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RADIOSTATIK
światowy projekt
Michała Wróblewskiego

O gorzowskich związkach
z wybitnym trębaczem
Terencem Blanchardem,
o wyjątkowym spotkaniu
w samym sercu
nowojorskiego Manhattanu
oraz o miłosnych wątkach
w jazzie… z Michałem
Wróblewskim rozmawia
Emilia Cepa

gród Grammy, autorem muzyki do
50 hollywoodzkich produkcji. Pod
koniec 2013 roku udało nam się z tak
wybitnym człowiekiem przeprowa‑
dzić trasę koncertową w Europie
i nawiązać współpracę, która trwa
do dziś. Jej owocem jest płyta „Lu‑
cid Dream” polsko‑amerykańskiego
zespołu Radiostatik, nagrana w No‑
wym Jorku, sygnowana moim na‑
zwiskiem. Gościnnie występuje na
niej także Terence Blanchard.

SKĄD POMYSŁ NA PROJEKT
RADIOSTATIK?

DLACZEGO NOWY JORK? TRUDNO
BYŁO NAMÓWIĆ TAMTEJSZYCH
MUZYKÓW DO WSPÓŁPRACY?

Pomysł narodził się dwa lata temu
podczas trasy koncertowej z Teren‑
cem Blanchardem, światowej sła‑
wy trębaczem, zdobywcą pięciu na‑

Na tyle polubiliśmy się z Terencem
Blanchardem artystycznie i mię‑
dzyludzko, że powiedział: Jeśli zor‑

ganizujesz cały projekt w Nowym
Jorku, to na pewno się na nim po‑
jawię. I tak się stało. To wielki suk‑
ces, bo w samym środku Manhatta‑
nu udało się zgromadzić ekipę wy‑
bitnych muzyków i spotkać w wa‑
runkach wymarzonych do nagra‑
nia płyty. Materiał jest już gotowy.
Muzycy tworzący Radiostatik to nie
są przypadkowi ludzie. Oni grali tu,
w Europie, na trasach koncerto‑
wych i przy okazji różnych koncer‑
tów spotkaliśmy się już wcześniej.
Basistę, Joshua Crumby’ego, spo‑
tykaliśmy we Wrocławiu, kiedy grał
z Terencem, a Dana Howkinsa spo‑
tkałem w Poznaniu kilka lat temu,
gdy grał trasę koncertową. Tylko
wokalistę polecił mi basista.
CZEGO MOGĄ SPODZIEWAĆ
SIĘ SŁUCHACZE PO PANA
NAJNOWSZEJ PŁYCIE „LUCID
DREAM”?

Zamysł tej płyty jest taki, żeby po‑
kazać elementy jazzu, ale w formie
bardziej przyswajalnej dla prze‑
ciętnego słuchacza, niekoniecznie

fana jazzu czy osoby o wyrafino‑
wanym guście muzycznym. Chcie‑
liśmy połączyć dwa światy – jazzu
i prostych piosenek – tak, żeby do‑
trzeć do słuchaczy, którzy lubią np.
Erykę Badu lub Jay Z. Wymieniam
te nazwiska nieprzypadkowo, bo‑
wiem realizator dźwięku i współ‑
producent tej płyty ma na koncie
współpracę z tymi artystami. Mó‑
wię tutaj o Russellu Elevado – zdo‑
bywcy Grammy za płyty D’Ange‑
lo. Współpracował on z całą pleja‑
dą amerykańskich gwiazd, np. Ali‑
cią Keys czy The Roots. Na płycie
pojawiają się też elementy muzy‑
ki hip‑hopowej.
JEST PAN AUTOREM ZARÓWNO
MUZYKI, JAK I SŁÓW. SKĄD
CZERPAŁ PAN INSPIRACJĘ?

Postawiłem sobie za cel, żeby ten
album nie był tylko zbiorem pio‑
senek, ale żeby była w nim jakaś
myśl przewodnia. Żeby oprócz
banalnej historii, która jest tam
przedstawiona, było coś głębsze‑
go, zarówno w warstwie lirycznej,
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jak również w warstwie muzycz‑
nej. W warstwie lirycznej główny
bohater uświadamia sobie, że śni.
Przebudza się w tym śnie i zaczy‑
na tworzyć nową rzeczywistość.
Wymyśla dziewczynę swoich ma‑
rzeń i spotykają ich różne pery‑
petie. Więcej nie będę zdradzał
(uśmiech).

płycie. Postawiłem nie tylko na
dobrą muzykę, dobrą produk‑
cję, ale przede wszystkim na do‑
bry pomysł. Kończymy również
videoclip do jednej z piosenek
– film animowany, który będzie
towarzyszył nam również na
koncertach.

PO RAZ PIERWSZY W PANA
PROJEKCIE POJAWIA SIĘ
WOKALISTA…

GDZIE BĘDZIE MOŻNA USŁYSZEĆ
UTWORY ZESPOŁU RADIOSTATIK
W NAJBLIŻSZYM CZASIE I KIEDY
MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ PŁYTY
W SPRZEDAŻY?

To jest zupełnie nowa jakość, nie
tylko w mojej twórczości, ale my‑
ślę, że też na polskiej scenie mu‑
zycznej. Rzeczywiście, pierwszy
raz napisałem piosenki. Taki był
artystyczny pomysł na tę płytę. To
taka ciekawa wartość dodana na

Płyta „Lucid Dream” ukaże się
w polskich sklepach muzycz‑
nych na przełomie maja i czerw‑
ca. Materiał coraz częściej poja‑
wia się na antenie Polskiego Ra‑
dia. W planach mamy dwie tra‑

sy koncertowe, jedna jest zapla‑
nowana na kwiecień, druga – na
listopad. W kwietniu zacznie‑
my koncertem w Studiu Polskie‑
go Radia im. Agnieszki Osieckiej
w Warszawie (24 kwietnia kon‑
cert będzie można usłyszeć na
żywo w radiowej Trójce – dop.
red.), potem będziemy grali
w Białymstoku, Łodzi, Cieszynie,
na Jazzie nad Odrą we Wrocła‑
wiu, w Kownie na Litwie i w Ber‑
linie. W listopadzie planujemy
większą trasę, już z udziałem Te‑
rencea Blancharda. Muzycy za‑
grają wtedy również w Gorzo‑
wie i na ten koncert wszystkich
już teraz serdecznie zapraszamy.
fot. Błażej Szendzielski

Dziękuję za rozmowę.

Stilon - najlepszy ze światów
Jacek Głomb i Katarzyna Knychalska opowiedzieli historię o małej ojczyźnie. Tym razem w Gorzowie, a inspiracją
do stworzenia sztuki stały się dzieje Stilonu – niegdyś największego zakładu w regionie.
To drugi wspólny projekt o histo‑
rii miejsca Katarzyny Knychalskiej
i Jacka Głomba. Pierwszy – „Moja
Bośnia” – opowiadający o przesie‑
dleńcach z Bośni zamieszkujących
okolice Bolesławca, został wysta‑
wiony po raz pierwszy w 2014
roku w teatrze w Bolesławcu.
Przyjmując zaproszenie Teatru im.
Juliusza Osterwy, Jacek Głomb
stworzył „na wpół realną, na wpół
zmyśloną” opowieść złożoną ze

wspomnień i przeżyć opowiedzia‑
nych przez byłych pracowników
Stilonu. Dzieje Stilonu posłużyły
twórcom spektaklu także jako pre‑
tekst do przedstawienia szerszej
historii miasta oraz dokonujących
się w nim przemian w ostatnich
kilkudziesięciu latach. W sztuce
pojawiają się postaci, które wywar‑
ły istotny wpływ na rozwój miasta
na długo przed tym, jak został wy‑
budowany Stilon. Do stworzenia

MISJONARZ
SZCZĘŚCIA
w telewizji

29 stycznia, w przeddzień 1. rocznicy śmierci księdza
prałata Witolda Andrzejewskiego, odbył się koncert
dedykowany jego pamięci, wykonany przez Orkiestrę
Filharmonii Gorzowskiej.
Koncert był nagrywany w Telewizji Trwam i będzie transmitowany w dniu
urodzin księdza prałata, 3 kwietnia o godz. 13.30. Powtórkę z koncertu bę‑
dzie można obejrzeć 5 kwietnia o godz. 5.00.

scenografii wykorzystano elemen‑
ty oryginalnych urządzeń pocho‑
dzących ze Stilonu. Spektakle są
grane w Miejskim Centrum Kultu‑
ry przy ul. Drzymały 26, w którym
mieścił się należący do Stilonu Za‑
kładowy Dom Kultury „Chemik”.
Dlaczego Stilon? „Stilon to było
miasto, a miasto to był Stilon”, mó‑
wią twórcy spektaklu.
Emilia Cepa

Ksiądz prałat Witold Andrzejewski to
charyzmatyczny kapłan, legendar‑
ny duszpasterz „Solidarności”, reko‑
lekcjonista, wielbiciel teatru, wyjątko‑
wy człowiek i wielki autorytet. Kon‑
cert jest wspomnieniem tego nie‑
zwykłego, przepełnionego wiarą ży‑
cia. W programie znalazła się muzy‑
ka, która pozwala zatrzymać się na
chwilę i zapytać o rzeczy najważniej‑
sze. W wykonaniu filharmoników go‑
rzowskich znalazły się m.in.: liryczne,
spokojne i poruszające swą prostotą
Adagio na smyczki Samuela Barbera,
refleksyjne intermezzo z opery „Tha‑
is” Masseneta oraz piękna, przesyco‑
na smutkiem Chaccona z Requiem
Krzysztofa Pendereckiego.
CEA – Filharmonia Gorzowska, bpr

SPEKTAKLE W KWIETNIU:
5 kwietnia, godz. 12.00
6 kwietnia, godz. 10.00, 12.15
7 kwietnia, godz. 12.00
8 kwietnia, godz. 10.00, 19.00
9 kwietnia, godz. 17.00
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Dni kultury

z Bratem Albertem
W Gorzowie trwają Dni
Kultury z Bratem Albertem.
Ich mottem jest werset
z Ewangelii wg
św. Mateusza, który brzmi
„Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich
najmniejszych, mnieście
uczynili”.

Dni Kultury z Bratem Albertem roz‑
poczęły się drogą krzyżową z udzia‑
łem osób bezdomnych, będącą
przygotowaniem do Świąt Wielka‑
nocy. Kolejne wydarzenia odbędą
się w kwietniu.
Program:
1 kwietnia godz.12.00, restaura‑
cja Pycha Ryba – w ramach ogól‑
nopolskiej akcji Towarzystwa „Po‑
magamy ze smakiem” – konferen‑
cja prasowa i gotowanie zupy przez
prezydenta Jacka Wójcickiego
3-10 kwietnia, IV Liceum Ogólno‑
kształcące – „Niewykluczeni. Odcie‑

nie szarości” – wystawa przedstawia‑
jąca pasje osób bezdomnych. Poka‑
zuje, jak istotnym elementem życia
człowieka są pasje, które nie tylko
pozwalają oderwać się od codzien‑
ności, ale też dają szansę przetrwać
w najtrudniejszych momentach, da‑
jąc radość i spełnienie. Pasje inte‑
grują osoby wykluczone społecznie
i motywują je do działania.
4 kwietnia godz. 18.00, Kino 60
Krzeseł – pokaz filmu „Blask tęczy” –
magiczna opowieść o potędze mi‑
łości, poszukiwaniu akceptacji, od‑
krywaniu magii oraz uświadamia‑
niu sobie, że życzliwe gesty są nie‑
zwykle ważne. Pokaz poprzedzi
prelekcja Iwony Bartnickiej.
5 kwietnia godz. 17.00, Dom
Brata Alberta – grupa „Teatralni z II
LO” przedstawi spektakl „Na parte‑
rze”; tekst i reżyseria: Aneta Giziń‑
ska-Hwozdyk
6 kwietnia godz. 17.00, Dom
Brata Alberta – koncert młodzieży

ze Szkoły Muzycznej im. W. J. Cie‑
sielskiego
7 kwietnia godz.17.00, sala au‑
dytoryjna WiMBP – „Wąż” – spektakl
Teatru Zdumienie przy Wyższym
Seminarium Duchownym w Para‑
dyżu; reż. Kinga Kaszewska-Brawer.
Sztuka na podstawie tekstu Marty
Guśniowskiej, to opowieść o przy‑
jaźni pomagającej rozwiązać naj‑
trudniejsze sprawy w życiu czło‑
wieka oraz o „inności”, która czyni
każdego z nas, istoty jedyne w swo‑
im rodzaju.
8 kwietnia godz. 19,00, Jazz Club
„Pod Filarami” – koncert zespołu
partyzant: Krzysztof Toczko, Miko‑
łaj Toczko
9 kwietnia godz. 17.00, Dom Bra‑
ta Alberta – recital Eli Kuczyńskiej
10 kwietnia godz. 13.00, zakoń‑
czenie, mszę św. w schronisku pro‑
wadzi kapelan Koła Gorzowskiego
ks. Andrzej Szewciw

Wstęp na
wszystkie
wydarzenia
jest wolny

GORZOWIANKO, JAKA JESTEŚ?
Grażyna Wojciechowska i jej Fundacja Czysta Woda już po raz jedenasty zorganizowała Konferencję Kobiet ,,Gorzowianko 2016 – Jaka jesteś?

fot. archiwum
Fundacji Czysta Woda

Konferencja odbyła się 5 marca
w Filharmonii Gorzowskiej. Towa‑
rzyszyły jej wystawy, pokazy, pre‑
lekcje i koncerty. Swoje stoiska
prezentował Urząd Marszałkow‑
ski, Urząd Miasta Gorzowa, Lubu‑
skie Stowarzyszenie na Rzecz Ko‑
biet Baba w Zielonej Górze, Słowian‑
ka, Medyczne Studium Zawodo‑
we, Wojewódzka i Powiatowa Stacja
Sanitarno‑Epidemiologiczna w Go‑
rzowie, Akademia MSP Ochrony
Zdrowia i Urody, Beauty Center, Li‑
ceum Plastyczne prezentujące prace
konkursowe „GORZOWIANKO 2016

– Jaka jesteś?’’, FM Group Polska, Gon‑
gi Tybetańskie.
Jednym z prelegentów była Adria‑
na Szklarz, autorka książki „Kobieta
z męskim sercem”, która przedstawi‑
ła relacje człowieka chorego z oto‑
czeniem. Opowiedziała też, jak po‑
winna sobie radzić w życiu codzien‑
nym osoba niepełnosprawna. Nato‑
miast prof. Alicja Chybicka przybliży‑
ła problem choroby nowotworowej
– jej pierwsze objawy, profilaktykę
i metody leczenia. Szczególną uwa‑
gę zwróciła na symptomy tej choro‑
by u najmłodszych dzieci.
Rektor WSB w Gorzowie dr Anna Cze‑
kirda przedstawiła badania staty‑
styczne dotyczące Gorzowa, a dr Ani‑
ta Kucharska‑Dziedzic z Uniwersyte‑
tu Zielonogórskiego, prezeska Sto‑
warzyszenia na Rzecz Kobiet Baba na
przykładach wierszy Wisławy Szym‑
borskiej przedstawiła „Kobietę na‑
szych czasów”. Zwróciła też uwagę

na zagadnienie równości i tolerancji.
Dr n. med. Magdalena Wawrzyńska
z Uniwersytetu Medycznego we Wro‑
cławiu scharakteryzowała chorobę
niedokrwienną serca, czynniki wpły‑
wające na nią, przedstawiła przebieg
zawału u kobiet. Katarzyna Szczu‑
drawa mówiła o kreowaniu wizerun‑
ku kobiety sukcesu. Swoją wiedzą po‑
dzielił się również stylista i wizażysta
Przemysław Janus. W trakcie kongresu
wystąpił znany tenor poznański Bar‑
tosz Kuczyk, para baletowa i młodzi
utalentowani gorzowianie.
Fundacja dziękuje za pomoc na‑
uczycielom, opiekunom i wolonta‑
riuszom z Zespołu Szkół Elektrycz‑
nych, Zespołu Szkół Gastronomicz‑
nych, Zespołu Szkół Odzieżowych,
Liceum Plastycznego i Medyczne‑
go Studium Zawodowego. A tak‑
że prezesowi Fundacji Ad Rem Ka‑
milowi Czerwińskiemu – za pomoc

w zbiórce pieniężnej na rehabilita‑
cję 24‑letniego gorzowianina Mi‑
chała Kopca, który uległ wypadkowi
pełniąc obowiązki ratownika WOPR
na obozie harcerskim, prezesowi
Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu
im. Brata Krystyna Augustynowi
Wiernickiemu, Stanisławowi Owczar‑
kowi, dyrektorowi Zachodniej Izby
Przemysłowo‑Handlowej i dyr. Filhar‑
monii Adrianie Chodarcewicz.
Fundacja Czysta Woda
Konferencję objęli patronatem:
marszałek województwa lubuskie‑
go Elżbieta Anna Polak i prezydent
Gorzowa Jacek Wójcicki.
Gośćmi honorowymi konferencji
byli m.in: minister rodziny, pracy
i polityki społecznej Elżbieta Rafal‑
ska oraz posłanki: prof. Alicja Chy‑
bicka i Krystyna Sibińska.
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Przyłącz się do organizacji DNI GORZOWA
KARTA ZGŁOSZENIA

Udziału w imprezie
„DNI GORZOWA NAD WARTĄ”
1-2-3 lipca 2016

www.mckgorzow.pl

4

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2016
Organizator: Miejskie Centrum Kultury
ul. Drzymały 26
66 - 400 Gorzów Wlkp.
95 720 29 11 (sekretariat)
email: info@mckgorzow.pl w temacie maila prosimy wpisać:
Zgłoszenie DNI GORZOWA NAD WARTĄ 2016
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń pocztą elektroniczną w formacie PDF, DOC, lub w wersji papierowej.
Nazwa firmy/instytucji/
stowarzyszenia/
personalia osoby prywatnej
Adres siedziby instytucji /
firmy /osoby
Telefon, fax, e -mail, strona www, FB itp.
Osoba odpowiedzialna za przedsięwzięcie i jej dane
kontaktowe

Informacje dotyczące udziału:
Nazwa przedsięwzięcia
Opis i cel działania*
Data, preferowane godziny, czas trwania **
*Opis i cel działania: np. stoisko promocyjne stowarzyszenia … popularyzujące … itp. Zostanie wykorzystany w materiałach promo‑
cyjnych. Prosimy, aby tekst był zredagowany i zawierał do 1000 znaków. Przedsięwzięciem może być także event, ekspozycja plastycz‑
na, działanie artystyczne. Jeśli wymaga obszerniejszego opisu, prosimy o przekazanie niezbędnych informacji w oddzielnym doku‑
mencie (pliku) dołączonym do karty zgłoszenia. ** Informacja, czy np. stoisko będzie działać 1-2-3 lipca, w jakich godzinach.

Potrzeby organizacyjno-techniczne*
Zapotrzebowanie techniczne np. namiot, stoliki,
podłączenie do prądu, powierzchnia, nagłośnienie,
oświetlenie, ochrona itp.
Koszty - wkład własny
Koszty - oczekiwane wsparcie

ZAŚWIEĆ SIĘ NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU
Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu to święto
obchodzone 2 kwietnia
z inicjatywy Kataru oraz jej
wysokości Mozah – małżonki
Emira Hamada Ibn Chalifa
As‑Sani.
Obchody Światowego Dnia Wie‑
dzy Na Temat Autyzmu mają na celu
podnoszenie świadomości na ten te‑
mat. Są również okazją do global‑
nego politycznego zaangażowa‑
nia i bardziej efektywnej współpracy
międzynarodowej w tej dziedzinie.
W Europie żyje 5 mln osób z auty‑
zmem. ONZ oficjalnie uznała autyzm

za jeden z największych problemów
zdrowotnych świata, obok raka, cu‑
krzycy czy AIDS.
W Gorzowie od 2008 roku działa Sto‑
warzyszenie Na Rzecz Osób z Au‑
tyzmem. Prowadzi ośrodek i przed‑
szkole oraz upowszechnia wiedzę na
temat autyzmu w lokalnym środowi‑
sku, m.in. poprzez wydawanie biu‑
letynu informacyjnego, organizację
konferencji czy szkoleń.
– Od kilku lat organizujemy obcho‑
dy Światowego Dnia Wiedzy Na Te‑
mat Autyzmu. W tym roku wyszliśmy
z szerszą ofertą. Zapraszamy miesz‑
kańców Gorzowa i okolic do włącze‑

nia się w akcję Zaświeć się na niebie‑
sko dla autyzmu – mówi prezes sto‑
warzyszenia Ewa Przybylska.
Działania objęli honorowym patro‑
natem prezydent Gorzowa Jacek
Wójcicki i senator RP Władysław Ko‑
marnicki.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Au‑
tyzmem

PROGRAM

1 kwietnia, piątek
* 10.00, Biblioteka Pedagogiczna WOM, ul. Łokietka 20a – wernisaż wystawy prac plastycznych
uczniów ośrodka i przedszkola dla
dzieci z autyzmem „My wśród was”

* 11.00 – darmowy przejazd specjalnym tramwajem, w którym rozdawane będą niebieskie kwiaty
i balony oraz ulotki przybliżające
problem autyzmu
2 kwietnia, sobota
* 11.00, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta,
ul. Sikorskiego 107 – prelekcja „Autystycznie humorystycznie”
* 12.00, park Wiosny Ludów – „Charytatywnie dla autystów – przebiegnijmy wspólnie 500 km”. Pakiet startowy – 10 zł, rejestracja od
godz. 10.30.
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Trwają
wiosenne
porządki
Miejskie rabaty i skwery,
fontanny i place zabaw – to
miejsca intensywnych prac
porządkowych.
ZIELEŃ MIEJSKA

W ramach prac wiosennych zapla‑
nowano, wzorem lat ubiegłych,
obsadzenie roślinami ozdobny‑
mi miejskich kwietników, pojemni‑
ków, wież kwiatowych i ampli.
Do obsadzenia wykorzystano m.in.
bratki, ipomee, plektrantusy, surfi‑
nie, pelargonie oraz tulipany. W mar‑
cu obsadzono wszystkie najważniej‑
sze punkty ścisłego centrum. Miej‑
skie kwietniki, rabaty i pojemniki
ozdobiły kwiaty w kolorach miasta:
czerwonym, żółtym, pomarańczo‑
wym i ecru. Obsadzone są kwietni‑

ki „fale” przy ulicach Chrobrego i Si‑
korskiego, pojemniki przy Sikorskie‑
go, Hawelańskiej, Wełniany Rynek,
Jagiełły, Garbary, na placu Grun‑
waldzkim oraz kwietnik przy herbie
naprzeciw budynku Urzędu Miasta.
Na skwerze na narożniku Sikorskie‑
go i Chrobrego pojawiła się nowo‑
czesna ukwiecona instalacja z domi‑
nującymi kolorowymi donicami.
Na początku kwietnia zaplanowano do
obsadzenia kwietniki na skwerze Wol‑
ności, przy Pałacu Ślubów oraz w par‑
ku Górczyńskim. Na przełomie maja i
czerwca w mieście pojawią się 22 wie‑
że kwiatowe, a na latarniach zawisną 52
ukwiecone ample. Wieże kwiatowe zo‑
staną ustawione m.in. na Starym Ryn‑
ku i przy pomniku Józefa Piłsudskiego,
z kolei ample kwiatowe zawisną na la‑
tarniach bulwarów, mostu Staromiej‑
skiego oraz w parku Wiosny Ludów.

Koszt roślin wysadzanych w sezo‑
nie wiosennym wyniesie około 20
tys. zł. Nasadzenia oraz pielęgnacja
w sezonie wegetacyjnym to koszt
niespełna 50 tys. zł.
Ponadto, w zeszłym sezonie odno‑
wiono część ogrodu różanego w
parku Wiosny Ludów, a także ró‑
żanki przy pomniku Adama Mickie‑
wicza. W parku Wiosny Ludów na‑
sadzono 40 tys. roślin cebulowych
– krokusów, narcyzów i tulipanów.
Na ten rok zaplanowano opraco‑
wanie koncepcji rewaloryzacji wy‑
branych terenów zieleni miejskiej,
poczynając od centrum miasta. W
skład opracowania zostanie włączo‑
ny park Wiosny Ludów oraz wybra‑
ne skwery i zieleń przydrożna w ści‑
słym centrum. Działania te są kolej‑
nym etapem przygotowania Gorzo‑
wa do aplikowania o pieniądze unij‑

ne na przeprowadzenie moderniza‑
cji miejskich terenów rekreacyjnych.
FONTANNY, PLACE ZABAW

Jak co roku, 1 maja zostaną urucho‑
mione fontanny miejskie. Dlatego w
kwietniu odbędą się obowiązkowe
przeglądy techniczne i niezbędne
prace remontowe przy fontannach.
Z kolei na miejskich placach zabaw
w marcu został wymieniony piasek
w piaskownicach. Wykonano rów‑
nież obowiązkowe przeglądy tech‑
niczne urządzeń zabawowych oraz
niezbędne remonty w celu przygo‑
towania placów zabaw do sezonu
wiosennego.
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego

AKCJA – DERATYZACJA
Przypominamy o obowiązkowej deratyzacji. Podlegają jej w szczególności budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki
i budowle wykorzystywane do produkcji, przetwarzania i przechowywania żywności, produktów rolnych w formie
przetworzonej i nieprzetworzonej, wykorzystywane do prowadzenia chowu i hodowli zwierząt, zakłady pracy, obiekty
użyteczności publicznej, węzły cieplne, sieć kanalizacyjna oraz składowiska odpadów komunalnych.
Odpowiedzialnymi za przepro‑
wadzenie deratyzacji w kwiet‑
niu są właściciele, współwłaści‑
ciele, użytkownicy wieczyści,
jednostki organizacyjne i oso‑

by posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władają‑
ce nieruchomościami.

Kontrolę i egzekwowanie wyko‑
nania deratyzacji będą prowadzi‑
li przedstawiciele Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitar‑
nego w Gorzowie i strażnicy miej‑

scy. Za niewykonanie obowiązku
grozi kara grzywny do 1.500 zł.
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego
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SPRZĄTAJ Z GŁOWĄ
Robisz wiosenne porządki?
Pamiętaj! Wyrzucanie
odpadów w miejscach
publicznych oraz ich spalanie
jest wykroczeniem, za które
grozi kara nawet do 5 tys. zł!

kumentacji znajdującej się wśród od‑
padków ustalili, że prawdopodobnie
pochodzą one ze zlikwidowanego
sklepu spożywczego. Ponadto, kilka‑
dziesiąt metrów dalej znajdowało się
ognisko, w którym paliły się drewnia‑
ne i plastikowe elementy.

Miejscy strażnicy ruszyli w teren. In‑
terweniowali m.in. w okolicach gara‑
ży przy ul. Warszawskiej. Informację
o składowanych odpadach otrzyma‑
li od mieszkańców. Na podstawie do‑

Strażnicy miejscy w tym samym dniu
ustalili sprawców wykroczeń. Oka‑
zało się, że zarówno wyrzucone, jak
i spalane odpady pochodziły z tego
samego terenu. Osoby robiące wio‑

senne porządki pozbyły się ich, wy‑
rzucając je w miejscu publicznym,
a w drugim przypadku - po prostu je
paląc. W obu przypadkach sprawcy
zostali ukarani mandatami.

też odpadów zielonych i biodegra‑
dowalnych. Zgodnie z przepisami
powinny być one kompostowane,
umieszczane w pojemnikach lub
workach foliowych.

Wiosna dla wielu z nas jest czasem
porządków. Trzeba jednak pamię‑
tać, że odpady muszą być sprzą‑
tane, np. poprzez zbieranie ich do
pojemników, które są następnie za‑
bierane przez firmy zajmujące się
utylizacją. Zakaz spalania dotyczy

Strażnicy dziękują mieszkańcom za
współpracę, dzięki której możliwe
było szybkie ustalenie sprawców
i zobowiązanie ich do uprzątnięcia
zaśmieconych terenów.
Straż Miejska

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych na

„WKŁAD WŁASNY”
15 lutego rozpoczął się
otwarty konkurs ofert dla
organizacji pozarządowych.
Organizacje pozarządowe dzia‑
łające w Gorzowie, które są
w trakcie wnioskowania o do‑
tacje spoza budżetu miasta lub
udało im się uzyskać dofinanso‑
wanie ze źródeł zewnętrznych,
ale nie mają środków na pokry‑
cie wkładu własnego, mogą sta‑
rać się je pozyskać w otwartym
konkursie ofert. Na jego realiza‑
cję przeznaczono kwotę w 20
tys. zł. Dofinansowanie otrzy‑
mają zadania realizowane w za‑
kresie:
‑ działalności wspomagającej roz‑
wój wspólnot i społeczności lo‑
kalnych;

‑ promocji i organizacji wolontariatu;
‑ rewitalizacji;
‑ działalności na rzecz organizacji
pozarządowych i innych podmio‑
tów działających w sferze pożyt‑
ku publicznego, przy czym jedna
udzielona dotacja nie może być
niższa, niż 2 tys. zł i nie może prze‑
kraczać kwoty 5 tys. zł.
Terminy składania ofert
(decyduje data wpływu):
1) II nabór – do 15 kwietnia, wyniki
konkursu do 15 maja;
2) III nabór – od 16 kwietnia do
16 maja, wyniki konkursu do 14
czerwca;
3) IV nabór – od 17 maja do 15
czerwca, wyniki konkursu do 14
lipca;
4) V nabór – od 16 czerwca do 15 lip‑
ca, wyniki konkursu do 15 sierpnia;

5) VI nabór – od 16 lipca
do 16 sierpnia, wyniki konkursu
do 14 września;
6) VII nabór – od 17 sierpnia
do 15 września, wyniki konkursu
do 15 października.

Jeśli pieniądze przeznaczone na
konkurs zostaną w całości rozdy‑
sponowane w drugim lub kolej‑
nych terminach, o których mowa

powyżej, zastrzega się możliwość
nierozpatrywania ofert złożonych
w następnych terminach.
Informacje o konkursie znajdują
się na stronie internetowej http://
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzo‑
w/w zakładce „Organizacje poza‑
rządowe”/”Ogłoszenia o otwar‑
tych konkursach ofert”. Szczegó‑
łowych informacji udziela rów‑
nież Biuro Konsultacji Społecz‑
nych i Rewitalizacji, ul. Sikorskie‑
go 8‑9, IV piętro, pok. nr 37, tel. 95
7355 892.
Monika Józwa
Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji

Dołącz do Gorzowskiego Banku Danych o NGO
Biuro Konsultacji
Społecznych i Rewitalizacji
zaprasza gorzowskie
organizacje pozarządowe
do wypełnienia załączonej
ankiety, której celem jest
zebranie i aktualizacja
danych o podmiotach
działających w sferze
pożytku publicznego.

Na podstawie złożonych ankiet po‑
wstanie Gorzowski Bank Danych
o NGO, który będzie zawierał najważ‑
niejsze informacje o działających na
terenie miasta organizacjach.
Wypełnione ankiety można składać:
1) w Kancelarii Ogólnej Urzędu
Miasta, ul. Sikorskiego 3‑4;
2) w Biurze Konsultacji Społecz‑
nych i Rewitalizacji, ul. Sikorskie‑
go 8‑9, IV piętro, pok. nr 37;

3) w Wydziale Spraw Społecznych,
ul. Teatralna 26, I piętro, pok. nr 6;
4) w Wydziale Kultury i Sportu, ul.
Okólna 2, parter, pok. nr 2;
5) lub przesłać e‑mailowo skan ankie‑
ty na adres: jozwa@um.gorzow.pl
W przypadku pytań, prosi‑
my o kontakt e‑mailowy: jo‑
zwa@um.gorzow.pl,
telefo‑
niczny: 95 7355 892 lub oso‑
bisty
w
Biurze
Konsulta‑

cji Społecznych i Rewitalizacji,
ul. Sikorskiego 8‑9, IV piętro, pok.
nr 37.
Monika Józwa, Biuro Konsultacji
Społecznych i Rewitalizacji
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MALI ARCHITEKCI NA STASZICA
Plac zabaw w Przedszkolu
nr 10 im. Jasia i Małgosi przy
ul. Lelewela jest jednym ze
zwycięskich projektów w
Budżecie Obywatelskim na
rok 2016. To niezwykły plac,
bo został zaprojektowany
przez dzieci!
SW drugiej połowie lutego przed‑
szkolaki przygotowały makiety i ry‑
sunki swojego wymarzonego miej‑
sca zabaw. Zjeżdżalnie, huśtawki,
ławki oraz zaprojektowana ze sma‑
kiem zieleń, to elementy pojawiają‑

fot. Kamil Bednarz

fot. Kamil Bednarz

fot. Kamil Bednarz

ce się najczęściej w pracach dzieci.
Efekt „obywatelskiego projektowania”
jest widoczny na zdjęciach. Dyrek‑
tor przedszkola Beata Gzela, oprócz
samych zainteresowanych, zaprosi‑
ła do współpracy również rodziców i
wszystkich mieszkańców osiedla Sta‑
szica, którzy głosowali na ten projekt
w budżecie obywatelskim.
Okazuje się, że niektórzy podopiecz‑

ni Przedszkola nr 10 mają bardzo ja‑
sno sprecyzowane plany, jak ma wy‑
glądać plac zabaw. Piotruś marzy
przede wszystkim o zakręconej zjeż‑
dżalni, ławkach i boisku. Z kolei We‑
ronika uwzględniła w swojej wizji…
basen. Jak widać, wyobraźnia dzieci
nie zna granic.
Teraz trzeba trzymać kciuki, by pro‑
pozycje dzieci znalazły swoje od‑
zwierciedlenie w ostatecznym pro‑
jekcie budowlanym, który powsta‑
nie w najbliższych miesiącach.

fot. Kamil Bednarz

Biuro Konsultacji
Społecznych i Rewitalizacji

Cały wiek ZOFII ERDMANN
Mieszkanka Gorzowa
Zofia Erdmann w marcu,
obchodziła jubileusz 100.
urodzin. W tym wyjątkowym
dniu wraz z szanowną
jubilatką świętowała rodzina
i przyjaciele. Z najlepszymi
życzeniami odwiedzili ją radni
i prezydent Jacek Wójcicki.
Zofia Erdmann urodziła się 22 mar‑
ca 1916 roku w Ostrowie Wielko‑

polskim. W 1934 r. zdała maturę
w Gimnazjum im. Emilii Sczaniec‑
kiej w Ostrowie. Szkoła była znana
z wychowywania młodzieży w du‑
chu patriotyzmu i poszanowania
wolności oraz polskości, które to
wartości były tak ważne na kresach
zachodnich – pograniczu polsko
‑niemieckim.
W latach szkolnych wstąpiła do
Związku Harcerstwa Polskiego.
W 1935 r. ukończyła kurs Polskiego
Czerwonego Krzyża w Poznaniu.
Następnie rozpoczęła pracę w pla‑

fot. Łukasz Kulczyński

cówkach Poczty Polskiej Telegraf
i Telefon. W 1943 r. wyszła za mąż
za Mieczysława Erdmanna, pod‑
chorążego Wojska Polskiego.

W Gorzowie pani Zofia mieszka od
1951 r. Pracowała w placówkach
Poczty i Telekomunikacji. Była też
m.in. nauczycielką przedmiotów
zawodowych w Technikum Łącz‑
ności w Gorzowie.
Jest matką trojga dzieci: Jadwigi,
Andrzeja i Grażyny, oraz dumną
babcią i prababcią.
Szanownej jubilatce życzymy wie‑
lu lat w zdrowiu i pogodzie ducha.
Ewa Sadowska‑Cieślak

O PRIORYTETACH, oświacie i regulaminie
Dyskusja na temat oświatowych projektów, które mają być zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017, była
burzliwa. Nie udało się uniknąć głosowania, choć listę priorytetów najlepiej wypracować w drodze kompromisu.
Spotkanie dotyczące zadań oświa‑
towych w ramach Budżetu Obywa‑
telskiego 2017 odbyło się 8 marca
w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio‑
tece Publicznej. Pojawiło się na nim
159 osób. W sumie zgłoszono 40
pomysłów. Autorzy zaprezentowa‑
li zdecydowaną większość projek‑
tów. Tylko w przypadku kilku po‑

mysłów, gdzie pojawiły się wątpli‑
wości dotyczące dostępności dla
wszystkich mieszkańców, wniosko‑
dawcy odstąpili od ich przedsta‑
wienia. Dodatkowo, zebrani byli in‑
formowani, jakie inwestycje w cią‑
gu ostatnich lat zostały już zreali‑
zowane w poszczególnych pla‑
cówkach. Po prezentacjach odbyła

się burzliwa dyskusja, w dużej czę‑
ści poświęcona zasadom wyboru
zadań do realizacji. Zgodnie z no‑
wym regulaminem, zadania oświa‑
towe mogły być zgłaszane tylko
podczas spotkania dyskusyjnego
i nie będą podlegały powszech‑
nemu głosowaniu mieszkańców.
Nie mogą też przekroczyć kwoty

816.000 zł. Oczywiście, zasady re‑
gulaminu podlegają ewaluacji, do
udziału w której zaproszono zgła‑
szających uwagi, ale proponowa‑
ne zmiany nie mogą być sprzecz‑
ne z ideą partycypacji, której głów‑
nym celem jest świadome włącze‑
nie mieszkańców w proces współ‑
decydowania o wydatkach finanso‑

7

8

Gorzowskie Wiadomości Samorządowe 
wych z wydzielonej części budżetu
miasta.
Mieszkańcy, decydując o wydat‑
kowaniu pieniędzy, powinni kie‑
rować się dobrem wspólnym. Or‑
ganizowane publiczne dyskusje
o potrzebach społecznych i spo‑
sobach ich zaspokojenia mają na
celu stworzenie szansy ich uczest‑
nikom poznania argumentów róż‑
nych stron, wyrobienia sobie wła‑
snego zdania, dostrzeżenia wspól‑
nego interesu, szukania kompro‑
misów, których efektem jest li‑
sta priorytetowych zadań prefe‑
rowanych do realizacji. Wydziele‑

fot. Bartłomiej Nowosielski

nie kategorii oświatowej przez au‑
torów nowego regulaminu Budże‑
tu Obywatelskiego, tj. przez miesz‑
kańców, radnych i urzędników,
miało służyć wzmocnieniu pozy‑
cji placówek oświatowych jako

ośrodków integrujących lokalną
wspólnotę.
Podczas dyskusji zwrócono uwa‑
gę, że w pierwszej kolejności po‑
winny być zrealizowane projekty
twarde dotyczące infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej, a następ‑
nie projekty miękkie, np. festyny,
turnieje czy zawody. Niestety, nie
udało się wypracować listy reko‑
mendowanych zadań bez głoso‑
wania. Autorzy poszczególnych
wniosków oddawali po dwie re‑
komendacje na pozostałe wnioski.
Nie mogli głosować na swój po‑
mysł. Ostatecznie najwięcej gło‑

sów zdobyły: budowa sportoworekreacyjnego boiska przy Szkole
Podstawowej nr 10 i budowa bo‑
iska przy Zespole Kształcenia Spe‑
cjalnego nr 1. W dalszej kolejno‑
ści, z tą samą liczbą rekomenda‑
cji, znalazło się 7 pomysłów. Za‑
nim prezydent miasta zdecyduje,
które oświatowe wnioski zostaną
zrealizowane w 2017 r., będą one
poddane szczegółowej weryfikacji
przez zespół opiniujący.
Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji

Obywatelskie debaty o budżecie
Remonty chodników, schodów
i dróg oraz budowa parkingów
– te tematy zdominowały
dyskusję mieszkańców
o potrzebach miasta w
trakcie spotkań dotyczących
Budżetu Obywatelskiego
2017. Choć pojawiły się także
pomysły dotyczące budowy
skateparku, małpiego gaju,
grodu słowiańskiego czy
wielopokoleniowych stref
rekreacji.

Mieszkańcy Gorzowa spotykali się,
debatowali i zgłaszali swoje po‑
mysły od 2 lutego do 1 marca. Po‑
szczególne konsultacje dotyczy‑
ły ośmiu rejonów miasta oraz za‑
dań oświatowych i ogólnomiej‑
skich. W trakcie dyskusji mieszkań‑
cy modyfikowali i łączyli swoje po‑
mysły. Przekonywali siebie nawza‑
jem do swoich racji i szukali kom‑
promisów, których efektem były
ułożone w rejonach oraz na spo‑
tkaniu ogólnomiejskim listy prio‑
rytetów. Poprzez aklamację miesz‑
kańcy wybrali po pięć pomysłów

w każdym rejonie oraz trzy w spo‑
tkaniu ogólnomiejskim, które uzy‑
skają dodatkowe 83 punkty pod‑
czas głosowania (to 50% z wyniku,
który w poprzedniej edycji zagwa‑
rantował zwycięstwo).
We wszystkich debatach wzięły
udział w sumie 194 osoby, które zgło‑
siły 67 pomysłów. Rejonowe propo‑
zycje zdominowały projekty twarde.
Zgłoszono tylko jeden projekt mięk‑
ki – „Osiedlowy animator zabaw i re‑
kreacji”. Na tematy ogólnomiejskie
dyskutowało 39 osób, które zgłosiły
14 pomysłów, w tym dwa miękkie.

Teraz weryfikacją formalnoprawną
wniosków zajmuje się zespół opi‑
niujący powołany przez prezyden‑
ta Gorzowa. W maju poznamy listę
wniosków, które zostaną podda‑
ne pod głosowanie mieszkańców.
Na głosowanie będziemy mieli
15 dni na przełomie maja i czerw‑
ca. Ogłoszenie wyników nastąpi
jeszcze przed wakacjami.
Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji

LUCYNKI – CZYNIĄ DOBRO OD ROKU
Gorzowskie Lucynki
to nieformalna grupa
przyjaciół organizująca
bezpłatne warsztaty dla pań
leczących się onkologicznie.
W kwietniu mija rok od
pierwszego warsztatowego
spotkania. Szykuje się więc
moc atrakcji.
Urodziny Lucynek rozpocznie wy‑
stawa fotograficzna „Kobieta nie
anioł. Anioł nie kobieta” autorstwa
Katarzyny Radkiewicz – pomysło‑
dawczyni i organizatorki Lucynek.
Wernisaż już 1 kwietnia o godz.
18.00 w Klubie Jedynka przy ul.
Chrobrego 9.
Od 4 do 14 kwietnia na Starym
Rynku będzie można oglądać
plenerową wystawę fotografii Igi
Borowskiej‑Krajnik i K. Radkiewicz

„TU I TERAZ”, promującą działania
gorzowskich Lucynek oraz pro‑
jekty warszawskiej Fundacji”Rak’‑
- n’Roll” Wygraj Życie, która patro‑
nuje Lucynkom.
15 kwietnia o godz. 18.00 w Fil‑
harmonii
Gorzowskiej
zosta‑
nie otwarta wystawa fotograficz‑
na „Pięknołyse”, jednego z najbar‑
dziej rozpoznawalnych w Polsce
terapeutyczno‑artystycznych pro‑
jektów Fundacji Rak’n’Roll. Jego ce‑
lem jest oswojenie społeczeństwa
z wizerunkiem kobiet, które utra‑
ciły włosy podczas chemioterapii.
Wystawa to 11 „pięknołysych” foto‑
grafii, które zaistniały m.in. we foy‑
er Sceny na Woli im. T. Łomnickiego
Teatru Dramatycznego, foyer Sce‑
ny im. G. Holoubka w Pałacu Kultu‑
ry i Nauki. Wystawie w Teatrze Dra‑
matycznym towarzyszyła premiera
sztuki „Gry ekstremalne” opartej na
historii zmarłej na glejaka mózgu

Ewy Gawlikowskiej‑Wolff. Gorzów
jest pierwszym miastem, do które‑
go wystawa trafi.
22 kwietnia o godz. 18.00 w Jazz
Clubie Pod Filarami Lucynki będą
świętowały muzycznie. A to za
sprawą koncertu „Razem można

więcej”, podczas którego wystąpią:
Agnieszka Kliszczyk, Mariusz Smo‑
liński i Elżbieta Kuczyńska.
Urodziny Lucynek zakończą warsz‑
taty quillingu z Ewą Wojciechowską
– Lucynką o najszczerszym i najser‑
deczniejszym uśmiechu. Ewa od
początku uczestniczy w warszta‑
tach. Karty okolicznościowe me‑
todą quillingu tworzy od kilku lat.
Lucynki znają jej twórczość. Te‑
raz przyszedł czas, aby z pasją Ewy
zapoznali się mieszkańcy miasta.
Warsztaty odbędą się 29 kwietnia
w Klubie Jedynka przy ul. Chrobre‑
go 9. Początek o godz.18.00.
Imprezy objęła honorowym patro‑
natem minister Elżbieta Rafalska,
poseł Krystyna Sibińska i prezydent
Jacek Wójcicki.
Katarzyna Radkiewicz, bpr
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Ponad setka studentów
kierunków projektowych
z całej Polski, pracujących
pod okiem znanych
architektów i aktywistów
miejskich, będzie miała
okazję zmierzyć się
z problematycznymi
i decydującymi dla miasta
obszarami.
Od 21 do 27 kwietnia potrwają
w Gorzowie ogólnopolskie warszta‑
ty architektoniczne Architektour. Ha‑
sło przewodnie tegorocznej, siód‑
mej edycji brzmi: „Budować nowo‑
czesne otoczenie, w którym warto
pracować, mieszkać i wypoczywać.”
Studenci, inspirowani wykładami,
uwagami tutorów i wydarzeniami
kulturalnymi towarzyszącymi warsz‑
tatom, będą mieli okazję w prakty‑
ce przekonać się, czym jest wspól‑
na przestrzeń miejska i architektura.
Poznając miasto i kreując projek‑
towe rozwiązania dla wskazanych
problemów, goście będą korzy‑
stać ze wsparcia miejskich urzęd‑
ników. Tematy projektów będą
bardzo zróżnicowane. To rewi‑
talizacja, miejscowe interwen‑
cje czy adaptacja wnętrz urbani‑
stycznych. Wszystko to ze szcze‑
gólnym uwzględnieniem War‑
ty i okolicznych obszarów chro‑
nionego krajobrazu. Architektour
ma szansę pozytywnie wpłynąć
na rewitalizację i rozwój miasta.
Podczas wszystkich poprzednich

edycji, miejscowości goszczące
studentów otrzymywały zestaw
propozycji dalszych działań, co
może być pomocnym punktem
wyjścia do dyskusji nad rozwiązy‑
waniem najistotniejszych proble‑
mów miasta.
To wyjątkowe architektoniczne
wydarzenie pokazuje również po‑
tencjalnym inwestorom, że Go‑
rzów jest otwarty na dobrą, no‑
woczesną architekturę inspiro‑
waną najlepszymi szkołami i pro‑
jektantami. Ożywianie miasta, in‑
spirowanie, zachęcanie do zmian
i uczenie o dobrych polskich i za‑
granicznych wzorcach architek‑
tonicznych to tylko niektóre cele
warsztatów.
Podczas Architektour nie zabrak‑
nie wykładów, spotkań z projek‑
tantami czy warsztatów z miesz‑
kańcami miasta. Udział w tego‑
rocznej edycji potwierdzili: zało‑
życiel autorskiej pracowni e3Lab
Emanuele Naboni, współprowa‑
dząca pracownię 44STO Aga‑
ta Twardoch, założyciel pracow‑
ni OVO Grąbczewscy Architekci
Oskar Grąbczewski, założyciel pra‑
cowni ARCHI‑TEKTURA Jerzy Łąt‑
ka, Karol Szparkowski z Grupy Pro‑
jektowej +48 oraz Mateusz Mastal‑
ski z pracowni Henning Larsen Ar‑
chitects w Kopenhadze. Ponadto,
odpowiedzią na nowoczesne tren‑
dy w architekturze będzie duet tu‑
torski Adriana Krężlika i Kacpra Ra‑
dziszewskiego prowadzący gru‑
pę, która zajmie się projektowa‑
niem parametrycznym. Zarówno
uczestnicy warsztatów, jak i miesz‑
kańcy Gorzowa będą mogli wziąć

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH
ODDZIA£ GORZÓW WIELKOPOLSKI

udział w wykładach otwartych,
podczas których wystąpią: archi‑
tekt Roman Rutkowski, redaktor
Piotr Sarzyński i plastyk miasta Po‑
znania Piotr Libicki. W programie
Architektour 2016 odbędzie się
projekcja filmu o architekt Lina Bo
Bardi z udziałem reżyser Belindy
Rukschcio.
Wszystkie aktualne informacje oraz
szczegółowy program wydarzenia
dostępne będą na stronie interneto‑
wej www.architektour.pl oraz na pro‑
filu www.facebook.com/Architektour.
Wydział Urbanistyki i Architektury

O Dzikich Dzikach i ich
ekstremalnym biegu
z Marcinem Wróblewskim
rozmawia
Bartłomiej Nowosielski

Architektour 2016 to ogólnopolskie
warsztaty architektoniczne organi‑
zowane przez Samorząd Studen‑
tów Wydziału Architektury Politech‑
niki Poznańskiej, Politechniki Gdań‑
skiej, Politechniki Wrocławskiej i Uni‑
wersytetu Artystycznego w Pozna‑
niu oraz Fundację Na Dużą Skalę
i Fundację Uniwersytetu Artystycz‑
nego w Poznaniu we współpra‑
cy z Urzędem Miasta Gorzowa oraz
gorzowskim oddziałem Stowarzy‑
szenia Architektów Polskich. Wyda‑
rzenie omija wielkie metropolie i po‑
zwala uczestnikom poznać miasta,
które na co dzień nie pojawiają się na
pierwszych stronach gazet.

biegach z przeszkodami. Zawo‑
dowo realizujemy się w napraw‑
dę różnych dziedzinach, począw‑
szy od administracji, po handel czy
budownictwo.

Dzik jest dziki, dzik jest zły – to słynny
tekst Jana Brzechwy. A jakimi dzikami
wy jesteście? Na złych nie wyglądacie…

Czym jest dzikobieg? Czego
uczestnicy mogą się spodziewać,
biorąc udział w tym niecodziennym
wydarzeniu? Jakie przeszkody będą
na trasie?

‑ Jesteśmy amatorską drużyną
sportową Dzikie Dziki Gorzów szu‑
kającą wrażeń w ekstremalnych

‑ BIEG SZLAKIEM DZIKA to bieg na
dystansie 7,5 km z 30 przeszkoda‑
mi. Na trasie czeka was błoto, spo‑
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ro podbiegów, śliski nierówny teren.
Między innymi, trzeba będzie prze‑
prawić się przez lodowatą wodę,
przeczołgać pod drutem kolcza‑
stym, pokonać kilka ścian. Gwaran‑
tujemy ból i adrenalinę w pakiecie
startowym, a siniaki i obdarcia będą
wam towarzyszyć jeszcze długi czas
po... (śmiech) Bieg jest wyczerpują‑
cy, ale zapewnia świetną zabawę.
W myśl: im dziecko brudniejsze, tym
bardziej szczęśliwe, cofniecie się do
najlepszych lat dzieciństwa.

Czy zwykłe bieganie, rower, basen
już wam nie wystarczają, że sięgacie po
bardziej ekstremalne formy?
‑ Dokładnie! Szukamy czegoś wię‑
cej. To czysty masochizm! (śmiech)
W ten sposób przełamujemy ruty‑
nę i doznajemy nowych sporto‑
wych wyzwań. Dla nas klasyczny
bieg to po prostu za mało!

Impreza, jeszcze przed oficjalnym
startem, okazała się wielkim
sukcesem. Jest o was głośno, widać
spore zainteresowanie wydarzeniem
w mediach społecznościowych i…
wasze niepokojąco wyglądające

przeszkody przy ul. Słowiańskiej.
Zachęćcie zatem wszystkich, którzy
nie mają odwagi brać udziału w Biegu
Dzika, by przyszli, kibicowali i zapoznali
się z ekstremalnymi sportami
serwowanymi przez Dzikie Dziki.
‑ Zachęcamy wszystkich do udzia‑
łu w biegu. Głównym celem nie
jest tylko zajęcie wysokiego miej‑
sca, ale ukończenie biegu i – co się
z tym wiąże – przełamanie barier
i walka z własnymi ograniczeniami.
Nie trzeba być zawodowym bie‑
gaczem. Kluczem do sukcesu jest
ogólna sprawność. Wśród uczest‑
ników takich ekstremalnych bie‑
gów jest bardzo dużo kobiet. Go‑
rzowianki! Nie bójcie się! Schowaj‑
cie szpilki do szafy i „sponiewieraj‑
cie się” z nami.
Dziękuję za rozmowę.

Marcin Wróblewski na co dzień
prowadzi firmę budowlaną.
Ma dwóch synów: Karola i Kubę.

RADNY PO GODZINACH

O piłce nożnej z…

Arturem Andruszczakiem, radnym Rady Miasta Gorzowa

Grając w piłkę nożną,
dużo Pan podróżował…

Zagrałem 32 spotkania w młodzie‑
żowej reprezentacji Polski w wie‑
ku lat 16 i 17. Najdalsze kraje, które
odwiedziłem, to Japonia (Mistrzo‑
stwa Świata) i Wenezuela (turniej).
Duże wrażenie zrobiło na mnie
muzeum w Hiroszimie w Japonii.
Pokazuje skutki zrzucenia bomby
atomowej. Poruszająca lekcja hi‑
storii. Na pewno podróże kształ‑
cą i dla tak młodej osoby to było
duże doświadczenie. Moich rodzi‑
ców nie byłoby stać na takie wy‑
jazdy. Piłka nożna dała mi taką
możliwość.

Zakończył Pan karierę
w 2013 roku.
Skąd taka decyzja?

Przychodzi taki czas, że organizm
już więcej nie może. Są zawodni‑
cy, którzy grają dłużej, ale ja nie
miałem takiego zdrowia. W trak‑

cie kariery piłkarskiej miałem sześć
operacji. Organizm zaczął odma‑
wiać posłuszeństwa. Stwierdziłem,
że nie ma co się rozdrabniać i za‑
kończyłem karierę.

Teraz spełnia się Pan
jako trener…

Tak. Kontynuuję to, co dla mnie naj‑
ważniejsze, co sprawia mi radość.
Pozostałem przy piłce nożnej. To
moje hobby, pasja i tak podcho‑
dzę jako trener do pracy. Uważam,
że trener bez pasji nic nie osiągnie.
To podstawa do osiągnięcia sukce‑
su. Przygotowuję szczegółowo każ‑
dy trening. Moje doświadczenia pił‑
karskie mi w tym pomagają. Uwa‑
żam, że systematyczność w sporcie
jest ważniejsza niż talent. Ktoś, kto
ma mniejszy talent, a systematycz‑
nie podchodzi do swoich obowiąz‑
ków, jest w stanie osiągnąć więcej,
niż ten, kto ma talent, a w ogóle
z niego nie korzysta.

Trenuje Pan młodzież…

Moja praca trenerska rozpoczęła
się już wcześniej. Kiedy grałem za‑
wodowo w Lechii Gdańsk, poma‑
gałem trenerom w młodzieżowych
grupach, potem w Gorzowie pro‑
wadziłem młodzików, a następnie
juniorów starszych. Awansowali‑
śmy do centralnej ligi juniorskiej,
pierwszy raz w historii spotkaliśmy
się w rozgrywkach z takimi grupa‑
mi, jak: Lech Poznań, Górnik Zabrze,
Ruch Chorzów, Lechia Gdańsk – to
taka młodzieżowa ekstraklasa! Pro‑
wadziłem też seniorski zespół trze‑
cioligowy Stilon Gorzów. Obecnie
prowadzę ponownie juniorów star‑
szych A‑1 w Stilonie Gorzów.

Trudno jest pracować
z młodzieżą?

Praca z młodzieżą daje mi dużo sa‑
tysfakcji. Bardziej liczą się nie umie‑
jętności trenerskie, a fachowość
w wychowaniu. Staram się być bar‑

fot. archiwum prywatne
Artura Andruszczaka

dziej wychowawcą dla tych mło‑
dych piłkarzy, niż trenerem. Trze‑
ba mieć dobre podejście psycholo‑
giczne, indywidualne do każdego
zawodnika, dlatego zawsze na po‑
czątku pracy przygotowuję ich pro‑
file, bo do każdego z nich dociera‑
inna forma przekazu.
Z Arturem Andruszczakiem
rozmawiała Emilia Cepa
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O miłości do edukacji i motoryzacji…
z Piotrem Zwierzchlewskim, radnym Rady Miasta Gorzowa

Piotr Zwierzchlewski,
informatyk i przedsiębiorca,
zarządza przedszkolem
i szkołą podstawową z klasami
I‑III. Placówki prowadzi
stowarzyszenie. Powstały
z inicjatywy rodziców, wśród
których był także pan Piotr
– Zaczęło się od tego, że zamieszka‑
łem w Zieleńcu. Była tam filia Szkoły
Podstawowej nr 4 przy ul. Osadni‑
czej 3. Miasto od wielu lat chciało ją
zlikwidować i zrodziła się w nas, ro‑
dzicach, chęć współpracy. Postano‑
wiliśmy coś stworzyć dla naszych
maluchów. Podjęta inicjatywa od
2009 roku, z roku na rok, przyniosła
takie plony, że w tej chwili na ba‑
zie Przedszkola Montessori powsta‑
ła szkoła – Pierwsza Szkoła Podsta‑
wowa Marii Montessori w Gorzo‑
wie Wielkopolskim, w której dzie‑
ci mają indywidualny tok naucza‑
nia. Moje korzenie rodzinne sięga‑
ją edukacji, wywodzę się z rodzi‑

fot. archiwum prywatne
Piotra Zwierzchlewskiego

ny nauczycielskiej i tematy „oświa‑
towe” towarzyszyły mi od dzieciń‑
stwa – mówi pan Piotr.
Mimo że nie poszedł na studia peda‑
gogiczne, może zarządzać placówka‑
mi jako manager. W sprawach zwią‑
zanych z prowadzeniem placówek
nie jest sam. Pomagają mu członko‑
wie stowarzyszenia. Najbardziej go
cieszy, że ludzie mają pracę, którą ko‑
chają, a dzieci – swoje miejsce na Zie‑
mi, w którym dobrze się czują – jak
w domu u mamy. Rodzice chcą kon‑

tynuacji nauki metodą Montessori
w klasach IV‑VI. – Codziennie rano, za‑
nim pojadę do swojej pierwszej pra‑
cy, odwiedzam placówkę. To na co
dzień pierwszy kierunek, w którym się
udaję. Później również ją odwiedzam.
Zdarza się tak, że rano otwieram i wie‑
czorem zamykam bramę – dodaje.
A co pan Piotr robi w wolnych chwi‑
lach? Pierwsze, to rodzina, a drugie
– kolejne hobby, czyli mechanika. To
także jego pierwszy zawód. Chodził

do Technikum Budowlanego o pro‑
filu technik samochodowy. Od dzie‑
ciństwa majsterkował, rozbierał, skrę‑
cał motorowery i samochody. Przero‑
dziło się to w jego hobby. Od trzech
lat remontuje samochód „z duszą”. To
terenówka przygotowywana na wy‑
prawę do Afryki. Ma też jednoślad,
w którym remontuje dokładany wó‑
zek boczny zwany gondolą. Ma jesz‑
cze czas na sport, mimo że jest on na
samym końcu jego listy priorytetów.
– Od kiedy jestem radnym, braku‑
je mi czasu. Latem staram się surfo‑
wać na desce, jeździć rowerem, na
rolkach, a zimą – na łyżwach na Sło‑
wiance oraz nartach – mówi.
Pan Piotr chce podziękować wszyst‑
kim, którzy pomagali mu i wspiera‑
li w różnych sytuacjach życiowych.
Teraz, będąc radnym, czuje się zobo‑
wiązany do oddawania tego miesz‑
kańcom. – Ponieważ każdy z nas ma
jakieś zapisane zadanie do wykona‑
nia w życiu – tłumaczy.
Emilia Cepa

Są ambitni i młodzi

rzowianinem od urodze‑
nia. Ukończył IV Liceum
Ogólnokształcące. Przez
długi czas trenował piłkę
ręczną oraz grał na sak‑
sofonie, uczęszczając do
szkoły muzycznej. Obec‑
nie studiuje prawo na
UAM w Poznaniu i jest szefem ga‑
binetu politycznego minister ro‑
dziny, pracy i polityki społecznej
Elżbiety Rafalskiej.
‑ W ostatnich wyborach odby‑
łem setki spotkań z mieszkańca‑
mi. Dzięki temu myślę, że znam
ich potrzeby. Moja praca w Ra‑
dzie Miasta będzie opierała się na
aktywności i otwartości. Jestem
młodą osobą i w sposób szczegól‑
ny będę zwracał uwagę na pracę
z młodymi ludźmi, do których na‑
leży przyszłość naszego miasta.
Poprzez zainteresowanie polityką
społeczną i prorodzinną będę ro‑
bił wszystko, by Gorzów był przy‑
jazny rodzinie. Rozwój życia kul‑
turalnego dostępny dla wszyst‑
kich mieszkańców, sport zawodo‑

NOWI RADNI
23 marca, podczas XXV
sesji Rady Miasta Gorzowa
Wlkp., ślubowali nowi radni
– Aleksandra Górecka oraz
Paweł Ludniewski.

Aleksandra Górecka jest radną klu‑
bu Gorzów Plus. Absolwentka III Li‑
ceum Ogólnokształcącego oraz
Wyższej Szkoły Nauk Humanistycz‑
nych i Dziennikarstwa w Poznaniu,
studiuje na Akademii Sztuk Sce‑
nicznych w Poznaniu. Przez 10 lat
uczęszczała na zajęcia do Studia Te‑
atralnego dla dzieci i młodzieży przy
gorzowskim teatrze. Jest kierow‑
nikiem Referatu Promocji, Kultury,
Sportu i Turystyki w Urzędzie Miej‑
skim w Lubniewicach.
‑ Interesują mnie konkretne dzia‑

łania, otwartość, współpraca z in‑
nymi klubami oraz z prezydentem.
Główne obszary mojego zaintere‑
sowania to kultura, oświata, spra‑
wy społeczne. Jako radna będę dą‑
żyć do tego, aby kompleksowe wa‑
runki mieszkania i funkcjonowania
w naszym mieście były przychyl‑
ne wszystkim, w różnych środowi‑
skach i w różnym wieku – mówi
Aleksandra Górecka.
W Radzie Miasta będzie pracowała
w komisji kultury, sportu i promo‑
cji. Zastąpiła dotychczasową radną
klubu Ludzie dla Miasta Ewę Hor‑
nik, która od 1 marca jest dyrekto‑
rem Wydziału Kultury i Sportu Urzę‑
du Miasta Gorzowa Wlkp.
Paweł Ludniewski, radny klubu
Prawa i Sprawiedliwości, jest go‑

fot. Krzysztof Weber

wy i ten skierowany do najmłod‑
szych będzie ważnym elementem
mojej działalności – mówi Paweł
Ludniewski.
W Radzie Miasta będzie pełnił
funkcje: przewodniczącego komi‑
sji polityki społecznej oraz człon‑
ka komisji kultury, sportu i pro‑
mocji. Oprócz dyżurów ustalo‑
nych w urzędzie, zamierza orga‑
nizować spotkania bliżej miesz‑
kańców. Zastąpił radnego klubu
Prawa i Sprawiedliwości Krzysz‑
tofa Kielca, nowego prezesa
Kostrzyńsko‑Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.
Emilia Cepa
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DECYZJE RADNYCH
23 marca odbyła się XXV
sesja Rady Miasta Gorzowa
Wlkp. Oto najważniejsze
podjęte decyzje:
‑ radni zdecydowali o zmianie na‑
zwy Alei Odrodzenia Polski na Aleję

Księdza Witolda Andrzejewskiego
‑ przyjęto Program opieki nad zwierzę‑
tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Mia‑
sta Gorzowa w 2016 roku
‑ radni przyjęli sprawozdania z re‑

alizacji: Miejskiego Programu Pro‑
filaktyki i Rozwiązywania Proble‑
mów Alkoholowych w roku 2015,
Miejskiego Programu Przeciwdzia‑
łania Narkomanii Miasta Gorzowa
w roku 2015 oraz Strategii Polityki

Społecznej Miasta Gorzowa Wiel‑
kopolskiego 2007+ za rok 2015.

czenia sztandaru i jego pobłogosła‑
wienia przez biskupa Pawła Sochę.

Dyrektor podziękowała przyby‑
łym gościom za udział w jubile‑
uszu 70-lecia Zespołu Szkół Mecha‑
nicznych i zaprosiła do obejrzenia
części artystycznej przygotowanej
przez uczniów szkoły pod kierun‑
kiem Katarzyny Łubniewskiej, na
którą złożyły się teksty przypomi‑
nające historię szkoły urozmaicone
piosenkami, pokazami tańca towa‑
rzyskiego a nawet walką bokserską.

MECHANIK MA 70 LAT!
4 marca w Teatrze Osterwy
odbyła się uroczysta gala z
okazji jubileuszu 70-lecia
Zespołu Szkół Mechanicznych
– najstarszej szkoły
zawodowej w regionie.
Gospodarzem uroczystości był pre‑
zydent Jacek Wójcicki, który objął
obchody jubileuszu honorowym
patronatem. Podczas uroczysto‑
ści gościliśmy m.in. wiceprezydenta
Gorzowa Janusza Dreczkę, senato‑

ra Władysława Komarnickiego, poseł
Krystynę Sibińską, wojewodę Wła‑
dysława Dajczaka, księdza biskupa
Pawła Sochę, lubuską kurator oświa‑
ty Ewę Rawę, radnych i przewodni‑
czącego Radny Miasta Roberta Su‑
rowca, prezes Oddziału Związku Sy‑
biraków Jadwigę Ostrowską oraz
przedstawicieli Sybiraków, emeryto‑
wanych nauczycieli, byłych pracow‑
ników i absolwentów szkoły.
Podczas uroczystości nastąpił uro‑
czysty moment nadania szkole
imienia Zesłańców Sybiru oraz wrę‑

- Napis na drzewcu sztandaru BÓG,
HONOR, OJCZYZNA, NAUKA jest
symbolem wartości, które są i będą
fundamentem pracy wychowaw‑
czej naszej szkoły – powiedziała dy‑
rektor „Mechanika” Janina Grzecz‑
nowska.
Prezes i wiceprezes Oddziału Związ‑
ku Sybiraków uhonorowali dyrektor
Grzecznowską i wicedyrektora Piotra
Kruka Honorową Odznaką Sybiraka.

Zespół Szkół Mechanicznych

DYŻURY RADNYCH – kwiecień 2016
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta
spotykają się z mieszkańcami w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, I piętro, pok. nr 217
PRZEWODNICZĄCY
Robert Surowiec
Okręg nr 5 (Górczyn)
Platforma Obywatelska
19 kwietnia, godz. 15.00-16.30
e-mail: r.surowiec@ecf.pl
tel. 95 73 55 544
WICEPRZEWODNICZĄCY
Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Ludzie dla Miasta
26 kwietnia, godz. 15.00-16.30
e-mail: syskazbigniew@wp.pl
tel. 695 577 184
Jan Kaczanowski
Okręg nr 3 (Staszica)
Gorzów Plus
12 kwietnia, godz. 15.00-16.30
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540
Sebastian Pieńkowski
Okręg nr 5 (Górczyn)
Prawo i Sprawiedliwość
6 kwietnia, godz. 15.00-16.30
e-mail: sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349
OKRĘG NR 1 (ZAWARCIE)
Patryk Broszko
Gorzów Plus
e-mail: patryk.broszko@gmail.com
tel. 602 404 777

Piotr Paluch
Gorzów Plus
e-mail: ppaluch@rada.gorzow.pl
tel. 502 047 414
Grzegorz Musiałowicz
Ludzie dla Miasta
e-mail: stow@wp.pl
tel. 603 289 599
Piotr Zwierzchlewski
Gorzów Plus
13 kwietnia, godz. 12.00-13.00
e-mail: pzwierzchlewski@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540
OKRĘG NR 2 (WIEPRZYCE)
Paweł Ludniewski
Prawo i Sprawiedliwość
e-mail: p.ludniewski@wp.pl
tel. 603 901 992

OKRĘG NR 3 (STASZICA)
Mirosław Rawa
Prawo i Sprawiedliwość
19 kwietnia, godz. 15.30-16.30
e-mail: ryava@wp.pl
tel. 95 73 55 540
Jerzy Synowiec
Nowoczesny Gorzów
e-mail: adwokaci@blink.pl
tel. 95 73 55 540
Izabela Piotrowicz
Platforma Obywatelska
e-mail: piotrowicz.iza@gmail.com
tel. 531 501 889
Aleksandra Górecka
Gorzów Plus
tel. 660 274 903

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

OKRĘG NR 4 (PIASKI)
Robert Jałowy
Prawo i Sprawiedliwość
5 kwietnia, godz. 15.30-16.30
e-mail: rjalowy@wp.pl
tel. 608 835 176

Jerzy Wierchowicz
Nowoczesny Gorzów
e-mail: jerzywierchowicz@op.pl
tel. 603 942 739

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

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

Krzysztof Kochanowski
Nowoczesny Gorzów
e-mail: kochanowski1976@wp.pl
tel. 660 265 797

Marta Bejnar-Bejnarowicz
Ludzie dla Miasta
4 kwietnia, godz. 18.00-19.00
e-mail: m.bejnar@gmail.com
tel. 601 940 121
Michał Szmytkowski
Ludzie dla Miasta
e-mail: brm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 544
OKRĘG NR 5 (GÓRCZYN)
Artur Andruszczak
Platforma Obywatelska
7 kwietnia, godz. 10.00-11.00
e-mail: andrut11@poczta.onet.pl
tel. 669 983 377
Grażyna Wojciechowska
radna niezależna
e-mail: wojciechowskagrazyna@wp.pl
tel. 604 239 387
Przemysław Granat
Gorzów Plus
6 kwietnia, godz. 12.00-13.00
e-mail: pgranat@rada.gorzow.pl
tel. 509 463 968
Radni czekają na mieszkańców 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
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PUKAMY I PYTAMY O KO M U N I K A C J Ę
22 marca ruszyły badania marketingowe preferencji zachowań komunikacyjnych. Dzięki temu dowiemy się, w jakim
kierunku rozwijać komunikację miejską w Gorzowie.
Mieszkańcy są proszeni m.in. o opis
tego, jak korzystają z usług MZK.
Podają czas przejazdu, trasy i środki
transportu. W ankiecie jest też miejsce
na ocenę komunikacji miejskiej.
W sumie, w badaniu weźmie udział
tysiąc mieszkańców od 16. do 75.
roku życia, po połowie mężczyźni
i kobiety. Ankieterzy pukają do drzwi
wybranych mieszkańców w różnych
częściach miasta.

Podajemy wzór identyfikatora an‑
kieterów upoważnionych do prze‑
prowadzania ankiety, którą wyko‑
nuje firma BIOSTAT z Rybnika. Koor‑
dynatorem badań jest Natalia Keler.
Numer telefonu do koordynatora
podany jest na identyfikatorze. To,
czy dany identyfikator jest praw‑
dziwy, można sprawdzić w Urzę‑
dzie Miasta pod numerem telefonu
697 524 329.

Przeprowadzenie ankiety jest po‑
trzebne do zamieszczenia w pro‑
jekcie komunikacyjnym informacji
o preferencji zachowań komunika‑
cyjnych mieszkańców. Badania po‑
trwają do połowy czerwca.
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego, bpr
fot. arch UM

WIELKIE ŚCIGANIE W GORZOWIE!
Memoriał Edwarda Jancarza
już 3 kwietnia! Na to
wydarzenie kibice żużla
czekali od dawna!
W niedzielę, 3 kwietnia, po 7 latach
przerwy odbędzie się kolejny tur‑
niej poświęcony pamięci wielkie‑
go wychowanka gorzowskiej Sta‑
li – Edwarda Jancarza. Na stadionie
przy ul. Śląskiej walczyć będą m.in.
reprezentujący barwy żółto-niebie‑
skich zawodnicy cyklu Grand Prix:
Niels Kristian Iversen, Matej Zagar,
Bartosz Zmarzlik, ale także czołów‑
ka PGE Ekstraligi: Emil Sajfutdinow,
Peter Kildemand, Martin Vaculik, Pa‑
tryk Dudek, Piotr Pawlicki czy Paweł
Przedpełski. To zawodnicy, którzy
gwarantują emocje na najwyższym
światowym poziomie.

pokazuje, jak ważnym symbolem
Gorzowa jest Edward Jancarz.
Warto więc wybrać się na stadion
przy Śląskiej nie tylko po to, by zo‑
baczyć emocjonujące zawody, ale
także – by cieszyć się na trybunach
atmosferą święta, jakim jest Me‑
moriał Edwarda Jancarza.
Stal Gorzów
fot. Marcin Szarejko

Gorzów to chyba jedyne miasto na
świecie, gdzie żużlowcowi odda‑
no hołd na kilka znaczących spo‑
sobów. Nieopodal gorzowskich
dworców – autobusowego i kolejo‑
wego – znajduje się ulica Edwarda
Jancarza. Żużlowy stadion położo‑
ny na Zawarciu przy Śląskiej niemal
20 lat temu również został nazwa‑

WCZORAJ ZUO,
DZIŚ INNEKO
ZUO to nowoczesna,
prężnie rozwijająca się
spółka. Dlatego, idąc z
duchem czasu, zarząd spółki
zdecydował się na kolejny
ważny krok – zmianę jej
nazwy.

nie tylko na utylizacji odpadów, ale
również związanego z działalnością
badawczo-wdrożeniową oraz pola
golfowego Zawarcie, architektury
portfela spółek, w ramach obecnie
funkcjonującego holdingu. Ponad‑
to, pod taką samą nazwą jak ZUO
funkcjonują na rynku 22 podmioty.

Wynika to m.in. z osiągnięcia doj‑
rzałości rynkowej firmy, w tym roz‑
szerzonego zakresu prowadzonej
działalności, skoncentrowanego

Zmiana nazwy spółki stanowi kon‑
tynuację osiągnięć i dorobku ZUO
pod nową marką. Biorąc pod uwa‑
gę wyznaczone cele oraz strategię

ny jego imieniem. Z kolei w 2005
roku mieszkańcy związali komitet
społeczny i w samym centrum mia‑
sta – przy ul. Strzeleckiej – postawi‑
li Jancarzowi pomnik. Rzeźba natu‑
ralnej wielkości, autorstwa Andrze‑
ja Moskaluka, przedstawia żużlow‑
ca siedzącego na swojej maszynie
w plastronie gorzowskiej Stali. To

Prezentacja o godz. 18:15
Start do pierwszego biegu
o godz. 18:30

ich realizacji, zmiana nazwy jest ele‑
mentem systemu wdrażania nowej
wizji i misji spółki. W swoim dotych‑
czasowym brzmieniu stanowi pew‑
ne ograniczenie dla wprowadzenia
stojących przed spółką zadań.

uczestników konkursu otrzymało
wyróżnienia za przesłanie najwięk‑
szej liczby propozycji.

Na ogłoszony pod koniec 2015
roku konkurs na nową nazwę dla
Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z
o.o. w Gorzowie wpłynęło 1.265
propozycji. Komisja konkursowa
stanęła przed niezwykle skompli‑
kowanym zadaniem sprawdzenia
i przeanalizowania tak dużej liczby
zgłoszeń. Po dokładnym rozważa‑
niu każdej sugestii wybrano nago‑
dzone nazwy, tj. INNEKO, EKO SO‑
LUTION, GREEN-IN. Nowa nazwa
spółki to INNEKO. Dodatkowo, 23

Bilet normalny – 25 zł,
bilet ulgowy – 20 zł
Posiadacze karnetów
mogą nabyć wejściówkę za 15 zł

W nazwie INNEKO zawierają się sło‑
wa INNOWACJE i EKOLOGIA. Po‑
kazuje to w sposób jednoznaczny
kluczowe wartości dla całej grupy
kapitałowej. Oczekujemy, że nowa
nazwa pozwoli nie tylko utożsa‑
miać spółkę z nowatorskimi dzia‑
łaniami, w tym z szeroko rozumia‑
ną gospodarką opadami, ale rów‑
nież m.in. z działaniami związanymi
z badaniami i rozwojem, czy też z
energetyką odnawialną.
Żaneta Domarecka,
Zakład Utylizacji Odpadów
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WYMIEŃ ODPADY
NA KULTURALNE WYPADY
Przed nami
Międzynarodowy Dzień
Ziemi (22 kwietnia).
Celem obchodów jest
promowanie postaw
proekologicznych. W tym
czasie na całym świecie
odbywają się imprezy,
których wspólnym
mianownikiem jest
ochrona środowiska.

W naszym mieście to
Gorzowskie Centrum
Pomocy Rodzinie jest
odpowiedzialne za
realizację rządowego
programu „Rodzina 500
PLUS”, wprowadzonego na
mocy ustawy z 11 lutego
2016 o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci.
Ustawa weszła w życie
1 kwietnia.
W Dziale Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego GCPR
przy ul. Teatralnej 26 działa punkt
poradnictwa, w którym można
uzyskać wszelkie informacje do‑
tyczące programu i pobrać wnio‑
sek. Wniosek dostępny jest też na
stronie GCPR: http://gcprgorzow.
pl/w zakładce Rodzina 500+.
W marcu pracownicy GCPR rozpo‑
częli cykl spotkań informacyjnych
w gorzowskich placówkach oświa‑
towych. Szczegółowy harmono‑
gram dostępny jest na stronie in‑
ternetowej.
Już od 1 kwietnia złóż wniosek:
* w siedzibie Działu Świadczeń
Rodzinnych i Funduszu Alimen‑
tacyjnego GCPR, ul. Teatralna 26
– w kwietniu i w maju, od ponie‑

Wpisując się w ten globalny trend,
organizujemy w Gorzowie wyda‑
rzenie pod nazwą „Wymień Odpa‑
dy na Kulturalne Wypady”. Jego ce‑
lem jest uświadomienie mieszkań‑
com, że recykling to przyszłość,
a dbanie o środowisko natural‑
ne jest priorytetowym zadaniem
współczesnego społeczeństwa.
„Wymień Odpady na Kulturalne
Wypady” to impreza, podczas któ‑
rej każdy uczestnik za przyniesie‑

nie określonej ilości surowców: ma‑
kulatury, plastikowych butelek, pu‑
szek czy zużytego sprzętu elek‑
trycznego i elektronicznego, otrzy‑
ma bilet na imprezę kulturalną,
sportową lub do lokalu gastrono‑
micznego.
Wydarzenie będzie miało charakter
pikniku, podczas którego – oprócz
wymiany surowców na bilety –
mieszkańcy skorzystają z licznych
atrakcji, w tym z warsztatów i poka‑

zów. Odbędzie się ono 23 kwietnia
od 10.00 do 15.00 na bulwarze Za‑
chodnim.
Organizatorem jest Zakład Utyliza‑
cji Odpadów, a partnerami – lokal‑
ne instytucje kultury, sportu oraz
lokale gastronomiczne. Akcję pa‑
tronatem objął prezydent Gorzowa
Jacek Wójcicki.
Żaneta Domarecka,
Zakład Utylizacji Odpadów

W GORZOWIE

działku do piątku w godzinach
7.30‑18.00, w pozostałych miesią‑
cach – od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30‑15.15, wtorek,
godz. 7.30‑16.30;

fot. archiwum GCPR

* w punktach przyjmowania wnio‑
sków w galeriach handlowych:
Askana, Manhattan, Nova Park, od
poniedziałku do niedzieli od 13.00
do 18.00 (czynne tylko w kwietniu);
* drogą pocztową, na adres: Go‑
rzowskie Centrum Pomocy Rodzi‑
nie, ul. Teatralna 26, 66‑400 Go‑
rzów;
* drogą elektroniczną, z wykorzy‑
staniem systemu Emp@tia – w celu
złożenia wniosku elektronicznie na‑
leży założyć bezpłatne konto na
platformie ePUAP. Jak to zrobić?
• zaloguj się na ePUAP i złóż wnio‑
sek o potwierdzenie profilu zaufa‑

nego (który służy za mobilny pod‑
pis elektroniczny – darmowy!)
• udaj się do najbliższego urzędu
(LUW, ZUS, US) z dowodem oso‑
bistym lub paszportem w celu
potwierdzenia profilu zaufanego
(profil zaufany trzeba przedłużać
co 3 lata)
• zarejestruj swoje konto na stronie
portalu Empatia przy pomocy pro‑
filu zaufanego ePUAP
• wybierz wniosek o ustalenie pra‑
wa do świadczenia wychowaw‑
czego z obszaru „świadczenia ro‑
dzinne”, wybierz jednostkę, do któ‑
rej chcesz wysłać wniosek (GCPR),
wypełnij formularz, podpisz go

profilem zaufanym i wyślij. Decyzja
po utworzeniu zostanie przesłana
do portalu Empatia, gdzie należy
podpisać jej odbiór profilem za‑
ufanym i dopiero można ją pobrać.
Gorzowskie Centrum
Pomocy Rodzinie
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SAMOTNI SENIORZY MOGĄ LICZYĆ NA POMOC!
Gorzowskie Centrum Pomocy
Rodzinie razem z Fundacją
Ad Rem, Stowarzyszeniem
Człowiek w Potrzebie –
Wolontariat Gorzowski
i Medycznym Studium
Zawodowym będzie świadczyć
usługi wolontariacie,
z których mogą skorzystać
osoby starsze i samotne.
Wolontariusze pomogą z codzien‑
nych sprawach: zrobią zakupy, ugotu‑
ją obiad, posprzątają, pójdą do urzę‑
du, a przede wszystkim posiedzą i po‑
rozmawiają z samotnym seniorem.
Taka forma pomocy jest skierowa‑
na do mieszkańców Gorzowa znaj‑
dujących się w trudnej sytuacji
z powodu wieku, choroby, niepeł‑
nosprawności lub innych wypad‑
ków losowych. To uzupełnienie po‑

mocy świadczonej przez Gorzow‑
skie Centrum Pomocy Rodzinie na
mocy ustawy o pomocy społecz‑
nej. Usługi pomocowe w ramach
wolontariatu mają poszerzyć za‑
kres usług opiekuńczych u osób już
objętych pomocą oraz dotrzeć do
osób potrzebujących wyłącznie ta‑
kiego wsparcia.
50 wolontariuszy z Fundacji Ad Rem
i Stowarzyszenia Człowiek w Potrze‑
bie – Wolontariat Gorzowski – zanim
zacznie odwiedzać nowych pod‑
opiecznych, przygotowuje się do tego
w Medycznym Studium Zawodowym.
Chodzi o to, by wiedzieli, jak udzielać
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Trwają też spotkania z pracownikami
socjalnymi i psychologiem GCPR.
Świadczone usługi dotyczyć będą:
• utrzymania czystości i porządku
w mieszkaniu,

Rozpoczynamy

• zakupów spożywczych (lub in‑
nych niezbędnych) za pieniądze
osoby wymagającej wsparcia,
• przygotowania i podania posiłku
lub dostarczenia go ze stołówki,
• dostarczania żywności z Centrum
Charytatywnego (lub innych in‑
stytucji),
• wspólnego spędzania czasu wolnego,
• załatwiania pilnych spraw bieżą‑
cych (np. dostarczenie węgla, roz‑
palenie w piecu, wezwanie pie‑
lęgniarki lub lekarza, załatwienie
spraw urzędowych i innych),
• pomocy w poruszaniu się po
mieszkaniu lub poza nim.
System usług pomocowych w Go‑
rzowie ruszył 1 kwietnia. Aby sko‑
rzystać z tej formy wsparcia, nale‑
ży skontaktować się z koordynato‑
rem projektu – tel. 519 319 540, Go‑
rzowskie Centrum Pomocy Rodzi‑

nie, Dział Pomocy Środowiskowej,
ul. Jagiełły 7 i ul. Drzymały 10.

Osoby, które chciałyby zostać wo‑
lontariuszami, mogą zgłaszać się do:
‑ Fundacji Ad Rem, ul. Łokietka 28,
tel. 792 073 123,
‑ Stowarzyszenia Człowiek w Po‑
trzebie – Wolontariat Gorzowski,
ul. Walczaka 42, tel. 95 725 87 76.

Pomoc osobom starszym, przewle‑
kle chorym i niepełnosprawnym
jest priorytetem w podejmowa‑
nych działaniach pomocowych. To
propozycja skierowana do wszyst‑
kich mieszkańców Gorzowa.
Gorzowskie Centrum
Pomocy Rodzinie

Czas na start!

SEZON MOTOCYKLOWY
roku udział w imprezie
wzięła rekordowa licz‑
ba 1.500 maszyn. Orga‑
nizatorzy liczą na jeszcze
większy udział motocykli‑
stów w tym roku.
PROGRAM
9.00‑12.00 – konkursy
z nagrodami na parkingu
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego
12.00 – zbiórka motocykli‑
stów na bulwarze Zachod‑
nim, formowanie się ko‑
lumny

16 kwietnia gorzowscy
motocykliści po raz kolejny
oficjalnie rozpoczną swój
sezon.
Jak co roku uczestnicy mogą li‑
czyć moc atrakcji, których kulmi‑
nacją będzie parada motocyklo‑
wa ulicami Gorzowa. W zeszłym

13.30 – start parady
Trasa: bulwar Zachodni –
ul. Sikorskiego – al. Kon‑
stytucji 3 Maja – ul. Sło‑
wiańska – al. Odrodzenia – rondo
Górczyńskie – ul. Górczyńska – ul.
Walczaka – ul. Pomorska – Trasa
Nadwarciańska – ul. Krasickiego
– ul. Koniawska – kanał Ulgi
14.15 – piknik nad Wartą
przy ul. Wał Okrężny

‑ ognisko z kiełbaskami
‑ konkursy z nagrodami
‑ atrakcje dla dzieci
20.00 – Moto After Party w klubie Alibi
21.00 – koncert zespołu Blackend
w Klubie Alibi
W dniu imprezy odbędzie się zbiór‑
ka pieniędzy na rzecz podopiecz‑
nego Fundacji Mam Marzenie
w miejscach, gdzie będzie odby‑
wało się wydarzenie.
Wraz z rozpoczęciem sezonu mo‑
tocyklowego, zmienia się ruch na
drodze. Obok pojazdów czteroko‑
łowych coraz częściej pojawiają się
pojazdy dwukołowe.
„Przede wszystkim nie należy de‑
monizować zjawiska, jakim jest
ruch motocykli na drogach. Pro‑
szę pamiętać, że to jeden z wielu
środków transportu, który w Pol‑
sce z roku na rok staje się coraz
bardziej popularny. Z naszych do‑
świadczeń wynika, że kierujący
motocyklami są równie mocno
zaangażowani w przestrzeganie
przepisów ruchu drogowego, jak
kierowcy innych pojazdów. Jednak

i tu zdarzają się nieodpowiedzialni
kierowcy, którzy dają się ponieść
emocjom. Najczęściej popełnia‑
nym przez użytkowników moto‑
cykli wykroczeniem jest przekro‑
czenie dozwolonej prędkości oraz
wyprzedzanie w miejscach niedo‑
zwolonych. To wykroczenia, które
przez techniczne własności moto‑
cykli są uważane przez niektórych
za niegroźne. Niestety, wielu takich
kierowców to młode osoby, które
zaczynają przygodę z motocyklami
i nie potrafią jeszcze panować nad
emocjami i wolnością, jaką daje jaz‑
da motocyklem.
Pamiętajmy, że każde zdarzenie
drogowe, w którym udział bierze
kierujący motocyklem, jest dla nie‑
go ogromnym zagrożeniem, gdyż
nie ma karoserii, która przejmie siłę
uderzenia.” – mówi kom. Artur Cho‑
rąży z Wydziału Ruchu Drogowego
KWP w Gorzowie.
Emilia Cepa
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Rowerem po AMAZONCE
Kiedy w ostatnim numerze
pisaliśmy o wyprawie
rowerami po Amazonce
Dawida Andresa i Huberta
Kisińskiego, byli tysiąc
kilometrów przed metą.
9 marca wrócili do
Gorzowa, po szczęśliwym
dotarciu do celu wyprawy
– miejscowości Belem
u ujścia Amazonki do
Atlantyku.
Ostatnie 1.000
kilometrów to była
walka z falami.

Dawid: To był najcięższy odcinek.
Nie mieliśmy dnia przerwy. Mogli‑
śmy płynąć tylko sześć godzin. Póź‑
niej woda ciągnęła w innym kierun‑
ku i musieliśmy czekać, przywiązy‑
waliśmy się wtedy do palm.
Hubert: W planach były dwa tygo‑
dnie na pokonanie tego odcinka,
zajęło nam to miesiąc. Największą
przeszkodą był wiatr. Sprawiał tyle
trudności, że nie mogliśmy czasem
płynąć.

Gdybyście mieli
wskazać Top 5 całej
wyprawy, co by to
było?

Hubert: Napad piratów. To jedna
z najbardziej szokujących sytuacji,
która nam się zdarzyła.
Dawid: Dla mnie najpiękniejszą sy‑
tuacją było, jak wpłynęliśmy do ka‑
nałów i zobaczyliśmy prawdziwy
las tropikalny. Te kanały są wąskie,
ale piękne, romantyczne. Są sze‑
rokie na około 30 m, są tam domy
na palach, kolorowe domki, skaczą
małpy, jest pełno papug, ludzie pły‑
wają motorówkami, gdzieś się lu‑
dzie spotykają, widać parę, jak ze
sobą flirtuje koło palmy...
Hubert: Pająki i węże. Dwa razy
wszedł mi na pokład wąż i Dawido‑

wi raz pająk.
Dawid: Byliśmy też pogryzieni.
Hubert dostrzegł miejsce na noc‑
leg i zaczął ciąć maczetą. Nagle
we dwóch krzyczymy: oh! oh! My‑
ślałem, że to mrówki, a on trafił na
gniazdo pszczół.
Hubert: Było jeszcze trzęsienie
ziemi. Płynęliśmy rzeką i nagle po‑
jawiły się rzędy fal. Dopłynęliśmy
wieczorem do wioski, cała wio‑
ska się zbiegła na brzeg. Łowili‑
śmy ryby, kobieta z wioski nam je
przyprawiała, nagle ziemia zaczę‑
ła się trząść. Ludzie wpadli w pa‑
nikę.

W jakim języku
porozumiewaliście
się z tubylcami? Czy
komunikacja z nimi
była łatwa?

Dawid: Porozumiewaliśmy się
w języku hiszpańskim. Już dzisiaj
go znamy (uśmiechy).
Hubert: Przyjeżdżając tam, Dawid
znał podstawy hiszpańskiego, ja
w ogóle nie znałem tego języka. Jak
się przebywa w gronie ludzi, to jest
łatwiej, sytuacja zaczyna zmuszać
do tego, że musisz się nauczyć. Tam
nikt się nie posługuje innym języ‑
kiem, prócz hiszpańskiego.
Dawid: W Brazylii, gdzie mówi
się po portugalsku, słuchaliśmy
i odpowiadaliśmy po hiszpańsku.
I wszyscy się rozumieliśmy. Hisz‑
pański i portugalski są trochę jak
polski i rosyjski.

Jakie sytuacje były
dla Was najtrudniejsze
podczas wyprawy?

Dawid: Baliśmy się najbardziej
o sprzęt, że nie wytrzyma. Rowery
modernizowaliśmy etapami, dosto‑
sowywaliśmy do warunków panu‑
jących na rzece. I tak je przystoso‑
waliśmy, że dopłynęliśmy do Belem
i dzisiaj można je nazwać rowerami
amazońskimi.
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Hubert: Mieliśmy dużo niebez‑
piecznych sytuacji. Szczęściem
w nieszczęściu wychodziliśmy
z nich cało.
Dawid: Parę godzin przed kradzie‑
żą aparatu Hubert zgrał wszyst‑
kie zdjęcia na twardy dysk. Byliśmy
szczęśliwi, bo mieliśmy zdjęcia, to
było dla nas najważniejsze.
Hubert: Gdybyśmy stracili mate‑
riał z dwóch tygodni, byłaby to dla
nas wielka strata. Aparat można ku‑
pić, zdjęć już nie można odzyskać.
Dawid: Szliśmy przez tereny, gdzie
produkuje się kokainę. Tamtędy na‑
wet tubylcy nie przejeżdżają. Napa‑
dli nas, ukradli pieniądze.

Co się w Was
najbardziej zmieniło?
Oprócz tego, że dużo
schudliście (uśmiech)?

Dawid: Wydaje mi się, że nauczy‑
łem się skromności. Zawsze byłem
dumny z tego, co przeżyłem, że by‑
łem w tylu krajach. Nie poznaliśmy
tam człowieka, który by się czymś
chwalił. Mnie to sprowadziło na zie‑
mię. Staram się też myśleć bardziej
pozytywnie, tak jak ci wszyscy lu‑
dzie tam.
Hubert: U mnie zmieniło się
wszystko, widzę świat z innej per‑
spektywy. Długo by opowiadać

o tym. Miałem swoje problemy,
Amazonka mi bardzo pomogła
i dzisiaj jestem innym człowiekiem.

Kiedy następnym
razem wybieracie się
na Amazonkę?

Hubert: Mamy tam przyjaciół.
Pewnie wrócimy, ale już rekreacyj‑
nie. Nie mieliśmy czasu, żeby tam
się zadomowić. Raz tylko, na świę‑
ta, zatrzymaliśmy się na dłużej i po‑
znaliśmy świetnych ludzi.
Dawid: Chciałbym tam pojechać
z żoną i z dziećmi. Jak rozmawiałem
z tymi ludźmi, zazdrościłem im jak
mówili: Za trzy dni będziemy w Be‑
lem, wtedy sobie myślałem: A ja do‑
piero za miesiąc. Oni płynęli łódką,
my pedałowaliśmy.
Z Dawidem Andresem i Hubertem
Kisińskim rozmawiała Emilia Cepa.
Za wyprawę rowerami przez
Amazonkę Dawid i Hubert zdobyli Kolosa 2015 w kategorii Wyczyn Roku. Nagrodę odebrali podczas Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni. Kolosy to polskie nagrody przyznawane za dokonania eksploracyjne.
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