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Ruszyła kampania
W ramach wdrażania przez prezydenta Jacka Wójcickiego strategii włączania mieszkańców w akcję
współrządzenia, ruszyła kampania
społeczna „Zostaw swój 1% w Gorzowie”. Celem kampanii jest sprawienie, aby jak najwięcej środków

pochodzących z 1% zatrzymać w
Gorzowie. Wpływ na to mają sami
mieszkańcy naszego miasta, którzy
przekażą swój 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014
rok na rzecz gorzowskich organizacji pożytku publicznego. Informacje

na temat akcji, wykaz organizacji,
poradnik, jak przekazać 1% oraz
materiały do pobrania znajdują się
na stronie: www.gorzow.pl/procent.
Na stronie 2 publikujemy prezydencki list w tej sprawie.
Ewelina Chruścińska-Jackowiak

Ruszyły konsultacje
z ZASADAMI

Czekamy na
PAMIĄTKI

Stawiam na (…)
przedsiębiorczość
z PASJĄ

Takiej frekwencji nie spodziewali się nawet organizatorzy. 16 lutego podczas spotkania otwierającego cykl „Konsultacje z zasadami
w Gorzowie Wielkopolskim” sala
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej pękała w szwach. Przyszli przedstawiciele władz miasta,
radni, reprezentanci stowarzyszeń,
społecznicy oraz mieszkańcy ...
str. 3

27 i 28 marca odbędą się uroczystości związane z obchodami
70. rocznicy ustanowienia administracji polskiej w Gorzowie, w
tym wystawy pamiątek z tamtego
okresu.
27 marca 1945 r. do Gorzowa
przybyła pierwsza zorganizowana
ekipa polskich osadników z Wągrowca, a 28 marca 1945 r. ...
str. 9

„Stawiam na restytucję dawnych, rzemieślniczych zawodów,
na fair trade, slow food i… slow life.
Znajduję czas dla rodziny, przyjaciół, na rozwijanie własnych zainteresowań i przedsiębiorczość z
pasją.”
Są takie miejsca w naszym mieście, w których gorzowianie – pełni
pasji i zaangażowania ...
str. 16-17
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Bądź świadomym gorzowianinem! Przekaż 1%! Wspieraj Gorzów!
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Jacek Wójcicki
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Ruszyły konsultacje z ZASADAMI

Takiej frekwencji nie spodziewali się nawet organizatorzy. 16 lutego podczas
spotkania otwierającego
cykl „Konsultacje z zasadami w Gorzowie Wielkopolskim” sala Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej pękała w szwach.
Przyszli przedstawiciele
władz miasta, radni, reprezentanci stowarzyszeń,
społecznicy oraz przede
wszystkim mieszkańcy.
Gorzów jest jednym z pięciu polskich miast, które przystąpiło do
pracy nad zasadami dialogu władz
lokalnych i urzędu miasta z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Dzięki tej inicjatywie powstanie tzw. Miejski Kodeks Dialogu. Ma
on obowiązywać gorzowian i określać zasady konsultacji w sprawach
dotyczących wszystkich mieszkańców.

- Chcemy uczestniczyć w pewnej
nowej formule konsultacji społecznych. Zależy nam na wypracowaniu
modelu wspólnie z mieszkańcami.
Władze miasta są otwarte na wszelkie propozycje i uwagi, bowiem liczymy na owocną współpracę – mówił
Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent ds. gospodarki.
W trakcie pięciu wieczornych
spotkań roboczych otwartych dla
mieszkańców, organizatorzy chcą
wraz z przedstawicielami organizacji
pozarządowych, radnymi oraz miejskimi urzędnikami odpowiedzieć na
kilka kluczowych pytań:
• W jaki sposób rozmawiać, szukając najlepszych rozwiązań dla
naszego miasta?

• Czego musimy się wszyscy nauczyć, żeby kolejne konsultacje
były dla wszystkich dostępne,
przejrzyste i skracały dystans
pomiędzy ratuszem a obywatelami?
• Które tematy są dla nas najważniejsze?
- Wynikiem naszych prac będzie
Miejski Kodeks Dialogu, składający
się z Regulaminu Konsultacji Społecznych, przejrzysta ramowa procedura konsultacji dla Urzędu Miasta
i zestaw najważniejszych spraw do
konsultacji w najbliższych latach –
zapowiedział Oktawiusz Chrzanowski z Fundacja Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych „Warsztat”.
Cykl „Konsultacje z zasadami
w Gorzowie Wielkopolskim” to nie
tylko okazja do wspólnej pracy, ale
również czas nauki i wzajemnego
poznania się. Kolejne spotkania odbędą się 9, 16 i 30 marca i będą polegały na przygotowaniu Miejskiego
Kodeksu Dialogu.
Więcej na temat projektu: www.
konsultacjezzasadami.pl i standardów: www.kanonkonsultacji.pl .
Ewa Sadowska-Cieślak
Biuro Prasowe


pożegnanie

www.gorzow.pl

W lutym pożegnaliśmy
także
- cygańskiego poetę i rzeźbiarza,
członka Stowarzyszenia Twórców
i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im.
Bronisławy Wajs-Papuszy, posła
do Międzynarodowego Parlamentu
Romskiego w Wiedniu, autora pierwszego cygańskiego elementarza,
uznanego przez Ministerstwo Edukacji za podręcznik pomocniczy do nauki
języka romskiego, pt. „Miri szkoła”,
konsultanta ds. kultury i języka romskiego na UAM w Poznaniu, członka
gorzowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

***
Stanisława Lisowskiego - kie-

rowcę rajdowego, konstruktora i mechanika samochodowego, wielokrotnego mistrza i wicemistrza Polski w
rajdach samochodów terenowych,
odznaczonego m.in. medalem Zasłużony dla Województwa Gorzowskiego oraz Brązowym, Srebrnym i
Złotym Krzyżem Zasługi.

***
Henryka Downara-Zapolskiego - radnego pierwszej kadencji

Rady Miasta, członka Zarządu Miasta
w latach 1990-1994, byłego dyrektora Elektrociepłowni Gorzów.

***
Dorotę Kurmin - wieloletnią

dziennikarkę TVP, ostatnio autorkę
magazynu religijnego Ichtis, a także programu Twój Punkt Widzenia,
wydawcę programu Kalejdoskop.
Zajmowała się w TVP tematyką kulturalną, religijną, wcześniej również społeczną. Na początku kariery
dziennikarskiej związana była również z Telewizją Teletop oraz Tygodnikiem Tylko Gorzów.
(mb, az)


fot. D. Adamski, archiwum UM

Karola Parno Gierlińskiego

Odszedł ksiądz
Witold Andrzejewski
Po ciężkiej chorobie zmarł ks. Witold Andrzejewski, wieloletni proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie, prałat, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej, duszpasterz mężczyzn i ludzi pracy, jak
również kapelanem garnizonu lubuskiej policji. Od 2007 roku
Honorowy Obywatel Miasta Gorzowa, odznaczony Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Urodził się 5 kwietnia 1940 r. w
Kownie. Szkolę podstawową i liceum
ogólnokształcące ukończył w Łodzi,
gdzie rozpoczął następnie studia w
Wyższej Szkole Teatralnej. Zakończył je w warszawskiej szkole aktorskiej. W gorzowskim teatrze przez
sześć lat pracował jako aktor. W
1966 r. rozpoczął studia w Diecezjalnym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Do Gorzowa powrócił w 1972
r. jako wikariusz parafii katedralnej.
Był duszpasterzem akademickim,
duszpasterzem ludzi pracy i środowisk sybirackich. Znany ze zdecydowanych patriotycznych poglądów,
pomagał gorzowskiej Solidarności,
wspierał represjonowanych.
Uroczystości pogrzebowe śp.
ks. prałata Witolda Andrzejewskiego rozpoczęły się 3 lutego. Tego

dnia trumna z ciałem została przewieziona do kościoła parafialnego
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
przy ul. Mieszka I 59, gdzie odbyła się msza święta oraz czuwanie.
4 lutego trumna z ciałem została
przewieziona do kościoła katedralnego. Po dwugodzinnym czuwaniu
modlitewnym odprawiono mszę
świętą pogrzebową koncelebrowaną
przez księży biskupów i zgromadzone duchowieństwo. Po jej zakończeniu nastąpiły dalsze obrzędy pogrzebowe na cmentarzu komunalnym
przy ul. Żwirowej, w których licznie
uczestniczyli przedstawiciele władz
miasta – prezydent Jacek Wójcicki,
przewodniczący Rady Miasta Robert
Surowiec oraz radni.
(esc)

www.gorzow.pl

sprawy społeczne

Dzień Pamięci i Pojednania

W jubileuszowych, 20. obchodach Dnia Pamięci i Pojednania
wspólnie z mieszkańcami Gorzowa tradycyjnie uczestniczyli
landsberczycy.
Całodzienne obchody rozpoczęły
się od spotkania landsberczyków z
gorzowską młodzieżą w Filharmonii Gorzowskiej. Wzięli w nim udział
także Hartmut Golücke, wicestarosta Powiatu Herford, Ralf Grebel, wiceburmistrz Miasta Herford, Ingrid
Schellhaas, przewodnicząca Rady
Fundacji Brandenburg, przedstawiciele Towarzystwa Christy Wolf.
Miasto Gorzów reprezentowali m.in.
zastępcy prezydenta: Agnieszka
Stanisławska, Łukasz Marcinkiewicz, Jacek Szymankiewicz oraz
przewodniczący Rady Miasta Robert
Surowiec.
- Współpraca polsko-niemiecka,
ta wzorcowa, ma bardzo długą tradycję. Dbajmy o to, by tradycja dobrych
kontaktów rozwijała się i trwała - powiedział Ł. Marcinkiewicz podczas
uroczystości w Filharmonii Gorzow-

skiej. Spotkaniu w filharmonii towarzyszył krótki program artystyczny
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 15, którzy zaśpiewali
po niemiecku ,,99 Luftballons” oraz
uczennic I Liceum Ogólnokształcącego, które recytowały wiersz Władysława Broniewskiego ,,A kiedy będę
umierać”. Odbyły się także prezentacje: ,,Historia pewnego albumu” dr.
hab. Dariusza A. Rymara, dyrektora
Archiwum Państwowego oraz ,,Historia zamknięta w jednej mapie”
Agnieszki Dziakowicz, kierownika
w magistrackim Wydziale Geodezji i
Katastru dotycząca mapy zniszczeń
wojennych miasta Landsberg.
Po spotkaniu w Filharmonii Gorzowskiej złożono wiązanki w lapidarium oraz na cmentarzu wojennym. Później odbyły się uroczystości
na placu Grunwaldzkim.

- Pamięć i pojednanie w naszej
wspólnej - Polaków i Niemców - historii to nie są tylko puste słowa. To
wspólne doświadczenie. To umiejętność pielęgnowania tego, co łączy i
spoglądania na przeszłość bez złych
emocji - powiedział prezydent Jacek
Wójcicki. - Żyjemy w szczególnym
miejscu. Gorzów to miasto dwóch
historii i dwóch narodów. Ale też
miasto prawdziwego zrozumienia,
tolerancji i pojednania. Landsberg
i jego historia to dla Gorzowa jeden z fundamentów istnienia. A co
daje Landsbergowi Gorzów? To, co
najważniejsze - pełną nadziei przyszłość. Wspólne z Niemcami uderzenie w Dzwon Pokoju zakończyło
obchody na placu Grunwaldzkim.
,,Odę do radości” wykonali uczniowie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 1.
Po południu otwarto wystawę ,,Życie codzienne w dawnym Gorzowie”
w Spichlerzu, później zaś odbyło się
spotkanie ,,Historia w Łaźni” w Łaźni
Miejskiej, w ramach którego zagrała
Gorzowska Orkiestra Dęta, pokazano
film ,,Wspomnienia z miasta L.” Zbigniewa Sejwy i Moniki Kowalskiej,
odbyło się krótkie wystąpienie o historii Roberta Piotrowskiego oraz
czytanie prozy Christy Wolf i Natalii
Bukowieckiej.
Na zakończenie Dnia Pamięci i
Pojednania w Filharmonii Gorzowskiej odbył się koncert symfoniczny
,,Ocalić od zapomnienia” z udziałem
orkiestry z Herfordu.
(mb)
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Nowa siedziba Zespołu
Kształcenia Specjalnego nr 1
Dotychczas placówka funkcjonowała przy ulicy Walczaka. Teraz nowa lokalizacja mieści się w części
pomieszczeń Zespołu Szkół
nr 16 przy ulicy Dunikowskiego.
Prace budowlane polegały m.in.
na wymianie instalacji elektrycznej,
okien, drzwi i montażu ścian działowych. Wyremontowane i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zostały też łazienki i
toalety. W budynku pojawiła się winda. – Nasza sytuacja przez lata była
niepewna. Dziś możemy mówić o
sukcesie i wielkiej radości. Dziękujemy każdej osobie, która przyczyniła
się do tego remontu. Dziękujemy za
serce i oddany czas – mówiła 12 lutego Alicja Borkowska, dyrektor Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1.
Uroczystość w dużej części przygotowali podopieczni placówki. Tak

szczerego i radosnego wydarzenia
w mieście nie było już dawno. - Wykonali państwo ogrom wspaniałej
pracy. Jestem przekonana, że nowa
siedziba Zespołu Kształcenia Specjalnego przez wiele lat będzie służyła podopiecznym placówki. Przyjmijcie wyrazy uznania – podsumowała

Łączą pokolenia

fot. K. Werstler

Dom Pomocy Społecznej nr 1 realizuje projekt ,,Tacy sami,
choć lata między nami”. Jego celem jest budowanie pomostu międzypokoleniowego, uwrażliwienie społeczeństwa na
potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych.



Agnieszka Stanisławska, zastępca
prezydenta ds. społecznych.
Obecnie prowadzone są prace
termomodernizacyjne ZSO nr 16.
Roboty potrwają do końca czerwca i
będą kosztowały około 3,4 mln zł.
(esc)

DPS nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie realizuje projekt w ramach programu ,,Tu mieszkam, tu zmieniam”,
prowadzonego i współfinansowanego
przez Fundację Banku Zachodniego
WBK Stowarzyszenie „Wsparcie”. Młodzież szkolna z Zespołu Szkół Odzieżowych w Gorzowie oraz młodzież
gimnazjalna z Różanek przygotowała
się wspólnie z mieszkańcami DPS do
zabawy karnawałowej, która odbyła się w świetlicy DPS 6 lutego. Było
wspólne pieczenie faworków, strojenie sali. Uczennice z klasy kosmetyczek i fryzjerskiej malowały i czesały
mieszkanki DPS. Na zabawie młodzież
uczyła starszych tańców - była zumba,
disco, a starsi uczyli młodzież poleczki
i walczyka. Seniorzy bawili się z pokoleniowymi wnukami, były łzy wzruszenia i plany na przyszłe spotkania.
Efektem projektu będzie wystawa
zdjęć ,,Tacy sami, choć lata między
nami”, którą niebawem będzie można
obejrzeć w jednej z galerii handlowych,
a później w szkołach biorących udział
w projekcie oraz w siedzibie DPS nr 1.
Elżbieta Kubicka - DPS nr 1, (mb)
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Jubileusz Oddziału PTTK
Ziemi Gorzowskiej
Oddział PTTK Ziemi Gorzowskiej ma już 15 lat. Z tej okazji
4 lutego w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła
się uroczystość podsumowująca dotychczasową działalność.
Gorzowski Oddział PTTK powstał
1999 r. dzięki pasji kilkudziesięciu
członków miejscowego Klubu Turystyki Górskiej PTTK Sępik. Po przekształceniu w oddział miejski stowarzyszenie wchłonęło turystów nie
tylko z Gorzowa, Barlinka, Kostrzyna,
ale także m.in. z Berlina.
– Przez 15 lat staraliśmy się, aby
co najmniej raz w miesiącu w sobotę
poznawać nasz region. Okazuje się,
że nie musimy wyjeżdżać daleko,

żeby mile spędzać czas poznając
przy tym ciekawych ludzi. Oczywiście, cieszą nas też podróże, które
udało nam się odbyć. Najwięcej frajdy sprawiły nam górskie wędrówki
oraz czas spędzony w rezerwatach
przyrody – podsumował Zbigniew
Rudziński, prezes PTTK Ziemi Gorzowskiej. Obecnie organizacja liczy
ponad 200 osób, z których część to
dzieci i młodzież.
(esc)

Podsumowali 2014 rok
Policja

Straż Pożarna

Obrona Cywilna

Zdaniem komendanta głównego
policji 2014 rok był dobrym czasem,
który przyniósł rozwój, realizację założonej strategii oraz nowe wyzwania.
Garnizon lubuski może się pochwalić m.in. mniejszą ilością prowadzonych postępowań oraz przestępstw. Powody do radości ma też
drogówka. – Konsekwentnie zwalczamy agresywne zachowania na drodze.
Utrzymaliśmy pozytywne wyniki, jeśli
chodzi o wykrywalność i zabezpieczanie narkotyków. Chcielibyśmy realizować więcej zakupów, szczególnie jeśli
chodzi o środki transportu. Choć 2014
rok był czasem diametralnej poprawy warunków pracy i służby, to nadal
mamy potrzeby remontowe, które będziemy realizować – zapowiedział 26
stycznia gen. insp. dr Marek Działoszyński, komendant główny policji.
Jednym z największych wyzwań
na 2015 r. jest powołanie wydziału dochodzeniowo-śledczego. Ma to być komórka specjalizująca się w sprawach
wielowątkowych i wymagających dużego nakładu pracy. Na tym jednak nie
koniec zmian. - Działania w ramach
akcji ,,Pieszy” będą prowadzone przez
cały rok – zapowiedział nadinsp. Ryszard Wiśniewski, komendant wojewódzki policji w Gorzowie.

W odprawie kadry kierowniczej
lubuskiej straży pożarnej, 4 lutego
uczestniczyli m.in. nadbryg. Piotr
Kwiatkowski, zastępca komendanta głównego PSP oraz wojewoda
lubuski Katarzyna Osos. W 2014 r.
znacznie wzrosła liczby interwencji.
Lubuscy strażacy wyjechali do 14.798
zdarzeń, odnotowali 5.365 pożarów,
8.838 miejscowych oraz 595 alarmów
fałszywych. Średnio na każdy dzień
2014 r. przypadało 40 interwencji.
Najwięcej akcji przeprowadzili strażacy z powiatów: gorzowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego.
Ogółem wielkość strat w zdarzeniach
2014 r. zamyka się kwotą 65.142 tys.
zł. Uratowano mienie wartości wielokrotnie większej – 526.751 tys. zł.
Lubuski komendant wojewódzki
PSP st. bryg. Hubert Harasimowicz
przedstawił także plany na 2015 r.
Szczególny nacisk zostanie położony na przedsięwzięcia w zakresie
prewencji społecznej. Wprowadzony
przez Komendę Główną PSP wieloletni program pn. „Zgaś Ryzyko”, którego
celem jest zmniejszenie liczby ofiar
pożarów w obiektach mieszkalnych,
będzie realizowany również przez
jednostki PSP woj. lubuskiego.

W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, 10 lutego odbyła
się odprawa roczna podsumowująca
obronę cywilną w Gorzowie.
– Dla nas lokalnie najważniejsze
zadania polegają na ochronie przeciwpowodziowej i pracach zawiązanych z klęskami żywiołowymi. Dlatego zadania obrony cywilnej powinny
być coraz bardziej dofinansowywane. Ważne jest, abyśmy byli coraz
lepiej i profesjonalnej zorganizowani
– mówił prezydent Jacek Wójcicki.
O potrzebach rozwoju w zakresie
obrony cywilnej mówił też Waldemar
Kaak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. – Mamy dwa kierunki rozwoju.
Po pierwsze współpraca ze służbami związanymi z bezpieczeństwem,
po drugie nowoczesne kanały informacyjne – tłumaczył W. Kaak.
Spotkanie było okazją do podsumowania wyników przeprowadzonych
kontroli działalności obrony cywilnej
w mieście. Najlepiej zadania obrony
cywilnej w 2014 r. realizowane były
przez: firmę BAMA Polska Sp. z o.o.,
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr
1 oraz Miejski Zakład Komunikacji.
(esc)
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W hołdzie ofiarom
deportacji na Syberię

O zmianach w przestrzeni
publicznej

Gorzowianie upamiętnili 75. rocznicę pierwszej masowej
wywózki Polaków na Syberię. Obchody zorganizowało Koło
Związku Sybiraków wspólnie z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
Uroczystości, 10 lutego rozpoczęły się na gorzowskim cmentarzu. Pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu złożono kwiaty, następnie zgromadzeni wspólnie
modlili się podczas mszy św. w kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbe. Potem
uroczystości przeniosły się do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Tu Kompania Kadetów ZSTiO przyjęła imię „Zesłańców Sybiru”, a dyrekcja szkoły otrzymała honorowy proporzec przekazany przez przedstawicieli
Związku Sybiraków. – Życzę, aby pamięć o Polakach, którzy walczyli o niepodległość naszego kraju była przekazywana z pokolenia na pokolenie, tak jak ma
to miejsce tu i teraz. Uroczystość była przepiękna. Doceniam pracę, zaangażowanie i trud włożony w organizację obchodów – podsumowała Agnieszka
Stanisławska, zastępca prezydenta miasta ds. społecznych.
(esc)

Bottom up to idea wspólnego planowania przestrzeni publicznej: architektów, przedsiębiorców, pracowników naukowych, samorządowców,
a przede wszystkim użytkowników
przestrzeni publicznej. O duńskich
doświadczeniach w zakresie przedsięwzięcia Bottom up mówiła Christina Olsen z Move Arkitektur. Inicjatywę z perspektywy polsko-duńskiej
omówiła Anna Gancewska, także z
Move Arkitektur. Dr Agnieszka Jeran z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przedstawiła zagadnienie
transferu wiedzy do i dla przestrzeni. Zaprezentowano także strategie
wypracowane w projekcie: różne
wymiary bottom up na przykładzie
działalności Gorzowskiego Ośrodka
Technologicznego Parku NaukowoPrzemysłowego (działającego przy
wsparciu Miasta Gorzów), realizację
projektów budowy farm wiatrowych
w Polsce oraz bottom up w Ciecierzycach.
(mb)

I Gorzowskie
Targi Edukacyjne

Dlaczego dzieci zwalniają
się z w-f?

Każda ze szkół chciała pochwalić się tym, co najlepsze. To ważne, bo trzecia klasa gimnazjum jest ostatnią szansą na podjęcie decyzji o profilu dalszej
edukacji. – Pomysł zorganizowania targów narodził się dość spontanicznie,
ale w krótkim czasie udało się nam zmobilizować. Cieszymy się, że młodzież
jest zainteresowana, że pyta i szuka informacji na temat profilów szkół. Wybór przyszłego zawodu jest bardzo trudny, zwłaszcza w tak młodym wieku.
Jesteśmy tu po to, żeby pomóc w jednej z najważniejszych życiowych decyzji
– mówiła Małgorzata Loser z OHP.
Organizatorzy - Ochotniczy Hufiec Pracy i Zespół Szkół Gastronomicznych
- zapowiadają kolejne edycje. Chcą, aby Gorzowskie Targi Edukacyjne były wydarzeniem promującym ofertę edukacyjną lokalnej oświaty.

Drugie z cyklu spotkanie ,,Dlaczego dzieci zwalniają się z w-f?” zorganizowała 9 lutego w ZSO nr 1 senator
Helena Hatka. Wzięli w nim udział
przedstawiciele Urzędu Miasta,
Rady Miasta, w tym przewodniczący
Robert Surowiec oraz środowiska
nauczycielskiego gorzowskich szkół.
Pierwsze spotkanie odbyło się w
grudniu 2014 r. Organizatorzy chcą,
aby ich praca przyczyniła się do
opracowania i wdrożenia strategii
rozwoju sportu w Gorzowie. – W całej Polsce mamy trend, który promuje wśród dzieci niechęć do aktywności fizycznej. Niestety Gorzów pod
tym względem jest w niechlubnej
czołówce. Mamy nadzieję to zmienić
- mówiła senator Helena Hatka.

(esc)

(esc)

W hali sportowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
gimnazjaliści z Gorzowa i okolicznych miejscowości, 10 lutego
poznali ofertę szkół ponadgimnazjalnych z naszego miasta.
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Gorzowianin zwyciężył

Adam Bałdych został zwycięzcą
głosowania w kategorii polski jazzowy wykonawca roku 2014 w ankiecie
internetowego magazynu poświęconego muzyce improwizowanej
Jazzpress.
W poszczególnych kategoriach
wyłoniono pięciu laureatów, którzy
otrzymali największą ilość głosów.
W kategorii ,,Polski jazzowy wykonawca roku”, w której zwyciężył gorzowianin, Adam Bałdych, znaleźli
się ponadto: Piotr Baron, Paweł Tomaszewski, Piotr ,,Pianohooligan”
Orzechowski oraz Włodek Pawlik.
Zagranicznym jazzowym wykonawcą roku został Pat Metheny, polską jazzową płytą roku - ,,The New
Tradition”Adama Bałdycha i Yarona
Hermana, a zagraniczną jazzową
płytą roku - ,,Kin” w wykonaniu Pat
Metheny Unity Group. Za jazzowe
wydarzenie koncertowe roku internauci uznali Solidarity of Arts 2014
- Esperanza+ Szczegółowe wyniki
głosowania można znaleźć na stronie www.jazzpress.pl
(mb)

Czekamy na
PAMIĄTKI

Promocja
książki
o mieście
,,Gorzów miastem wielu kultur” to
tytuł książki - zbiorowej pracy, której promocja odbyła się 27 stycznia
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Redakcją naukową wydawnictwa zajęli się:
Beata Orłowska oraz Piotr J. Krzyżanowski.
Książka ma 16 autorów, którzy przeanalizowali
wielokulturowość i jednocześnie wyjątkowość
miasta. - Rok 2013 obchodzony był w Gorzowie jako rok wielokulturowości. Ta książka go
niejako dopełnia - mówiła B. Orłowska podczas
promocji książki w WiMBP. - Nie wyczerpaliśmy
tematu i zbieramy nowe materiały do kolejnej
publikacji - poinformowała. - Jest to książka przewodnik po otaczającej nas tu, w Gorzowie,
rzeczywistości - powiedział recenzent publikacji, prof. Janusz Mieczkowski z Uniwersytetu Szczecińskiego. Książka, która ukazała się
w nakładzie tysiąca egzemplarzy, została wydana ze środków budżetu Miasta Gorzowa.
(mb)

27 i 28 marca odbędą się uroczystości związane z
obchodami 70. rocznicy ustanowienia administracji polskiej w Gorzowie, w tym wystawy pamiątek z
tamtego okresu.
27 marca 1945 r. do Gorzowa przybyła pierwsza zorganizowana
ekipa polskich osadników z Wągrowca, a 28 marca 1945 r. powołano
polską administrację.
Atmosferę tamtych dni przybliżą przygotowane wydarzenia, w tym
między innymi wystawy fotograficzna i pamiątek realizowane wspólnie przez Klub Pioniera, Archiwum Państwowe, gorzowski oddział
Polskiego Towarzystwa Historycznego i Urząd Miasta. - Liczymy nie
tylko na pionierów, ale ich rodziny i wszystkich mieszkańców, którzy
mogą udostępnić nam rzeczy, które rozpoczęły budowanie polskości w
Gorzowie. To mogą być rzeczy codziennego użytku – talerze, sztućce,
walizki przywiezione przez pierwszych mieszkańców, także zdjęcia
i oczywiście pierwsze dokumenty wydane w Gorzowie - mówi Zofia
Nowakowska, przewodnicząca Klubu Pioniera. Drobne pamiątki przynosimy do 15 marca do siedziby Klubu Pioniera przy ul. Obotryckiej
7 (oprócz piątków). Zostaną one sfotografowane, a wystawa pojawi
się w przestrzeni miejskiej. Natomiast pamiątki o dużych gabarytach
przynosimy także do 15 marca do Archiwum Państwowego, gdzie zostanie zorganizowana wystawa wszystkich rzeczy. Sporo gratką będzie także promocja książki Dariusza Rymara „ W 70. rocznicę przejęcia Gorzowa przez Polskę. Gorzów – stolica Ziemi Lubuskiej w latach
1945–1950”. Szczegóły obchodów na www.gorzow.pl
Anna Zaleska
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Zakochaj się w Gorzowie

Warsztaty, konkursy, zabawy i Amor z magiczną strzałą rozkochujący gorzowian. Tak wyglądała walentynkowa akcja
Inicjatywy Obywatelskiej Ludzie dla Miasta „Zakochaj się w Gorzowie”.
Ulica Chrobrego dosłownie odżyła. Puste lokale zajęli m.in. artyści, fotograficy, rękodzielnicy. Atmosfera była rewelacyjna. Ludzie wyszli z domów, chcieli rozmawiać, prezentowali swoje pasje i talenty. Można było smacznie zjeść,
odwiedzić wioskę wikingów, poszydełkować, a nawet potańczyć.
W akcję aktywnie włączył się prezydent Jacek Wójcicki, który też już jakiś czas temu zakochał się w Gorzowie.
(esc)
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Przywrócić Gorzów Polsce

To miasto zasługuje nie tylko na miłość, ale także na miejsce
w podręczniku szkolnym – to główne przesłanie Walentynki,
którą 14 lutego symbolicznie prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki oraz radna Marta Bejnar-Bejnarowicz i Alina Czyżewska z Ludzi dla Miasta, wręczyli premier Ewie Kopacz.
W podręczniku do klasy trzeciej
szkoły podstawowej autorstwa Joanny Białobrzeskiej „Radosne Odkrywanie Świata od A do Z”, wydawnictwa DIDASKO S. J. z 2014 r., na
mapie administracyjnej kraju zaznaczono województwo lubuskie z jedną
stolicą – Zieloną Górą. Powoduje to,
iż wszyscy uczniowie klas trzecich, a

w szczególności naszego województwa uczą się nieprawdy.
Prezydent Jacek Wójcicki liczy,
że premier Ewa Kopacz wpłynie na
minister edukacji Joannę Kluzik–
Rostkowską, która zadba o to, by
błędy merytoryczne zostały poprawione. Swoją prośbę do premier Kopacz skierował poprzez symboliczną

Walentynkę z Gorzowa. – Apelujemy
Pani premier Ewo KOCHAJ GORZÓW.
Zapraszamy z ogromną radością i
miłością panią premier oraz panią
minister edukacji do naszego wspaniałego miasta – zapraszał prezydent J. Wójcicki, który jako pierwszy
podpisał się na laurce dla premier
Kopacz. Zaraz po nim zrobiły to radna Marta Bejnar-Bejnarowicz i Alina
Czyżewska, które zapowiedziały, że
ruszają w miasto zbierać podpisy od
mieszkańców Gorzowa. – Liczymy na
wizytę pani premier w naszym mieście. Będzie to okazja, aby inspirując
się tytułem „Radosne poznawanie
świata od A do Z” razem z nami odkrywać miasto G – apelowała A. Czyżewska.
Oprócz symbolicznej Walentynki
do premier Ewy Kopacz oraz minister edukacji Joanny Kluzik–Rostkowskiej, prezydent Jacek Wójcicki
przesłał oficjalne pisma z prośbą
o podjęcie działań, które zapewnią
niezwłoczne wykonanie niezbędnych
korekt.
Rażący błąd opisała po raz pierwszy Hanna Kaup – redaktor naczelna,
wydawca portalu prasowego www.
egorzowska.pl.
(esc)

Bal Kultury, Sportu i Dziennikarzy
Tegoroczne Walentynki w Gorzowie nie były tylko dniem zakochanych. Za sprawą Miejskiego
Centrum Kultury oraz Stowarzyszeniu Promocji Kultury Kamienica było to też świeto kultury, sportu i dziennikarzy.

fot. D. Jaroniewski

- Postanowiliśmy reaktywować w naszym mieście
tradycję bali kultury, które były organizowane przed laty.
Ludzi kultury jest coraz mniej, dlatego do wspólnej zabawy zaprosiliśmy także sportowców i dziennikarzy - mówiła Monika Kowalska, szefowa Stowarzyszenia Promocji
Kultury Kamienica.
Głównym punktem imprezy było wręczenie statuetek
Gorzowianin Roku 2014. Nagrodę w kategorii przedsiębiorca odebrał Wawrzyniec Zieliński, jako społecznika
wyróżniono Ewę Przybylską, szefową Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Autyzmem. W nauce wyróżnienie otrzymała rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. dr
hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, w dziedzinie kultury
statuetkę odebrała aktorka i animatorka ruchu Ludzie dla
Miasta Alina Czyżewska, a w sporcie - Ryszard Kulczycki
z Gorzovii Gorzów.
(esc)
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Żużlowa Liga Mistrzów
w Gorzowie!
25 kwietnia br. na stadionie im.
Edwarda Jancarza odbędzie się kolejna międzynarodowa impreza. Na
konferencji prasowej 17 lutego władze Stali Gorzów oraz przedstawiciele firmy Team Player Management
poinformowali, że w Gorzowie rozegrane zostaną kolejne zawody Ligi
Mistrzów. Podczas imprezy o tytuł
najlepszej klubowej drużyny zmierzą
się: Drużynowy Mistrz Polski - Stal
Gorzów, mistrz Danii - Holsted Speedway, Szwecji - VMS Vetlanda oraz
Wielkiej Brytanii - Poole Pirates.
www.stalgorzow.pl

Nie tylko dla automaniaków
8 marca odbędzie się II edycja
Samochodowej Imprezy Turystycznej „Ewa za kółkiem 2015”, a 21 i
22 marca Motoweekend. „Ewa za
kółkiem” jest popularną imprezą
o charakterze otwartym dla kierowców amatorów i ich rodzin oraz
wszystkich chętnych do zabawy na
trasie, nawiązania kontaktów koleżeńsko-towarzyskich, doskonalenia
technik jazdy czy wymiany doświadczeń. Organizuje ją Automobilklub
Gorzowski, który zaprasza także na
Motoweekend, czyli wystawę samochodów tuningowych i zabytkowych.
Wystawa odbędzie się 21 i 22 marca
w Hali Targowej, a jej współorganizatorami są Gorzowski Rynek Hurtowy oraz Classic Cars Gorzów.

Polska awansowała

Byli najlepsi
Uczniowie gorzowskiej Szkoły Podstawowej nr 5 zwyciężyli
w „Mityngu Lekkoatletycznym Młody Pedro’s Cup 2015”, który odbył się w Łodzi w Atlas Arenie.
12 osobowa drużyna, 16 lutego
pod wodzą swoich nauczycieli wychowania fizycznego - Małgorzaty
Radzewicz i Adama Wyszowskiego
pokonała wszystkich rywali w mityngu.
W imprezie wzięły udział zespoły
złożone z uczniów klas IV-VI dwunastu szkół podstawowych z Łodzi,
Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy i Ostrowca Świętokrzyskiego. Każdy zawodnik dwunastoosobowej drużyny szkolnej

(az)

Drużyny z Rosji i Polski awansowały do kolejnych meczów eliminacyjnych Mistrzostw Europy w Piłce
Wodnej. W rozegranej 1. rundzie
kwalifikacyjnej grupy B eliminacji do
ME Seniorów w Piłce Wodnej, która
odbyła się w CSR Słowianka 6-8 lutego, w ostatnim meczu Polska pokonała Ukrainę 12:8 i zajęła drugie
miejsce w turnieju. Druga pozycja
gwarantowała udział w dalszych rozgrywkach. Prowadząca w tabeli grupy B Rosja zajęła pierwsze miejsce z
kompletem zwycięstw na koncie.
W eliminacjach, poza Polską i Rosją, o awans walczyły ekipy z Ukrainy i Izraela. Kolejny turniej odbędzie
się w październiku.
Rozgrywki w Gorzowie odbyły się
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa.
(mb)
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startował w czterech konkurencjach:
sztafecie sprintersko-płotkarskiej na
dystansie 40 m, skoku wzwyż, rzucie
piłką lekarską oraz sztafecie finałowej na 100 m. W klasyfikacji generalnej szkoła z Gorzowa wyprzedziła
SP nr 55 z Łodzi.
Okazały Puchar Fundacji Caroline
B. LeFrak stanowiący trofeum zawodów wręczył dzieciom Prezydent RP
Bronisław Komorowski.
Piotr Guszpit, Wydział Kultury
i Sportu, (esc)

III Regionalny Mityng
29 stycznia w Zespole Szkół Specjalnych nr 14 odbył się
III Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w Trójboju
Siłowym. Wzięli w nim udział sportowcy z całego regionu.
ZSS nr 14 w Gorzowie jest jedyną
placówką w województwie, która organizuje tego typu spotkania. – Podczas zawodów medale i puchary są
bardzo ważne, ale dla nas, organizatorów najważniejsze jest to, że jesteście razem z nami. Trzymamy kciuki
za wszystkich zawodników – mówiła
Teresa Byczkowska, dyrektor ZSS
nr 14.

Zawodnicy trenują średnio trzy
razy w tygodniu pod okiem instruktora. Dźwigają po 60, 70, a nawet i 80
kg. Mogą się pochwalić medalami w
ogólnopolskich zawodach.
W III Regionalnym Mityngu Olimpiad Specjalnych w Trójboju Siłowym
uczestniczyło 20 osób z pięciu ośrodków. Najlepsi będą reprezentować
nasz region podczas letnich Igrzysk
Olimpiad Specjalnych w Wiśle.
(esc)
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V sesja Rady Miasta
28 stycznia
Dyskusję radnych zdominowała sytuacja gorzowskiego sportu oraz realizacja
największych miejskich inwestycji - modernizacja ul.
Kostrzyńskiej, odwodnienie zachodniej obwodnicy
miasta, zagospodarowanie
poszpitalnych budynków
przy ul. Warszawskiej na
rzecz Centrum Edukacji
Zawodowego.

Zaniepokojenie sytuacją finansową klubów młodzieżowych zgłosił
Jerzy Synowiec, przewodniczący
klubu radnych Platformy Obywatelskiej, który twierdził, że pieniądze
zostały podzielone w sposób krzywdzący m.in. dla Stilonu. Sprawę tłumaczył Tomasz Kucharski, dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki, a
prezydent Jacek Wójcicki wyszedł
z inicjatywą powołania zespołu,
który pomoże w rozwoju gorzowskiego sportu. – W skład zespołu
wejdą pracownicy Urzędu Miasta, do
współpracy zapraszam też radnych.
Mam nadzieję, że razem wypracuje-

my metody przyznawania środków
– deklarował prezydent. J. Wójcicki
zaznaczył ponadto, że w kwestii realizacji miejskich inwestycji trwają
prace nad racjonalizacją kosztów.
W głosowaniu radni m.in. przyjęli
gminny program przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie i ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na terenie naszego miasta oraz program wsparcia
rodziny i rozwoju pieczy zastępczej
na lata 2015-2017. Radni poruszyli
także kwestię ogłoszonej przez PWiK
podwyżki cen za wodę i ścieki.
(esc)

VI sesja Rady Miasta
11 lutego
Głównym punktem sesji
była informacja o powołaniu Rady Sportu, zespołu do
spraw sportu oraz sprawy
oświatowe.
Sesja rozpoczęła się informacją prezydenta Jacka Wójcickiego
o powołaniu Rady Sportu. Głównym
celem jej powołania jest wskazanie
kierunków rozwoju sportu, opracowanie strategii sportu oraz opiniowanie nowatorskich rozwiązań w tej
materii, wskazania potrzeb rozbudowy, modernizacji i budowy obiektów
sportowych w mieście, a także wypracowanie optymalnego sposobu
wspierania sportu gorzowskiego.
Radę Sportu tworzą: Piotr Basta,
Jerzy Jankowski, Michał Kugler,
Dariusz Maciejewski, Tomasz Maciejewski oraz Leszek Sokołowski.
Powołano także zespół ds. sportu. W jego składzie znaleźli się: Tomasz Kucharski (Wydział Sportu i
Turystyki – przewodniczący), Monika Bławacka (Wydział Inwestycji),
Anna Bonus-Mackiewicz (Wydział
Kultury i Promocji), Piotr Guszpit
(Wydział Sportu i Turystyki), Przemysław Granat (radny Klubu Ludzie dla Miasta), Marcin Kurczy-

na (radny Klubu Sojuszu Lewicy
Demokratycznej), Jerzy Sobolewski
(radny Klubu Platformy Obywatelskiej) oraz Roman Sondej (radny
Klubu Prawa i Sprawiedliwości).
Tuż po tej informacji radni obejrzeli
prezentację wiceprzewodniczącego RM Zbigniewa Syski poświęconą
śp. księdzu prałatowi Witoldowi Andrzejewskiemu.
W dalszej części obrad radni
przyjęli sprawozdanie z wysokości

średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w gorzowskich
placówkach oświatowych, przyjęli
uchwały nadające imię Przedszkolu
Miejskiemu nr 4 - Małych Odkryw-

ców oraz Przedszkolu Miejskiemu nr
10 - Jasia i Małgosi. Przyjęli uchwałę
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Miasto Gorzów, które będą brane
pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia
liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
kryteriów. Radni
podjęli ponadto
uchwały dotyczące wyrażenia zgody na darowiznę
nieruchomości,
zmiany uchwały
w sprawie podjęcia współdziałania przy realizacji
przedsięwzięcia
,,Redukcja emisji
zanieczyszczeń
powietrza w śródmieściu Gorzowa
Wlkp.”. Dokonali
także zmian w
uchwale budżetowej na rok 2015
oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata
2015-2030.
(mb)
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PRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Prezydium
Rady Miasta
Jan Kaczanowski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
okręg nr 3
10 marca (15.00-16.30)
jkaczanowski@rada.gorzow.pl
95 7355540

Robert Surowiec
Platforma Obywatelska
okręg nr 5
17 marca (15.00-16.30)
r.surowiec@ecf.pl
95 7355544

Sebastian Pieńkowski
Prawo i Sprawiedliwość
okręg nr 5
25 marca (15.00-16.30)
sebastianpienkowski@wp.pl
692 139 349

Zbigniew Syska
KW Ludzie dla Miasta
okręg nr 2
31 marca (15.00-16.30)
syskazbigniew@wp.pl
695 577 184

Okręg nr 1
(Zawarcie)

Krzysztof Kielec
Prawo i Sprawiedliwość
24 marca (15.30-16.30)
kkielec@rada.gorzow.pl
95 7355540

Patryk Broszko
Platforma Obywatelska
2 marca (16.00-17.00)
patryk.broszko@gmail.com
602 404 777

Piotr Paluch
KWW Jędrzejczak
5 marca (15.00-16.00)
ppaluch@rada.gorzow.pl
502 047 414

Grzegorz Musiałowicz
KW Ludzie dla Miasta
20 marca (15.30-16.30)
stow@wp.pl
603 289 599

Piotr Zwierzchlewski
KW Ludzie dla Miasta
6 marca (15.30-16.30)
pzwierzchlewski@rada.gorzow.pl
95 7355540

Okręg nr 2
(Wieprzyce)

Roman Sondej
Prawo i Sprawiedliwość
10 marca (15.30-16.30)
roms007@wp.pl
601 870 420

Halina Kunicka
Platforma Obywatelska
10 marca (13.00-14.00)
halinakunicka@tlen.pl
605 601 879

Jerzy Wierchowicz
Platforma Obywatelska
3 marca (17.00-18.00)
jerzywierchowicz@op.pl
603 942 739

Marcin Kurczyna
Sojusz Lewicy Demokratycznej
marcin.kurczyna@wp.pl
502 154 433

Mirosław Rawa
Prawo i Sprawiedliwość
17 marca (15.30-16.30)
ryava@wp.pl
95 7355540

Jerzy Synowiec
Platforma Obywatelska
27 marca (15.00-16.00)
adwokaci@blink.pl
95 7355540

Izabela Piotrowicz
Platforma Obywatelska
2 marca (9.00-10.00)
piotrowicz.iza@gmail.com
531 501 889

Ewa Hornik
KW Ludzie dla Miasta
13 marca (15.30-16.30)
ehornik@rada.gorzow.pl
95 7355540

Okręg nr 3
(Staszica)

Okręg nr 4
(Piaski)
Robert Jałowy
Prawo i Sprawiedliwość
3 marca (15.30-16.30)
rjalowy@wp.pl
608 835 176

Jerzy Sobolewski
Platforma Obywatelska
31 marca (14.00-15.00)
jerzysobolewski@interia.pl
600 248 981

Krzysztof Kochanowski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
kochanowski1976@wp.pl
660 265 797

Michał Szmytkowski
KW Ludzie dla Miasta
27 marca (15.30-16.30)
brm@um.gorzow.pl
95 7355544

Przewodniczący Rady Miasta i Wiceprzewodniczący

Okręg nr 5

pełnią dyżury w Urzędzie Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4
w godzinach 15.00-16.30, w pokoju 217, tel. 95 735 55 10

(Górczyn)

RADNI

Artur Andruszczak
Platforma Obywatelska
3 marca (10.00-11.00)
andrut11@poczta.onet.pl
669 983 377
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Marta Bejnar-Bejnarowicz
KW Ludzie dla Miasta
m.bejnar@gmail.com
95 7355540

Grażyna Wojciechowska
Polskie Stronnictwo Ludowe
wojciechowskagrazyna@wp.pl
604 239 387

Przemysław Granat
KW Ludzie dla Miasta
pgranat@rada.gorzow.pl
509 463 968

czekają na mieszkańców w sali 219
na I piętrze Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4
(tel. 95 721 96 73 lub 95 735 56 73)

WIĘCEJ INFORMACJI

Biuro Rady Miasta, tel. 95 7355 544
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Zmiany
w Urzędzie Miasta
Rozpoczął się proces restrukturyzacji i optymalizacji pracy Urzędu Miasta Gorzowa. Podejmując te trudne działania
staramy się zrealizować dwa priorytety: przygotować wdrożenie nowego zadaniowego systemu pracy, wszędzie tam
gdzie jest to zasadne oraz uczynić pracę urzędu bardziej
efektywną.
Głównym przesłaniem i ideą prowadzonych działań jest przekształcenie struktury urzędu tak, by zadania, jakie sobie stawiamy, można
było realizować sprawniej. Z obecnej,
nadmiernie rozbudowanej struktury,
pragniemy uczynić bardziej wydolny i sprawnie działający organizm
i tak np.: Gabinet Prezydenta oraz
Biuro Prezydenta zostały zlikwidowane. Powstało Biuro Konsultacji
Społecznych Promocji i Rewitalizacji
oraz Biuro Prasowe. W ramach tych
działań ograniczamy zatrudnienie
lub przesuwamy pracowników do
innych jednostek organizacyjnych.
Nie są to procesy łatwe, od pierw-

szych dni staramy się je realizować,
godząc zarządzanie bieżące z pracami pozwalającymi na szybkie wprowadzenie restrukturyzacji. Działania
te powinny przełożyć się już wkrótce
na efektywniejsze funkcjonowanie
urzędu. Na wszystkie wolne stanowiska dyrektorskie zostały ogłoszone konkursy. Na koniec roku, po
przeprowadzonym procesie optymalizacji urzędu, zatrudnienie powinno
być mniejsze. Przed rozpoczęciem
procesu restrukturyzacji w Urzędzie
Miasta Gorzowa zatrudnionych było
547 osób.
Wydział Organizacyjny

Po zmianach organizacyjnych w magistracie funkcjonują następujące wydziały:
Wydział Strategii Miasta, Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu, Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego,
Wydział Inwestycji, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział
Gospodarki Nieruchomościami
i Majątku, Wydział Geodezji i
Katastru, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydział
Komunikacji, Wydział Edukacji,
Wydział Kultury i Sportu, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Pion Ochrony Informacji Niejawnych, Wydział Administracyjny, Biuro Prasowe, Wydział
Organizacyjny, Wydział Audytu
Wewnętrznego, Kontroli i Analiz,
Stanowisko ds. BHP, Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów i
Spraw Mieszkańców, Biuro Konsultacji Społecznych, Promocji i
Rewitalizacji, Wydział Budżetu i
Rachunkowości, Wydział Podatków i Opłat, Biuro Egzekucji Administracji.
(mb)

Spotkanie polskich członków EUWT
W gorzowskim magistracie, 16 lutego spotkali się przedstawiciele krajowych jednostek samorządu terytorialnego
zainteresowani przystąpieniem do nowopowstającego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TransOderana (EUWT).
Reprezentanci administracji samorządowej, w tym Jacek Wójcicki,
prezydent miasta Gorzowa oraz Łukasz Marcinkiewicz, wiceprezydent
ds. gospodarki dyskutowali na temat
dalszego procesu tworzenia EUWT,
który jest jednym z priorytetów integracji Polski i Niemiec.
W listopadzie 2014 r. odbyło się
spotkanie EUWT, podczas którego
podpisano memorandum przystąpienia pomiędzy uczestnikami procesu
założycielskiego EUWT TransOderana z Republiki Federalnej Niemiec i
Rzeczpospolitej Polskiej.
Uczestnicy potwierdzili zamiar
pogłębiania partnerskiej współpracy

transgranicznej, która nastawiona
będzie na realizowanie zamierzonych celów oraz na stworzenie rozpoznawalnej i trwałej struktury w
postaci Europejskiego Ugrupowania
Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością TransOderana.
W ciągu ostatnich trzech lat intensywnej pracy członkowie Ugrupowania uzgodnili zasady współpracy,
które zostały zapisane w dokumentach tj. konwencji i statucie. Zważywszy na wybory samorządowe,
które odbyły się w listopadzie 2014
r. należało przypomnieć ideę EUWT,
przedstawić harmonogram działań

oraz zachęcić do dalszej współpracy,
co uczynił Marcin Krzymuski z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą.
Zadania ugrupowania będą polegały przede wszystkim na realizacji
i wspieraniu wspólnych projektów
transgranicznych, uwzględniających
wymiar samorządowy polityki regionalnej i centralnej. Ugrupowanie
realizować będzie w związku z tym
działania w obszarach takich jak:
propagowanie
transgranicznych
rynków pracy, wspieranie innowacyjnych i efektywnych małych i średnich przedsiębiorstw, wzmacnianie
gałęzi turystyki czy rozwój sportu i
kultury.
Dotychczas udział w EUWT zadeklarowało 17 członków po stronie
polskiej oraz 12 po stronie niemieckiej.
Małgorzata Tereszczyk-Kaczmarek
Wydział Strategii Miasta
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Stawiam na (…)
przedsiębiorczość z pasją

Są takie miejsca w naszym mieście, w których gorzowianie – pełni
pasji i zaangażowania – tworzą wyjątkowy klimat. Klimat, w którym
inni mogą przeżyć coś niezwykłego,
odkryć własne zainteresowania czy
wręcz zarazić się pasją. Przedstawiamy kilka takich osobowości, kilka
takich miejsc.
Monika Reinhardt przez lata
pracowała w firmie korporacyjnej.
W zeszłym roku postanowiła zmienić
swoje życie zawodowe. Jest kobietą
energiczną, uwielbia ludzi i podróże,
a gotowanie sprawia, że zapomina
o stresie. Postanowiła zrezygnować
z pracy na rzecz korporacji, połączyć swoje pasje i założyć własne
studio kulinarne – Let’s Cook, miejsce sprzyjające zatrzymaniu się
w codziennej gonitwie, odprężeniu,
miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu. Podczas war-
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fot. archiwum prywatne M. Reinhardt

„Stawiam na restytucję
dawnych, rzemieślniczych
zawodów, na fair trade,
slow food i… slow life.
Znajduję czas dla rodziny,
przyjaciół, na rozwijanie
własnych zainteresowań
i przedsiębiorczość z pasją.”

sztatów uczestnicy przekonują się,
że można czerpać przyjemność
z gotowania. Oprócz zajęć dla dorosłych Let’s Cook posiada także ofertę dla najmłodszych – warsztaty pn.

Mały Kucharz oraz Duży Kucharz.
Pasją Pani Moniki jest również fotografowanie, dlatego dokumentację
zdjęciową ze spotkań kulinarnych
często sporządza sama. Zdjęcia
można oglądać na fanpage’u studia.
W prowadzeniu studia przydatne
jest jej doświadczenie logistyczne. Pani Monika stawia na reklamę
szeptaną. To najlepsze potwierdzenie jakości wykonywanych w studio
usług.
Podobną historię drogi zawodowej ma pan Robert, właściciel Art
Cafe. Po kilkunastu latach pracy
w korporacji postanowił z niej zrezygnować i kupić kawiarnię artystyczną
od poprzednich właścicielek. Zaczął
organizować koncerty. Zamiłowania
muzyczne miał już we wczesnych
latach szkolnych: grał na instrumentach muzycznych, był dj-em. W swojej
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czywisty. Spotkania przeznaczone
są dla rodziców z dziećmi, są zróżnicowane tematycznie i odbywają się
raz w tygodniu. Na jednym z takich
spotkań pani Ola poznała inną młodą
mamę – Magdę. Połączyła je potrzeba
rozwoju osobistego. Obie spostrzegły, że w Gorzowie brakuje miejsca,
w którym kobiety (już nie tylko mamy)

by, które rezerwują bilety na kolejne
koncerty nawet „w ciemno”. Sama
kawiarnia to współczesna arkadia
dla wszystkich wędrowców znużonych bieganiną dnia powszedniego
– jak możemy przeczytać na stronie
internetowej.
Nieco odmienną jest historia
Aleksandry Franc. Gdy została
mamą, zaczęła poszukiwać porad,
głównie w zakresie macierzyństwa.
Jako młoda osoba postanowiła spożytkować swoją energię życiową początkowo na prowadzenie fanpage’a.
Po niedługim czasie wspólnie z koleżanką (również młodą mamą) założyła portal mamywgorzowie.pl oraz
Klub Mam Mamuśki – miejsce przyjazne mamom, przestrzeń wymiany
doświadczeń, nabywania nowych
umiejętności – i spotkania dla mam
z sieci przeniosły się na grunt rze-

mogłyby inwestować we własny rozwój. Założyły Centrum Biznesu SEJ

fot. archiwum prywatne A. Franc

kawiarni stara się promować przede
wszystkim gorzowskich muzyków.
Koncerty w Art Cafe mają charakter
kameralny, przez co są nastrojowe
i klimatyczne. Dodatkowym atutem
jest to, że po koncertach odbywają
się spotkania muzyków z publicznością. Pan Robert działa trzeci rok
i ma już stałą publiczność. Są oso-

JES i same zaczęły organizować
warsztaty, zapraszając specjalistów
od rozwoju osobistego.
Tomek „Mały” Biernacki (poniżej
na zdjęciu) wraz z Bartkiem „Kobim”
Kobeszko prowadzą studio tańca
Parkieciarnia w centrum miasta, które otworzyli dzięki wsparciu z unijnych środków. Na bannerze, rozwieszonym na ścianie w studiu, widnieją
hasła: pasja – zabawa – przyjaźń –
energia – radość. Tomek i Bartek
byli samoukami, uczyli się z kaset.
W międzyczasie uzupełniali swoje
wykształcenie w zakresie tańca. Teraz przekazują swoją pasję do tańca
kolejnym pokoleniom. Uczą tańca, bo
chcą się dzielić tym, co kochają, ale
również chcą, by młodzi ludzie nie
żałowali, że wybrali taniec, by taniec
był dla nich bezpieczny, by nie musieli borykać się później z kontuzjami. Młodzi uczestnicy podczas zajęć
tanecznych odwdzięczają im się tym,
że zarażają swoją młodzieńczą energią i uśmiechem.
To tylko kilka inicjatyw spośród
wielu powstałych w ostatnich miesiącach czy latach w Gorzowie. To
inicjatywy powstałe z ludzkich zainteresowań i pasji, dlatego cechuje je to, że są dobrze przemyślane
i sprecyzowane, wypełniają lukę i odpowiadają na potrzeby konkretnych
odbiorców. To również inicjatywy
zróżnicowane tematycznie, obejmują propozycje dla różnych grup społecznych i wiekowych. Dlatego nie
konkurują ze sobą, a współdziałają,
tworząc bogatą ofertę dla gorzowian
oraz uzupełniając propozycje instytucji publicznych.
Emilia Cepa
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fot. E.Chruścińska-Jackowiak

Kieruj się miastem...
…Matijosa Gebreselassie: tegorocznego stypendysty Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury, studenta III roku Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Telewizyjnej im. Leona
Schillera w Łodzi, na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej, specjalność – Film animowany i efekty specjalne. Laureata wielu nagród na festiwalach filmowych w kategorii filmu animowanego. Jego
„kreska” zachwyca. A każda kolejna praca tylko potwierdza talent, wyczucie i niezwykłe poczucie humoru. W stylu animowanej twórczości kieruj się miastem…

…relaksu: „lubię przedzierać się rowerem przez las, w
stronę Kłodawy, a gdy mam trochę sił to już dalej prostą
drogą na Lipy (w połowie drogi obowiązkowy przystanek na
wafelki za 99 gr w lokalnym sklepie! - niepisana tradycja”.
…miłości: „ja swoją znalazłem na Staszica...”

fot. B.Nowosielski

…aktywności: „zdecydowanie klub “U Szczepana”, to tu pierwszy raz miałem styczność z
tenisem ziemnym, a później odkryłem, że moją
prawdziwą, sportową miłością jest squash (miłością pokraczną i amatorską, ale szczerą)”.

fot. archiwum

fot. B.Nowosielski

…sentymentu:
„z tych wszystkich
miejsc chyba
I LO przy ul.
Puszkina.
3 lata.
Szkoda,
że tak krótko”.

…spotkań: „bardzo dziwna myśl - w PKP, po
prostu jadąc pociągami do Gorzowa zawsze
wiem, że spotkam swoich znajomych! “Tylko
przesiadki bolą mnie w Krzyżu” „.

fot. B.Nowosielski

…kultury: „mam przyjemne wspomnienia z
wakacyjnych wypraw rowerem po nowości do
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Budynek z pięknym wnętrzem - dosłownie i w
przenośni”.

fot. T.Chwalisz

…zachwytu: „Kino 60 krzeseł i Dyskusyjny Klub Filmowy - kolejny dowód na to, że niektóre miejsca tworzą ludzie. To tu, kilka lat temu,
rozpaliła się moja tląca miłość do filmu. Obecnie to już ognisko”.
Ewelina Chruścińska-Jackowiak
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warto wiedzieć

www.gorzow.pl

Nowe dowody osobiste

Dni otwarte
w gorzowskich szkołach
Szkoły podstawowe

4 marca - SP nr 12, ul. Dobra 16, godz. 15.00
5 marca - SP nr 6, ul. Gwiaździsta 14, godz. 17.00
		
- SP nr 21, ul. Taczaka 1, godz. 16.30
7 marca - SP nr 1, ul. Dąbrowskiego 23, godz. 10.00
9 marca - SP nr 20, ul. Szarych Szeregów 7, godz. 16.00
11 marca - SP nr 13, ul. Paderewskiego 5, godz. 16.00
12 marca - SP nr 4, ul. Kobylogórska 11, godz. 16.00-17.30
19 marca - SP nr 11, ul. Stanisławskiego 2, godz. 17.00
20 marca - SP nr 9, ul. Nowa 7, godz. 17.00
21 marca - SP nr 5, Al. Konstytucji 3 Maja 44, godz. 10.00
24 marca - SP nr 17, ul. Warszawska 19, godz. 16.30
26 marca - SP nr 15, ul. Kotsisa 1, godz. 16.30
30 maja - SP nr 20, ul. Szarych Szeregów 7, godz. 10.00-13.00

Szkoły gimnazjalne

5 marca - Gimnazjum nr 21, ul. Taczaka 1, godz. 16.30
12 marca - Gimnazjum nr 13, ul. Szwoleżerów 2, godz. 16.00
24 marca - Gimnazjum nr 18, ul. Dunikowskiego 5, godz. 10.00
26 marca - Gimnazjum nr 6, ul. Gwiaździsta 14, godz. 17.00
11 kwietnia - Gimnazjum nr 12, ul. Śląska 20, godz. 9.00
17 kwietnia - Gimnazjum nr 3, ul. Warszawska 18, godz. 16.30
18 kwietnia- Gimnazjum Sportowe nr 2, ul. Czereśniowa 4e, godz. 10.00
24 kwietnia - Gimnazjum nr 4, ul. Grobla 68a, godz. 11.00
9 maja - Gimnazjum nr 7, ul. Estkowskiego 3, godz. 10.00
16 maja - Gimnazjum nr 9, ul. Zamenhofa 2, godz. 10.00
23 maja - Gimnazjum nr 16, ul. Dunikowskiego 5, godz. 10.00
30 maja - Gimnazjum Sportowe nr 1, ul. Stanisławskiego 2, godz. 10.00

Szkoły ponadgimnazjalne

28 marca - Liceum Plastyczne, ul. Bema 1, godz. 10.00
		
- Liceum Katolickie im. św. Tomasza z Akwinu, ul. Drzymały 36,
		
godz. 10.00
11 kwietnia - II LO, ul. Przemysłowa 22, godz. 10.00
		
- IV LO, ul. Kosynierów Gdyńskich 8, godz. 9.30
		
- ZS Elektrycznych, ul. Dąbrowskiego 33, godz. 10.00
		
- ZS Ekonomicznych, ul. 30 Stycznia 29, godz. 9.00
		
- ZS nr 12, ul. Śląska 20, godz. 10.30
16 kwietnia - Zasadnicza Szkoła Zawodowa WZDZ, ul. Sikorskiego 95,
		
godz. 12.00-16.00
18 kwietnia - I LO, ul. Puszkina 31, godz. 10.00
		
- III LO, ul. Warszawska 18, godz. 10.00-12.00
		
- VIII LO, ul. Dunikowskiego 5, godz. 10.00-12.00
		
- ZS Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Czereśniowa 4e,
		
godz. 10.00
		
- ZS Budowlanych, ul. Okrzei 42, godz. 10.00-13.00
		
- ZS Odzieżowych, ul. Śląska 64c, godz. 9.00-13.00
		
- I Społeczne LO, ul. Kazimierza Wielkiego 65a, godz. 11.00
25 kwietnia - ZS Mechanicznych, ul. Dąbrowskiego 32, godz. 10.30-13.00
		
- ZS Gastronomicznych, ul. Okólna 35, godz. 10.00
		
- ZS Ogrodniczych, ul. Poznańska 23, godz. 9.00
30 maja - Sportowe LO, ul. Stanisławskiego 2, godz. 10.00
(mb)

Od 1 marca będzie obowiązywał
nowy wzór dowodu osobistego. Na
nowych dowodach osobistych nie
będzie m.in. adresu zameldowania,
skanu podpisu oraz informacji o kolorze oczu i wzroście. Dodatkowo
pojawi się szereg nowych zabezpieczeń, m.in. dwukrotnie powtórzone
zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu
znacznie trudniej będzie go sfałszować. Na nowym dowodzie osobistym
znajdą się też informacje o polskim
obywatelstwie. W związku z tym, że
zniknie adres zameldowania przy
każdej zmianie meldunku nie trzeba
będzie wymieniać dowodu. Wniosek o nowy dowód osobisty złożymy
w dowolnej gminie, niezależnie od
meldunku.
Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu
terminów w nich określonych. Nie
będzie konieczności wymiany dokumentów.
Dowody osobiste wydawane są
bez konieczności uiszczenia jakichkolwiek opłat. Więcej o zmianach na
www.gorzow.pl.
Wydział Spraw Obywatelskich,
(az)

Zmiana rachunków Urzędu
Miasta
Od 1 stycznia zmieniły się numery rachunków bankowych. Urząd
Miasta Gorzowa Wlkp. i pozostałe
jednostki budżetowe obsługiwane są
przez PKO BP S.A.
Nowe numery rachunków bankowych sprawdzimy na stronie:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/117/Rachunki_bankowe/
Do dyspozycji mieszkańców jest
5 punktów kasowych PKO BP S.A.,
w których płatności na rzecz Miasta
dokonywane są bez dodatkowych
opłat:
1. PKO BP S.A. Oddział 1,
ul. Kosynierów Gdyńskich 79
2. PKO BP S.A. Oddział 2,
ul. Górczyńska 21
3. PKO BP S.A. Oddział 3,
ul. Jagiełły 3
4. Punkt kasowy PKO BP w Urzędzie
Miasta ul. Sikorskiego 3-4
5. Punkt kasowy PKO BP w Urzędzie
Miasta ul. Przemysłowa 53
Wydział Budżetu i Rachunkowości
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POD honorowym PATRONATEM
Prezydenta Miasta Gorzowa
1 marca

7 marca

Konkurs czytelniczo-plastyczny
,,Mój ulubiony bohater książkowy”
Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz
uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Jego celem jest
popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych. Rozpoczyna się 1 marca, zakończy 19 czerwca ogłoszeniem
wyników i wręczeniem nagród.
Organizator: Centrum Szkoleniowe MEMO

Koncert Michała Kwiatkowskiego ,,Chopin Etc.”
Koncert będzie promocją najnowszej płyty artysty, wydanej w październiku 2014 r., która jako pierwsza została
wydana w Polsce.
Miejsce: Teatr im. Juliusza Osterwy, ul. Teatralna 9,
godz. 19.00
Organizator: Fundacja Czysta Woda

14 marca

3-4 marca
Targi Edukacyjne ,,Absolwent 2015”
Impreza o charakterze regionalnym, organizatorzy spodziewają się zwiedzających z trzech województw.
Miejsce: Hala Sportowa OSiR, ul. Słowiańska
Organizator: Metro - Gewert

Spektakl ,,Żużel moje życie”
Bohaterami przedstawienia będą najlepsi polscy zawodnicy żużlowi z lat 70. XX wieku. Celem imprezy jest
pomoc charytatywna i zebranie środków na działalność
Fundacji Bogusława Nowaka.
Miejsce: Teatr im. Juliusza Osterwy, ul. Teatralna 9,
godz. 17.00
Organizator: Fundacja Bogusława Nowaka

Program Jubileuszowej X KONFERENCJI KOBIET - GORZÓW 2015
„EWA I ADAM - TO NIE JA BYŁAM EWĄ…” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta
9:15-9:30 Ô Rejestracja uczestników, zwiedzanie stoisk promocyjnych
zdrowia i urody – Sala Kameralna i Sala Prób
9:50 Ô FOYER - Wernisaż malarstwa artystki mgr Agaty Kauczuk-Jagielnik „Kobiety i kwiaty w malarstwie”
10:00-11:00 Ô Koncert „Najpiękniejsze arie operetkowe i musicalowe”
Wykonawcy: Karolina Garlińska - sopran, Bartosz Kulczyk - tenor, Mirosław Niewiadomski - tenor
11:10-11:25 Ô „Kobieto! Udowodniłaś przez 10 lat, że jesteś niepowtarzalna i nieprzewidywalna!” prezes Fundacji „Czysta Woda” mgr Grażyna
Wojciechowska
11:25-11:35 Ô Pokaz mody COCO CHANEL w wykonaniu uczniów ZS
Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego
11:35-11:45 Ô ZUZA & HANKA „…jed…duj…ROMA !!!” - Tańce Cygańskie
11:45-12:45 Ô Przerwa
Gości zapraszamy do Sali Kameralnej i Sali Prób w celu skorzystania z
badań promocyjnych w zakresie profilaktyki i zdrowia oraz zapoznania
się z najnowszymi trendami makijażu i stylizacji.
12:45-12:55 Ô ZUZA & HANKA „…jed…duj…ROMA !!!”- Taniec Orientalny
12:55-13:10 Ô „Miłość, pożądanie, fascynacja czyli kobiety w oczach
mężczyzn w literaturze polskiej” – dr Anita Kucharska-Dziedzic, wykładowczyni Uniwersytetu Zielonogórskiego, prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „BABA” w Zielonej Górze
13:10-13:25 Ô Recital w wykonaniu Michała Kwiatkowskiego
13:25-13:35 Ô „Współczesna kobieta - harmonia serca, ciała i umysłu”
dr Anna Czekirda, rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.
13:35-13:50 Ô Pokaz mody koronkowej – inspiracje z Międzynarodowego Festiwalu Mody w San Remo 2014 i propozycja mody WIOSNA 2015
w wykonaniu uczniów ZS Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego
13:50 Ô Słodki poczęstunek przygotowany przez restaurację Pasja, hipermarket Tesco oraz pokaz kelnerski w wykonaniu uczniów Zespołu
Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać

