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Potrzebujemy wiary w to,
że człowiek jest dobry
Zwyczaj okazywania sobie uczuć 14 lutego stał się tak popularny,
że trudno wyobrazić sobie drugi miesiąc roku bez Walentynek. To dzień,
w którym dominuje nadmiar pluszowych serc, tony kwiatów, czekoladek i kino dla dwojga. W najnowszym numerze prezentujemy miejskie
propozycje kulturalne dla celebrujących Święto Zakochanych. Zapraszamy także do spotkania z miłosną poezją gorzowskich autorów i wzięcia
udziału w walentynkowej grze miejskiej. Mimo tego wszechobecnego
miłosnego szaleństwa warto pamiętać, że nie jest potrzebny 14 lutego,
aby być dla siebie dobrym. Nie trzeba wypatrywać dat, które są tylko
umowne, aby okazywać sobie uczucia. Można przecież kochać bez święta i dzielić się dobrem na co dzień. Bo jak powiedział Albert Schweitzer
„szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, kiedy się ją dzieli”.
W numerze rozmowa z wiceprezydent Małgorzatą Domagałą o jej
pierwszych tygodniach w gorzowskim ratuszu, planach związanych
z reorganizacją szkół oraz największych wyzwaniach na najbliższy czas.

Kolejny etap przebudowy
ul. Sikorskiego

12

W lutym rozpoczyna się nabór do przedszkoli. Przedstawiamy najważniejsze terminy rekrutacyjne. Przeczytacie także o nowej perspektywie
Budżetu Obywatelskiego 2020 oraz historycznym dla Gorzowa dniu
30 stycznia, w którym obchodzony jest Dzień Pamięci i Pojednania.
Na koniec krótkie wspomnienie ferii zimowych i relacja z orkiestrowego
grania.
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ul. Kostrzyńskiej
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Nauczmy się
mówić
do siebie
z miłością!
Szanowni Państwo,
luty to miesiąc wyjątkowy. Bo choć wciąż zima,
mróz i szare, nadal krótkie dni, to z coraz większą
nadzieją spoglądamy przez okno, czekamy na słońce, na wiosnę. Luty to wreszcie miesiąc zakochanych, miesiąc miłości, uczucia spełnienia i dobra.
Myśląc o tym, co wydarzyło się w Gdańsku, bardzo liczę, że to dobro w nas na nowo wykiełkuje.
Historia uczy nas między innymi tego, że tragiczne wydarzenia sprawiają, iż stajemy się lepsi. Mam
nadzieję, że i tak będzie tym razem. Po tym co wydarzyło się w stolicy Pomorza musimy na nowo
odkryć, zobaczyć i zrozumieć naszą rzeczywistość.
A ona jest wbrew pozorom bardzo prosta.
Przestańmy obojętnie mijać się na ulicach, zauważmy siebie nawzajem w sklepowej kolejce, bądźmy
dla siebie życzliwi. Postarajmy się o relacje, oparte na faktycznym, prawdziwym kontakcie. Dziś
takie relacje to rzadkość, a przecież to one czy-

nią nas ludźmi, dają o nas najlepsze świadectwo.
W dzisiejszym świecie, zdominowanym przez nowoczesne technologie, przy wiecznym braku czasu
i chęci zapominamy o drugim człowieku, a czasem
wystarczy dobre słowo, komplement, czy „dzień
dobry”, wypowiadane z uśmiechem na twarzy. Tylko tyle i aż tyle.
Życzę wszystkim gorzowiankom i gorzowianom,
aby dobrze wykorzystali lekcję, którą dziś daje
nam historia, aby działania i decyzje podejmowali
z troską o drugiego człowieka, tym samym czyniąc
Gorzów na polskiej mapie miejscem wyjątkowym,
dobrym i życzliwym.
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta
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Żeby kochać trzeba się przyjaźnić
Są małżeństwem od blisko czterdziestu lat. Łączy ich nie tylko miłość, ale także przyjaźń i wspólna pasja.
- Mówi się, że zdrowie jest najważniejsze w życiu, bo jak nie ma zdrowia to nie funkcjonujemy, a ja myślę,
że tak samo jak zdrowie potrzebna jest nam miłość – uważa Ewa Dębicka.
Od zakochania do miłości. Czy trzeba zrobić duży krok?
- Prawdziwa miłość zawiera w sobie wszystko – również szacunek i przyjaźń. To najpiękniejsze co może nas spotkać w życiu. Zakochanie
to taki stan, który może minąć, pozostając w pamięci na zawsze, a może przerodzić się w miłość. My jesteśmy ze sobą prawie czterdzieści lat i oprócz wspólnego życia łączy nas także praca. Oczywiście nie jest zbyt dobrze jak praca przekłada się na życie prywatne, ale też
dzięki wspólnej pasji możemy być każdego dnia razem. Zdarza się, że czasami człowiek sobie myśli, że chciałby pobyć na chwilę sam,
a kiedy nagle mija godzina, dwie, trzy i tej drugiej osoby przy nas nie ma - to okazuje się, że czegoś bardzo brakuje i to jest właśnie ta
miłość – mówi Ewa Dębicka.
- Mówimy o miłości nie tylko
w odniesieniu do drugiego
człowieka, ale także o miłości do otoczenia, do zwierząt,
przyrody, bo miłość jest obszerna. To podstawa całego życia,
to coś najpiękniejszego. Jeśli
człowiek posiada miłość to jest
w stanie zrealizować wszystko.
Człowiek, który ma w sobie
dużo miłości, może dzielić się
nią z drugim człowiekiem - powiedział Edward Dębicki.
Jak sprawić żeby miłość trwała wiecznie?

Fot. Daniel Adamski

- Miłość jest w rzeczywistości
początkiem drogi. Czasami
człowiek jest zakochany, a kiedy zakochanie mija pojawiają
się sprzeczności i dochodzi do
rozłamu. Dlatego ważne, kiedy
oprócz miłości jest także przyjaźń i poszanowanie dla drugiego człowieka. Ta przyjaźń
to właśnie gwarant miłości do
końca życia. Dobrzy przyjaciele są zawsze razem, pomagają
sobie i wspierają się wzajemnie
– uważa Edward Dębicki. I takim wsparciem obdarzamy
siebie na co dzień, jedna osoba pomaga drugiej, ale żeby
tak długo przetrwać, jedyny
wniosek jest taki, że musi być
miłość, bo bez tej miłości nic
by się nie udało – dodaje Ewa
Dębicka.
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Fot. Daniel Adamski x 2

Zakochanie
to tylko wstęp do miłości
Wiek nie ma w miłości znaczenia. - Jeśli dwie osoby spotkają się w odpowiednim miejscu i czasie,
obdarzą się uczuciem, to mogą być razem do końca
życia – twierdzi Mateusz Ciawłowski, ambasador
kampanii #Stąd Jestem.
Czym jest zakochanie?
To bardzo nietypowe i piękne uczucie. Spotykamy osobę, która
nam się podoba i okazuje się, że chcemy z tą osobą spędzić życie,
chcemy się poświęcać, obdarzamy tę osobę uczuciem. Zakochanie
to właśnie taki stan, który przybliża nas do tej osoby. Wydaje mi
się, że prawdziwa miłość jest jedna i w tym kontekście wiek nie
ma znaczenia, można się prawdziwie zakochać będąc nastolatkiem
i można kochać będąc starszym. To zależy od ludzi, od tego, czy
odwzajemniają swoje uczucia i w jaki sposób je pielęgnują.
Dlaczego warto okazywać sobie uczucia?
Nie można odpowiadać na nienawiść nienawiścią. Miłość i w ogóle okazywanie pozytywnych uczuć bardzo w życiu pomaga. Osoba,
która czuje pozytywne emocje reaguje podobnie. Dobro generuje
dobro i chociaż to zdanie bardzo banalnie brzmi, myślę, że jest
niezwykle prawdziwe - uważa nasz ambasador.

Kieruj się sercem, ono wskaże
Ci drogę - walentynkowa
zabawa z poezją
Luty to miesiąc wyjątkowy, choć na zewnątrz jeszcze zimno i momentami szaro, to w sercach rozkwita radość, bo już coraz bliżej do wiosny i czas na Walentynki.
Zapraszamy do zabawy, połączonej z literacką edukacją. W czwartek, 14 lutego punktualnie o godzinie 14.00 w pobliżu zabytkowej bimby szukajcie punktu Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta. Znaleźć nas nie będzie trudno - serca wskażą Wam
drogę…
Z naszego punktu wystartuje miejska gra walentynkowa, której celem będzie znalezienie fragmentów wierszy gorzowskich poetów,
napisanych na płytach chodnikowych w centrum miasta. Kto znajdzie ich najwięcej i udokumentuje ten fakt zdjęciami w telefonie,
wraz z informacją, gdzie je znalazł, otrzyma pakiet miejskich gadżetów. Dla pierwszej dziesiątki osób, które odnajdą komplet wierszy, przygotowaliśmy nagrody specjalne. Na znalezienie fragmentów gorzowskiej miłosnej poezji wyznaczyliśmy dwie godziny.
Po godzinie 16.00 na zakończenie zabawy, zrobimy wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników gry.
Regulamin gry będzie dostępny od 10 lutego na stronie gorzow.pl.
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Walentynki w mieście

Każdy dzień jest dobrą okazją do okazywania uczuć i dzielenia się miłością.
Dla wszystkich celebrujących Święto Zakochanych propozycje, w jaki sposób
można miło spędzić czas.

Koncert walentynkowy

Walentynkowa randka
z Gwiazdą

13 lutego, godz. 17.00

Wystąpią zespoły MCK: Cantare, Kominek, Serenada, Wrzosy
Klub Kultury MCK Jedynka, ul. Chrobrego 9

CELULOID
- Koncert walentynkowy
14 lutego, godz. 19.00

Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej
Rafał Karasiewicz / dyrygent
Marek Napiórkowski / gitara
Artur Lesicki / gitara
CEA – Filharmonia Gorzowska
ul. Dziewięciu Muz 10

Krystyna Prońko Trio LIVE

17 lutego, godz. 18.00

Muzyczne Atelier Nowa Linia
Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
Gorzów, ul. Walczaka 2 a 1p.

Kulturalna gra wstępna
– koncert „Cohen ‘84”
zespołu 5 pora roku
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta
Zespół Willowo-Ogrodowy / ul. Warszawska 35

14 lutego 2019 roku, godz. 17.30
Liczba miejsc ograniczona!

Love Songs Sax & Piano
Adam Wendt / saksofony i Przemysław Raminiak
/ fortepian, instrumenty klawiszowe

14 lutego, godz. 19.00

Muzyczne Atelier Nowa Linia
Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
Gorzów, ul. Walczaka 2 a 1p.

Walentynki dla Seniorów
Artystyczny program okolicznościowy

14 lutego, godz. 17.00

Organizator: Klub Seniora „Pogodna Jesień”
Klub Kultury MCK Zodiak / ul. Słoneczna 62 a

Wieczorek taneczny
16 lutego, godz. 17.00

Oprawa muzyczna: Stefan Kalina
Klub Kultury MCK Zodiak, ul. Słoneczna 62 a
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Walentynki w kinie
60 krzeseł
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Przedstawienie
„Hamleta”
we wsi Głucha Dolna

14 lutego, godz. 18.30

Kino 60 Krzeseł
ul. Pomorska 73
Więcej w odrębnych materiałach promocyjnych

Duża Scena im. I. T. Byrskich
Teatr im. Juliusza Osterwy, ul. Teatralna 9

13, 14, 15 lutego, godz. 19.00
Autor: Ivo Brešan
Przekład: Stanisław Kaszyński
Reżyseria: Paweł Szkotak

Fot. Archiwum Teatru

Andre Rieu
– Koncert
Karnawałowy
z Sydney
14 lutego, godz. 19.00

Cinema 3D / ul. Kombatantów 30
Bilety: informacje na cinema3D.pl

Premiery
w Kinie
Helios

Walentynki w NoVa Park!
Warsztaty kreatywne tworzenia walentynkowych upominków oraz
kolorowych przypinek, a także strefa zabaw ze ścianką celnościową
„Ustrzel Amora” i turniejem w kalambury!
ul. Przemysłowa 2

14 lutego,
godz. 19.00

„Alita: Battle Angel”
Bilety: informacja
na Helios.pl

„Każde dziecko to potrafi”
- warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców

14 lutego, godz. 16.00

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta
Filia nr 5 / ul. Śląska 7

Walentynkowa zabawa
z poezją
Miejska gra walentynkowa

14 lutego, godz. 14.00
Bimba/ul. Wełniany Rynek
Szczegóły: gorzow.pl

Walentynkowe
warsztaty rękodzieła
7 lutego 2019, godz. 17.00

Zapisy i informacje: 785 187 282
Klub Kultury MCK Zodiak, ul. Słoneczna 62 a
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To były aktywne ferie

Fot. Daniel Adamski x 6

Brak śniegu nie przeszkodził w dobrej zabawie. Dla
dzieci i młodzieży czas ferii zimowych był bardzo
aktywny i odkrywczy za sprawą bardzo zróżnicowanej
oferty, przygotowanej przez instytucje kultury i sportu.
W mieście nie było miejsca na nudę. Poniżej krótka
fotorelacja.
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Fot. Daniel Adamski x 3
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Nowe miejsca
w gorzowskich
przedszkolach
50 nowych miejsc będzie czekało w przyszłym roku
szkolnym na gorzowskich przedszkolaków. Miasto
podpisało z Urzędem Marszałkowskim umowę finansującą inwestycję. Projekt „Twórcze przedszkolaki” pozwoli też 170 dzieciom na udział w zajęciach teatralnych.
Pod koniec grudnia 2018 r. wiceprezydent Małgorzata Domagała
i wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki, reprezentujący Zarząd Województwa Lubuskiego podpisali umowę,
która pozwoli na stworzenie 50 nowych miejsc dla przedszkolaków w Przedszkolu Miejskim nr 30.
Stanie się to dzięki zaadaptowaniu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Taczaka. - Jesteśmy o krok bliżej, by zapewnić
miejsca w przedszkolach wszystkim chętnym – powiedziała Małgorzata Domagała, wiceprezydent miasta. - Pełną skalę potrzeb
poznamy w marcu, bo wtedy przeliczymy wnioski od rodziców.
Ale sądzimy, że jeśli stworzylibyśmy jeszcze jeden taki oddział,
to nasze potrzeby byłyby spełnione. Będziemy nad tym pracować
i szukać źródeł finansowania – dodała wiceprezydent.
- Pieniądze wydane na dzieci, na ich rozwój i kształcenie to najlepiej wydane pieniądze – powiedział Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego. - W ramach projektu „Twórcze
przedszkolaki” zostaną przeprowadzone również warsztaty teatralne dla 170 małych gorzowian, częściowo też zrefinansujemy
wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w nowym oddziale –
dodał wicemarszałek.
Przedszkole zostanie wyposażone w meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt kuchenny. Projekt wart jest blisko 335 tys. złotych.
Dofinansowanie w ramach poddziałania 8.1.1 RPO Lubuskie 2020
wyniosło 285 tys. zł.
Wiesław Ciepiela

Nabór do przedszkoli zasady i informacje
19 lutego br. rozpocznie się nabór do przedszkoli
na rok szkolny 2019/2020. Do dyspozycji jest 1050
miejsc w tym ok. 50 dla dzieci 4 letnich, które nie
uczęszczały do przedszkoli.
Od 6 lutego br. rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do
przedszkoli będą mogli składać pisemne deklaracje o woli kontynuacji edukacji przedszkolnej. Tegoroczna rekrutacja zostanie
uruchomiona 19 lutego. Do 15 marca br. jest czas na dokonanie
niezbędnych formalności, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 10 kwietnia br. do godz. 12.00.
Nabór uzupełniający będzie odbywał się w terminie 31 maja –
3 czerwca.
Do dyspozycji w tym roku jest 1050 miejsc w tym ok. 50 dla dzieci
4 letnich, które nie uczęszczały do przedszkoli. Miejsca dla dzieci
6. letnich - Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 20,
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16.
Ostateczna liczba miejsc w poszczególnych rocznikach będzie aktualizowana po zebraniu kart kontynuacji (dotyczy dzieci, które
już są w przedszkolach). Od roku szkolnego 2017/2018 Miasto
miało obowiązek zabezpieczenia miejsc dla wszystkich dzieci.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów rekrutacji dostępne
będą u dyrektorów placówek.
Iwona Sancewicz / Wydział Edukacji
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Fot. Daniel Adamski
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Miasto jest dla mieszkańców
Pod koniec ubiegłego roku objęła stanowisko wiceprezydenta ds. społecznych. Małgorzata Domagała
jest ekonomistą i doświadczonym pracownikiem sektora administracji publicznej oraz samorządowej.
- Sprawy społeczne są trudne, nie przynoszą szybkich efektów. Jest w nich ogrom indywidualnych spraw,
życiowych problemów, biedy, społecznego wykluczenia. To wymaga dużej wrażliwości. Znam te zagadnienia, bo zajmowałam się wiele lat pomocą osobom wykluczonym, ekonomią społeczną - powiedziała
nowa wiceprezydent.
Jak ocenia Pani swoje pierwsze tygodnie w gorzowskim ratuszu?
Cieszę się z dobrego przyjęcia. Z tego, że mam dobry kontakt z prezydentem Jackiem Wójcickim i jego współpracownikami,
że darzymy się zaufaniem. Dobrze też rozpoczęła się nasza współpraca z dyrektorami podległych mi wydziałów. To bardzo
ważne, bo przed nami cała masa poważnych zagadnień do rozstrzygnięcia i zadań do wykonania. To nowe miejsce pracy jest
inne, niż poprzednie ze względu na znacznie większy zakres spraw do załatwienia, do zrealizowania. Obrazowo posłużę się
porównaniem jednego z moich współpracowników. Jeśli porównamy pracę do ogrodów, które trzeba uporządkować, to starostwo było ogrodem przy domu, nad którym łatwiej jest zapanować, zaplanować w nim przestrzeń. A miasto jest Parkiem
Słowiańskim. Żeby uczynić go pięknym i funkcjonalnym trzeba włożyć znacznie więcej pracy.
Zajmuje się Pani sprawami społecznymi, w jaki sposób godzić interesy miasta z potrzebami mieszkańców?
Miasto jest dla mieszkańców. Staram się o tym zawsze pamiętać. Sprawy społeczne są trudne, nie przynoszą szybkich efektów. Jest w nich ogrom indywidualnych spraw, życiowych problemów, biedy, społecznego wykluczenia. To wymaga dużej
wrażliwości. Znam te zagadnienia, bo zajmowałam się wiele lat pomocą osobom wykluczonym, ekonomią społeczną. Możliwości miasta są ograniczone, nie jesteśmy w stanie pomóc każdemu, spełnić wszystkich oczekiwań. Będę się starała znaleźć
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„złoty środek”. Żeby to zrobić muszę się przyjrzeć i ocenić sprawy związane z polityką mieszkaniową miasta, oświatą, kulturą, czy sportem. A potem proponować rozwiązania i konsekwentnie wcielać je w życie.
Plany związane z reorganizacją sieci szkół wywołują wiele emocji. Pojawiały się zarzuty o brak konsultacji. Jak Pani to
ocenia?
Od chwili objęcia stanowiska wiceprezydenta staram się prowadzić konsultacje w sprawach reorganizacji. Kilkakrotnie spotykałam się z dyrektorami szkół, i tymi zainteresowanymi bezpośrednio zmianami, i tymi, których zmiany dotkną pośrednio, ale wszystkie te opinie są dla mnie ważne. Pomagają właściwie ocenić sytuację. Ale działamy też pod presją czasu,
bo moment jest historyczny. Jeśli szybko nie podejmiemy decyzji dotyczących, na przykład Kwartału Kultury, to możemy
bezpowrotnie stracić szansę na to, by na trwałe wpłynąć na rozwój naszego miasta. Stracimy wiele milionów, a i tak nie
rozwiążemy problemów kumulacji roczników. Za kilka lat znów będziemy musieli wrócić do racjonalnego przyjrzenia się
strukturze naszej oświaty. Ale wtedy szanse na ogólnokształcącą szkołę muzyczną, na rozwijające się Liceum Plastyczne czy,
co najważniejsze - na Kwartał Kultury i stojącą za nim wizję kulturalnego i artystycznego rozwoju miasta - będą bezpowrotnie stracone.
Zostało coraz mniej czasu, dokąd zmierzamy i jak Gorzów poradzi sobie ze zbliżającą się kumulacją roczników
w szkołach?
Kumulacja roczników to duży problem. Mówią o tym same liczby. Oznacza ona konieczność przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych około 4 000 uczniów klas pierwszych, zamiast dotychczasowych niecałych 1 900. Tym samym liczba uczniów
szkół ponadgimnazjalnych wzrośnie z około 5 500 do prawie 7 900, a liczba oddziałów uczniów klas pierwszych z 62 do
około 140. Zwiększony nabór uczniów do szkół średnich utrzyma się przez najbliższe lata na poziomie 3 000 (dwa razy po
półtora rocznika 6. latków, jako uczniów klas pierwszych), natomiast za 6 lat obniży się do poziomu około 2 000, wynikającego już tylko z demografii. Nie będzie więc lekko, ani dyrektorom szkół, ani nauczycielom, ani uczniom, ani rodzicom. Ale
pracownicy Wydziału Edukacji naszego miasta, dyrektorzy szkół i nauczyciele to odpowiedzialni ludzie i - mimo problemów, które nie od nas zależą – sprostamy temu zadaniu.
Spotkała się Pani niedawno z przedstawicielami Ministerstwa Kultury, jakie wnioski płyną ze spotkania? Co się zmieni,
jeśli umowa zostanie podpisana i ministerstwo przejmie nadzór nad gorzowskimi szkołami artystycznymi?
Wierzymy w to, że gorzowska kultura, środowiska artystyczne dostaną potężny impuls do działania. Stworzenie Kwartału
Kultury, stworzenie lepszych warunków środowiskom plastycznym i muzycznym naszego miasta, może w kolejnych latach
promieniować na rozwój Gorzowa. Na rozwój Filharmonii, Biura Wystaw Artystycznych, galerii, klubów muzycznych. Jest
szansa by powstała ogólnokształcąca szkoła muzyczna, a dotychczasowe szkoły muzyczne miały tak oczekiwane lepsze warunki rozwoju. Stworzenie obszaru artystycznego fermentu może pozytywnie wpłynąć na rozwój całego miasta. Rozwinąć
dzisiejsze znakomite pomysły, jak choćby organizowane Święto Ulicy Teatralnej. Kwartał Kultury mógłby też promieniować
działaniami na miejskie bulwary czy powstający deptak.
Niebawem ruszają rekrutacje do przedszkoli, wiemy, że w tym roku liczba miejsc zwiększy się o 50 dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego, czy to zabezpiecza wszystkie potrzeby, czy miejsc dla chętnych wciąż jest niewystarczająco?
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego bardzo poprawi sytuację, ale potrzeby przedszkoli i żłobków są większe.
W naszych długofalowych planach musimy brać pod uwagę również oczekiwania ludzi, którzy zasilają nasz rynek pracy,
tych przyjeżdzających z kraju i tych z zagranicy. Jeśli mają u nas zostać muszą mieć dogodne warunki życia. A opieka nad
ich dziećmi może być jednym z atutów. Będziemy nad tym pracować, rozmawiać z Urzędem Marszałkowskim, z którym
mamy dobre relacje, czy z naszymi przedsiębiorcami, by szukać najlepszych rozwiązań. Jestem w tej sprawie pełna energii
i optymizmu.
Największe wyzwania na najbliższy czas?
Największe wyzwanie to sprawy oświaty. Na nich dzisiaj koncentruje się uwaga - moja i moich współpracowników. Ale
wyzwań jest wiele. Nie mniej ważne jest porządkowanie spraw kultury, sportu, polityki mieszkaniowej. Sprawy społeczne
naszego miasta nie pozwolą się nam nudzić. Ale jesteśmy nastawieni do tego pozytywnie. Czujemy wsparcie prezydenta,
radnych miejskich i wojewódzkich, życzliwość środowisk społecznych i gospodarczych. To pozwala patrzeć na rozwój miasta z nadzieją.
Rozmawiała: Karolina Machnicka
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Nowa tymczasowa
organizacja ruchu
pod katedrą

Kolejny etap przebudowy
ul. Kostrzyńskiej
W czwartek, 17 stycznia br. rozpoczął się kolejny
etap przebudowy ul. Sikorskiego - skrzyżowania
z ul. Chrobrego.
W związku z tym cały ruch samochodowy odbywa się jednym
dwujezdniowym pasem ruchu tj. wschodni pas ul. Chrobrego.
Wjazd w ul. Sikorskiego z ul. Chrobrego i wyjazd z ul. Sikorskiego
w ul. Chrobrego nie jest aktualnie możliwy, trzeba korzystać z objazdów ul. Pocztową (dojazd) i ul. Młyńską (wyjazd).

W środę, 16 stycznia br. rozpoczął się kolejny etap
przebudowy ulicy Kostrzyńskiej. Wykonawca zamknął 200-metrowy odcinek południowej jezdni
alei 11 Listopada (od wiaduktu prowadzącego do
Zatorza w stronę centrum miasta).
Na oddanej już do użytku północnej jezdni oraz na nieremontowanej jeszcze części jezdni południowej ruch pojazdów będzie odbywał się dwukierunkowo. Umożliwi to dojazd
do Zatorza, do centrum miasta oraz w stronę ul. Promiennej.
Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania drogowego.
Krzysztof Kropiński / Wydział Dróg

Wykonywane są prace torowe i drogowe na zachodniej części
skrzyżowania ul. Chrobrego i ul. Sikorskiego. W późniejszym czasie etap ten zostanie dodatkowo rozszerzony o skrzyżowanie ul.
Pocztowej z ul. Chrobrego. Będzie to wymagało zmiany organizacji ruchu na ul. Pocztowej, polegającej na wprowadzeniu tam
ruchu dwukierunkowego bowiem od ul. Chrobrego nie będzie
możliwości wjazdu w ul. Pocztową.
Obecnie wprowadzony etap planowo potrwa do marca. Zajęcie
wschodniej części skrzyżowania planowane jest od kwietnia. Należy jednak pamiętać, że terminy uzależnione są od warunków pogodowych oraz niespodzianek, które mogą znajdować się pod ziemią.

Fot. Bartłomiej Nowosielski x 4

Krzysztof Kropiński / Wydział Dróg
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Ruszyła przebudowa
ul. Kazimierza Wielkiego
W poniedziałek, 7 stycznia br. rozpoczęła się przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego. Wykonawca w
pierwszym etapie będzie prowadził roboty na odcinku od wjazdu do Pałacu Ślubów (od skrzyżowania z ul. Roosevelta) do ul. Chodkiewicza.

W związku z powyższym zakresem prowadzonych prac dojazd
do os. Piaski będzie możliwy następującymi trasami: ul. Wyszyńskiego i Chodkiewicza, ul. Wyszyńskiego i Owocową, ul. Żwirową
i Błotną. Wyjazd z osiedla będzie możliwy również powyższymi
drogami.
W przypadku wystąpienia dużych utrudnień w ruchu na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego i Owocowej, Wykonawca zamontuje tymczasową sygnalizację świetlną. Nie będzie to jednak obligatoryjne na tym etapie przebudowy. Prosimy o zachowanie szczególnej
ostrożności oraz o stosowanie się do znaków drogowych.
Krzysztof Kropiński / Wydział Dróg

Fot. Bartłomiej Nowosielski x 3

Odcinek ul. Kazimierza Wielkiego jest zamknięty dla ruchu ogólnego. W miarę możliwości Wykonawca będzie udostępniał dojazd
mieszkańcom do posesji. Dojazd do Pałacu Ślubów od strony ul.
Roosevelta zostanie zachowany. Przewidziane jest także zamknięcie dla ruchu ogólnego bocznego, jednokierunkowego odcinka ul.
Kazimierza Wielkiego zlokalizowanego za torowiskiem tramwajowym. Ruch pojazdów w pierwszym etapie będzie odbywał się tam
nieprzerwanie, ale będzie możliwy wyłącznie dla dojeżdżających
do posesji od nr 1 do 21 oraz dla służb miejskich.
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Czas na Twój pomysł!
Od 1 lutego br. ruszył nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2020. To jest najlepszy moment, aby
zacząć zmieniać swoją najbliższą okolicę, osiedle. Pamiętaj - tak naprawdę wszystko może zależeć od
Ciebie!
Co należy zrobić?
Od 1 lutego na stronie gorzow.pl z zakładki Dialog Społeczny lub
w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 należy pobrać formularz zgłoszeniowy. Warto także zaopatrzyć się w
znajdujący się tam tzw. cennik miejski (uśrednione koszty realizacji przykładowych zadań, potrzebne do określenia szacunkowego
kosztu pomysłu). Do formularza jest dołączona lista poparcia 20
mieszkańców Gorzowa. Najlepiej, aby podpisali ją sąsiedzi i osoby
zainteresowane zrealizowaniem pomysłu. W ten sposób zyskasz
sojuszników i ich wsparcie w kolejnych etapach. Warto też zapoznać się z instrukcją dołączoną do formularza w zakresie charakteru zadania, kategorii i maksymalnych kwot, których nie można
przekroczyć.
Gdy pojawią się pytania
12 lutego (wtorek) w godz. 17.00-19.00 zapraszamy na maraton pisania wniosków w sali 201 Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4.
Na miejscu będzie można sprawdzić, czy działka, na której chcemy coś zgłosić jest miejska, skonsultować swój pomysł ze specjalistami
od budowy/przebudowy chodników, dróg, placów zabaw, zagospodarowania terenu itp.
Do kiedy zgłaszamy wnioski?
Wypełniony wniosek składamy do 3 marca br. w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 lub wysyłamy jego skan na
adres: budzetobywatelski@um.gorzow.pl.
Ile pieniędzy do wydania?
Prawie 6,4 mln zł, w tym 5.750.000 zł na realizację zadań i 625.376 zł na rezerwę na różnice poprzetargowe.
Jakiej kwoty nie można przekroczyć?
402.500 zł na zadanie twarde i 20.000 zł na zadanie miękkie w kategorii: Zamoście, Zakanale, Śródmieście/Centrum, Piaski, Staszica,
Wieprzyce, Manhattan, Górczyn, Osiedle Słoneczne, Dolinki, 1.150.000 zł na zadanie twarde i 20.000 zł na zadanie miękkie w kategorii
Oświatowej, 525.000 zł na zadanie twarde i 50.000 zł na zadanie miękkie w kategorii Ogólnomiejskiej,
Co dalej z Twoim pomysłem?
W marcu i kwietniu zgłoszone pomysł będą weryfikowane. Pod koniec kwietnia zostanie opublikowany wykaz zaopiniowanych projektów (negatywne opinie zostaną uzasadnione, ale masz 14 dni na odwołanie się). W połowie maja ruszą spotkania dyskusyjne, które potrwają do 19 czerwca. To na nich będzie można przeprowadzić tzw. sieciowanie projektów, czyli łączenie. Jeśli uczestnicy spotkania będą
zgodni, co powinno być zrealizowane w przyszłym roku, to do głosowania we wrześniu mogą trafić tylko połączone projekty, pozostałe
wnioskodawcy mogą wycofać. Na początku października powinny być znane wyniki głosowania.
Dlaczego warto spróbować?
Do tej pory zrealizowano już ponad 80 pomysłów mieszkańców! Gdy zamkniemy realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego 2018 będzie ich 100. Do końca roku 2019 powstanie kolejnych 36 z Budżetu Obywatelskiego 2019, czyli w sumie będzie mieli 136 zrealizowanych
pomysłów!
Więcej informacji na gorzow.pl w zakładce Dialog Społeczny lub pod numerem tel. 95 735 55 91.
Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
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Dobre miejsce dla Seniorów
Na początku lutego na parterze Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Sikorskiego 107 rozpocznie działalność Klub Senior+. To program kierowany do osób
w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo.
W programie m.in. zajęcia edukacyjne, kulturalno – oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo – rekreacyjne, aktywizacji społecznej,
tj. integracja międzypokoleniowa, możliwość korzystania z telewizji, prasy, biblioteki, komputera oraz Internetu, spotkania ze specjalistami, wyjścia do instytucji kulturalno – oświatowych. Klub zapewnia ośmiogodzinną ofertę usług od poniedziałku do piątku. Korzystanie
ze świadczeń Klubu jest odpłatne. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Gorzowie Wielkopolskim
określa Uchwała nr III/30/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r.
Wydział Spraw Społecznych

30 stycznia zabrzmiał Dzwon Pokoju
W tym dniu przedstawiciele
byłych mieszkańców Landsberga oraz władze miasta złożyli wieńce pod kamieniem
pamiątkowym w parku Kopernika, na cmentarzu oraz
w ossarium. Zwieńczeniem
uroczystości było wspólne
uderzenie w Dzwon Pokoju, który został ufundowany
przez byłych mieszkańców
Landsberga z okazji 750-lecia
miasta jako symbol pamięci i
pojednania między Polakami
i Niemcami. - Niech radością
miasta będzie, Pokój jego
pierwszym dźwiękiem - te
słowa, w dwóch językach –
polskim i niemieckim – pochodzące z „Pieśni o dzwonie” Fryderyka Schillera,
widnieją na tablicy zamieszczonej na dzwonnicy, a obok
nich informacja:
„Dzwon Pokoju ufundowany
został z okazji 750. rocznicy
założenia miasta Landsberga
(Warthe) – Gorzów Wielkopolski jako symbol nieustającego życzenia pokoju i przyjaźni dawnych i obecnych
mieszkańców tego miasta.
Bundesarbeitgemeinschaft
Landsberg (Warthe), Stadt
und Land, Miasto Gorzów
Wielkopolski, 2 lipca 2007 r.”
30 stycznia jest dla Gorzowa
ważną historyczną datą. Tego dnia Armia Radziecka wkroczyła do
Landsberga, zmuszając ludność niemiecką do opuszczenia miasta.
Uroczyste obchody tego dnia nie są jednak jedynym przejawem
pamięci władz miasta o jego dawnych mieszkańcach i współpracy
z BAG. W 1993 roku odsłonięto na terenie dawnego niemieckiego

Fot. Mateusz Kaźmierczak

30 stycznia w Gorzowie tradycyjnie od ponad dwudziestu lat obchodzony jest Dzień Pamięci i Pojednania,
przypominający o opuszczeniu miasta przez Niemców i początkach osiedlania się polskich mieszkańców.
cmentarza ewangelickiego kamień pamiątkowy, upamiętniający przedwojennych mieszkańców. 30 stycznia 2007 roku przy
okazji obchodów Dnia Pamięci
i Pojednania odsłonięto ossarium na cmentarzu komunalnym, w którym spoczęły szczątki
2 700 landsberczyków, odkopane podczas budowy drogi przez
park Kopernika, czyli na dawnym cmentarzu ewangelickim.
Natomiast w czerwcu 2010 roku
w parku Kopernika, w obecności
przedstawicieli byłych mieszkańców, zostało otwarte lapidarium
z płytami nagrobnymi dawnego
landsberskiego cmentarza.

Umowę o współpracy miasta
i byłych mieszkańców podpisano w 1995 roku. Było to sformalizowanie kontaktów, które
zostały nawiązane już w latach
70., kiedy Hans Beske z Herfordu zaczął przyjeżdżać do Gorzowa i spotykał się z biskupem
Wilhelmem Plutą i gorzowskimi
artystami. Dzięki temu w 1982
roku ukazał się album „Drogi ku
sobie”, pierwsza książka o niemieckiej i polskiej historii Gorzowa. Wspólne przedsięwzięcia
landsberczyków i miasta to także
m.in. rekonstrukcja stojącej na
Starym Rynku Fontanny Pauckscha, czy ufundowanie popiersia
Maxa Bahra, któremu Gorzów
zawdzięcza Łaźnię Miejską.
Dzień Pamięci i Pojednania nie tylko udowadnia, że polsko – niemieckie pojednanie jest możliwe, ale także sprawia, że to właśnie
Gorzów może być ich modelowym przykładem.
Anna Pękalska, Dariusz Wieczorek
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DYŻURY
RADNYCH

Dyżury przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego odbywać się będą we
wtorki w godz. 15.30-16.30 w gab. 217
w Urzędzie Miasta przy ul. Sikorskiego
3-4, tel. 95 7355 510
Przewodniczący
Jan Kaczanowski
Gorzów Plus
15 stycznia 2019
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 608 077 756
Wiceprzewodniczący
Krzysztof Kochanowski
#kochamGORZOW
29 stycznia 2019
e-mail: k.kochanowski76@gmail.com
tel. 696 428 918
Sebastian Pieńkowski
Prawo i Sprawiedliwość
22 stycznia 2019
e-mail: sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349
Jerzy Sobolewski
Koalicja Obywatelska
8 stycznia 2019
e-mail: jerzysobolewski@interia.pl
tel. 600 248 981
Okręg nr 1
Piotr Paluch
Gorzów Plus
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: p.paluch@stalgorzow.pl
tel. 502 047 414
Patryk Broszko
Gorzów Plus
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: patryk.broszko@gmail.com
tel. 602 404 777
Alicja Burdzińska
Prawo i Sprawiedliwość
każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 16.00 - 17.00 gab. 219 w Urzędzie
Miasta ul. Sikorskiego 3-4
Radosław Wróblewski
Koalicja Obywatelska
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: rwroblewski12@gmail.com
Albert Madej
Gorzów Plus
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: albert.madej@wp.pl
tel. 95 73 55 544
Okręg nr 2
Halina Kunicka
Koalicja Obywatelska
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: halinakunicka@tlen.pl
tel. 605 601 879
Marta Bejnar-Bejnarowicz
#kochamGORZOW
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: rada.gorzow@gmail.com
tel. 601 940 121
Maria Surmacz
Prawo i Sprawiedliwość
każda trzecia środa miesiąca w godz.
16.15 - 17.15 gab. 219 w Urzędzie Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
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Wręczono stypendia artystyczne
14 osób odebrało w czwartek, 17 stycznia br. z rąk przewodniczącego
Rady Miasta Jana Kaczanowskiego i zastępcy prezydenta Małgorzaty
Domagały, stypendia Prezydenta Miasta, przyznawane za twórczość
artystyczną, upowszechnianie kultury oraz opiekę nad zabytkami.
Uroczystość zorganizował Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta.
O stypendia na rok 2019 ubiegało się 26 kandydatów, komisja zapoznała się z pisemnymi
aplikacjami oraz wysłuchała osobistych prezentacji 25 kandydatów. Stypendia o wartości od
tysiąca do 12 tysięcy złotych są przyznawane przez prezydenta Gorzowa, na wniosek specjalnej komisji. W tym roku łączna kwota nagród wyniosła 60 tysięcy złotych. Przewodniczyła
jej, bo komisja zakończyła prace w związku z upływem trzyletniej kadencji, Iwona Bartnicka
– kierownik Działu Kultury Filmowej Miejskiego Ośrodka Sztuki.
Stypendia miasta z zakresu kultury przyznawane są od 1996 roku. Dotąd przyznano ich –
włączając rok 2019 – prawie 200. Ilość osób, którym je przyznano jest mniejsza, ponieważ
niektórym wypłacono je kilkakrotnie.

Fot. Bartłomiej Nowosielski
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LISTA STYPENDYSTÓW:
Mateusz Bogdanowicz - taniec
Dawid Troczewski - muzyka
Aleksander Kaczuk-Jagielnik - muzyka
Bartosz Bandura - teatr
Dawid Pajdzik - muzyka
Mateusz Rosiński - muzyka
Bartosz Matuszewski - muzyka
Jacek Logdański - taniec
Katarzyna Radkiewicz - sztuki wizualne
Janina Jurgowiak - literatura
Maja Elżbieta Wilczewska - animacja i edukacja kulturalna
Mikołaj Fronczak - taniec
Natalia Ślizowska - sztuki wizualne
Sławomir Szeleszkiewicz - sztuki wizualne
Na podstawie informacji Wydziału Kultury i Sportu.
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Fot. Bartłomiej Nowosielski x 2

DYŻURY
RADNYCH
Marcin Kurczyna
Gorzów Plus
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: marcin.kurczyna@wp.pl
tel. 502 154 433
Paulina Szymotowicz
Koalicja Obywatelska
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: p.szymotowicz@gmail.com

Waldemara Kućki
spacer po Gorzowie
W Muzeum Lubuskim przy ulicy Warszawskiej odbyła się prezentacja albumu „Waldemara Kućki spacer po Gorzowie”. Po wydawnictwo
zawierające 340 zdjęć Gorzowa z lat 60. i 70. przyszło kilkaset osób
– kolejka ciągnęła się niemal do bramy wejściowej muzeum.
Zainteresowanie książką było tak duże, że nie wszyscy pomieścili się w największej sali
muzeum. Rozdano 300 egzemplarzy, a kilkaset osób musiało zadowolić się zapewnieniem,
że rozpoczęto starania o dodruk.
Album zawiera zdjęcia „z miasta” wybrane wśród 32 tysięcy negatywów, jakie muzeum
w połowie lat 80. przekazała żona zmarłego artysty. - Zdjęcia zebrane w albumie robią niezwykłe wrażenie. Widać jaki Gorzów był, jak się zmieniał, rozrastał. Jest na nich wielu ludzi,
najczęściej przypadkowych. To takie migawki z codzienności Gorzowa z lat 60. i 70. Kućko
był prawdziwym mistrzem takich obserwacji – powiedział Lech Dominik, artysta fotografik,
który wybierał zdjęcia do albumu.
Waldemar Kućko był fotoreporterem, artystą fotografikiem i działaczem społecznym. Urodził się w 1932 roku na Wileńszczyźnie, od 1945 roku mieszkał w Gorzowie, zmarł nagle
w 1981 roku. Pracował w Stilonie, gdzie współredagował „Stilon Gorzowski”.
Nadwarciańskie Towarzystwo Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego i Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta poinformowały, że rozpoczęło starania o dodruk albumu. - Ubolewamy
nad tym, że ograniczenia finansowe pozwoliły na wydruk takiej liczby egzemplarzy, która rozeszła się dosłownie w kilkadziesiąt minut. Informujemy, że z publikacji będzie można skorzystać w Wojewódzkiej
i Miejskiej Bibliotece
Publicznej oraz każdej
jej filii. Ponadto jeden
egzemplarz z wyjątkowymi dedykacjami trafił na aukcję Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy – brzmi komunikat obu instytucji.
Album powstał dzięki
dotacji z budżetu Miasta Gorzowa i Muzeum
Lubuskiego im. Jana
Dekerta w Gorzowie
Wielkopolskim.

Okręg nr 3
Tomasz Rafalski
Prawo i Sprawiedliwość
każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 15:00 - 16:00 – Biuro Poseł
E. Rafalskiej – ul. Hawelańska 5
Jerzy Synowiec
#kochamGORZOW
codziennie w godz. 15.00 – 16.00
w Kancelarii Prawnej ul. Szkolna 4
e-mail: adwokaci@blink.pl
Anna Kozak
Koalicja Obywatelska
ostatni piątek w miesiącu w godz.
10.00 – 11.00 gab. 219 w Urzędzie Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
Jacek Sterżeń
Gorzów Plus
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: j.sterzen@wp.pl
Okręg nr 4
Robert Anacki
Prawo i Sprawiedliwość
w dniu sesji Rady Miasta,
godzinę przed sesją.
Oskar Serpina
Gorzów Plus
po uprzednim ustaleniu terminu
tel. 531 916 321
e-mail: oskser@wp.pl
Tomasz Manikowski
Gorzów Plus
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: tomaszmanikowski@gazeta.pl
tel. 513 730 546
Okręg nr 5
Robert Surowiec
Koalicja Obywatelska
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: surowiec.robert@gmail.com
tel. 95 73 55 544
Grażyna Wojciechowska
Gorzów Plus
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: wojciechowskagrazyna@wp.pl
tel. 604 239 387
Piotr Wilczewski
Koalicja Obywatelska
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: p.k.wilczewski@gmail.com
Przemysław Granat
Gorzów Plus
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: pgranat@rada.gorzow.pl
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
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Gorzów zagrał dla WOŚP

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Tegoroczna kwota zebrana przez sztaby to 298 tysięcy złotych. Ponad 22 tys. zł. udało się zebrać do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas licytacji na scenie na „Kwadracie”.

Fot. Łukasz Kulczyński

Fot. Łukasz Kulczyński

W Gorzowie działały trzy sztaby: „Klub u Szefa” zebrał 170 tys.
zł, przy Zespole Szkół Gastronomicznych zebrał ponad 74 tys. zł,
a sztab przy Szkole Podstawowej nr 2 zebrał 54 tys. zł.
Licytacje, przeplatane występami artystycznymi – rozpoczęły się
na gorzowskim „Kwadracie” już o godzinie 13.00. Do wylicytowania było kilkadziesiąt gadżetów i fantów, podarowanych przez
instytucje, firmy i osoby prywatne. Wśród nich, m.in. koszulka
z autografami Roberta Kubicy, kierowcy F1, koszulka reprezentanta Polski Sebastiana Swiderskiego z podpisem sportowca, zestawy kosmetyków, kalendarze, plakaty, vouchery do restauracji,
czy kawiarni oraz kilkanaście fantów „orkiestrowych”: kalendarzy,
pluszowych bączków, zegarów.
Jedną z głównych licytacji na scenie było „mistrzowskie śniadanie z prezydentem miasta”. Tu rozegrała się zacięta rywalizacja
pomiędzy zainteresowanymi. Ostatecznie wylicytowano kwotę
2 100 zł. Śniadanie w domu zwycięzcy prezydent miasta przygotuje, jak sam podkreślił, wyłącznie ze zdrowych produktów. Voucher
na śniadanie osobiście licytował Jacek Wójcicki.
Do wylicytowania były również koszulki gorzowskich sportowców: Sebastiana Swiderskiego, Bartka Zmarzlika, Dawida Kownackiego i Stanisława Chomskiego. Tę ostatnią udało się wylicytować za kwotę 820 zł.
W Gorzowie do puszek na ulicach miast pieniądze zbierało blisko
500 wolontariuszy, najmłodszy miał siedem miesięcy, najstarszy
prawie 70 lat.
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wsparli WOŚP

820 zł – taką zawrotną cenę osiągnęła koszulka menadżera Stali Gorzów Stanisława Chomskiego podczas
niedzielnej aukcji WOŚP. To właśnie koszulki, przekazane przez naszych ambasadorów sportowców, cieszyły się największym uznaniem gorzowian podczas licytacji na „Kwadracie”.
Koszulkę i medal wicemistrza Polski Sebastiana Świderskiego wylicytowano za 300 zł, koszulkę Dawida Kownackiego z autografem za
280 zł, natomiast koszulka z autografem zawodnika Still Boy Zmarzlik Team, przekazana przez Bartka Zmarzlika, osiągnęła kwotę 200 zł.
Rowerowy zestaw mistrzowski Lecha Piaseckiego osiągnął kwotę 100 zł.

Fot. Daniel Adamski

Fot. Łukasz Kulczyński

Licznik orkiestrowych aukcji podbiły także vouchery. Ten na kolację dla dwóch osób w folwarku Folińscy, przekazany przez Dawida
Szkudlarka, kosztował nabywcę 240 zł.

Swoich nabywców szybko znalazły także płyty muzyków - „Brothers” Adama Bałdycha i płyta z kolędami z autografem Michała
Kwiatkowskiego. Pierwszą zlicytowano za 150 złotych, drugą za
100 zł. Natomiast książki: kulinarna Łukasza Konika i bajki autorstwa Edwarda Dębickiego, zlicytowano za blisko 200 złotych.
Oprócz kilkunastu fantastycznych fantów darowanych przez ambasadorów akcji Gorzów #Stąd Jestem wylicytować można było
także przygotowane specjalnie na tę okazję pakiety gadżetów Wydziału Promocji i Informacji, które podbiły licznik WOŚP o ponad
300 zł. „Rekordowe” serca z 11 listopada, przekazane przez Natalię Ślizowską, zostały rozdane podczas kwestowania darczyńcom
wspierającym tę szlachetną akcję.

Fot. Daniel Adamski

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Fot. Daniel Adamski

Swoje fanty na WOŚP przekazał również radiowiec, Krzysztof
„Jankes” Jankowski: pakiet gadżetów jego stacji radiowej, które
zlicytowano za 150 złotych oraz zestaw „aktorski” od Gosi Kocik:
dwa zdjęcia z autografem Krystyny Jandy i bilet wstępu do Och-Teatru na dowolnie wybrany spektakl. Zdjęcia udało się zlicytować za 200 zł, wejściówkę do teatru za 140 zł.

