyna. 

Mieszkańcy, w drodze porozumienia, jedno-
myślnie mogą zdecydować o realizacji zadań 
bez głosowania. Muszą jedynie pamiętać, by 
koszty wszystkich wybranych do realizacji 
zadań nie przekroczyły kwoty maksymalnej, 
tj. 370.800 zł przeznaczonych na jeden rejon. 
Jeśli nie uda się dojść do kompromisu, wtedy 
mieszkańcy układają listę priorytetów i pięciu 
projektom przyznają dodatkowe 80 głosów, 
które będą bardzo przydatne podczas po-
wszechnego głosowania we wrześniu.

To również mieszkańcy podczas spotkania 
dyskusyjnego poświęconego projektom ogól-
nomiejskim zdecydują o przyznaniu dodat-
kowych punktów. Taki bonus mogą otrzymać 
trzy zadania, a o tym, które ostatecznie zosta-
ną zrealizowane, zdecydują głosy wszystkich 
gorzowian. We wrześniowym głosowaniu zde-
cydujemy, które projekty - z ośmiu twardych 
(inwestycyjnych) i sześciu miękkich (imprezy, 
wydarzenia) - zostaną zrealizowane. Nato-
miast o tym, które z oświatowych projektów 
trafią do realizacji, dowiemy się podczas 
czerwcowego spotkania dyskusyjnego. Będzie 
to już trzecia edycja budżetu obywatelskiego, 
w ramach której w drodze dialogu wybierane 

Zapraszamy na spotkania 
dyskusyjne
Znamy już pomysły, o których będą rozmawiali mieszkańcy podczas 
spotkań dyskusyjnych. Zakończyła się weryfikacja wniosków zgłoszo-
nych do Budżetu Obywatelskiego 2019.
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– Nadrobienie dziewięciu lat zaległości jest 
trudnym zadaniem, dlatego rozpoczynamy 
proces systematycznej zmiany. O innych 
standardach możemy rozmawiać w nowej 
perspektywie budżetowej – zadeklarował 
prezydent Jacek Wójcicki.

Na pierwsze zmiany nauczyciele mogą li-
czyć już od czerwca. Na majowej sesji Rady 
Miasta pojawi się zmiana do uchwały, wpro-
wadzająca zwiększone stawki dla wycho-
wawców klas w szkołach o 27% i w przed-
szkolach o 53%. W związku z tym od czerwca 
dodatek za wychowawstwo w przedszkolu 
wzrośnie do 115 zł, natomiast za pełnienie 
tej funkcji w szkole – do 190 zł. W przy-
padku opiekunów stażu dodatki wzrosną  
o 50 proc., czyli do 60 zł.

W przypadku dodatków funkcyjnych dla dy-
rektorów szkół i przedszkoli oraz innej ka-
dry kierowniczej zaproponowano zwiększe-
nie dodatków średnio o 200 zł brutto. Kwoty 
te mogą być zróżnicowane ze względu na 
liczbę oddziałów, wielkość i typ placówki. 
Konieczne jest wypracowanie nowej proce-
dury przyznawania dodatków, co zostanie 
uregulowane nową uchwałą Rady Miasta 
w czerwcu br.

– Dziękuję Gabrieli Gronowskiej, przewod-
niczącej międzyszkolnej komisji oświaty 

i wychowania NSZZ „Solidarność” oraz 
Barbarze Zajbert, prezes gorzowskiego od-
działu ZNP za zaangażowanie, otwartość 
i współpracę, która pozwoliła przygotować 
dobre rozwiązanie – powiedział prezydent 
Wójcicki.

Zaproponowane dodatki tylko w pewnym 
stopniu łagodzą rzeczywistą wysokość na-
uczycielskich pensji, za które w pełni odpo-
wiada minister edukacji.

Ewa Sadowska

Będą większe dodatki dla nauczycieli
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki w kwietniu po raz trzeci spotkał się z przedstawicielami nauczyciel-
skich związków zawodowych w mieście. Zaproponował nowe, zwiększone stawki dodatków funkcyjnych 
dla nauczycieli, które zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku.

– Gorzów musi rozwijać się w sposób zrów-
noważony, dlatego podejmujemy kolejne 
działania, które wspierają społeczeństwo 
i poprawiają bezpieczeństwo – tłumaczył 
prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki i dodał, 
że podjęte działania mają stanowić zachę-
tę dla absolwentów uczelni do zatrudnienia 
i osiedlenia się w Gorzowie.

Mieszkania będą przeznaczone dla ofice-
rów komend na pięć lat, tj. do czasu uzyska-
nia przez funkcjonariuszy własnego miesz-
kania. Zwolnione lokale przyznawane będą 
kolejnym oficerom.

– Bardzo doceniamy współpracę z prezy-
dentem i cieszymy się, że dostrzega nasze 
problemy. Liczymy, że inne lubuskie samo-
rządy pójdą śladem Gorzowa – powiedział 
młodszy brygadier Patryk Maruszak, ko-
mendant lubuskich strażaków.

Lokale, które trafią do strażaków, są zloka-
lizowane przy ul. Sikorskiego, Słonecznej 

i Gwiaździstej. Obecnie są one przed re-
montem, który wykona Straż. Najmniejszy 
lokal ma ponad 36, a największy prawie  

Inwestujemy w bezpieczeństwo
Cztery mieszkania wkrótce trafią do absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, któ-
rzy zdecydują się zająć wolne stanowiska kierownicze w gorzowskich komendach.

47 m2. Do zamieszkania będą gotowe za kil-
ka miesięcy.

Ewa Sadowska
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Tak wiele zawdzięczamy pszczołom, które 
są zagrożone

Pszczołom zawdzięczamy nie tylko miód. 
Są one kluczowe dla produkcji żywności, 
ponieważ to one zapylają rośliny, które spo-
żywamy. Pszczoły, trzmiele, motyle, osy, 
muchówki i inne owady, pracują od świtu do 
nocy, zapylając rośliny uprawne i dziko ro-
snące. Co trzecia łyżka pokarmu, który spo-
żywamy, zależy od ich aktywności. To owa-
dom zapylającym zawdzięczamy warzywa 
takie jak: pomidory, ogórki czy cukinia, owo-
ce takie jak jabłka, orzechy czy zioła służące 
nam za przyprawy. Dotyczy to także olejów 
jadalnych np. oleju rzepakowego. W samej 
Europie plonowanie ponad 4000 odmian 
warzyw zależy od zapylania przez pszczoły 
i inne owady. Jesteśmy od nich uzależnieni, 
a one umierają. 

Śmierć pszczół to nasz problem. Bez nich 
świat będzie ubogi, smutny, pozbawiony ko-
lorów i smaków. Niestety, obecnie stosowa-
ny model rolnictwa, oparty na agresywnym 
wykorzystaniu substancji chemicznych, za-
graża owadom i ludziom. Jak mówią dane 
Greenpeace, w samych tylko Stanach Zjed-
noczonych co roku ginie średnio 1/3 pszczół, 
w Chinach są miejsca np. w prowincji Syczu-
an, gdzie pszczół w ogóle już nie ma. Ich pra-
cę muszą wykonywać ludzie. W Europie nie 
jest lepiej. Co roku wymiera 20% populacji. 
Niestety są także rejony, gdzie śmiertelność 
pszczół wynosi aż 50%. Z raportu Komisji 
Europejskiej wynika, że najgorzej jest na 
północy, południu i wschodzie Starego Kon-
tynentu.

Mechanik pszczołom na ratunek

W 1999 r. w Kole Pszczelarzy Santok zro-
dził się pomysł zorganizowania konkursu, 
aby zachęcić uczniów do hodowli tych po-
żytecznych owadów. Początki były trudne. 

Ratujmy pszczoły
Pszczelarze na całym świecie obserwują tajemnicze i nagłe przypadki ginięcia pszczół. Zmniejsza się tak-
że drastycznie liczba pszczelich rodzin, a średnia wieku pszczelarzy niepokojąco rośnie. Dlatego Fundacja 
Promocji i Rozwoju Gmin Polskich w 2017 roku rozpoczęła ogólnopolską kampanię edukacyjną „Ratujmy 
pszczoły”.

Społeczność szkolna powoli przekonywała 
się do tej idei, a współzawodnictwo to trwa 
do dziś. Celem konkursu jest rozbudzanie 
zainteresowań przyrodniczych, promowa-
nie utalentowanych uczniów i najlepszych 
szkół, które uczą miłości do natury, ale 
przede wszystkim zachęcenie uczniów do 
zakładania pasiek.

W tym roku odbyła się XIX edycja konkursu 
ekologicznego „Pszczelarstwo w Polsce” 
pod patronatem Marszałka Województwa 
Lubuskiego. Konkurs o zasięgu wojewódz-
twa lubuskiego przebiega w dwóch eta-
pach. W etapie szkolnym wzięło udział ok. 
400 uczniów. Etap wojewódzki odbył się 18 
kwietnia br. w Zespole Szkół Mechanicznych. 
Test autorstwa Krzysztofa Łukasiewicza, 
absolwenta Wydziału Pszczelnictwa Aka-
demii Rolniczej w Szczecinie, rozwiązywali 
uczniowie z gorzowskich szkół: Mechanika, 
II LO, Ogrodnika, Zespołu Szkół Rolniczych 
w Kamieniu Małym i Bobowicku, Szkoły Pod-
stawowej w Drezdenku, Gimnazjum w San-
toku.

25 kwietnia w Zespole Szkół Mechanicznych 
w Gorzowie Wlkp. odbyło się uroczyste pod-
sumowanie XIX edycji konkursu, podczas 
którego laureatom zostały wręczone nagro-
dy. Zaproszeni goście oraz uczniowie szkoły 
z dużym zainteresowaniem obejrzeli pre-
zentację multimedialną poświęconą historii 
konkursu, sytuacji rodzin pszczelich w Pol-
sce, w krajach Unii Europejskiej i na świecie. 
Oprawą muzyczną zajęli się uczniowie klasy 
IIIT.

Nagrodami były dwa ule drewniane, ufun-
dowane przez marszałka województwa lu-
buskiego Elżbietę Annę Polak i wojewodę 
lubuskiego Władysława Dajczaka oraz ul 
styropianowy ufundowany przez Wojewódz-
ki Związek Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. 
Dodatkowe nagrody dla laureatów (książki 

NAGRODZENI:

1. Paweł Ratajczak – II Liceum Ogólno-
kształcące w Gorzowie Wlkp.

2. Nikodem Hillenberg – Zespół Szkół Me-
chanicznych w Gorzowie Wlkp.

3. Julia Drozd – Zespół Szkół Mechanicz-
nych w Gorzowie Wlkp.

WYRÓŻNIENI:

4. Grzegorz Krycki – Zespół Szkół Mecha-
nicznych w Gorzowie Wlkp.

5. Magdalena Król – Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym

6. Klaudia Głuchy – Zespół Szkół Mecha-
nicznych w Gorzowie Wlkp.

7. Wojciech Poźniak – Zespół Szkół Mecha-
nicznych w Gorzowie Wlkp.

8. Michał Kulak – Szkoła Podstawowa nr 3 
w Drezdenku

9. Patrycja Szpak – Zespół Szkół Mecha-
nicznych w Gorzowie Wlkp.

10. Kacper Nowak – Szkoła Podstawowa  
nr 3 w Drezdenku

11. Kewin Kowaleczko – Szkoła Podstawo-
wa nr 3 w Drezdenku

12. Dawid Girczyc – Zespół Szkół Ogrodni-
czych w Gorzowie Wlkp.

13. Michał Mrozek – Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Bobowicku

14. Gabriel Rożynek – Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Drezdenku

15. Wiktor Pahl – Szkoła Podstawowa nr 3 
w Drezdenku

„Rośliny miododajne” i „Atlas pszczelarza”) 
ufundował prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek 
Wójcicki. Miód do nagród ufundowali wójt 
gminy Santok Józef Ludniewski i pszczelarz 
Tomasz Gołaski, a pyłek kwiatowy – Kazi-
mierz Piniewski.

Po uroczystości, przy kawie i cieście miodo-
wym, odbyła się degustacja miodów, rozda-
wano nasiona roślin miododajnych i zachę-
cano do ich wysiewu. Goście wyrazili swoje 
uznanie dla wymiernego rezultatu konkur-
su, jakim jest wzrost liczby pasiek. Do grona 
pszczelarzy dołączyli bowiem młodzi ludzie, 
wywodzący się spośród laureatów. Jest to 
największy sukces naszej szkoły i konkursu, 
organizowanego już po raz dziewiętnasty.

Helena Niczyj
Nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych  

im. Zesłańców Sybiru w Gorzowie Wlkp.Fo
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W jaki sposób trafiła Pani do Gorzowa?

Studiowałam w Poznaniu w Państwowej Wyż-
szej Szkole Sztuk Plastycznych. Przez cztery 
lata otrzymywałam stypendium fundowane 
przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Pozna-
niu. W międzyczasie poznałam mojego męża 
Krzysztofa, który był stypendystą Powiatowej 
Rady Narodowej w Choszcznie i miał obowią-
zek odpracowania stypendium w Urzędzie 
Powiatowym. Postanowiliśmy po studiach za-
mieszkać w urokliwym Choszcznie. Moje sty-
pendium mogłam tam odpracowywać przez 
trzy lata, a pracę otrzymałam w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej. To był dla mnie praw-
dziwy koszmar, ponieważ musiałam uczyć 
ekonomii, organizacji handlu, chemii. Jedy-
nym przedmiotem, jaki mi odpowiadał, była 
reklama. Jak kończyłam odpracowywanie 
stypendium, z Urzędu Powiatowego odcho-
dził kierownik do spraw kultury. Powiedział 
naczelnikowi, że ma upatrzoną osobę po stu-
diach artystycznych, która zajmie się kulturą 
w powiecie. Z przyjemnością się tym zajęłam. 
Odpowiadałam za działalność Powiatowego 
Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej, a także sie-
ci bibliotek na terenie powiatu. Miałam stały 
kontakt z zespołami muzycznymi, włączałam 
się w organizację imprez. Zorganizowałam w 
Choszcznie dwa plenery dla studentów Wyż-
szej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, 
której byłam niedawną absolwentką. Potem 
zlikwidowano powiaty. Przyjechał ktoś z Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej i proponował lu-
dziom pracę w Gorzowie. Mąż natychmiast się 
zgodził. Ja też byłam szczęśliwa, że pojadę do 
większego miasta.

Które prace plenerowe są dla Pani ważne?

Jeszcze w Choszcznie dostałam moje pierw-
sze zlecenie. To była duża rzeźba do fontanny 
w Drawnie – „Ptaki” wyrzeźbione w sztucz-
nym kamieniu. Włożyłam w tę realizację 
dużo pracy i serca. Jestem też zadowolona z 
pomnika Więźniarek Ravensbruck. Ktoś za-
rzucał mi, że wyrzeźbiłam kobietom włosy, 

Pół wieku pracy twórczej Zofii Bilińskiej
Jej rzeźby znają niemal wszyscy gorzowianie. Każdego dnia mijają je w drodze do pracy czy szkoły. Mało kto wie, 
że jej twórczość to nie tylko rzeźby w przestrzeni miejskiej, ale przede wszystkim mniejsze formy – zmysłowe, 
kobiece, tworzone z potrzeby wyrazu artystycznego.

a przecież więźniarki były ogolone. To nie-
dorzeczne zarzuty, bo rzeźba jest symbolem 
idei. Trzeba czuć temat, aby go jak najlepiej 
wyrazić na przykład ekspresyjną formą roz-
wianych włosów czy ruchem rozpostartych 
dłoni. 

Najbardziej jestem dumna z pomnika Jana 
Korcza. Do wyrzeźbienia poszczególnych 
detali ubioru posłużyły mi gotowe ekspona-
ty, na przykład piękny filcowy kapelusz, któ-
ry otrzymałam od znajomego czy markowa 
marynarka kupiona w lumpeksie. Kapelusz 
z bólem serca musiałam zamoczyć w gipsie i 
właściwie uformować. Podobnie było z czap-
ką Zacharka. Długo poszukiwałam właściwe-
go nakrycia głowy dla przewoźnika. Z pomocą 
pośpieszył Jerzy Hopfer (nieżyjący kapitan 
Kuny – przyp. red.), który zaprosił mnie na 
Kunę i pozwolił wybrać czapkę najbardziej 
odpowiednią.

Rzeźba Pawła Zacharka została okrojona w 
stosunku do pierwotnego zamysłu…

Miały być jeszcze przynajmniej dwie postaci 
– dziewczynka i kobieta. Wszystko rozbiło się 
o pieniądze. Łódka też nie jest tym modelem, 
którym pływał Zacharek. Była sprowadzona 
ze stoczni szczecińskiej. 

Najbardziej znane gorzowianom rzeźby – na 
fontannie Pauckscha – sprawiły Pani sporo 
trudności…

Miałam jedno zdjęcie zdemontowanych figur 
Marii i dzieci. Potem Niemcy podesłali mi 
parę innych ujęć z dużej odległości. Musiałam 
sama zdecydować o wielkości i proporcjach 
postaci. Na przykład ze zdjęcia wynikało, że 
Maria jest wysokości cokołu (dwa i pół me-
tra). Poprosiłam Wojtka Witkowskiego, żeby 
mi zrobił płaską sylwetkę Marii. Przymie-
rzaliśmy ją do cokołu. Ja fotografowałam z 
pewnej odległości, żeby sprawdzić, czy pasu-
je proporcjami do formy cokołu. Trudne było 
wykonanie konstrukcji do postaci Marii. Żeby 
uchwycić właściwy ruch sylwetki, musiałam 
rurę grubości 10 centymetrów wygiąć odpo-
wiednio w literę „S” i na niej budowałam de-
tale konstrukcji ramion, rąk, czy nóg. Główny 
element konstrukcji utrzymywał w pionie 
całą postać. Na szczęście nie stała na nogach, 
więc mogłam je ustawiać dowolnie. Trzy albo 
cztery razy pan Stefan Szymański odcinał i z 
powrotem spawał te nogi, aby uchwycić natu-
ralny ruch postaci schodzącej po skałkach… 
Jestem wdzięczna panu Stefanowi, że bez 
zdenerwowania wielokrotnie powtarzał tę 
samą pracę. Obecnie Maria jest nie najlepiej 
osadzona. Po remoncie cokołu, gdy stawiano 
ją po raz drugi, prosiłam, żeby zawiadomio-
no mnie o tym etapie prac, abym mogła mieć 
wpływ na ustawienie figury. Niestety, wyko-
nano ten manewr beze mnie. Z mniejszych 
rzeźb jedna dziewczynka w oryginale była o 
pół głowy mniejsza. Powiększyłam ją z uwagi 
na właściwsze proporcje w stosunku do co-

kołu i pozostałych postaci. Wyrzeźbiłam ją po 
swojemu, jest o 15-20 centymetrów większa. 
Pracowałam zimą, ręce grabiały, a woda po-
trzebna do rozrabiania gipsu zamarzała w 
zbiornikach. Ale praca musiała być wykona-
na. Trzeba poświęcać się sztuce (śmiech).

Pani rzeźby są bardzo zmysłowe i kobiece. 
Nawet Ikar jest kobietą…

Męskie ciało mnie nie interesuje w sensie 
formy artystycznej. Ani piersi nie ma, ani 
pośladków. Włosów też nie można ciekawie 
uformować. Dlatego kiedy rzeźbiłam Ikara, 
pomyślałam: Jaki on płaski. Jeśli dodam mu 
wypukłą pierś będzie miał ciekawszą formę.

Dość często robi Pani rzeźby o macierzyń-
stwie… Dlaczego?

Samo powiązanie matki i dziecka tworzą cie-
kawą formę. Może to jest też rekompensata 
dla moich synów, którym w dzieciństwie nie 
poświęciłam się bardziej niż mojej twórczo-
ści. W podświadomości był zawsze niedosyt 
czułego macierzyństwa. Często wyjeżdżałam 
na artystyczne warsztaty i wszystkie obo-
wiązki przejmował mąż. 

Ile pracy fizycznej, a ile koncepcyjnej jest w 
zawodzie rzeźbiarki?

Myślę, że 80% to praca fizyczna. Z przyjemno-
ścią jeździłam na plenery. Wtedy tworzyłam 
małe formy rzeźbiarskie. Na plenerach od 
godz. 9 do 20 była praca, a wieczorem kwitło 
życie towarzyskie – wymiana poglądów, roz-
mowy o pracy i sztuce przy winie, ale nie pi-
jaństwie. Ten zawód jest interesujący i życie 
wydaje mi się bardziej barwne. Praca jest nie-
samowita, czasem bardzo wyczerpująca, ale 
trzeba ją kochać, żeby jej się poświęcać. Mam 
koleżanki, które były orłami na studiach. Dzi-
siaj dziwią się, skąd mam tyle prac. One ode-
szły od zawodu; mówię, że zmarnowały swój 
talent. Jak wysłałam im swój katalog, jedna z 
żalem odpisała, że nie mogłaby sobie na taki 
pozwolić, bo nie miałaby co pokazać.

Jest Pani zadowolona z obranej drogi zawo-
dowej?

Nigdy nie żałowałam, że wybrałam rzeźbę. 
W malarstwie nie byłam dobra, a z formami 
przestrzennymi dobrze sobie radzę. Kiedyś 
w Warszawie odbywał się plener. Siedziałam 
cicho, pracując z dystansem i szacunkiem 
do kolegów z dużych metropolii. Postanowi-
łam rozpoznać sytuację. Byłam koleżanką z 
prowincji. Zaskoczył mnie znany rzeźbiarz z 
Warszawy mówiąc, że ma bardzo dobre zda-
nie o moich predyspozycjach rzeźbiarskich i 
poprosił o radę w rozwiązaniu trudnej kom-
pozycji rzeźbiarskiej. Pomogłam. Potem do-
dał: „Bozia cię dotknęła”, co znaczyło: obda-
rzyła talentem. To było moje wielkie wejście 
do grona znaczących artystów. 

Dziękuję za rozmowę.

Emilia Cepa
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1.380 kilogramów makulatury, 100 kilogra-
mów plastikowych butelek, 200 kilogramów 
puszek aluminiowych i 2.400 kilogramów 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego – to bilans tegorocznej edycji akcji 
„Wymień Odpady na Kulturalne Wypady”.

Impreza odbyła się na terenie targowiska 
Gorzowskiego Rynku Hurtowego i trwała 
sześć godzin. Zbiórce odpadów towarzyszył 
rodzinny piknik, a gorzowianie chętnie ko-
rzystali z zapewnionych atrakcji. Do same-
go końca wiele działo się na dużej scenie, 
gdzie obserwowaliśmy pokazy taneczne, 
wokalne i muzyczne. Były też konkursy dla 
najmłodszych i rozstrzygnięcie „Recycling 
Fashion Show” – konkursu na najciekawszą 
kreację z odpadów, któremu towarzyszył 
pokaz mody. Jury (w składzie Natalia Śli-
zowska i Monika Kowalska) przyznało trze-
cie miejsce Katarzynie Kułagowskiej, drugie 
miejsce za swoją kreację wywalczyła Sylwia 
Pyżyńska, a wygrała Dorota Mańkowska.

Co warto dodać, w tegoroczną akcję „Wy-
mień Odpady na Kulturalne Wypady” za-
angażowane były wszystkie gorzowskie 
firmy związane z branżą wywozu, segre-
gacji i przetwórstwa odpadów. Dziękujemy 
naszym partnerom: firmom Laguna, Ragn-
-Sells, Eneris Surowce, a także Gorzowskie-
mu Rynkowi Hurtowemu, Ośrodkowi Spor-

Natalia Ślizowska – kobieta autentyczna
Codziennie walczy o swoje i udowadnia, że marzenia można, ba! nawet trzeba realizować, bo tylko wtedy 
jesteśmy prawdziwi – autentyczni… 

„(…) Jestem projektantem z pasji i wykształ-
cenia. Gorzów Wielkopolski stał się moją 
prywatną stolicą mody. Codziennie two-
rzę nowe projekty, które są odbiciem mojej 
osobowości. Praca artystyczna jest wielką 
radością, bo tak naprawdę nie pracuję ani 
jednego dnia.

Kobieta autentyczna to kobieta silna, reali-
zująca swoje pasje, marzenia, cele nieza-
leżnie od wszystkiego. Największym atutem 
miasta, w którym tworzę, jest spokój i po-
czucie bycia wyjątkowym w swojej profesji. 
Moim największym napędem do działania 
jest spełnienie pewnej misji.

Chciałabym udowodnić, jak znakomitą dzie-
dziną sztuki jest ubiór, zarazić mieszkańców 
pasją tworzenia, a także złamać koncepcje 
standardowych zakładów krawieckich.

Pracownia to miejsce wyjątkowe! Miejsce, 
gdzie można zobaczyć szaloną pracę twór-
czą, wypić dobrą kawę, przejrzeć nowego 
Vogue’a, zostawić dzieci na kreatywnych za-
jęciach, pograć na pianinie czy pobawić się 
z psem.”

Marta Liberkowska

Wymienialiśmy odpady na kulturalne wypady
Tegoroczna edycja cyklicznego eventu Inneko zakończyła się pełnym sukcesem. Zebraliśmy łącznie po-
nad 4 tysiące kilogramów odpadów, a mieszkańcy, którzy odwiedzili targowisko GRH, mogli liczyć na wiele 
atrakcji towarzyszących.

tu i Rekreacji, Związkowi Celowemu Gmin 
MG-6, sklepowi Żelazny, Radiu Plus Gorzów 
i wszystkim podmiotom, które przekazały 
bilety dla mieszkańców. Dziękujemy również 
prezydentowi miasta Gorzowa, który objął 

naszą imprezę honorowym patronatem. Cie-
szymy się, że w sobotę połączyliśmy siły na 
rzecz ekologii i mieszkańców. Do zobaczenia 
za rok!

Filip Praski

Natalia Ślizowska, projektanta, mody, mi-
strzyni krawiectwa, silna kobieta, ambasa-
dorka Gorzowa w kampanii GORZÓW #Stąd 
Jestem. Od 2016 roku prowadzi swoje ate-
lier przy ul. Chrobrego 34 w Gorzowie, uli-

cy wyjątkowej. Tu swoje biznesy ulokowali 
wyjątkowi ludzie, którym chce się działać 
i robić wspólnie z mieszkańcami nietypowe 
rzeczy…
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Poznajmy bliżej ambasadorów Gorzowa
29 marca poznaliśmy ambasadorów Gorzowa. Na udział w miejskiej kampanii tożsamościowej Gorzów 
#StądJestem zgodziło się szesnastu znanych gorzowian – mieszkających tu lub stąd pochodzących.

W najbliższych kilku numerach Gorzowskich Wiadomości Samorządowych dowiemy się, co ambasadorzy myślą o swoim mieście oraz z czym 
im się Gorzów kojarzy. Na początek zapytaliśmy Adama Bałdycha, Michała Kwiatkowskiego, Pawła Salamona oraz Łukasza Konika.

Łukasz Konik,  

masterchef

Gorzów dla mnie to… miłość, do 

której ciągle się wraca.

Myślę Gorzów, widzę… miasto 

przyszłości. To miasto w „sam raz”.

Ulubione miejsce w mieście… Katedra 

i nadwarciański bulwar.

Wspomnienie z dzieciństwa w Gorzowie… pyszne 

desery i lody z kawiarni „Okrąglak”.

Gorzów moich marzeń to… pięk-

ne, zielone miasto i tętniąca ży-

ciem starówka!

Adam Bałdych, muzyk

Gorzów dla mnie to… miejsce, 

gdzie jest mój rodzinny dom, 

przyjaciele i moja historia. 

Myślę Gorzów, widzę… czerwo-

ne cegły kamienic przy ulicy Mic-

kiewicza, gdzie się wychowałem 

i zostawiłem cząstkę siebie.

Ulubione miejsce w mieście… rozlewiska na Zakanalu i rejony 

Wieprzyc. Obrzeża miasta mają swój niepowtarzalny klimat, 

który zapadł mi w pamięć.

Wspomnienie z dzieciństwa w Gorzowie... mam ich wiele, mia-

sto pełne było wtedy muzyki. Piękny czas spędziłem w szkole 

muzycznej przy Teatralnej i w IV LO, Jam Sessions „Pod Filara-

mi”, a w ciepłe dni chillout nad Wartą...

Gorzów moich marzeń to… miasto twórcze, bez kompleksów, 

doceniające i wspierające pomysły kreatywnych mieszkańców 

(których jest tak wiele), którym kierują ludzie czuli na sztukę 

i piękno.

Paweł Salamon,  

szef kuchni

Gorzów dla mnie to… 

stolica Lubuskiego.

Myślę Gorzów, widzę... 

miasto z perspektywą.

Ulubione miejsce w mieście… sektor 9 na 

stadionie im Edwarda Jancarza.

Wspomnienie dzieciństwa w Gorzowie… 

kwaśne jabłka na szaberku :)

Gorzów moich marzeń to… stolica kulinarna 

Polski.

Michał Kwiatkowski, muzyk

Gorzów dla mnie to… dom rodzinny.

Myślę Gorzów, widzę… siebie jako 

małego chłopca, z dużym (za dużym) 

plecakiem; wracam do domu ze szkoły 

zimą, gdy już się ściemnia. I śpiewam pod 

nosem ;)

Ulubione miejsce w mieście… Stary Rynek. Zawsze tam 

spotykaliśmy się z przyjaciółmi. I wciąż tam się umawiamy.

Wspomnienie z dzieciństwa w Gorzowie… niedzielne popo-

łudnia spędzone nad starym odkrytym basenem, lepienie 

bałwanów w parku przy ulicy Walczaka w drodze na Wigilię 

do dziadka, pierwsze dźwięki zagrane na pianinie w Szkole 

Muzycznej na ul. Teatralnej...

Gorzów moich marzeń to… Gorzów bliższy, bardziej dostęp-

ny (każda podróż z Paryża wiąże się z wieloma przygodami 

i bardzo długo trwa).
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– Małżeństwo jest jak długa podróż na sa-
modzielnie wybudowanej tratwie przez mo-
rza i oceany. Jest entuzjazm, radość i eufo-
ria, ale także wspólna troska o konieczność 
przetrwania burz i sztormów. Wam udało się 
pokonać wspólnie wiele sztormów. Tratwa 
momentami skrzypiała, ale wspólnie udało 
Wam się dobić do niejednego brzegu i tego 
w dalszym ciągu Wam życzę. Siły i odwagi do 
pokonywania największych burz – powiedział 
prezydent Gorzowa.

– To piękne zwieńczenie wielu lat wspólnej ży-
ciowej podróży – tak podsumował uroczystość 
Andrzej Erencowicz. W imieniu Gorzowskiej 
Rady Seniorów, której jest członkiem, złożył 

– To film o historii naszych pionierów, ludzi, 
którzy tworzyli Gorzów i polskość w naszym 
mieście. To wyjątkowa historia i wszyscy po-
winniśmy ją znać. Dzięki temu filmowi bę-
dzie to łatwiejsze – podkreślił uczestniczący 
w spotkaniu prezydent Jacek Wójcicki.

Podziękował on radnej Grażynie Wojcie-
chowskiej za pomysł organizacji warsztatów 
i stworzenia filmu oraz Augustynowi Wier-
nickiemu za pomoc w zorganizowaniu tego 
przedsięwzięcia.

K w i e t n i o w e 
spotkanie to 
kolejny element 
Dnia Pioniera. 
W Gorzowie 
jest on obcho-
dzony 28 mar-
ca, w rocznicę 
ustanowienia 
w mieście pol-
skiej admini-
stracji.

27 marca 1945 roku grupa Polaków z Wągrow-
ca, z Florianem Kroenke na czele, przybyła do 
zdobytego przez Armię Radziecką niemiec-
kiego Landsberga i następnego dnia przejęła 
władzę w mieście. Rok później Landsberg ofi-
cjalnie i urzędowo nazwany został Gorzowem 
Wielkopolskim.

28 marca, jak co roku, na budynkach wywie-
szono flagi Gorzowa. W południe kwiaty pod 
pomnikiem Pioniera złożyli: przewodnicząca 
Klubu Pioniera Zofia Nowakowska, prezydent 
miasta Jacek Wójcicki oraz przewodniczący 
Rady Miasta Sebastian Pieńkowski.

W połowie września ubiegłego roku gorzow-
scy seniorzy spędzili cztery dni w ośrodku 
wypoczynkowym w miejscowości Długie. Wy-
jechało 95 osób, w tym 22 wolontariuszy – to 
uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych, II LO 
i Zespołu Szkół Ekonomicznych, którzy poma-
gali w realizacji programu. Poprzez rozmowę 
pionierów z przedstawicielami młodszych po-
koleń możliwe było ocalenie od zapomnienia 
kolei losów pionierów.

Dariusz Wieczorek

Lista 
odznaczonych:
1. Bednarz Witold i Daniela  
– 51. rocznica

2. Ciesielski Zenon i Joanna  
– 50. rocznica

3. Darasz Czesław i Genowefa  
– 51. rocznica

4. Dąbek Roman i Wanda  
– 51. rocznica

5. Dziarkowski Waldemar i Józefa  
– 50. rocznica

6. Erencowicz Andrzej i Stefania  
– 50. rocznica

7. Gordzelewski Władysław 
i Jadwiga – 50. rocznica

8. Kleingartner Jan i Irena  
– 50. rocznica

9. Kleist Marian i Krystyna  
– 51. rocznica

10. Maciejewski Jerzy i Teresa  
– 50. rocznica

11. Majchrzak Jan i Eugenia  
– 50. rocznica

12. Mańkowski Wiktor i Barbara  
– 50. rocznica

13. Marek Józef i Maria  
– 60. rocznica

14. Mariankowski Jan i Alina  
– 51. rocznica

15. Nisiewicz Mikołaj i Józefa  
– 50. rocznica

16. Osses Bogusław i Czesława  
– 60. rocznica

17. Ryżek Jerzy i Bogusława  
– 50. rocznica

18. Słabisz Leszek i Halina  
– 60. rocznica

19. Szymański Kazimierz i Zofia  
– 50. rocznica

20. Wanke Jerzy i Urszula  
– 51. rocznica

21. Wencel Ryszard i Genowefa  
– 51. rocznica

22. Wilczyński Franciszek i Irena  
– 51. rocznica

23. Wiszczuk Jan i Danuta  
– 51. rocznica

Pół wieku razem...
Aż 23 małżeńskie pary świętowały 7 kwietnia w gorzowskiej bibliotece zło-
te gody. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, w imieniu Prezydenta RP, 
wręczył im Jacek Wójcicki.

jubilatom życzenia wielu, wielu kolejnych lat 
razem i w zdrowiu.

Uroczystość urozmaicały występy artystyczne 
uczennic Szkoły Podstawowej nr 4, których 
opiekunem jest Krystyna Samborska. Jubila-
ci usłyszeli m.in. „Zakochani są wśród nas”, 
„Kasztany”, czy „Alleluja”.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
ustanowiono jako nagrodę dla osób, które 
przeżyły 50 lat w jednym związku małżeń-
skim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 
lutego 1960 roku o orderach i odznaczeniach, 
a włączony do obecnego systemu odznaczeń 
państwowych ustawą z 16 października 1992 
roku o orderach i odznaczeniach.

Marta Liberkowska

Film o gorzowskich pionierach
Pionierzy miasta spotkali się 7 kwietnia na projekcji filmu „Ocalić od zapo-
mnienia”. Jest on zapisem ubiegłorocznych warsztatów integracyjnych, pod-
czas których najstarsi mieszkańcy miasta opowiadali młodym gorzowianom  
o początkach Gorzowa Wielkopolskiego.
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#StądJestem

Prezydent Jacek Wójcicki, wspólnie z klubami 
radnych Gorzów Plus oraz Prawa i Sprawie-
dliwości, zadeklarował wypracowanie nowego 
rozwiązania, które będzie służyło mieszkań-
com, ale przede wszystkim zostanie poparte 
wcześniejszą analizą prawną i finansową.

– Uchwała została unieważniona, ponieważ 
wprowadzono ją niezgodnie z przepisami 
i prawem. Prawa nie wolno stanowić w trybie 
wyborczym – tłumaczył w środę prezydent 
Jacek Wójcicki.

Jednym głosem mówili też radni Gorzów Plus 
oraz Prawa i Sprawiedliwości. Wiceprzewod-
niczący Rady Miasta Jan Kaczanowski przy-
pomniał, że klub Gorzów Plus nie poparł tej 
propozycji podczas głosowania, wskazując 
na wady tożsamo opisane w rozstrzygnięciu 
wojewody.

– Rada przyznała wysoką ulgę, nie ujmując 
sposobu finansowania, ani nie przeprowadza-
jąc analizy ewentualnych skutków dla funk-
cjonowania transportu zbiorowego – powie-
dział Kaczanowski.

– Nie zawsze rada ma kompetencje do uchwa-
lania pewnych spraw. Jeżeli chodzi o rodzaje 
biletów w mieście, to akurat jest to wyłączna 
kompetencja organu wykonawczego, jakim 
jest prezydent, co także sygnalizowaliśmy 
podczas sesji – dodał radny Marcin Kurczyna 
z Gorzów Plus.

– Staram się w tej wygenerowanej rzeczywi-
stości znaleźć istotę, a jest nią bez wątpienia 
sprawienie, by mieszkańcy zyskali nową funk-
cjonalną usługę, bilet junior – na zasadach re-
alnych dla komunikacji i budżetu – deklarował 
prezydent Wójcicki. 

Gorzowska Karta Mieszkańca 
coraz bliżej
Wojewoda lubuski, po dokonaniu analizy prawnej uchwały przygotowa-
nej przez radnych Platformy Obywatelskiej dotyczącej tzw. biletu junior, 
wskazał, iż „została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa”.

Rozwiązaniem ma być złożony projekt uchwa-
ły w sprawie przyjęcia programu „Gorzowska 
Karta Mieszkańca”.

– O tym pomyśle powiedziano już w Gorzowie 
wiele, jednak nikt nie przystąpił do jego reali-
zacji. My zobowiązujemy się do faktycznego 
wdrożenia tego pomysłu – ogłosił przewod-
niczący Rady Miasta Sebastian Pieńkowski 
z Prawa i Sprawiedliwości. 

Program ma być skierowany do mieszkańców 
Gorzowa, którzy rozliczają podatek dochodo-
wy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 
w Gorzowie – bez względu na to, czy osiągają 
dochód, albo rozliczają podatek rolny z tytu-
łu prowadzenia gospodarstwa. Będzie doty-
czył również dzieci osób uprawnionych, które 
wspólnie z nimi zamieszkują. Chodzi o dzieci 
powyżej 7. roku życia do ukończenia 26 lat, 
które są uczniami lub studentami.

– Liczymy na to, że wypracujemy korzystne 
ulgi dla naszych mieszkańców i będziemy mo-
gli cieszyć się tym rozwiązaniem, podobnie 
jak Kartą Seniora, która dobrze funkcjonuje 
w Gorzowie – powiedział Paweł Ludniewski 
z Prawa i Sprawiedliwości. 

Prezydent wspólnie z pracownikami mery-
torycznymi wypracuje możliwe rozwiązania, 
które zostaną ujęte w nowym programie. Będą 
one dotyczyły zarówno lokalnego transportu 
zbiorowego, jak i innych form zwiększających 
dostępność m.in. do wydarzeń kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych.

Pierwsze propozycje poznamy w maju. Wpro-
wadzenie Gorzowskiej Karty Mieszkańca pla-
nowane jest we wrześniu.

Ewa Sadowska

Dzień 
Rodzicielstwa 
Zastępczego
Gorzowskie Centrum Pomo-
cy Rodzinie wraz z Klubem 
Sportowym „Team Baryła” za-
praszają do wspólnej zabawy 
z okazji Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego.

To już III edycja Biegu Rodzicielstwa 
Zastępczego. W tym roku odbędzie 
się 27 maja na terenie Klubu Spor-
towego Admira przy ul. Wał Okrężny 
32.

Głównym celem obchodów Dnia Ro-
dzicielstwa Zastępczego jest propa-
gowanie idei takiego rodzicielstwa, 
ale przede wszystkim podziękowa-
nie rodzinom zastępczym z Gorzowa 
Wlkp. za ich pracę i zaangażowanie. 

Zgłoszenia i zapisy na bieg można 
dokonywać drogą internetową do 
20 maja br. pod adresem: www.za-
pisy.maratonczykpomiarczasu.pl. 
Na uczestników biegu będą czekać 
medale, a dla zwycięzców – puchary 
i statuetki. Każde dziecko, które wy-
startuje w biegu, otrzyma pamiątko-
wy dyplom. 

Wydarzeniu towarzyszyć będzie fe-
styn rodzinny, podczas którego dzie-
ci będą mogły skorzystać z atrakcji 
przygotowanych przez animatorów, 
m.in. malowanie buziek, balony, bań-
ki mydlane, dmuchany basen z kul-
kami. 

W trakcie festynu ratownik, instruk-
tor i egzaminator WOPR udzielą in-
strukcji z pierwszej pomocy, Będzie 
mógł skorzystać z niej każdy uczest-
nik. Policjanci i strażacy udostępnią 
swoje samochody służbowe chęt-
nym do zrobienia sobie pamiątko-
wych zdjęć.

Zakończeniem gorzowskich obcho-
dów Dnia Rodzicielstwa Zastępcze-
go będzie uroczysta msza święta 
w intencji rodzin zastępczych w para-
fii pw. Św. Antoniego Padwy i Stanisła-
wa Kostki przy ul. Plac Staromiejski 1.

Do zobaczenia 27 maja na Wale 
Okrężnym 32. Razem wesprzyj-
my ideę rodzicielstwa zastępczego 
w naszym mieście!

Aneta Czerniawska,  
Gabriela DemczyszynFo
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Przewodnik 
po urzędzie
Architekt Miejski
Dariusz Górny
e-mail: dariusz.gorny@um.gorzow.pl
tel. 602 491 302

Biuro Egzekucji Administracyjnej
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: bea@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 740

Biuro Konsultacji Społecznych  
i Rewitalizacji
ul. Sikorskiego 5
e-mail: bsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 893

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsu-
mentów i Spraw Mieszkańców
ul. Łokietka 22
e-mail: brk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 747

Biuro Zarządzania Systemami 
Informatycznymi
ul. Łokietka 22
e-mail: bsi@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 545

Kancelaria Prezydenta Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: kpm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 543

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa  
i Higieny Pracy
ul. Sikorskiego 5 pok. 4
e-mail: bhp@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 851

Straż Miejska
ul. Łokietka 22
e-mail: ksm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 728
po godz. pracy UM - 697 662 343

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Kazimierza Wielkiego 1
e-mail: usc@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 891

Wydział Administracyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wad@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 663

Wydział Audytu Wewnętrznego,  
Kontroli i Analiz
ul. Łokietka 22
e-mail: aka@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 862

Wydział Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego
ul. Łokietka 22
e-mail: wzk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 652

Wydział Budżetu i Rachunkowości
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wbr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 522

Wydział Dróg
ul. Myśliborska 34
e-mail: wdr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 713

Wydział Edukacji
ul. Okólna 2
e-mail: wed@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 750

Pamięci księdza Witolda
Na budynku I Liceum Ogólnokształcącego odsłonięto 26 marca tablicę 
upamiętniającą księdza Witolda Andrzejewskiego, który przez kilka lat 
prowadził w tej szkole katechezę.
Tablicę odsłonięto z inicjatywy zarządu Sto-
warzyszenia Absolwentów Duszpasterstwa 
Akademickiego oraz dyrekcji I LO, dzięki 
uchwale Rady Miasta.

– Ja miałem – i mówię to z pełnym przekona-
niem – to szczęście poznać księdza Andrze-
jewskiego. To osoba, która dla nas wszystkich 
była latarnikiem. Osobą, która wskazywała 
wielu drogę duchową, moralną, życiową, poli-
tyczną. Osobą, która wskazywała nam, jak żyć 
– powiedział prezydent Jacek Wójcicki.

– Za jego wielkie dzieło, za to, że nas kształcił 
i prowadził przez życie, serdecznie dziękuję – 
dodał.

W auli liceum odbył się panel dyskusyjny „Ks. 
Witold Andrzejewski – duszpasterz i wycho-
wawca młodzieży”. Uczestniczyli w nim: dr 
hab. Dariusz A. Rymar – dyrektor Archiwum 
Państwowego w Gorzowie, Marek Rutkowski 
– prezes Stowarzyszenia Absolwentów Dusz-

pasterstwa Akademickiego im. księdza Witol-
da Andrzejewskiego oraz dr Zofia Fenrych ze 
szczecińskiego IPN.

Ksiądz Andrzejewski był honorowym obywate-
lem Gorzowa Wielkopolskiego i województwa 
lubuskiego. Jego sylwetkę przedstawiliśmy 
w Gorzowskich Wiadomościach Samorządo-
wych, w marcu 2017 roku (nr 2/216).

Dariusz Wieczorek, Emilia Cepa

Nowa Galeria 4 Piętro  
z wystawą „Pokaż siebie”

Wydarzenie odbyło się 
z udziałem młodych twórców, 
ich rodziców, wychowawców, 
dyrekcji szkoły oraz zapro-
szonych gości: dyrektor wy-
działu edukacji Renaty Pliżgi, 
nauczyciela fotografii z Mło-
dzieżowego Domu Kultury 
Aleksandry Czarneckiej oraz 
fotografa Daniela Adamskie-
go.

Galeria 4 Piętro powstała 
z inicjatywy Joanny Józwy 
Jelincić, Marty Kudelskiej 
oraz Dominiki Kuligowskiej.

Oprócz zagospodarowanej przestrzeni 
w szkole, galeria ma swoje miejsce w Inter-
necie na stronie facebook.com/galeria4pietro.

Wystawa inaugurująca galerię liczy 19 auto-
rów. Są nimi:

1. Wiktoria Adamczyk – teksty literackie

2. Michał Ampuła – prace fotograficzne

3. Jakub Czerwczak – teksty literackie

4. Adrian Jaworski – prace rysunkowe

5. Damian Kalka – teksty literackie

6. Eryk Kępiński – prace rysunkowe

7. Kacper Konieczny – prace rysunkowe

8. Szymon Kulczyński – prace fotograficzne

9. Mariusz Koźlarek – prace fotograficzne

10. Jeremiasz Lubimow – prace fotograficzne

11. Paulina Łapińska – prace plastyczne

12. Marta Łusiarczyk – prace fotograficzne

13. Kamil Nikolak – prace fotograficzne

14. Kosma Pawlaczek – prace rzemieślnicze

15. Julia Pawlak – grafiki komputerowe

16. Eryk Przewoźny – prace fotograficzne

17. Katarzyna Sobstyl – prace rysunkowe

18. Marta Szot – prace fotograficzne

19. Wojciech Wiśniewski – prace fotograficzne

Galerię zdjęć z otwarcia galerii i wystawy 
można oglądać na profilu facebookowym ga-
lerii.

Dominika Kuligowska  

Uzdolnieni artystycznie uczniowie z gorzowskiego „Elektryka” mają przestrzeń 
do prezentowania swojej twórczości. 13 kwietnia została otwarta wystawa 
„Pokaż siebie”, inaugurująca działalność Galerii 4 Piętro.
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Przewodnik 
po urzędzie
Wydział Geodezji i Katastru
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wkg@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 653

Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Transportu Publicznego
ul. Myśliborska 34
e-mail: wgt@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 763

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
i Majątku
ul.Sikorskiego 3-4
e-mail: wgm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 605

Wydział Inwestycji
ul. Myśliborska 34
e-mail: win@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 798

Wydział Komunikacji
ul. Myśliborska 34
e-mail: wkm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 720

Wydział Kultury i Sportu
ul. Okólna 2
e-mail: wks@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 841

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu
ul. Myśliborska 34
e-mail: wob@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 830

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 812

Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wor@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 531

Wydział Podatków i Opłat
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wpo@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 647

Wydział Promocji i Informacji
ul. Sikorskiego 5 pok. 6-7
e-mail: wpi@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 785

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wso@um.gorzow.pl
biuro dowodów osobistych
tel. 95 73 55 573
ewidencja ludności tel. 95 73 55 512

Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26
e-mail: wss@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 801

Wydział Strategii Miasta
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 835

Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Myśliborska 34
e-mail: wua@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 644

Wydział Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych
ul. Myśliborska 34
e-mail: zit@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 884

Eberswalde to miasto we wschodniej części 
Niemiec, w Brandenburgii, tuż za zachodnią 
granicą Polski, liczy blisko 42 tysiące miesz-
kańców.

Z Gorzowa jedzie się tam krajową „22”, granicę 
przekracza w Kostrzynie nad Odrą, a do Eber-
swalde dojeżdża malowniczą trasą wzdłuż 
granicy, mijając po drodze liczne niemieckie 
miejscowości. Trasa liczy około 120 kilome-
trów i można ją pokonać w 2 godziny.

Bliskość Berlina, optymalne połączenia ko-
munikacyjne, znakomita uczelnia i nieskom-
plikowana administracja napędzają rozwój tej 
stosunkowo niewielkiej miejscowości. Władze 
miasta inwestują w infrastrukturę z myślą 
o mieszkańcach, ale także turystach. W Eber-
swalde funkcjonuje jeden z trzech systemów 
trolejbusowych w Niemczech. Miasto szcze-
gólnie upodobali sobie mieszkańcy niemiec-
kiej stolicy. Częstymi gośćmi są również Po-
lacy, szczególnie w miejscach dla turystów, tj. 
w Ogrodzie Zoologicznym i Rodzinnym Ogro-
dzie Zabaw.

W tym pierwszym wszystkie informacje dla 
zwiedzających są w języku polskim, szefowa 
zielonej zoo-szkoły to Polka, a właścicielka 
sklepu z pamiątkami obsłuży gości z Polski 
w ich rodzimym języku. Ogród Zoologiczny 
w Eberswalde powstał w pierwszej połowie 
XX wieku, jeszcze przed II wojną światową. 
W czasie wojny zwierzęta zostały wywiezio-
ne, a tuż po niej mieszkańcy sami upomnieli 
się o odtworzenie ogrodu. Na przestrzeni 15 
ha mieszka ponad półtora tysiąca zwierząt 

Eberswalde czeka na gorzowian
Niespełna 120 kilometrów od Gorzowa, za naszą zachodnią granicą 
jest… raj. I to nie byle jaki, bo dla Gorzowa partnerski. Miasto Eberswal-
de, położone w lesie, nad dwiema rzekami, proponuje szereg atrakcji dla 
całych rodzin na weekend i zaprasza gorzowian do siebie.

z pięciu kontynentów: m.in. lwy, tygrysy, ge-
pardy, papugi, wielbłądy, flamingi, kangury, 
czy małpy. Jest pięć placów zabaw, a w okre-
sie wiosenno-letnim wesoło pomiędzy odwie-
dzającymi biegają lemury, które dają się kar-
mić i fotografować. Ciekawostką jest również 
fakt, że na teren ogrodu można wprowadzać 
własne zwierzęta (psy lub koty), ale zawsze 
na smyczy i pod ścisłą opieką właścicieli. 
Ogród zoologiczny w Eberswalde czynny jest 
codziennie przez cały rok od dziewiątej aż do 
zmierzchu.

Atrakcyjnie czas z dziećmi można spędzić 
również w Familien Garten w centrum mia-
sta. Łączy w sobie przygodowe place zabaw, 
historię przemysłu, różnorodność flory i re-
kreację sportową. Wśród głównych atrakcji są: 
rozległa panorama z 28-metrowej platformy 
widokowej, bajkowy plac zabaw i wyprawa 
rowerem wodnym w świat podziemnych ka-
nałów fabrycznych oraz wiele innych inspiru-
jących atrakcji. 

Eberswalde od 2001 roku jest miastem part-
nerskim dla Gorzowa. Przez 17 lat współ-
praca rozwijała się głównie w obszarze poli-
tyki senioralnej. Teraz współpraca będzie się 
zacieśniać. 10 kwietnia br. przedstawiciele 
Urzędu Miasta, WiMBP oraz MCK byli u na-
szych partnerów z wizytą roboczą. Planowa-
ne są wspólne działania, głównie z zakresu 
edukacji, sportu, kultury i wspólnej promocji. 
Już wkrótce będzie można zobaczyć pierwsze 
efekty tej wizyty.

Marta Liberkowska
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Dyżury 
radnych
Przewodniczący i wiceprzewod-
niczący Rady Miasta spotykają się  
z mieszkańcami w Urzędzie Miasta 
Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4,  
I piętro, pok. nr 217
Przewodniczący

Sebastian Pieńkowski
Okręg nr 5 (Górczyn)
Prawo i Sprawiedliwość
15 maja, godz. 15.30-16.30
e-mail:sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349

Wiceprzewodniczący

Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
#kochamGORZOW
22 maja, godz. 15.30-16.30
e-mail: syskazbigniew@wp.pl
tel. 695 577 184

Robert Surowiec
Okręg nr 5 (Górczyn)
Platforma Obywatelska
w każdy poniedziałek w godz.  
15.00-16.00
w Studiu Kulinarnym Gastronomika 
przy ul.Wełniany Rynek
e-mail: surowiec.robert@gmail.com
tel. 95 73 55 540

Jan Kaczanowski
Okręg nr 3 (Staszica)
Gorzów Plus
8 maja, godz. 15.30-16.30
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 608 077 756

Okręg nr 1 (Zawarcie)

Maria Surmacz
Prawo i Sprawiedliwość
16 maja, godz. 16.10-17.10
oraz po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: mes.2008@wp.pl
tel. 601 175 531

Patryk Broszko
Gorzów Plus
e-mail: patryk.broszko@gmail.com
tel. 602 404 777

Piotr Paluch
Gorzów Plus
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: ppaluch@rada.gorzow.pl
tel. 502 047 414

Grzegorz Musiałowicz
#kochamGORZOW
e-mail: stow@wp.pl
tel. 603 289 599

Piotr Zwierzchlewski
Gorzów Plus
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: pzwierzchlewski@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 672

Okręg nr 2 (Wieprzyce)

Paweł Ludniewski
Prawo i Sprawiedliwość
29 maja w biurze przy ul. Hawelańskiej 
5, godz. 11.00-12.30
29 maja w Urzędzie Miasta, pok. 219, 
godz. 14.00-15.30
oraz po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: p.ludniewski@wp.pl
tel. 603 901 992

Halina Kunicka
Platforma Obywatelska
e-mail: halinakunicka@tlen.pl
tel. 605 601 879

Budowa jest współfinansowana z lubuskim 
sejmikiem, który na sesji 27 marca zwiększył 
dofinansowanie na tę inwestycję o 2,3 mln zł.

W ramach pierwszego postępowania prze-
targowego nie udało się wyłonić wykonawcy. 
W wyniku przeprowadzonego kolejnego po-
stępowania złożona została jedna oferta, któ-
rej wartość przekracza zabezpieczone przez 
samorządy środki o cztery miliony złotych.

Radni dokładają na HEMS
Gorzowscy radni na sesji, która odbyła się 17 kwietnia, zdecydowali 
o zwiększeniu dofinansowania na budowę bazy lotniczego pogotowia 
ratunkowego (HEMS) w Gorzowie Wielkopolskim o 1 mln 750 mln zł. 
Było to konieczne, ponieważ oferta złożona w ramach przetargu prze-
kroczyła zakładany kosztorys o cztery miliony złotych.

Konsultacje w sprawie zmiany 
granicy miasta
Miasto Gorzów Wielkopolski przystąpiło do procedury zmiany granicy, 
zgodnie z Uchwałą Nr LX/751/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 marca 2018 r.

- Z nowym budżetem umowę z wykonawcą 
będzie można podpisać już w maju. Budowa 
ma potrwać 11 miesięcy – poinformowała Ju-
styna Sochacka, rzecznik Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego.

Z danych LPR wynika, że gorzowski śmigło-
wiec jest wykorzystywany najczęściej w Pol-
sce.

Dariusz Wieczorek

Planowana zmiana ma polegać na włączeniu 
do Miasta działek: 165/12, 166/10, 174/1, 
175/1, 176/3 i 176/5 z Wawrowa, gmina San-
tok, o łącznej powierzchni 0,1151 ha.

Zmiana jest konieczna w celu ujednolice-
nia sposobu zarządzania drogą wojewódzką 
W-158 (ulica Podmiejska). Aktualnie droga ma 
dwóch zarządców: Prezydenta Miasta i Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Przyłą-

czenie działek spowoduje, że na całym odcin-
ku drogi zarządcą będzie Prezydent Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego.

W ramach przygotowania wniosku o zmianę 
granicy zostaną przeprowadzone konsultacje 
społeczne z mieszkańcami. Konsultacje będą 
przeprowadzone w formach:
1. spotkania publicznego, które odbędzie się 

22 maja br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta, 
przy ul. Sikorskiego 3-4, w godzinach od 
16.00 do 17.00;

2. dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się 
od 9 do 30 maja br. w pok. 413 Urzędu Mia-
sta przy ul. Sikorskiego 3-4, w godzinach 
pracy urzędu;

3. ankiety on-line, do której link zostanie 
umieszczony na stronie www.gorzow.pl od 
9 do 30 maja br.

Zapraszamy wszystkich gorzowian do udziału 
w konsultacjach.

Jerzy Oleksiewicz 
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Dyżury 
radnych
Jerzy Wierchowicz
#kochamGORZOW
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: jerzywierchowicz@op.pl
tel. 603 942 739

Marcin Kurczyna
Gorzów Plus
e-mail: marcin.kurczyna@wp.pl
tel. 502 154 433

Okręg nr 3 (Staszica)

Tomasz Rafalski
Prawo i Sprawiedliwość
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: t_rafalski@wp.pl
tel. 530 760 618

Jerzy Synowiec
#kochamGORZOW
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: adwokaci@blink.pl
tel. 601 773 887

Izabela Piotrowicz
Platforma Obywatelska
7 maja, godz. 16.00-17.00
oraz po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: piotrowicz.iza@gmail.com
tel. 531 501 889

Aleksandra Górecka
Gorzów Plus
e-mail: gorecka-87@wp.pl
tel. 660 274 903

Okręg nr 4 (Piaski)

Robert Jałowy
radny niezależny
e-mail: rjalowy@wp.pl
tel. 608 835 176

Jerzy Sobolewski
Platforma Obywatelska
e-mail: jerzysobolewski@interia.pl
tel. 600 248 981

Krzysztof Kochanowski
#kochamGORZOW
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: k.kochanowski76@gmail.com
tel. 696 428 918

Marta Bejnar-Bejnarowicz
#kochamGORZOW
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: rada.gorzow@gmail.com
tel. 601 940 121

Marcin Kazimierczak
#kochamGORZOW
e-mail: m.kazimierczak@ludziedlamiasta.pl
tel. 691 185 359

Okręg nr 5 (Górczyn)

Artur Andruszczak
Platforma Obywatelska
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: andrut11@poczta.onet.pl
tel. 669 983 377

Grażyna Wojciechowska
radna niezależna
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: wojciechowskagrazyna@wp.pl
tel. 604 239 387

Przemysław Granat  
Gorzów Plus
e-mail: pgranat@rada.gorzow.pl
tel. 509 463 968

Radni spotykają się z mieszkańcami  
w Urzędzie Miasta, ul. Sikorskiego 3-4,  

I piętro, pok. nr 219, tel. 95 73 55 673
Więcej informacji: Wydział Organizacyjny - 

referat Biura Rady Miasta, tel. 95 73 55 544

Nową mobilną wyszukiwarkę zaprezentował 
podczas śniadania dla gorzowskich przedsię-
biorców, które odbyło się w ramach wspólnej 
promocji gospodarczej MOF Gorzów.

To Tu – wszyscy i wszystko w jednym miejscu

Aplikacja To Tu jest mobilną wyszukiwarką, 
w której konsumenci poszukujący produktów, 
usług czy wydarzeń znajdą najbliższe punkty 
handlowe, oferujące poszukiwane produk-
ty, czy zapoznają się z listą wydarzeń (wraz 
z pełną o nich informacją).

Użytkownicy aplikacji, dzięki funkcji „oceń” 
sprawdzą opinie o punktach sprzedaży oraz 
zweryfikują popularność określonych wyda-
rzeń, dokonując najbardziej trafnych wybo-
rów.

Informacje, jakie znajdą się w wyszukiwarce, 
będą (bezpłatnie) uzupełniane bezpośrednio 
przez samych przedsiębiorców lub organiza-
torów wydarzeń. Sami przedsiębiorcy dzięki 
aplikacji skorzystają z bezpłatnej opcji rekla-
mowania oferowanych produktów, usług czy 
organizowanych wydarzeń. Przedsiębiorcy 
sami oznaczą na mapie, gdzie znajduje się ich 
punkt prowadzenia działalności. – Jest to no-
watorskie rozwiązanie na skalę międzynaro-
dową – podkreślał Czerniawski.

Dzięki wyszukiwarce i opcji nawigacji pro-
wadzącej do punktu sprzedaży czy miejsca, 
w którym odbywa się wydarzenie lokalne, 
aplikacja „poprowadzi klientów pod same 
drzwi”.

Dzięki aplikacji użytkownicy mogą zaplano-
wać obecność na wybranym wydarzeniu. Za-

To Tu startuje w Gorzowie
12 kwietnia swoją premierę miała mobilna aplikacja To Tu, stworzo-
na z myślą o zbliżeniu klientów z usługodawcami. – Startujemy w Go-
rzowie, bo stąd jesteśmy – pokreślił Maciej Czerniawski, szef Prosper 
Advertising & Publishing.

pewnią sobie też pojawienie się na miejscu na 
czas, a to dzięki stale aktualizowanym infor-
macjom o czasie rozpoczęcia i zakończenia 
wydarzenia. 

To Tu – z Gorzowa w świat

Pomimo tego, że aplikacja To Tu z założenia 
będzie się rozwijać globalnie, to jej działanie 
nierozerwalnie jest związane z działaniem lo-
kalnym, wspierającym przedsiębiorczość i lo-
kalną społeczność. 

– Głęboko wierzymy, że przedsiębiorstwa 
lokalne zasługują na tego rodzaju wspar-
cie, jakie zostanie zaoferowane przez naszą 
aplikację. Jesteśmy również przekonani, że 
mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego i oko-
licznych gmin docenią łatwość korzystania 
z jedynej na rynku mobilnej wyszukiwarki 
produktów, usług oraz wydarzeń – zaznaczał 
Czerniawski.

Aplikacja jest bezpłatna, dostępna dla iOS 
oraz Androida. Obecnie w aplikacji są wyda-
rzenia miejskich jednostek kultury i sportu, 
kilkanaście przedsiębiorstw z Gorzowa i oko-
lic oraz Urząd Miasta Gorzowa wraz z jego 
wydziałami.

Wprowadzenie danych do aplikacji z per-
spektywy usługodawcy czy też organizatora 
wydarzenia zajmuje maksymalnie 15 minut. 
W każdej chwili można modyfikować treść we 
własnym wydarzeniu lub nazwie i ofercie.

Więcej informacji o aplikacji znajduje się na 
stronie: http://totu.mobi/web/page/dla-me-
diow

Marta Liberkowska 

Fo
t. 

Łu
ka

sz
 K

ul
cz

yń
sk

i

#StądJestem 17nr 5 / 230maj 2018



Nocny Szlak Kulturalny  
po raz dziesiąty!

– Będzie wiele atrakcji dla dzieci, m.in. bez-
płatna biało-czerwona wata cukrowa, będą 
food trucki, wystawa malarstwa Augustyna 
Jagiełło. Polski Związek Szachowy zaprosi 
do stolików szachowych na rozgrywki. Bę-
dzie wspólne robienie kotylionów i wspólne 
puszczanie balonów z helem – poinformowała 
Hanna Błauciak, dyrektor Miejskiego Centrum 
Kultury.

Na scenie wystąpi Gorzowska Orkiestra Dęta, 
Grubsza Strona Rabarbaru oraz zespoły ta-
neczne z Gorzowa. 

– Razem z Miejskim Centrum Kultury chcemy 
przypomnieć gorzowianom, że w 1791 roku 
uchwalono Konstytucję. Sto lat później, o czym 
mało wiemy, powstała podobna konstytucja 
dla Europy Wojciecha Jastrzębowskiego, pol-
skiego przyrodnika, który skonstruował 77 
punktów wizji wspólnoty europejskiej. Chcie-
liśmy, przy okazji święta 3 Maja, pokazać 
i Konstytucję Jastrzębowskiego dla Europy, 
i Konstytucję 3 Maja – powiedział Jan Toma-
szewicz, dyrektor Teatru im. Juliusza Osterwy.

– Aktorzy gorzowskiego teatru wraz z uczest-
nikami Studia Teatralnego dla dzieci i młodzie-
ży zrobią to w zarysie historycznym. Wspólnie 
pobawimy się w inscenizację historyczną na-
szej polskiej konstytucji. Zaczynamy o godz. 
14.00. Będzie można dowiedzieć się o pew-
nych punktach, które były wnoszone do kon-
stytucji – dodał dyrektor Tomaszewicz.

– W tym roku wybraliśmy na majówkę „Kwa-
drat”. To nowe miejsce w przestrzeni publicz-

nej, w weekendy często odwiedzane przez 
gorzowian. Budzi sympatię i ciekawość – poin-
formował Włodzimierz Rój, dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.

- Impreza potrwa cały dzień, pomieścimy 
wszystkich, którzy tego dnia odwiedzą „Kwa-
drat” – zapewnił dyrektor Rój.

Emilia Cepa

Trzeciomajowy piknik  
na Kwadracie
Miejskie Centrum Kultury wraz z Teatrem im. Juliusza Osterwy zaprosiło  
3 maja wszystkich gorzowian, szczególnie całe rodziny wraz z dziećmi, na pik-
nik na Kwadracie. Akcja rusza w południe.

Zbliża się 10. edycja wielkiego wę-
drowania – przeglądu gorzowskie-
go potencjału artystycznego, pozio-
mu społecznego kapitału i chęci do 
wspólnych działań i zabawy.

Jubileusz obchodzimy nocą, z 2 na 3 czerwca. 
Na zgłoszenia czekamy do 11 maja. Regula-
min i karty uczestnictwa znajdziecie na www.
nsk.mckgorzow.pl. Formuła nie uległa jak do-
tąd zmianie. Nadal preferowane będą inicja-
tywy w przestrzeni miasta, w miejscach „nie-
oczywistych”, nowatorskie, interdyscyplinarne 
i budujące kooperatywność. Zapraszamy do 
uczestnictwa formalne i nieformalne grupy 
twórcze, kluby, księgarnie, kawiarnie, twór-
ców indywidualnych, instytucje i stowarzysze-
nia kulturalne. Prosimy organizatorów o jak 
najszybsze składanie aplikacji, a wędrowców 
o zarezerwowanie czasu na wyjątkową, ma-
giczną noc.

Rafał Stećków

PROGRAM MAJÓWKI NA „KWADRACIE”:

12.00-12.10 otwarcie Majówki – przedsta-
wienie programu 

12.10-14.00 występy artystyczne 

14.00-14.40 czytanie Konstytucji 3-go Maja

14.45-15.00 przemówienie prezydenta 
miasta Gorzowa Wlkp.

15.00-15.10 wypuszczenie biało-czerwo-
nych balonów 

15.20-16.10 koncert Gorzowskiej Orkiestry 
Dętej 

16.20-16.50 pokazy zumby 

16.50-17.10 ZHP z piosenką harcerską

17:25-17:55 pokazy zumby

18.00-19.00 pokaz graffiti i podsumowanie 
Majówki.

19.00-20.30 koncert zespołu Grubsza Stro-
na Rabarbaru

20.30-21.00 pokazy Grupy Kuglarskiej 
„Burning Hearts” 

21.30 zakończenie Majówki na „Kwadracie”

„Alte Kameraden” 
w nowej odsłonie
19 i 20 maja po raz kolejny 
na ulicach Gorzowa zagrają 
orkiestry dęte.

Spotkania upamiętniają Carla Teike, 
kompozytora słynnego marsza 
„Alte Kameraden”, który mieszkał  
w pierwszej połowie XX w. w Gorzo-
wie, ówczesnym Landsbergu. Mamy 
za sobą 11 lat tradycji. Co roku na 
koncertach, paradach ulicznych, po-
kazach musztry prezentuje się po-
nad 350 muzyków. Gościliśmy orkie-
stry z Czech, Niemiec, Austrii, Danii, 
Belgii, Litwy, Ukrainy i Polski.

Festiwal kultywuje tradycję wspól-
nego muzykowania w otwartej prze-
strzeni. Jest barwnym widowiskiem, 
którego momentem kulminacyjnym 
jest odegranie przez uczestniczące 
orkiestry 120-letniego marsza. Swo-
ją widowiskowość zespoły zawdzię-
czają paradnym strojom, okazałemu 
instrumentarium oraz mażoretkom, 
które pełnymi wdzięku układami ta-
necznymi wzbogacają prezentacje. 
Repertuar to nie tylko marsze, ale 
również transkrypcje muzyki filmo-
wej, standardów jazzowych i utwo-
rów muzyki klasycznej.

Tegoroczna, 12. edycja będzie miała 
specjalny charakter. Dzięki współ-
pracy z kanadyjskim stowarzysze-
niem World Association of Mar-
ching Show Bands festiwal wyłoni 
przedstawiciela Europy Środkowej 
i Wschodniej na Mistrzostwa Świata 
w 2019 roku w Calgary. W oparciu  
o przyznany certyfikat w pierwszym 
dniu festiwalu przeprowadzone będą 
konkursy musztry paradnej i mar-
szowej, a w drugim – konkurs na wy-
konanie programów koncertowych.

Rafał Stećków
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