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Pierwsi powitali wiosnę

Było głośno i kolorowo, zarówno podczas przemarszu korowodu, jak i palenia Marzanny – wszystko po to, by zima już
nie wróciła. Dzieci z Zawarcia jako pierwsze powitały wiosnę, bo już 20 marca.
Pogotowie Opiekuńcze i Stowarzyszenie Św. Eugeniusza de Mazenoda do powitania wiosny zaprosili
także Zespół Szkół Odzieżowych, Ze-

Gorzów świętował
z pionierami
str. 3-4

spół Szkół nr 12 oraz Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27. W sumie w
barwnym korowodzie wystartowała
ze Starego Rynku prawie setka dzie-

Gorzowski DJ zagrał
w Alpach
str. 10

ci zaopatrzonych w transparenty,
kolorowe kwiaty i baloniki. Główne
obchody pożegnania zimy odbyły się
już 20 marca na terenie Miejskiego
Ośrodka Sportu przy ul. Fabrycznej.
To tam spłonęła Marzanna, a przy
ognisku zabawa toczyła się dalej.
Były pieczone jabłka i chleb, słodycze, śpiewy oraz tańce.
Anna Zaleska
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Gorzów świętował z pionierami

Dzięki obchodom 70. rocznicy ustanowienia administracji
polskiej w naszym mieście i Dnia Pioniera gorzowianie mogli poczuć atmosferę tamtych dni i to w towarzystwie prezydenta III RP Bronisława Komorowskiego.
– Dzisiaj z szacunkiem chylę głowy przed wszystkimi, którzy właśnie
w okresie powojennym tworzyli podwaliny nowej rzeczywistości. Gratuluję wszystkich sukcesów mieszkańcom tego miasta. Szczególnie
kłaniam się tym, którzy mieli przed

laty siłę, by walczyć o polskość
– dziękował 27 marca prezydent III
RP Bronisław Komorowski podczas
spotkania z pionierami w Filharmonii Gorzowskiej.
Wszyscy gorzowianie spotkali się
na placu Grunwaldzkim. Tutaj im-

preza rozpoczęła się od korowodu
pionierów. Przebrani za pierwszych
mieszkańców uczniowie szkół oraz
harcerze z tobołkami wkroczyli na
plac, gdzie już był wóz konny, a także
koza i ptactwo w klatkach, ognisko,
rozbrzmiewały również piosenki
z tamtych lat. – Proszę przyjąć nasz
podziw, szacunek i wdzięczność za
to, co zrobiliście dla Gorzowa, dla
nas Wszystkich. Gorzów to miasto
ludzi wolnych, odważnych, gotowych
do poświęceń na rzecz wspólnego
dobra. To miasto w którym panuje
duch wolności i odwagi. To Wy, drodzy Pionierzy, nadaliście mu taki
charakter – mówił Jacek Wójcicki,
prezydent Gorzowa. Nie zabrakło też
wzruszeń. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gorzowa z rąk przewodniczącego Rady Miasta Roberta
Surowca odebrała Zofia Nowakowska, przewodnicząca i założycielka
Klubu Pioniera. Od 1974 r. pracując
w klubie Nowakowska opiekowała
się środowiskiem pionierskim, zabezpieczyła bardzo dużo pamiątek
z pierwszych powojennych lat, głównie zdjęć i dokumentów, ponadto jest
autorką wielu publikacji. Na placu
Grunwaldzkim był także prezydent
III RP B. Komorowski.
cd. str. 4


wokół nas

Zwieńczeniem uroczystości 27
marca był wieczorny koncert Adama Bałdycha pt. Mozaika, zorganizowany w Filharmonii Gorzowskiej.
W przygotowaniu imprezy Miasto
Gorzów połączyło siły z Lubuskim
Urzędem Wojewódzkim, który jako

Miasta, radni oraz Dariusz Rymar,
dyrektor Archiwum Państwowego w
Gorzowie. Były wspomnienia, życzenia i podziękowania za trud włożony
w tworzenie polskości w naszym
mieście. - Na początku było nas 1282
osoby. Teraz jest niewiele ponad 50
osób. Co roku odchodzi kilkoro z
nas. Chcemy zostawić po sobie ślad.
Dlatego dzięki naszej działalności
powstało Archiwum Klubu Pioniera
- mówiła Z. Nowakowska. – Cieszę
się, że uroczystości w tym roku w
sumie trwały aż trzy dni. 26 marca
w archiwum odbyła się uroczystość
składająca się z dwóch wydarzeń.
Najpierw otworzyliśmy wystawę pt.
„Co przywieźli w swoich bagażach
przesiedleńcy”, była też promocja
książki napisanej specjalnie na tę
okazję – podsumował D. Rymar.
Spotkanie zakończyło się złożeniem kwiatów pod pomnikiem na
nadwarciańskim bulwarze.

pierwszy wystąpił do prezydenta III
RP B. Komorowskiego z prośbą o patronat honorowy.
Natomiast 28 marca z okazji Dnia
Pioniera w magistracie z pionierami
spotkali się prezydent J. Wójcicki,
R. Surowiec, przewodniczący Rady

(esc, az)

Dyrektorem Urzędu Miasta od 9 kwietnia będzie Sabina Ren
(ur. 1974 r.). Posiada
doktorat z ekonomii w
specjalności polityka
regionalna, ekonomia,
turystyka, Uniwersytet Szczeciński.
Ukończyła także studia podyplomowe – ewaluacja projektów i programów unijnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. W l. 1999-2015
pracownik Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ostatnio dyrektor generalny LUW, wcześniej m.in. dyrektor
Wydziału Zarządzania Funduszami
Europejskimi.


Dyrektorem Biura Prasowego od 1
kwietnia jest Agata
Dusińska (ur. 1975
r.). Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu
w Gorzowie, kierunek
– zarządzanie kadrami. W l. 20142015 koordynator projektu Program
Operacyjny Kapitał Ludzki w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania
Ziemia Pyrzycka. Wcześniej m.in.
asystent burmistrza w Urzędzie
Miejskim w Pyrzycach.

Fot. Archiwum prywatne

Fot. Archiwum prywatne

Podczas konferencji prasowej, 25 marca prezydent Jacek Wójcicki ogłosił wyniki
konkursów na stanowiska
dyrektorskie w Urzędzie
Miasta oraz Gorzowskim
Centrum Pomocy Rodzinie
i przedstawił nowego rzecznika prasowego.

Od 1 maja dyrektorem Wydziału Administracyjnego będzie
Marcin Kazimierczak
(ur. 1975 r.). Ukończył
studia inżynierskie o
kierunku systemy informatyczne – Uniwersytet Szczeciński. W l. 2013-2015 specjalista rozwiązań hurtowni danych i Business
Intelligence w PGE Systemy S.A.
Wcześniej pracował m.in. w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S. A.,
Banku Pocztowym w Bydgoszczy i
Elektrociepłowni Gorzów.

Fot. Archiwum prywatne

Nowi dyrektorzy i rzecznik
prasowy

Justyna
Pawlak (ur.1983 r.) od 15
kwietnia będzie dyrektorem Gorzowskiego
Centrum Pomocy Rodzinie. Jest magistrem
pedagogiki
ogólnej,
Uniwersytet Szczeciński. Obecnie
studiuje prawo na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu. W l.
2012-2015 kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubniewicach, a wcześniej pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Deszcznie.
Na
stanowisko
rzecznika prasowego
prezydent mianował
Ewę Sadowską-Cieślak (ur. 1987 r.), od
2014 r. zatrudnioną
w Urzędzie Miasta
na stanowisku ds. działań informacyjnych. Ukończyła filologię polską
– komunikacja medialna na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wcześniej
była współpracownikiem Telewizji
Polskiej S.A na stanowisku dziennikarz-prezenter oraz reporterem Telewizji Kablowej TeleŻet w Żarach.
(az)
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Dawny blask znowu zachwyca
Willa Lehmanna, to bez wątpienia jeden z najcenniejszych obiektów gorzowskiej
architektury secesyjnej, który po remoncie uroczyście
otwarto 5 marca.
Prace związane z rewitalizacją
ruszyły 18 lipca 2013 r. Pierwszy
etap polegał na remoncie dachu
i trwał do listopada 2013 r. Środki
na ten cel pochodziły z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Samorządu Województwa Lubuskiego. Podczas drugiego etapu
odnowiono elewację i wnętrza budynku oraz wymieniono wszystkie
instalacje.
Willa Lehmanna, zachowana w
stanie niezmienionym, jest budowlą dwukondygnacyjną zbudowaną
na planie wielobocznym z wysokim
podpiwniczeniem i bardzo rozbudowanym użytkowym poddaszem.
Asymetryczne w swoim kształcie
i rozmieszczeniu poszczególne elementy elewacji ozdobione zostały
ornamentami roślinno-kwiatowymi

oraz motywami zbliżonymi do kartuszy.
Wnętrze willi, jedno z najlepiej
zachowanych gorzowskich obiektów architektury secesyjnej, stanowi
przykład nowatorskich jak na ówczesne czasy rozwiązań, a jednocześnie jest ważnym świadectwem

tego, jak pojmowano i kształtowano
wnętrze zamożnego mieszczańskiego domu.
Mieszkańcom Gorzowa budynek
w pełni ponownie zacznie służyć od
kwietnia.
Ewa Sadowska-Cieślak
WiMBP im. Zbigniewa Herberta

Lubuskie Wawrzyny rozdane
Podczas 21. edycji konkursu nagrody trafiły do Czesława Sobkowiaka, Małgorzaty Konopnickiej i Donata Linkowskiego.

Spotkanie w zielonogórskiej bibliotece 28 lutego było też okazją
do wręczenia nagród w 10. edycji
konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy oraz 2. edycji konkursu Lubuski
Wawrzyn Dziennikarski. Nagrodę
odebrał również gorzowianin Robert Piotrowski. Dyplom uznania
powędrował do niego za książkę pt.
„100 lat Parku Róż. Park miejski od
Cesarza Wilhelma do dziś”. Z kolei
nagroda przyznana przez gorzowski
oddział ZLP trafiła do poety, rzeźbiarza, krytyka Jerzego Gąsiorka. Drugą nagrodę w tej kategorii odebrał
fraszkopisarz i aforysta Tadeusz
Szyfer.
Nagrodę
specjalną
odebrał
dziennikarz Radia Zachód Janusz
Życzkowski za książkę „Opowieść
pierwsza”.
(esc)
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Inteligentna Szkoła w Gorzowie
W Zespole Szkół nr 20 ruszył
projekt Inteligentna Szkoła.
Dzięki temu w placówce pojawi się nowoczesny sprzęt
informatyczny i niezbędna
infrastruktura.
Porozumienie w tej sprawie pomiędzy Miastem Gorzów, Urzędem
Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz firmą IRS Firma Image Recording Solutions Sp. z o.o.
podpisano 26 lutego w gorzowskim
magistracie.
W ramach projektu Urząd Marszałkowski zaprosił do uczestnictwa
wszystkie firmy, które nieodpłatnie,
kompleksowo wdrożą inteligentne
rozwiązania w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnokomunikacyjnych (TIK) w wybranych
szkołach. Celem projektu jest wypracowanie, a następnie upowszechnienie modelowego rozwiązania, które
zostanie wykorzystane przy realizacji projektu „Lubuska e-Edukacja”
finansowanego ze środków UE w ramach RPO 2014-2020.
– Jako województwo chcemy,
osiągnąć jeden cel. Chcemy posiąść
wiedzę, co jest ważne w szkole, co
się sprawdza, a co niekoniecznie
musi być na wyposażeniu. Ta wiedza
będzie nam potrzebna, abyśmy w tej

perspektywie finansowej mogli korzystać ze środków Unii Europejskiej
i aby udało nam się rozpisać konkursy na wyposażenie szkół w całym
regionie – tłumaczył Bogdan Nowak,
członek Zarządu Województwa Lubuskiego.
– Bardzo cieszymy się, że Zespół
Szkół nr 20 ma szanse uczestniczyć
w tym projekcie. Placówka dzięki
temu pozyska nowy sprzęt kompu-

terowy. To ważne, że będziemy mieli
możliwość zweryfikowania potrzeb
szkoły i w przyszłości dostosowania
sprzętu, do rzeczywistego zapotrzebowania – mówiła Agnieszka Stanisławska, zastępca prezydenta.
W ramach realizacji projektu
do SP nr 20 trafią między innymi:
komputery stacjonarne, tablica oraz
rzutnik multimedialny.
(esc)

Zakanale bezpieczne
Dobra informacja dla mieszkańców gorzowskiego Zakanala. 2 marca oficjalnie
zakończył się pierwszy etap
projektu, który polegał na
ochronie przeciwpowodziowej obszaru zlewni Kanału
Siedlickiego.
Realizacja przedsięwzięcia była
konieczna ze względu na niewystarczającą skuteczność istniejącego
systemu melioracyjnego, który nie
zapewniał sprawnego odprowadzania wód gruntowych przy wysokich
stanach wody w Warcie i długotrwałych opadach atmosferycznych.


Skutkowało to występowaniem zagrożenia powodziowego i stwarzało
zagrożenie dla życia ludzi, ich zdrowia i majątku. Była to także bariera
dla rozwoju gospodarczego i urbanistycznego miasta. – Pamiętam jak
przyjechałam tu po raz pierwszy. Sytuacja była dramatyczna, uniemożliwiała bezpieczne poruszanie. Wtedy
podjęłam decyzję, że bezwzględnie
konieczne jest zabezpieczenie tego
terenu - mówiła podczas uroczystego
otwarcia marszałek Elżbieta Polak.
Prace polegały m.in. na budowie
przepompowni Siedlice, kanału odprowadzającego wodę z przepompowni do rzeki Warty oraz kanału
łączącego projektowaną przepom-

pownię Siedlice z Kanałem Siedlickim. Całość kosztowała prawie 14
mln zł. – Dzięki takim inwestycjom
możemy spać spokojnie. Pamiętam
rok 2010, to była nieustanna walka
z żywiołem, która trwała ponad pół
roku. To ogrom strat i ludzkich dramatów – wspominał prezydent Jacek Wójcicki.
Przedsięwzięcie było prowadzone przez Województwo Lubuskie
w imieniu którego działał Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Zielonej Górze w partnerstwie
z Miastem Gorzów. Projekt współfinansowała Unia Europejska w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
(esc)
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Jubileuszowa X Konferencja Kobiet
Porady dietetyka, konsultacje
ze stylistą, doradcą zawodowym, czy dyskusje na temat
profilaktyki chorób nowotworowych – to tylko część
programu tegorocznej jubileuszowej Konferencji Kobiet.
Organizatorem i pomysłodawcą
imprezy już od dziesięciu lat jest radna Grażyna Wojciechowska, prezes
Fundacji Czysta Woda.
Spotkanie, 7 marca w Filharmonii
Gorzowskiej, rozpoczęło się od wernisażu malarstwa Agaty Kaczuk-Jagielczyk, która poprzez swoje obrazy
pokazała „Kobiety i kwiaty w malarstwie”. Zaraz po tym publiczność
porwał koncert „Najpiękniejsze arie
operetkowe i musicalowe” w wykonaniu Karoliny Garlińskiej – sopran,
Bartosza Kuczyka – tenor oraz Mirosława Niewiadomskiego – tenor.
Podczas przerwy panie mogły
skorzystać z badań promocyjnych
w zakresie profilaktyki i zdrowia oraz
zapoznać się z najnowszymi trendami makijażu i stylizacji. Jak co roku
nie zabrakło ciekawych wykładów.
Dr Anita Kucharska-Dziedzic z Uniwersytetu Zielonogórskiego, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Kobiet „BABA” zreferowała
temat miłości, pożądania i fascynacji
kobiet w oczach mężczyzn w literaturze polskiej. O harmonii serca, ciała
i umysłu współczesnej kobiety mówiła natomiast dr Anna Czekirda, rektor

Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie.
– Przez dziesięć lat dyskutowaliśmy
na wiele ważnych tematów, które
interesują każdą kobietę. Organizacja spotkań jest konsekwencją wielu
przemian. Kobiety chcą być świadome swoich praw, aktywne zawodowo
i społecznie. Cieszę się, że panie co
roku tak licznie chcą być z nami - mówiła Grażyna Wojciechowska.
Wisienką na konferencyjnym torcie był mini recital w wykonaniu Michała Kwiatkowskiego. X jubileuszo-

wej konferencji kobiet „ Ewa i Adam
– to nie ja byłam Ewą…” patronował
Prezydent Miasta Gorzowa – Jestem
pełen podziwu dla organizacji imprezy. To ogrom pracy i energii. Choć czasami towarzyszy temu sporo emocji,
liczę na kolejne edycje i pozytywną
współpracę – deklarował prezydent
Jacek Wójcicki.
Konferencję zakończył słodki
poczęstunek oraz pokaz kelnerski
w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół
Gastronomicznych.
(esc)

Rusza przebudowa ulicy Dobrej
Prezydent Jacek Wójcicki,
26 marca podpisał umowę
z wykonawcą modernizacji
II etapu ul. Dobrej – Przedsiębiorstwem Budownictwa
Ogólnego BUDOMEX S.A.
Prace budowlane ruszają w połowie kwietnia i ul. Dobra zostanie
kompleksowo przebudowana na
odcinku 1,3 km od skrzyżowania z

ul. Artylerzystów do skrzyżowania
z ul. Folwarczną. Zostanie wykonana nowa konstrukcja drogi wraz
z nawierzchnią. Powstanie asfaltowa
ścieżka dla pieszych i rowerzystów,
oddzielona od jezdni pasem zieleni.
Przy skrzyżowaniu z ul. Artylerzystów po obu stronach jezdni pojawią
się dwa przystanki autobusowe.
Wody opadowe z ul. Dobrej zostaną odprowadzone przez wpusty
uliczne do kanalizacji deszczowej.

Zamontowanych zostanie 45 słupów
oświetleniowych z energooszczędnymi oprawami w technologii LED
i zagospodarowane tereny zielone.
Koszty realizacji robót, które mają
być wykonane do 10 listopada br. to
6.014.700 zł, w tym: 3.000.000 zł to
dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
- Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
(az)
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Uczczono Żołnierzy Wyklętych
Tegoroczne obchody Święta Żołnierzy Wyklętych w Gorzowie trwały od 1 do 8 marca.
Obchody rozpoczęły się od zbiórki publicznej na Pomnik Żołnierzy
Wyklętych zorganizowanej przez
Stowarzyszenie na rzecz Budowy
Pomnika Żołnierzy Wyklętych w naszym mieście. Uczestnicy obchodów
uczestniczyli w mszach świętych,

specjalnych prelekcjach, w tym dr.
Dariusza Kucharskiego pt. „Dlaczego należy pamiętać o Niezłomnych”
połączoną z promocją książki o Żołnierzach Wyklętych, filmowych projekcjach oraz biegu pamięci żołnierzy wyklętych ,,Tropem Wilczym”. 260

osób pobiegło 1 marca na dystansie
1963 metrów. W kategorii kobiet
zwyciężyła Joanna Karska, a wśród
mężczyzn Rafał Misjan. Uroczystości
odbyły się pod patronatem Biskupa
dr. Stefana Regmunta, Ordynariusza
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
oraz Elżbiety Rafalskiej, poseł na
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
(mb,az)

O regionie i tożsamości
,,Zakochaj się w regionie” to tytuł konferencji, która odbyła
się 9 marca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.
Dwuczęściowe spotkanie poświęcone było zagadnieniom: edukacji
regionalnej w kształtowaniu poczucia tożsamości oraz kształtowania
poczucia tożsamości regionalnej w
działaniach realizowanych przez
placówki edukacyjne i kulturalne.
- Tytuł konferencji jest dość filuterny, bo czyż nie ma innych obiektów do zakochania się? Temat jest
jednak ważny i poważny, a prezen

tacje prelegentów - ciekawe - mówił
podczas otwarcia konferencji Jerzy
Kaliszan z Wojewódzkiego Ośrodka
Metodycznego w Gorzowie. Wśród
osób omawiających poszczególne
tematy konferencji byli m.in. Bogumiła Burda, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Paweł Leszczyński,
prof. PWSZ w Gorzowie, dr hab. Dariusz Rymar z gorzowskiego Archiwum Państwowego.

Celem konferencji było przede
wszystkim promowanie idei regionalizmu oraz przedstawienie projektów, które realizują w tym zakresie
placówki edukacyjne i kulturalne.
Towarzyszyła jej wystawa zbiorów
dotyczących początków szkolnictwa
regionu gorzowskiego po 1945 r.,
znajdujących się w zasobach BP
WOM w Gorzowie.
Organizatorem spotkania była Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego oraz Biblioteka Główna PWSZ w Gorzowie.
Maja Bukowska

społeczeństwo
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Zadanie wykonane!
28 lutego Klub
Sportowy ADMIRA
zrealizował
wylicytowany
podczas finału
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej
Pomocy voucher
na przejażdżkę
ulicami Gorzowa.
Autosan H921 osobiście
poprowadził
prezydent Jacek
Wójcicki.
Przypomnijmy, aby wesprzeć
WOŚP prezydent wystawił na licytację przejażdżkę swoim prywatnym autobusem. Wycieczka została
sprzedana za 2,7 tys. zł. Voucher trafił do gorzowskiej ADMIRY.
- Dzisiaj przyjemności i realizacja zadania. Pojedziemy wszystkimi ulicami miasta. Autosan H9-21
co prawda wartości materialnej
nie ma, ale duchowa jest ogromna

- mówił prezydent Jacek Wójcicki.
Wycieczka trwała ponad godzinę.
Chętnych było tak wielu, że uczestników trzeba było podzielić na dwie
grupy. Po zakończonej przejażdżce
odbył się podsumowujący tegoroczne ferie zimowe piknik. – Było warto! Chcieliśmy zrobić frajdę naszym
podopiecznym, a przy okazji wesprzeć konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Konkurencja pod-

czas licytacji była rzeczywiście duża,
ale najważniejszy jest szczytny cel
- podsumował Tomasz Maciejewski,
prezes gorzowskiej ADMIRY.
Podczas tegorocznego finału
WOŚP prezydent J. Wójcicki wystawił na licytację także voucher na jajecznicę jego pomysłu i wykonania.
Zadanie zrealizował za 1,3 tys. zł
w Kupcu Gorzowskim.
(esc)

WileńSKIE dźwięki i smaki
Obchody tegorocznych Kaziuków, przygotowanych tradycyjnie przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej we współpracy z innymi instytucjami, trwały od 1 do 26 marca.
W ich ramach w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 11 marca odbył się koncert „Śpiewajmy
pieśni kresowe w naszym Gorzowie”. Wśród wykonawców byli uczniowie Szkoły Muzycznej im. Ciesielskiego, uczniowie Zespołu Szkół Odzieżowych, Chór
Uniwerek przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz
uczniowie Zespołu Szkół im. Ambasadorów Praw
Człowieka. Po koncercie wykład na temat roli króla
Kazimierza Wielkiego w rozwoju państwa polskiego
wygłosił prof. dr hab. Paweł Leszczyński. Natomiast
21 marca odbył się mini jarmark wileński ,,Smaki,
smaczki z Wileńszczyzny oraz koncert Polskiego Zespołu Artystycznego Znad Mereczanki - Jaszuny na
Litwie, a 26 marca spotkanie pokoleń „Ocalmy mowę
naszych przodków od zapomnienia” oraz ogłoszenie
wyników konkursów i wręczenie nagród Międzynarodowego Konkursu Igłą Malowane oraz Gorzowskiej
Palmy Wielkanocnej.
(mb)
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Fot. Archiwum prywatne T. Biernacki

Gorzowski DJ zagrał w Alpach

- Wiedziałem, że mogę spodziewać się dobrej zabawy, ale było naprawdę niesamowicie –
wspomina Tomasz Biernacki, który grał od 7 do 13 marca na Snow Show Music Fest w Alpach.
Tomek Biernacki, czyli DJ Mały w
Alpach nie tylko grał w towarzystwie
innych DJ-ów, ale i znakomitych artystów Goorala, Grubsona, Dawida
Podsiadło czy zespołów Rasmentalizm, Łąki Łan, Kamp, Curly Heads.
– Grałem dla ponad dwóch tysięcy
uczestników festiwalu i myślę, że

byłem dobrą alternatywą dla muzyki klubowej – zauważa gorzowianin,
który na swoim koncie ma już udział
w takich największych polskich imprezach jak Rytm Ulicy w Pile, Free
Mind Festiwal w Białymstoku czy Hip
Hop City w Jarosławcu. Występował
także w Chorwacji czy Francji. Mu-

Jubileuszowa PIGI

zyka dla niego to wielka przygoda.
Z reguły gra w duecie z Bartoszem
Kobeszko, z którym na co dzień prowadzi studio tańca i właśnie taniec
to jego kolejna wielka pasja. Przed
nim kolejne wyzwania m.in. w maju
udział w Czechach w Street Dance
Kamp.
(az)
Już po raz dziesiąty gorzowską
publiczność bawiły studenckie kabarety z całego kraju. 28 lutego w auli
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbył się X Przegląd Kabaretów
Studenckich PiGi. Młodzi kabareciarze tradycyjnie rywalizowali o Złotą
Świnię, która ostatecznie trafiła do
zielonogórskiej Zalotki. Publiczność
najbardziej rozbawił kabaret Pod
Napięciem z Gdańska, który wywalczył Świnię Publiczności. W imprezie
ponadto uczestniczyli - kabaret Fifa
Rafa z Bełżyc, Wojciech Leśniowski
z Zielonej Góry, kabaret Companieros
z Ostrowca Świętokrzyskiego, kabaret O Tak O z Białegostoku i kabaret
Nomen Omen z Krakowa. Gwiazdą wieczoru był natomiast kabaret
Trzecia Strona Medalu z Krakowa,
który zwyciężył w ubiegłym roku.
(az)

10

wydarzenie

www.gorzow.pl

Chopin Etc. Michała Kwiatkowskiego
To było wydarzenie
pełne energii, pasji,
wzruszeń i uniesień
– tak spotkanie
w gorzowskim
teatrze z Michałem
Kwiatkowskim
komentowali
widzowie.

7 marca muzyk dał pierwszy
koncert w Polsce, powiązany z promocją płyty „Chopin Etc.”– Jestem
szczęśliwa, że po latach nasz rodowity mieszkaniec zagrał w Gorzowie. Jesteśmy z niego dumni i mamy
nadzieję, że był to pierwszy, ale nie
ostatni koncert – komentowała pomysłodawczyni i współorganizatorka
koncertu Grażyna Wojciechowska,

radna Rady Miasta i prezes Fundacji
Czysta Woda.
Michał Kwiatkowski zaprezentował muzykę ze swojej najnowszej
płyty. - Na krążku znalazł się m.in.
duet z Elodie Frégé, zwyciężczynią
francuskiego programu „Star Academy” oraz utwór Mama, poświęcony zmarłej matce artysty. W moich
utworach dominują dwie inspiracje.

Po pierwsze muzyka Fryderyka Chopina, którą rozumiem i kocham bezgranicznie oraz ukochany głos mojej
mamy – tłumaczył M. Kwiatkowski.
Od strony technicznej organizację koncertu wspierał Jazz Club Pod
Filarami z Bogusławem Dziekańskim na czele. Koncert odbył się pod
Honorowym Patronatem Prezydenta
Miasta Gorzowa.
(esc)

Rewolucja balonowa

Fot. E. Kunicka

Jaki jest obraz pierwszego pokolenia dorastającego w III RP? Czy wykorzystało ono wszystkie aspekty
wolności, którą zapewnili im rodzice
obalając komunę?
W gorzowskim teatrze można obejrzeć
monodram Julii Holewińskiej „Rewolucja balonowa”. Sztuka jest sentymentalnym wspomnieniem początków transformacji ustrojowej
i gospodarczej w Polsce. Główna bohaterka
Wiktoria, w tej roli Kamila Pietrzak-Polakiewicz, wspomina początek lat 90. Jest to swoisty bilans zysków i strat, jakie były udziałem
pokolenia dzisiejszych trzydziestolatków. Mimo
iż sztuka jest monodramem, na gorzowskiej
scenie pojawia się czworo aktorów. Oprócz K.
Pietrzak-Polakiewicz grają również Marta Karmowska, Jana Mierzyński oraz Bartosz Bandura. Premiera sztuki wyreżyserowanej przez
Alinę Moś-Kerger odbyła się 27 marca.
(az)
11
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Edward Dębicki skończył 80 lat
Edward Dębicki,
Honorowy
Obywatel
Gorzowa
skończył 80 lat.
4 marca podczas
uroczystego
spotkania wraz
z jubilatem
świętowali
przedstawiciele
władz miasta,
radni, ludzie
kultury i biznesu.

Spotkanie nie mogło obejść się
bez śpiewu, tańców i akordeonu.
Jubilat był w świetnej formie, której
może pozazdrościć mu nie jeden 70-,
czy nawet 60-latek.
– Z najlepszymi życzeniami od
mieszkańców Gorzowa. Chciałoby
się powiedzieć… jeszcze raz tych 80
lat. Wigoru, energii i żeby nasze im-

prezy kulturalne rokrocznie się rozwijały. Wszystkiego dobrego! – życzył
prezydent Jacek Wójcicki.
Edward Dębicki jest poetą, akordeonistą, autorem i kompozytorem
widowisk muzycznych, współtwórcą scenariuszy filmowych i muzyki
filmowej oraz autorem ponad 200
pieśni. Urodził się 4 marca 1935

w Kałuszu. Jest synem Franciszki
Raczkowskiej i Władysława Krzyżanowskiego. Po wojnie rodzina
przybrała nowe nazwisko – Dębicki.
Dzieciństwo i młodość spędził w tym
samym taborze, w którym przebywała cygańska poetka, Bronisława
Wajs, zwana Papuszą.
(esc)

Doceniono niezależną
kulturę

Dni Kultury
z Bratem Albertem

Stypendia czekają!

W 20. rocznicę śmierci niekonwencjonalnego urzędnika – Janusza Słowika, nagroda jego imienia
trafiła do Tomasza Malewicza, organizatora kultury i dziennikarza.
Nagroda Kulturalna im. Janusza Słowika przeznaczona jest dla
osób zaangażowanych w działalność na rzecz kultury i jest oddolną
inicjatywą gorzowskiego środowiska kulturalnego. Przypominamy,
że patron nagrody Janusz Słowik
był magistrackim urzędnikiem,
m.in. naczelnikiem wydziału kultury, inicjatorem wielu przedsięwzięć
kulturalnych. Statuetka autorstwa
Zofii Bilińskiej trafiła do rąk T. Malewicza, szefa Centrum Kultury
Niezależnej Centrala, aktywnego
działacza Stowarzyszenia Sztuka
Miasta 28 lutego.

„Miłość staje się miłosierdziem
wówczas, gdy wypada jej przekroczyć
ścisłą miarę sprawiedliwości, ścisłą,
a czasem nazbyt wąską” - to motto
tegorocznych Dni Kultury z Bratem
Albertem. W ramach obchodów, które
trwały od 14 do 21 marca można było
w II LO zobaczyć wystawę fotograficzną „Nie-wykluczeni. Odcienie szarości”
przedstawiającą pasje osób bezdomnych, przedstawienie pt. „Dziecko Noego” w wykonaniu Teatru Zdumienie,
w Miejskim Ośrodku Sztuki obejrzeć
film: „Kolory życia”, a w katedrze wysłuchać pieśni pasyjnych i pieśni dziadowskich w wykonaniu Jacka Hałasa.
Natomiast w Domu Brata Alberta przy
ul. Strażackiej osoby bezdomne wzięły
udział w drodze krzyżowej, a 21 marca pożegnały zimę i powitały wiosnę.
Muzyczną niespodzianką festynu był
występ Elżbiety Kuczyńskiej.

Prezydent
Miasta
zaprasza
wszystkie osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad
zabytkami, które ukończyły 18, a
nie przekroczyły 30 lat do składania wniosków o przyznanie stypendium. Całkowita kwota zaplanowana na ten cel w budżecie miasta w
2015 r. wynosi 25.000 zł. Stypendia
przyznawane są w szczególności w
dziedzinach (lista jest katalogiem otwartym): literatura, muzyka, taniec,
sztuki plastyczne, fotografia i film,
teatr, architektura, muzealnictwo, regionalistyka. Wniosek należy złożyć
do 24 kwietnia br. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej http://
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
w zakładce: Jak załatwić sprawę oraz
na stronie www.gorzow.pl lub pod
numerem telefonu: 95 7355 853.

(az)

(az)

(az)
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Podziękowania dla srebrnych
koszykarek AZS PWSZ Gorzów
Prezydent Jacek Wójcicki
i Agnieszka Stanisławska,
zastępca prezydenta ds.
społecznych 13 marca spotkali się z koszykarkami AZS
PWSZ Gorzów.

Zawodniczki zdobyły podczas Mistrzostw Polski Juniorek Starszych
srebrny medal. Prezydent J. Wójcicki
chciał osobiście podziękować dziewczętom za ogrom pracy włożony w
zdobycie tak doskonałego wyniku.
– Jestem dumny, że swoją postawą
rozsławiacie dobre imię Gorzowa, a
nasza wizytówka ekstraligi posiada
tak znakomite zaplecze kadrowe.

Apel WWF w obronie
morświna
15 marca Gorzów odwiedzili wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF, by promować Godzinę dla Ziemi i zbierać podpisy
pod apelem w sprawie ochrony morświna.

Wierzę, że w najbliższej przyszłości
wiele z Was zasili kadrę pierwszej
drużyny i odgrywać tam będzie kluczowe role – życzył prezydent J. Wójcicki.
Dziewczęta w podziękowaniu za
spotkanie przekazały prezydentowi
pamiątkowe zdjęcie drużyny oraz
mistrzowski medal.
(esc)

W CS-R Słowianka powitali ich –
Jacek Szymankiewicz, zastępca prezydenta, Dorota Szukalska-Koźlakowska, dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa oraz Joanna
Kasprzak-Perka, prezes Słowianki.
Błękitny Patrol WWF przyjechał do
Gorzowa w ramach międzynarodowej akcji Godzina dla Ziemi. Polska
edycja akcji w tym roku poświęcona
jest ochronie morświna – jedynego
stale występującego walenia w Bałtyku. W godzinach popołudniowych
wolontariusze WWF w centrum miasta informowali mieszkańców o sytuacji morświna oraz zachęcali do
podpisania apelu w jego obronie.
Celem akcji jest zainteresowanie
społeczeństwa krytyczną sytuacją
morświna. Obecnie jego populacja
wynosi około 450 osobników. Ambasadorem akcji jest znany polski aktor Marcin Dorociński.
Emilia Cepa
13
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PRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

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

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

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

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

Okręg nr 1
(Zawarcie)

Krzysztof Kielec
Prawo i Sprawiedliwość
kkielec@rada.gorzow.pl
95 7355540

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

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

Grzegorz Musiałowicz
KW Ludzie dla Miasta
stow@wp.pl
603 289 599

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

Okręg nr 2
(Wieprzyce)

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

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

Jerzy Wierchowicz
Platforma Obywatelska
7 kwietnia (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
14 kwietnia (15.30-16.30)
ryava@wp.pl
95 7355540

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

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

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

Okręg nr 3
(Staszica)

Okręg nr 4
(Piaski)
Robert Jałowy
Prawo i Sprawiedliwość
rjalowy@wp.pl
608 835 176

Jerzy Sobolewski
Platforma Obywatelska
28 kwietnia (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
30 kwietnia (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
7 kwietnia (10.00-11.00)
andrut11@poczta.onet.pl
669 983 377
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Marta Bejnar-Bejnarowicz
KW Ludzie dla Miasta
17 kwietnia (15.30-16.30)
m.bejnar@gmail.com
95 7355540

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

Przemysław Granat
KW Ludzie dla Miasta
10 kwietnia (15.30-16.30)
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

samorząd

www.gorzow.pl

VII sesja Rady Miasta
17 marca

Radni zgodnie
o czystości
Miejscy radni jednogłośnie
poparli pomysł prezydenta
Jacka Wójcickiego, dzięki
czemu dodatkowe 1,5 miliona złotych zostało przeznaczone na porządki i zagospodarowanie miejskiej
zieleni.

Sesja odbyła się w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na wniosek radnych.
Temat dotyczył utrzymania czystości
oraz zagospodarowania terenów zielonych. Spotkanie rozpoczął prezydent Jacek Wójcicki, który w swoim
wystąpieniu skrupulatnie przedstawił prace prowadzone przez miejskich urzędników. Wyznaczył też
nowe cele, które znacznie poprawią
czystość i estetykę miasta. To m.in.
prace związane z porządkowaniem
skwerów i parków, nowe nasadzenia, systematyczne koszenie traw
i przycinanie krzewów oraz odnowienie drzewostanu i ogrodu ró-

żanego. – W naszych pracach będą
wspomagali nas więźniowie z pobliskiego zakładu karnego oraz - mam
nadzieję - uczniowie z Zespołu Szkół
Ogrodniczych. W sumie prawie 3 mln
złotych na zagospodarowanie zieleni
to dobra suma. Myślę, że jeśli przez
kolejne lata uda nam się utrzymać
na tym poziomie, to miasto po prostu
będzie miało szansę stać się ładnym
– tłumaczył prezydent Jacek Wójcicki.
W poprawie czystości i estetyki
miasta ma pomóc też kampania informacyjno-edukacyjna. Chodzi o odpowiedzialność gorzowian za czworonogi oraz najbliższe otoczenie.
(esc)

VIII sesja Rady Miasta
25 marca

Pieniądze
na drogi
Radni zdecydowali o przeznaczeniu dodatkowych 4
mln zł na gorzowskie drogi.
Dzięki ich jednogłośnej decyzji w sumie na tego typu
remonty miasto będzie mogło wydać 5 mln zł.

cowane i nie pokrywały bieżących
faktur od pierwszego dnia w którym system ruszył. Obecna sytuacja
jest tego konsekwencją – tłumaczył
prezydent Jacek Wójcicki. Na pytania radnych odpowiadał też Marek
Wróblewski, prezes Zakładu Utylizacji Odpadów oraz Maciej Pierzecki, dyrektor Związku Celowego
Gmin MG6. – Ustawa nakazuje nam,
aby opłaty ponownie były pobierane
przez spółdzielnie mieszkaniowe

oraz wspólnoty, dlatego mamy nadzieję, że ściągalność opłat wzrośnie
– tłumaczył M. Pierzecki.
Radni zdecydowali też m.in.
o przyznaniu tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Gorzowa Zofii Nowakowskiej, przewodniczącej Klubu
Pioniera oraz o utworzeniu Szkoły
Mistrzostwa Sportowego, która ma
ruszyć od września.
(esc)

Dodatkowe fundusze pochodzą
m.in. z oszczędności, które uzyskano
po przetargu na drugi etap przebudowy ul. Dobrej. W planach priorytetem
jest rozpoczęcie plac remontowych
od naprawy dróg w centrum miasta.
– Każdy przejeżdża przez centrum,
które ma najwięcej potrzeb. Nie wykluczamy jednak, że także inne ulice
zostaną wskazane do remontu – tłumaczył Łukasz Marcinkiewicz, zastępca prezydenta ds. rozwoju.
Ponad dwie godziny trwała dyskusja na temat planowanych cen
podwyżek za wywóz odpadów komunalnych. - Stawki za wywóz odpadów od początku były niedosza15
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Jestem miastem
nad wodami
Warty

„Jestem miastem rozpostartym na siedmiu wzgórzach, nad wodami Warty,
otoczonym szerokimi pasmami lasów. Wypełniają mnie parki, zieleńce i ogrody.”
Piotr Kłudka

Kapitan jachtu s/y Polonium.
Podróżnik. Organizator wypraw morskich na jachtach
żaglowych z ponad 35-letnią
praktyką. Jak sam o sobie
pisze, lubi wyruszyć w głąb
lądu, aby zanurzyć się w egzotyczną przyrodę, lokalną
kulturę, poznać obyczaje ludzi i miejscowe zabytki.
Jak długo przebywa pan w Gorzowie? Dlaczego rzucił pan cumy
akurat w naszym porcie?
W Gorzowie jestem od 2012 roku.
Przypłynąłem tutaj z kolegą, z którym przebyliśmy Atlantyk. Silnik
był uszkodzony, więc korzystaliśmy
wyłącznie z żagli. Dlaczego rzuciłem kotwicę akurat tu? Otóż córka po
studiach zatrzymała się w Gorzowie,
założyła tutaj rodzinę i moja żona
pewnego dnia pyta: a może przeprowadzimy się do Gorzowa? Mimo
że w Warszawie mieszkaliśmy od
30 lat odpowiedziałem: dlaczego nie.
Gorzów leży w znakomitym miejscu,
jeśli chodzi o turystykę wodną, wodą
można dotrzeć do morza.
16

Przypłynął pan jachtem do Gorzowa. Jak to się stało, że został
pan jego właścicielem?
Pływałem po morzach długi czas.
Pracowałem m.in. jako skiper dla
kilku firm organizujących aktywny
wypoczynek w różnych częściach
świata. Pomyślałem, że czas na
emeryturę. Szukałem jachtu półtora
roku. Wracając z podróży do Gorzowa, wziąłem taksówkę i po krótkiej
rozmowie z kierowcą okazało się, że
spędził on 15 lat na Florydzie. Ma kolegę, który tam mieszka, zajmuje się
pośredniczeniem w sprzedaży jachtów. Co więcej, ten kolega właśnie
odwiedzał w Poznaniu swoją mamę,
więc jeszcze tego samego dnia zadzwoniłem do niego. Umówiliśmy
się na spotkanie. Następnego dnia o
godzinie 10.00 oglądałem już zdjęcia
tego jachtu.
W ciągu dwóch dni decyzja była
podjęta?
Tak, ale była dobrze przygotowana. Jak wspomniałem, poszukiwania trwały półtora roku. Pierwszy
rejs odbyłem z kolegą tym jachtem
po Karaibach, zostawiliśmy za rufą
około 3000 mil. Odwiedziliśmy Kubę,
Haiti, Dominikanę, wysepki Turks
and Caicos. Wróciliśmy na Flory-

dę i czekając na korzystne warunki
pogodowe do skoku przez Atlantyk,
wyruszyliśmy do Meksyku. Nie dotarliśmy do Isla Mojeres, pewnego
dnia wiatr zdechł, a wysłużony silnik
padł. Zatrzymaliśmy się na Kubie. Do
Gorzowa wystartowaliśmy z Południowej Karoliny.
Jak rozpoczęła się pana przygoda z żeglarstwem?
Pierwsze próby były na Zalewie
Zegrzyńskim. To dość przyjemny
akwen dla początkujących. Kolejny
krok to Mazury. Tam sporo czasu
spędziliśmy z rodziną, w każde wakacje dwa-trzy tygodnie. Uczestniczyłem też w obozach żeglarskich
jako instruktor. Tak już jakoś jest,
że z czasem robi się za ciasno. Dalsze etapy przygody żeglarskiej to:
Bałtyk, Morze Śródziemne, Atlantyk
(Karaiby), Ocean Indyjski (Seszele)
no i Polinezja, czyli Pacyfik.
Czy rodzina żegluje razem z panem?
Raz w roku organizowałem rejs
rodzinny. Wnuczek zaliczył już takich
rejsów pięć czy sześć. Był m.in. w
Czarnogórze i Toskanii. Najmłodszą
moją żeglarką jest wnuczka, która
drugie urodziny obchodziła w marinie na wybrzeżu chorwackim. Córka
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też ma patenty: jachtowego sternika
morskiego, sternika chorwackiego,
syn również.
Udaje się przekazywać pasję
z pokolenia na pokolenie. Czyli jest
nadzieja, że wnuki połkną bakcyla
i będą rozwijać się w żeglarstwie?
Mam nadzieję. Wnuczek, oprócz
tego, że pływał ze mną, uczestniczył
w kilku obozach żeglarskich na pojezierzu lubuskim. Braliśmy też udział
w regatach na jeziorze Sławskim
– córka, wnuczek i ja.
Czyli rodzinna załoga... A jak
postrzega pan Gorzów? Podoba się
panu?
To pięknie położone miasto, jest
dużo zieleni, no i Gorzów to świetne
miejsce do organizacji i uprawiania
turystyki wodnej. Śródlądowymi
drogami wodnymi można stąd dopłynąć do Gdańska, Krakowa, Berlina i dalej do Atlantyku, czy do Marsylii. Jeśli chodzi o samo miasto,
to wiele rzeczy wymaga poprawy.
Gorzów mógłby stać się miastem
z cudownym klimatem. Restauracji czy też rewitalizacji domagają
się wspaniałe niegdyś kamienice w
centrum. Dwie, trzy odnowione ulice z pewnością dodałyby uroku. Na
bulwarze już coś się dzieje, ale na
wodzie pusto. Wystarczy spojrzeć
na stare fotografie, aby mieć wyob-

rażenie, jak kiedyś Warta żyła. Jeśli
chodzi o drogi w mieście to też nieco
się poprawiło, ale wciąż wiele jest
do zrobienia.
Mówił pan o dobrej komunikacji
wodnej, to znaczy, że taki coroczny
zlot motorowodniaków miałby tutaj
szansę zaistnieć?
Absolutnie tak. Mogą dotrzeć tu
wodniacy nie tylko z Polski, ale także
z Niemiec czy nawet z Francji. Słyszałem, że kilka lat temu strona niemiecka proponowała uruchomienie
stałej komunikacji wodnej między
Gorzowem i Berlinem. Ale przede
wszystkim trzeba zbudować bazę marinę z prawdziwego zdarzenia, a
nabrzeże nieco zmodernizować, tak
przygotować, aby mogło ono przyjmować na krótsze postoje różnego
typu jednostki pływające.
Mając bazę dla wodniaków można się spodziewać, że w przyszłości
przez cały sezon Warta mogłaby
tętnić życiem.
Przygotowując taką bazę należy
się zastanowić, czego żeglarz potrzebuje. Otóż musi on bezpiecznie
zacumować swoją łódź. Następnie
mieć dostęp do prądu i wody bieżącej, do toalety i prysznica. W dobrych
marinach standardem są pralki, suszarki. W ciągu 40 minut można odświeżyć całą swoją garderobę.

Czy uważa pan, że mieszkanie
„na wodzie” może być sposobem na
życie?
Oczywiście. Spotykałem w różnych marinach osoby, które od kilkunastu lat były w podróży. Taki jachcik,
nawet niezbyt duży, to jest połączenie środka lokomocji z domem. Można dotrzeć w takie miejsca, w które
nigdy nie dotrze się pieszo czy nawet
najlepszym samochodem.
...ani kupując wycieczkę.
Tak, jacht daje duże możliwości
poznawania świata.
Wspomniał pan, że zamierza
spędzić kilka najbliższych lat na
jachcie. Gdzie tym razem?
Wybieram się w kierunku zachodnim, czyli najpierw będzie Atlantyk, następnie Pacyfik. A tam są tysiące wysepek. Z bardziej znanych chcielibyśmy
zobaczyć Wyspy Wielkanocne, Markizy
na Polinezji Francuskiej i dalej żeglować w kierunku południowo-zachodnim, czyli Nowej Zelandii, Australii…
Zamierza pan opłynąć kulę
ziemską?
Jeśli zdrowie i Neptun pozwoli...
Ciekawa podróż się zapowiada.
Taki był zamysł, kiedy kupowałem ten jacht.
Dziękuję za rozmowę.
Z Piotrem Kłudką rozmawiała
Emilia Cepa.

Fot. Archiwum prywatne P. Kłudka
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Konsultacje z zasadami
Gorzów jest jednym z pięciu polskich miast, które wdraża
standardy konsultacji społecznych władz z mieszkańcami.
Na zaproszenie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
z Warszawy - Gorzów przystąpił do
systemowego projektu „Konsultacje z zasadami”, realizowanego w
ramach programu „Obywatele dla
Demokracji”,
współfinansowanego z Funduszy EOG. Tym samym,
podobnie jak Lublin, Tychy, Opole
i Słupsk wdraża standardy konsultacji społecznych władz z mieszkańca-

– Konsultacje to nie załatwianie
spraw, tylko poddanie spraw
pod dyskusję i rozpatrzenie
z różnych punktów widzenia.
– mówi Oktawiusz Chrzanowski, koordynator projektu
„Konsultacje z zasadami”.

mi. Miasta te staną się przykładem,
wzorem dla innych polskich gmin
w zakresie zmiany modelu zarządzania samorządami na zarządzanie
partycypacyjne, to jest takie, które
w podejmowaniu ważnych dla społeczności lokalnych decyzji w zdecydowany sposób bierze pod uwagę ich głos, stwarza mieszkańcom
możliwość wpływania na rozwój ich
„małej ojczyzny”.
„Konsultacje z zasadami” zawitały do Gorzowa, ponieważ władze
miasta chcą podzielić się władzą
z mieszkańcami, sięgać po ich głos
tworząc politykę miejską, ale również otwierać urząd „wewnętrznie”
na mieszkańców – skupiać przez
dialog uwagę urzędników na potrzebach społeczności lokalnej. Ten otwarty proces dialogu przedstawicieli miasta z mieszkańcami przyczynia
się nie tylko do budowania wspólnoty lokalnej, ale umożliwia też władzy
podejmowanie optymalnych decyzji
w sprawach publicznych.
W ramach projektu zaplanowano
pięć wieczornych spotkań roboczych
otwartych dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, radnych miejskich oraz urzędników, a także pięć
oddzielnych spotkań roboczych dla
urzędników. Pierwsze dwa seminaria, które odbyły się 16 i 23 lutego,
dotyczyły podstaw i wizji konsultacji oraz dialogu z obywatelami.
W zebraniach strony społecznej każdorazowo wzięło udział około 100
gorzowian, co świadczy o potrzebie dialogu, dużym zainteresowaniu i zaangażowaniu mieszkańców
w sprawy publiczne miasta.

Absolwent 2015
Blisko 160 wystawców - szkół, uczelni, firm, instytucji wzięło
udział w XIII Targach Edukacyjnych Absolwent 2015.
Dwudniowa impreza przeznaczona była głównie dla młodzieży wybierającej szkołę do dalszej edukacji
oraz absolwentów szukających pracy.
Podczas targów można było zapoznać
się z ofertą szkół wyższych, policeal18

nych, pomaturalnych, kursów, szkoleń, szkół językowych, zawodowych,
firm, agencji pracy, pośrednictwa i
doradztwa personalnego, urzędów.
Ponadto targi prezentowały ofertę
wydawnictw edukacyjnych, wypo-

W trakcie warsztatów jego
uczestnicy uczyli się, czym właściwie ma być dialog o mieście, jakie
pytania sobie stawiać i jak wspólnie
dochodzić do najlepszych rozwiązań.
Zarówno urzędnicy, jak i mieszkańcy,
przedstawili dwie zbieżne, różniące
się szczegółami, wizje konsultacji
społecznych, a także zgłosili wiele tematów, które mogłyby być ich
przedmiotem.
Na kolejnych dwóch spotkaniach
otwartych dla mieszkańców, które
odbyły się 9 i 16 marca, uczestnicy pracowali nad rozwiązaniami do
Miejskiego Kodeksu Dialogu. Wspólnie zastanawiali się m. in., jak chcą
być informowani o konsultacjach i w
jaki sposób mają być one inicjowane.
Wyniki prac mieszkańców posłużyły jako podstawa pracy urzędników na podobnych spotkaniach, zorganizowanych 10 i 17 marca.
Prace nad procedurami konsultacji prowadzone będą do kwietnia.
Efektem będzie Miejski Kodeks Dialogu, na który składać się będą następujące dokumenty:
- regulamin konsultacji społecznych,
- procedury konsultacji społecznych,
- plan konsultacji społecznych na
najbliższe lata.
Wypracowane regulacje wyznaczą zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w Gorzowie, które
będą promować i ułatwiać włączenie
mieszkańców w tworzenie rozwiązań
służących społecznościom lokalnym.
Monika Józwa
Biuro Konsultacji Społecznych,
Promocji i Rewitalizacji
sażenia szkół, turystyki edukacyjnej
i szkolnej, biur podróży, firm ubezpieczeniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Oficjalnie targi
otworzyli 3 marca m.in. Małgorzata
Domagała, starosta powiatu gorzowskiego i Robert Surowiec, przewodniczący Rady Miasta Gorzowa. Targi,
zorganizowane przez Metro Gewert
i Grupę MG, odbyły się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta
Gorzowa.
(mb)
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Prezydent Gorzowa Jacek
Wójcicki zachęca mieszkańców do włączania się w akcję wspierania gorzowskich
Organizacji Pożytku Publicznego. Bądź świadomym gorzowianinem! Przekaż 1%!
Wspieraj Gorzów!

Jak zostawić swój 1% w Gorzowie?
KROK 1.
Wybór organizacji pożytku
publicznego
To Ty wybierasz organizację pożytku
publicznego, której chcesz przekazać 1% swojego podatku. Lista znajduje się w zakładce Organizacje.

KROK 2.
Akcja ma przede wszystkim
zwiększyć świadomość oraz zainteresowanie mieszkańców naszego
miasta przekazaniem 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych za
2014 r. na rzecz Organizacji Pożytku
Publicznego. Chodzi o to, aby jak najwięcej środków pochodzących z 1%
zatrzymać w Gorzowie.
Na stronie www.gorzow.pl można znaleźć nr KRS instytucji posiadających status Organizacji Pożytku
Publicznego. Są wśród nich liczne
stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa, które aktywnie działają w Gorzowie. Wspierają miasto swoim oddaniem, misją oraz zaangażowaniem.
Ich działalność pokazuje, jak nie być
obojętnym na drugiego człowieka
i otaczającą nas rzeczywistość.

Wypełnienie zeznania rocznego PIT
Przekazanie swojego 1% jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić
odpowiednią rubrykę w rocznym
zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38). Po wyliczeniu, ile podatku należy zapłacić
w bieżącym roku, w rubryce zatytułowanej “Wniosek o przekazanie 1%
podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”
wpisuje się numer organizacji, pod
jakim widnieje w Krajowym Rejestrze
Sądowym czyli np.: KRS 0000000001
W polu „Wnioskowana kwota” wpisać
należy kwotę, jaką chcesz przekazać
dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego,
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

KROK 3.
Rubryka “Cel szczegółowy”
W składanym przez siebie zeznaniu
podatkowym możesz podać dodatkowe informacje, które w Twojej ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku
publicznego pieniędzy z 1%.

KROK 4.
Wyrażenie zgody na udostępnienie
danych
Możesz wyrazić zgodę lub nie na
podanie swoich danych osobowych
(imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego, której
przekazujesz 1% swojego podatku.

KROK 5.
Przekazanie pieniędzy przez Urząd
Skarbowy do wybranej OPP
Pieniądze – 1% podatku należnego –
na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy do lipca/sierpnia roku podatkowego, w którym
jest składane zeznanie podatkowe.
Niestety, nie możesz podzielić swojego 1% między kilka organizacji.
Ewelina Chruścińska-Jackowiak
(esc)
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