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trzymasz właśnie w ręku zupełnie nowe wydanie Gorzowskich Wiadomości Samorządowych. Mamy nadzieję, że taka forma gazety
spodoba Ci się i chętnie będziesz sięgał po jej
lekturę. To nie koniec zmian. Dołożymy starań,
by każdy kolejny numer był lepszy i bardziej
trafiał w Twoje potrzeby. Jeśli chcesz wyrazić
swoją opinię o gazecie lub podzielić się z nami
informacją, o czym chciałbyś przeczytać w kolejnych numerach, napisz na adres podany
w stopce redakcyjnej. Jesteśmy otwarci na
wszelką sugestię i konstruktywną krytykę.
Ważną informacją jest to, że od czerwca Gorzowskie Wiadomości Samorządowe będą
ukazywały się 10. dnia każdego miesiąca.
Dzięki temu będziemy mogli poinformować Cię
o istotnych wydarzeniach z całego ostatniego
miesiąca. Postaramy się także, by gazeta była
dostępna w punktach, w których faktycznie jest
poszukiwana. Jeśli chcesz ją mieć w zasięgu
miejsca swojego zamieszkania, zaproponuj
nam taki punkt dystrybucji. Osoby preferujące media elektroniczne w dalszym ciągu będą
mogły znaleźć internetowe wydanie gazety na
stronie gorzow.pl, w zakładce media.
O czym chcemy poinformować Cię w tym numerze? Przeczytasz między innymi o przedstawionym przez prezydenta miasta raporcie
otwarcia oraz planie remontu dróg do 2020
roku. Dowiesz się, czym zajmują się gorzowscy
radni „po godzinach” oraz o podjętych przez
nich ostatnich decyzjach. Znajdziesz informacje o tym, co ważnego wydarzyło się w kulturze w maju oraz co będzie się działo w naszym
mieście w czerwcu i na początku lipca.
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Trzydniowe święto najmłodszych
Rodzinny piknik w Parku Róż i festyn przy Kupcu Gorzowskim, do tego
liczne wydarzenia dla najmłodszych w różnych częściach miasta – tak
uczciliśmy Dzień Dziecka.
Wiele się działo w ostatni weekend maja!
Świętowanie Dnia Dziecka rozpoczęło się już
w sobotnie przedpołudnie flash mobem na
„Kwadracie”, a zakończyło w poniedziałek
wieczorem mozaiką etniczną. Nie sposób wymienić wszystkie atrakcje związane z Dniem

Dziecka, które czekały na najmłodszych
w parkach, na placach zabaw, w centrach handlowych czy w instytucjach kultury. Życzymy
wszystkim pociechom kolejnych tak obfitych
okazji do beztroskich zabaw.
(ec)
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Złote
i diamentowe
gody
25 kwietnia w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta odbyła się uroczystość złotych godów 14 małżeństw
oraz diamentowych godów jednej
pary małżeńskiej.
Przybyłych jubilatów powitała Mirosława Winnicka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Małżonkowie
w obecności najbliższych odnowili
przysięgę, którą składali sobie ponad
50 lat temu. Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki wręczył parom Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
J. Wójcicki pogratulował jubilatom
wytrwałości i przytoczył słowa pewnego małżonka z wieloletnim stażem
zapytanego o receptę na długi i udany związek: „My wychowaliśmy się
w czasach, gdy – jak się coś zepsuło,
to się to naprawiało. Dzisiaj, jak się coś
zepsuje, to od razu się to wyrzuca…”
Na zakończenie małżonkowie zrobili wspólne pamiątkowe zdjęcie
z prezydentem Jackiem Wójcickim.
Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnili wokaliści: Jola Banicka, Jarosław Harchała oraz Marek Konrad
– podopieczni prowadzącej warsztaty muzyczne Krystyny Samborskiej.
(ec)

Wybory prezydenckie.
Jak głosowali gorzowianie?
10 i 24 maja odbyły się wybory prezydenckie. W pierwszej turze do urn poszło niemal 47% gorzowian. Dwa tygodnie później,
do godz. 12.00 frekwencja w Gorzowie wyniosła 16,52%. Była niższa od ogólnopolskiej
o niecały 1% i o tyle samo wyższa od średniej w województwie lubuskim. Ostatecznie,
w drugim głosowaniu wzięło udział prawie
50% gorzowian.
Ostatnie wybory samorządowe, jak i obecne
prezydenckie, wskazują na chęć Polaków do
zmian w naszym kraju. Prezydentem Rzeczypospolitej Polski został Andrzej Duda.
(ec)

Andrzej Duda urodził się 16 maja
1972 r. w Krakowie. Jest synem Jana
Tadeusza Dudy i Janiny MilewskiejDudy, profesorów nauk technicznych
i chemicznych. W latach szkolnych
należał do harcerstwa. Podczas studiów startował w Akademickich Mistrzostwach Polski w narciarstwie
alpejskim. Od 1994 żonaty z Agatą
Kornhauser. Ma córkę Kingę. Jest
doktorem nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Działalność polityczną rozpoczął na
początku lat 2000. W ostatnich kilku
latach pełnił m.in. funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, członka Trybunału Stanu, był posłem na Sejm VII kadencji
oraz deputowanym do Parlamentu
Europejskiego VIII kadencji.
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Miasto to ludzie!
Prezydent Jacek Wójcicki zaprezentował
gorzowianom plany i kierunki rozwoju dla
naszego miasta. Przedstawione pomysły
opracowali pracownicy magistratu, którzy
pod uwagę wzięli przede wszystkim głosy
mieszkańców i radnych. „Raport otwarcia”
został przedstawiony 21 maja w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.
– Przygotowane opracowanie jest dokumentem otwartym
i elastycznym. Będziemy je weryfikować i zmieniać wedle
potrzeb naszych mieszkańców. Najważniejsi w Gorzowie
są ludzie, bo miasto to ludzie! – przekonywał prezydent
Jacek Wójcicki.
Z raportu można się dowiedzieć m.in.: jaka jest nowa
strategia zarządzania miastem, jaki jest pomysł na rozwój inwestycji, przemysłu, gospodarki, jak uporządkowana zostanie przestrzeń miejska oraz jak będzie wyglądała polityka transportowa.

Diagnoza
– projekt
– realizacja, to model pracy
na najbliższe
lata. Miasto
trzeba traktować jak firmę,
której kluczowym
elementem jest mieszkaniec. To właśnie on jest
twórcą, posiadaczem i arbitrem.

Najważniejsze założenia dotyczące rozwoju miasta
przedstawiają poniższe infografiki. Pełne opracowanie, wraz z materiałem video, dostępne jest na stronie
www.gorzow.pl.
Ewa Sadowska-Cieślak

W urzędzie
nie ma już
petentów
czy klientów
– człowiek
po drugiej
stronie to
nasz partner!
Wprowadzamy
kolejne zmiany i dzięki temu
już m.in. wszystkie
przelewy w urzędzie są
elektroniczne.

Miasto będzie reaktorem pozytywnego działania dla
przedsiębiorców. Gotowy jest projekt uchwały, który wprowadza nowe stawki wyjściowe czynszu dla lokali użytkowych. Chodzi o realne wspieranie najemców poprzez ulgi.
Najważniejsze to: obniżenie stawki czynszu dla piwnic
– tylko 20% wylicytowanej stawki, czynsz w wysokości
kosztów eksploatacyjnych na początku działalności oraz
na początku trwania remontu, ponadto obniżony czynsz
w pierwszych trzech latach (do 50%, 70% i 90%) dla rozpoczynających działalność oraz korzystających z pomocy
finansowej Urzędu Pracy.

Jesteśmy
coraz bliżej
scalenia
rozrzuconych
po mieście
siedzib Urzędu
Miasta. Ponadto,
w 2016 r. w galerii
handlowej powstanie oddział urzędu
czynny 7 dni w tygodniu
od godz. 9.00 do 21.00.
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Plan remontów i przebudów

Sławomir Nowicki
i Paulina Toman
– Wiadomo, zawieszenia
w samochodach nie są tanie.
Dobrze, że jest plan
działania, ale może
warto też zapytać ludzi, jaka
powinna być
kolejność prac?
To tyko taki
mój pomysł…
Najważniejsze, że
jest chęć zmiany
sytuacji, którą mamy
obecnie na drogach.

4 mln złotych w tym roku i po 2 mln na kolejne lata. Tyle pieniędzy miasto przeznaczy na remonty i przebudowy dróg w naszym
mieście do 2020 r. Wykaz najważniejszych inwestycji poniżej.
Szczegółowo z planem można się zapoznać na www.gorzow.pl.
- Opracowany plan ma za zadanie pokazanie kolejności podejmowanych działań. Jeśli
będą dodatkowe oszczędności lub środki, to inwestycje będą realizowane wcześniej.
Podczas opracowywania planu wzięliśmy pod uwagę głosy radnych oraz mieszkańców
– mówił prezydent Jacek Wójcicki, podczas prezentacji planu.
(esc)

ul. Pyrzycka
przebudowa
200.000 zł
ul. Młyńska i ul. Garbary
przebudowa
900.000 zł

ul. Warszawska
przebudowa
240.000 zł

ul. Czartoryskich
budowa placu
do zawracania
30.000 zł

ul. Piłsudskiego
przebudowa
880.000 zł

ul. Walczaka
Remont, zakończenie robót
rozpoczętych w 2013 r.
500.000 zł

Zofia Białaszczyk
– Drogi są fatalne
i najwyższa pora
je remontować.
Dlatego dobrze,
że mamy taki
plan. Walczaka
– oczywiście,
Teatralna – pewnie, że tak! Oby jak
najszybciej!

ul. Łazienki,
Łużycka, Zaułek
przebudowa
850.000 zł
ul. Pyrzycka
przebudowa
115.000 zł

ul. Żniwna
przebudowa
150.000 zł

Kazimiera Gwizdek
– Warto zwrócić wagę
też na stan chodników. Często jest
tak, że szpilki
wchodzą w szpary. Panie są
z tego mało zadowolone, bo nie
dość, że szkoda
butów, to i można
się przewrócić.

ul. Graniczna
przebudowa
135.000 zł
ul. Strzelecka
remont chodnika
100.000 zł

2018

ul. 30-go Stycznia
remont chodnika
100.000 zł

2017

2019

ul. Zuchów
przebudowa
650.000 zł

2020

ul. Wróblewskiego
remont
1.8000.000 zł

2016

2015

ul. Kombatantów
przebudowa
800.000 zł

ul. Kasprzaka
remont nawierzchni jezdni
550.000 zł

ul. Szarych Szeregów
przebudowa
900.000 zł

ul. Warszawska
przebudowa
350.000 zł

ul. Cichońskiego
remont
165.000 zł

ul. Bierzarina, ul.
Łukasińskiego
Regulacja
studni na
Trasie Średnicowej
130.000 zł

ul. Pionierów i ul. Obotrycka
remont nawierzchni
105.000 zł

ul. Granitowa
Przebudowa dróg gruntowych poprzez ułożenie
na istniejącej nawierzchni
utwardzonej dywanika
asfaltowego
350.000 zł



ul. Koniawska
remont
1.800.000 zł

ul. Jagiełły
remont
890.000 zł

ul. Łokietka
przebudowa
950.000 zł

ul. Walczaka
przebudowa
1.200.000 zł

ul. Teatralna
remont
160.000 zł

ul. Warszawska
przebudowa
900.000 zł

ul. Czereśniowa
remont
600.000 zł

ul. Jancarza
remont
250.000 zł
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Rodzinny Park Róż

Gorzów
świętował
2 maja gorzowianie uczcili Dzień
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Mieszkańcy licznie odpowiedzieli na
zaproszenie poseł Elżbiety Rafalskiej
i jej biura poselskiego, które zorganizowało na Starym Rynku spotkanie,
podczas którego razem śpiewano
pieśni patriotyczne, m.in. „Ułani”,
„O mój rozmarynie” czy „Legiony” .
(bpr)

Wiwat Maj,
Trzeci Maj!
Wojewódzkie obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się w gorzowskiej Katedrze. Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił ks. biskup
Tadeusz Lityński. Główne uroczystości odbyły się na Starym Rynku.

Piknik rodzinny z założenia ma być radosny, ciepły, pełen pozytywnej
energii i – co najważniejsze – spędzony w gronie najbliższych. Okazuje
się, że już niebawem gorzowianie będą mogli uczyć mieszkańców okolicznych miejscowości, jak relaksować się w centrum miasta.
Niemożliwe stało się możliwe! Na trawie, na
kocu, na leżaku, a nawet w kajaku. Gorzowianie 3 maja odpoczywali w Parku Róż. Piknik
rodziny, po raz pierwszy zorganizowany z takim rozmachem, przerósł nawet oczekiwania
organizatorów. – Jesteśmy szczęśliwi, że
mieszkańcy chcą spędzić majówkę razem
z nami. Jak się okazuje, w mieście też można
odpoczywać. Zwłaszcza w mieście tak zielonym, jak Gorzów – mówiła Sylwia Beech, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury.
Podczas pikniku były atrakcje dla dużych i małych. Z dziećmi spotkał się Szalony Profesor
z Laboratorium Nie z Tej Ziemi, czas umilały
występy taneczne zespołu Buziaki oraz rewelacyjny koncert muzyków z Kraków Stre-

et Band. Impreza była czasem relaksu. Jako
pierwszy krawat zdjął prezydent Jacek Wójcicki: – Zakończyły się oficjalne uroczystości
trzeciomajowe. Teraz nadeszła pora na odpoczynek – zachęcał do piknikowania w towarzystwie wojewody Katarzyny Osos.
Podczas imprezy w parku po raz pierwszy
zorganizowano strefę tzw. wolnego grillowania. Każdy mógł przyjść ze swoim sprzętem
i upiec kiełbaskę, warzywa lub stek. Pomysł
spotkał się z ogromnym entuzjazmem. Wiele
wskazuje na to, że w przyszłości zapach pieczonych w Parku Róż smakołyków będzie czuć
nawet nad Wartą.
(esc)

(bpr)

Turniej o Puchar
Prezydenta Miasta Gorzowa

Harmonogram:
10:00 – inauguracyjne uderzenie
z pierwszego tee wykonane przez
przedstawiciela władz miasta
10:05 – start turnieju
12:00 – 15:00 – Akademia Golfa dla
mieszkańców Gorzowa Wlkp. prowadzona przez kwalifikowanego
trenera PGA, gry i zabawy na putting
green. Turniej puttowania dla początkujących
16:00 – ogłoszenie wyników oraz
ceremonia wręczenia nagród dla
zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
17:00 – zakończenie turnieju

Dni otwarte na polu golfowym
Pole Golfowe „Zawarcie” to jedyny taki obiekt w Polsce. Powstało na terenie zamkniętego składowiska
odpadów. Po rekultywacji stało się jednym z najbardziej atrakcyjnych terenów rekreacyjnych w regionie.
Pole Golfowe „Zawarcie” promuje golf, organizując bezpłatne szkolenia dla dzieci i młodzieży.
Jednym z projektów jest Juniorska Akademia
Golfa dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów. Prowadzi również działania dla mieszkańców Gorzowa i regionu popularyzujące golf.
Jednym z nich są dni otwarte, podczas których
każdy może spróbować tej dyscypliny sportu.
Atutem Pola Golfowego „Zawarcie” jest jego
atrakcyjne położenie niedaleko centrum miasta. Obiekt często jest wybierany na organizację
imprez i spotkań okolicznościowych. To idealne

miejsce, gdzie można połączyć dobrą zabawę z aktywnym wypoczynkiem.
14 czerwca Pole Golfowe „Zawarcie” zaprasza
wszystkich gorzowian na
Turniej o Puchar Prezydenta
Miasta Gorzowa (program
obok) połączony z Open Day
oraz 21 czerwca na Dni Otwarte.
(ec)
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Made in Gorzów
Szydełkują, dziergają, haftują, „krzyżykują”… W środowe
popołudnia w familijnej kawiarni spotykają się jako Koło
Gospodyń Miejskich. Robią maskotki, ozdoby i inne cudeńka, które cieszą oko na co dzień i od święta.

Żeby wszystko działało jak trzeba, podzieliły
się na sekcje: malarską, filcowania, hafciarską, zdobniczą, szydełkowania. O tej ostatniej
warto wspomnieć, że oprócz własnej nazwy „Z
szydełkiem na słońce”, posiada nietypową zieloną szefową – sympatyczną Żabę wystrojoną
czasem w wytworne czerwone korale.
Gospodynie Miejskie znane są z nietypowych
inicjatyw (nie do wszystkich się przyznają),
a także z wielkiego serca. Ich szydełkowe
„ubranka” pojawiły się kilkakrotnie w centrum
naszego miasta. Ubrana była już m.in. Maria
z fontanny Pauckscha, mostek nad Kłodawką
przy ul. Chrobrego czy latarnie miejskie koło
Arsenału. W zeszłym roku swoimi szydełkowymi działaniami wsparły Dom Pomocy Społecznej i Schronisko dla bezdomnych zwierząt.
W ostatnim czasie zaangażowały się w projekt
Lucynki dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego.

Każda mieszkanka naszego miasta może dołączyć do Koła Gospodyń Miejskich. 13 czerwca na Starym Rynku odbędzie się druga edycja
wspólnego robótkowania „Dziergaj panno pod
fontanno” z okazji Międzynarodowego Dnia
Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych.
O godz. 12.00 planują pobić gorzowski rekord
dziergających w samo południe. Potrzebna
będzie każda para dziergających rąk!
Tydzień później (od 19 do 21 czerwca), także
na Starym Rynku, odbędzie się Jarmark Rękodzieła. Będzie to okazja do spotkania się
z mieszkającymi w Gorzowie pasjonatamirękodzielnikami, którzy potrafią wyczarować
niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju
rękodzielnicze cudeńka. Wszystko będzie
ostemplowane specjalną pieczęcią „Made
in Gorzów”. W jarmarcznych budkach każdy
znajdzie coś dla siebie.
(ec)

Piosenka kresowa
zabrzmiała w parku
W sobotę 30 maja już po raz 23 odbyły się Regionalne Spotkania Wykonawców Piosenki Kresowej „Kresoviana”. Tegoroczna impreza była wyjątkowa, bo po raz pierwszy odbyła się w plenerze.
Park Wiosny Ludów wypełnił się muzykami
niemal z całej Polski. Gościem i gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu był zespół StaraNova
z Niemenczyna z Litwy. - Spotkania Kultury
Kresowej łączą Kresowiaków pochodzących
z różnych stron, co pokazuje, jak przenika się
tradycja. W przypadku Gorzowa i Ziemi Lubuskiej dzieje się tak każdego dnia, gdyż na tych
terenach po II wojnie światowej osiedliło się
wielu Polaków, którzy musieli opuścić swoje
rodzinne strony – mówiła Sylwia Beech, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury.
(esc)

Historia,
która nas łączy
18 czerwca
godz. 10.00

WiMBP zaprasza na konferencję pt.
„Historia, która nas łączy”. Spotkanie
zostało zorganizowane w ramach
projektu pn. „Historia, która nas łączy. Konferencja. Wystawa – Gorzów
2015” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,
Fundusz Małych Projektów i Projekty
Sieciowe Euroregionu Pro Europa
Viadrina oraz z budżetu państwa
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Herberta
ul. Sikorskiego 107 / sala audytoryjna
Wstęp wolny
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Daj łapę!
Baron to starszy, ale
bardzo towarzyski
i energiczny pies.
Mimo łagodnego charakteru
w schronisku
spędził już kilka
lat. Na spacerach jest bardzo
radosny, uwielbia
aportować kije. Poza
schroniskiem skupia się
na przewodniku, siada na komendę.
Świetnie czułby się na podwórku,
gdzie mógłby beztrosko biegać.
Ma 8 lat.
Imbir to bardzo
aktywny pies
o przyjacielskim
usposobieniu.
Lubi kontakt
z ludźmi, czasami dopomina się
o to, piszcząc.
Na spacery wychodzi bardzo chętnie,
ma skłonności do ucieczek z boksu. Dobrze dogaduje
się z innymi psami. Ma 4 lata,
jest wykastrowany.
Lena to bardzo
energiczna czteroletnia suczka,
która niemal od
szczeniaka jest
w schronisku.
Jest niepewna
wobec obcych,
jednak gdy już
kogoś pozna, staje się
wierną i oddaną towarzyszką. Na spacerach usłuchana.
Ma niespożyte ilości energii, dlatego
zdarza jej się oddalić, ale wraca na
zawołanie. Dobrze dogaduje się z innymi psami. Jest wysterylizowana.
Samson to łagodny,
ośmioletni pies,
który kocha
długie spacery.
Gdy tylko ma
okazję, wchodzi
do wody, która
jest jego prawdziwym żywiołem.
Uwielbia nurkować
niezależnie od pogody.
Samson, mimo swojego niezależnego charakteru, jest wrażliwym,
przyjemnym i inteligentnym psem
rodzinnym. Jest wykastrowany.
Tekst i zdjęcia
Sara Nizioł

/schronisko.gorzow
http://sioz.pl/OurAnimals
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Miejski patrol
Najczęściej pracują „w terenie”. Bez względu na porę roku i pogodę, dbają o bezpieczeństwo i porządek. Można ich spotkać w centrum miasta,
na gorzowskich osiedlach i w parkach. W Gorzowskich Wiadomościach
Samorządowych ruszamy z nowym cyklem, który będzie opowiadał
o akcjach i interwencjach strażników miejskich.
Na początek opowiemy o wzmożonych działaniach dotyczących dbałości o estetykę miasta.
Strażnicy kontrolują firmy, które umieszczają
reklamy w przestrzeni miejskiej. Sprawdzają
przede wszystkim, czy mają niezbędne zezwolenia.
Przypominamy – aby umieścić ogłoszenie, reklamę czy plakat, trzeba wcześniej wystąpić
o zgodę do zarządcy obiektu, a jeżeli obiekt
znajduje się w pasie drogowym, dodatkowo do
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, żeby dostać zgodę na zajęcie
pasa drogowego.
Za naklejanie ogłoszeń bez pozwolenia, strażnik miejski może nałożyć mandat karny do
kwoty 500 zł, a sąd – skazać na karę do 5000 zł
grzywny lub prace społeczne.
W maju strażnicy ruszyli też z akcją społeczną, która polega na edukacji najmłodszych
mieszkańców i uczy odpowiedzialności za

W maju strażnicy miejscy interweniowali 581 razy:
140 – spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych i zakłócanie spokoju publicznego,
84 – zaśmiecanie terenów publicznych oraz nieutrzymywanie
czystości na terenach nieruchomości i chodników przyległych
do nieruchomości,
112 – zakłócanie porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
19 – zagrożenia dla życia i zdrowia
ludzkiego.

Bartłomiej Nowosielski



czworonogi. „Właściciel dba o swojego psa”
– z takim hasłem strażnicy odwiedzają gorzowskie szkoły. Oprócz pogadanki o obowiązkowym sprzątaniu odchodów, dzieci uczą się
też, jak zachować się, gdy zostaną zaatakowane przez psa.
Warto przypomnieć, że za niesprzątanie psich
kup oraz wyprowadzanie czworonogów bez
smyczy w miejscach publicznych można zostać ukaranym grzywną do 5.000 zł (w postępowaniu sądowym) i mandatem do 500 zł.
(esc)

Psi flesz
Takiej wystawy jeszcze nie było! W gorzowskim schronisku dla bezdomnych zwierząt AZORKI można oglądać fotografie czworonogów.
Autorką wystawy jest wolontariuszka Sara
Nizioł. – W ten sposób chciałam pokazać, że
nasze psiaki, mimo swojej sytuacji, są radosne. Że schronisko jest nie tylko przechowalnią
– tłumaczy.
Rzeczywiście, jest na co popatrzeć. Zwierzęta
okazały się znakomitymi modelami. Dodatkowo, przy każdej fotografii umieszczony został

opis psiaka, wskazujący jego główne cechy
charakteru i upodobania.
Przypominamy, że zwierzaki czekają na nowe
domy, dlatego w naszej gazecie publikujemy
ich fotki i informacje o nich. Dla tych, którzy
nie mają warunków do adopcji, a lubią zwierzęta, mamy inną propozycję – wystarczy
przyjść do schroniska i wziąć czworonoga na
długi spacer – też się ucieszy!
(esc)

czerwiec 2015
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Festiwal zachwycił
nie tylko gorzowian
Na tydzień Gorzów stał się stolicą muzyki najwyższej próby. Podczas
III Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara usłyszeliśmy
w Filharmonii Gorzowskiej wszystkie jej odcienie, od jazzu zaprezentowanego przez fenomenalnego Leszka Możdżera, przez muzykę symfoniczną Kilara, Duchnowskiego i Błażewicza, po utwory filmowe skomponowane przez światowej sławy kompozytowa Jana A.P. Kaczmarka.

Podczas festiwalowego tygodnia miłośnicy
muzyki z entuzjazmem przyjęli wyjątkowe
w skali światowej przedsięwzięcie muzyczne
Steve Nash & Turntable Orchestra Symfonicznie – projekt na 9 gramofonów, 9 didżejów, fortepian i orkiestrę. Festiwal zwieńczył koncert
galowy, podczas którego prawykonany został
utwór Veni Creator Grzegorza Duchnowskiego
oraz muzyka filmowa wybitnego kompozytora, zdobywcy Oscara za muzykę do filmu „Marzyciel” – Jana A. P. Kaczmarka w wykonaniu
Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej pod dyrekcją prof. Moniki Wolińskiej.

JAN A. P. KACZMAREK
Mieszkający w Los Angeles wybitny
polski kompozytor muzyki filmowej;
zdobywca Oskara za muzykę do filmu „Marzyciel”

CEA Filharmonia Gorzowska

Tegoroczna edycja Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara (15-22 maja)
upłynęła pod hasłem Trwanie i Ruch. Organizatorzy sięgnęli do kultury minionych epok,
prezentując projekt „Między tradycją a współczesnością – pieśni elżbietańskie”. Odwołali się
do tradycji kompozycji sakralnych, proponując
gorzowianom koncert organowy w katedrze.
Jednak to współczesność w wielu wcieleniach
była główną „bohaterką” festiwalowych koncertów. W Filharmonii Gorzowskiej, podczas
koncertu inauguracyjnego zabrzmiały kompozycje wybitnego pianisty Leszka Możdżera. Specjalizujący się w interpretacji muzyki
współczesnej solista Leszek Lorent wykonał
dwie partie solowe w niezwykle wyrazistej
i poruszającej kompozycji Marcina Błażewicza Kali Yuga. Prawykonany został również
poemat symfoniczny Afekty Marcina Jachima
– zdobywcy I nagrody w III Konkursie dla Młodych Kompozytorów.

Podczas festiwalu nie zabrakło wydarzeń
upamiętniających postać patrona – Wojciecha
Kilara. To m.in. koncert oratoryjny Concerto da
Requiem Dmitry’ego Varelasa w jednym z gorzowskich kościołów, wystawa zdjęć „Wojciech
Kilar – teraz, teraz, teraz… i amen” w foyer FG
czy projekcja filmu „Wojciech Kilar. Credo”
w reżyserii Zdzisława Sowińskiego.

LESZEK MOŻDŻER
Genialny pianista jazzowy, kompozytor; niezrównany interpretator muzyki Chopina

Z duma informujemy, że Festiwal Muzyki
Współczesnej im. Wojciecha Kilara otrzymał
międzynarodowy certyfikat EFFE – Europa dla
Festiwali, Festiwale dla Europy, przyznawany
przez grono ekspertów zgromadzonych przy
Komisji Europejskiej.

Filharmonia Gorzowska jest pięknym, nowoczesnym i znakomicie
przygotowanym do koncertowania
obiektem ze znakomitym fortepianem na scenie. Orkiestra jest pełna
wdzięku i wigoru. Świetnie się z nią
współpracuje. Tu są teraz tak dobre
warunki, że mam nadzieję częściej
przyjeżdżać do Gorzowa na koncerty.
Gratuluję władzom Gorzowa świadomości, jak ważna dla rozwoju ludzkości jest kultura i muzyka.

Izabela Grygiel-Guła

Bumtarara! Bumtarara!
Osiem orkiestr zaprezentowało się podczas IX Międzynarodowych Spotkań Orkiestr Dętych Alte Kameraden 2015, które 9 maja odbyły się w
naszym mieście. Uczestniczyły w nich orkiestry z Polski, Czech, Litwy,
Niemiec i Ukrainy.

W trakcie Spotkań zaproszone orkiestry zaprezentowały różne utwory: od marszów, poprzez muzykę folk, pop i filmową, do muzyki
poważnej.
(esc)

Prof. MARCIN BŁAŻEWICZ
Kompozytor, wykładowca Akademii
Muzycznej w Warszawie, animator
życia muzycznego

Dariusz Jaroniewski

– Spotkania rozwijają współpracę między orkiestrami działającymi w różnych miastach
europejskich, a uliczna formuła sprawia, że ich
twórczość może być zaprezentowana szerszej
publiczności. Członkowie orkiestr dętych nie
tylko grają na instrumentach, ale mają rozbudowane układy choreograficzne i kolorowe
uniformy, co w połączeniu z wykonywaniem
popularnych utworów sprawia, że chyba każdy
lubi takie orkiestry obejrzeć i posłuchać – uważa koordynator koncertów Czesław Ganda.

To nie jest moja pierwsza wizyta
w Filharmonii Gorzowskiej. Przyjechałem tu rok temu i muszę przyznać,
że zakochałem się i w niej, i w młodej,
bardzo pracowitej Orkiestrze Filharmonii Gorzowskiej. Jestem poruszony
przyjęciem mnie podczas festiwalu
i niespodzianką, jaką sprawiła mi Monika Wolińska na zakończenie (chodzi
o odśpiewanie pieśni Jana A.P. Kaczmarka tuż po zakończeniu koncertu
muzyki filmowej jego autorstwa).

Gorzowski Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara jest
ewenementem na skalę europejską.
Prezentuje muzykę współczesną
zróżnicowaną formalnie i gatunkowo. Ma wielobarwną formułę. Nie
stał się „gettem” dla jednego kierunku muzycznego. Tak właśnie wyglądają najlepsze takie festiwale na
świecie! Gratuluję!
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Przewodnik
po urzędzie
Biuro Egzekucji Administracyjnej
ul. Kombatantów 34
e-mail: bea@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 740
Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji
ul. Przemysłowa 53
e-mail: bsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 893
Biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów i Spraw Mieszkańców
ul. Orląt Lwowskich 1
e-mail: brk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 747
Biuro Prasowe
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: bpr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 501
Biuro Rady Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: brm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 544
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy
ul.Obotrycka 6
e-mail: bhp@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 851
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Spotkanie
genetycznych
bliźniaków
Łukasz Kulczyński – pracownik Urzędu Miasta
– kilka tygodni temu poznał Adrianka – swojego genetycznego bliźniaka, któremu w listopadzie 2013 roku oddał szpik. To było szczególne
spotkanie, pełne emocji i wzruszeń. Odbyło się
11 maja podczas uroczystej gali z okazji 65-lecia krakowskiego Ośrodka Hematologicznego.
Łukasz zarejestrował się do bazy Fundacji
DKMS Polska w październiku 2010 roku. Po
prawie dwóch latach skontaktował się z nim
przedstawiciel Fundacji z pytaniem o gotowość oddania szpiku. Łukasz nie zastanawiał
się ani chwili. Jego bliźniakiem genetycznym
okazał się dwuletni Adrianek spod Krakowa.
Po upływie kolejnych dwóch lat od przeszczepu Ł. Kulczyński mógł wreszcie poznać dziecko,
któremu pomógł wrócić do zdrowia. – Byłem
bardzo szczęśliwy, że mogłem pomóc! To wspaniałe uczucie. Gdybym miał to zrobić raz jeszcze,
nie zawahałbym się ani chwili – mówi Łukasz.
Sam jest ojcem 8-letniego Leona i wie, czym
dla rodziców jest lęk o życie dziecka. Rejestrując się jako potencjalny dawca, robił to z myślą
o dzieleniu się z tymi, którzy chcą żyć. Teraz,
gdy już poznał swojego bliźniaka genetycznego, czuje się tym bardziej spełniony.

Woytekfukphotography

12

Powitanie Łukasza i Adrianka było wyjątkowo
wzruszające. Mama Adrianka, dowiedziawszy się, że Łukasz na co dzień pasjonuje się
fotografią, natychmiast zrozumiała, skąd u jej
synka w ostatnim czasie taki zapał do zabawy
aparatem fotograficznym. W prezencie podarowała Łukaszowi fotoksiążkę ilustrującą najważniesze chwile w życiu Adrianka
Dar szpiku kostnego połączył bliźniaków genetycznych na zawsze, dając jednemu życie,
a drugiemu poczucie spełnienia.
Fundacja DKMS
(bpr)

Straż Miejska
ul. Przemysłowa 53
e-mail: ksm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 728

Gorzowianin finalistą
w Grand Press Photo

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

Bartłomiej Nowosielski –
także pracownik Urzędu
Miasta – został finalistą
prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej Grand
Press Photo w kategorii
„Środowisko”.

Wydział Audytu Wewnętrznego,
Kontroli i Analiz
ul. Kombatantów 34
e-mail: aka@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 862
Wydział Budżetu i Rachunkowości
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wbr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 603
Wydział Edukacji
ul. Kombatantów 34
e-mail: wed@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 750
Wydział Geodezji i Katastru
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wkg@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 653
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego
ul. Kombatantów 34
e-mail: wgt@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 763

Udało mu się uwiecznić
na zdjęciu zorzę polarną
na obrzeżach Gorzowa
w nocy z 17 na 18 marca.
Wyniki konkursu ogłoszono 14 maja, podczas finałowej gali w warszawskim kinie Kultura.
Grand Press Photo to konkurs dla zawodowych fotoreporterów, pracujących w redakcjach prasowych, agencjach fotograficznych
oraz freelancerów. Organizuje go miesięcznik „Press”. Grand Press Photo wyróżnia się
tym, że uczestniczący w nim fotoreporterzy
poddają się ocenie fachowca o światowej
sławie. Przewodniczącym jury jest bowiem
co roku zwycięzca/laureat World Press Photo. Do tej pory byli to: Francesco Zizola, Claus
Bjorn Larsen, Jean-Marc Bouju, Eric Grigorian
oraz Spencer Platt, Finbarr O’Reilly, Lucian
Perkins, Jodi Bieber, Samuel Aranda i Paul
Hansen. Oprócz laureata World Press Photo,

Bartłomiej Nowosielski

Wydział Administracyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wad@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 560

w jury konkursu zasiadają polscy zawodowi
fotoreporterzy i fotoedytorzy.
Jak wspomina Bartek: – Nagrodą jest już fakt
znalezienia się w szacownym gronie „najlepszych z najlepszych”. Kiedy twoja fotografia
staje w finałowe szranki z pracami Tomasza
Gudzowatego, wiedz, że coś się dzieje. To motywuje i daje solidnego kopa.
Zdjęcia oceniane były w kategoriach: Wydarzenia, Ludzie, Życie codzienne, Sport, Środowisko, Kultura i człowiek (od 2015 roku), Portret sesyjny, Projekty dokumentalne (od 2015
roku) i Photo Book (od 2015 roku).
(ec)
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Współpraca lokalna
– to nas interesuje!
Inicjatorem przedsięwzięcia było Centrum
Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w partnerstwie z gminą Ustka i Uniwersytetem Warszawskim. Głównym celem projektu było
wypracowanie nowych rozwiązań mających
zwiększyć skalę przekazywania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, a także wzmocnienie potencjału merytorycznego
przedstawicieli organizacji pozarządowych
i samorządu terytorialnego w tym zakresie.

organizacjom pozarządowym. Przedstawiciele
Miasta: Karolina Antczak-Gnutek z Wydziału
Spraw Społecznych oraz M. Józwa z Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, zaprezentowały gorzowski proces wdrażania regrantingu
– mechanizmu polegającego na przekazywaniu
pieniędzy na realizację zadań publicznych nie
bezpośrednio przez Miasto, lecz za pośrednictwem wyłonionej w konkursie organizacji pozarządowej, pełniącej rolę operatora.

Tabliczka na pamiątkę
Podsumowaniem projektu był III Kongres
Współpracy Lokalnej, który odbył się 14-15
maja w Ustce. Jego uczestnikami byli reprezentanci samorządów lokalnych (w tym Gorzowa), sektora pozarządowego oraz instytucji
sprawujących nadzór i kontrolę nad realizacją
zadań publicznych. Mówiono o upowszechnianiu zlecania zadań przez samorząd lokalny organizacjom pozarządowym w oparciu o Model
Kontraktowania Usług Społecznych wypracowany w trakcie realizacji projektu „Od partnerstwa do kooperacji”.

W grudniu ubiegłego roku, z inicjatywy Wydziału Spraw Społecznych, Prezydent Miasta po raz
pierwszy ogłosił konkurs ofert na operatora
regrantingu, którego zadaniem jest kreowanie
i wspieranie finansowe oddolnych inicjatyw, polegających na zagospodarowaniu czasu wolnego
dzieciom i młodzieży w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. Konkurs wygrała gorzowska
Fundacja „Ad Rem”, która zobowiązana jest do
przyznania mniejszych dotacji bezpośrednim
realizatorom programu – organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym. Zadania
zlecone przez operatora w ramach regrantingu
będą realizowane do końca października.

Podczas kongresu Gorzów otrzymał, w podziękowaniu za współtworzenie innowacji, zaangażowanie w proces testowania i pracę na
rzecz projektu „Od partnerstwa do kooperacji”,
pamiątkową tabliczkę, którą w imieniu prezydenta odebrała Monika Józwa z Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji.

Nowa forma współpracy finansowej Miasta
z organizacjami pozarządowymi ma służyć
zwiększeniu zakresu, skali i efektywności realizowanych zadań publicznych. Plusem takiego
rozwiązania jest m.in. uproszczenie procedur
dotacyjnych dla organizacji pozarządowych,
umożliwienie korzystania z dotacji grupom
nieformalnym, zwiększenie zaangażowania
wybranych grup społecznych oraz wzmocnienie potencjału i budowanie prestiżu organizacji pełniącej rolę operatora.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

A Ty jaki masz pomysł?
25 maja ruszył nabór zadań do Budżetu
Obywatelskiego 2016. Mieszkańcy mogą
zgłaszać swoje propozycje do 30 czerwca.
Każdy mieszkaniec Gorzowa może zgłosić
jedno zadanie do Budżetu Obywatelskiego
2016. Musi być ono poparte podpisami 20 innych mieszkańców miasta.
Zgłoszona propozycja powinna dotyczyć zadania własnego miasta w zakresie napraw,
remontów czy inwestycji, ogólnodostępnego
dla wszystkich mieszkańców i zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność
miasta. Wartość proponowanego zadania nie
może przekroczyć kwoty 250 tys. zł brutto.
Formularze zgłoszenia do Budżetu Obywatelskiego 2016 będzie można wziąć w godzinach
pracy Urzędu Miasta w kancelarii przy ul. Sikor-
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Przewodnik
po urzędzie

Gorzów znalazł się w gronie 17 samorządów testujących Model Kontraktowania Usług Społecznych w ramach innowacyjnego projektu „Od partnerstwa do kooperacji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Regranting po gorzowsku
Spotkanie było też okazją do zaprezentowania
efektów pracy naszego samorządu w zakresie
innowacyjnych form zlecania zadań publicznych
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skiego 3-4, na parterze budynku przy ul. Kombatantów 34 oraz w informacji Wydziału Komunikacji przy ul. Przemysłowej 53. Zgłoszenia
będzie można również pobrać ze strony: http://
www.gorzow.pl/przystan/budzet-obywatelski
Wypełnione wnioski należy składać do
30 czerwca 2015 r. w kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 lub przesłać skan
wniosku na adres e-mail:
budzetobywatelski@um.gorzow.pl
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy
o kontakt e-mailowy: bsr@um.gorzow.pl, telefoniczny: 95 7355 591; 95 7355 685 lub osobisty w Biurze Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, ul. Przemysłowa 53 (pokój 208).
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami i Majątku
ul.Sikorskiego 3-4
e-mail: wgm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 605
Wydział Inwestycji
ul. Kombatantów 34
e-mail: win@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 798
Wydział Komunikacji
ul. Przemysłowa 53
e-mail: wkm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 720
Wydział Kultury i Sportu
ul. Okólna 2
e-mail: wks@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 841
Wydział Obsługi Inwestora
i Biznesu
ul. Kombatantów 34
e-mail: wob@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 830
Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
ul. Kombatantów 34
e-mail: wsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 812
Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wor@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 531
Wydział Podatków i Opłat
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wpo@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 647
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wso@um.gorzow.pl
biuro dowodów osobistych
tel. 95 73 55 573
ewidencja ludności
tel. 95 73 55 512
Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26
e-mail: wss@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 801
Wydział Strategii Miasta
ul. Kombatantów 34
e-mail: wsm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 843
Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wua@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 644
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Obotrycka 6
e-mail: kos@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 652
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Dyżury
Radnych
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący
Rady Miasta spotykają się z mieszkańcami
w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.,
ul. Sikorskiego 3-4, I piętro, pok. nr 217

Przewodniczący
Robert Surowiec
Okręg nr 5 (Górczyn)
Platforma Obywatelska
23 czerwca (czwartek), godz. 15.00-16.30
e-mail: r.surowiec@ecf.pl
tel. 95 73 55 544

Wiceprzewodniczący
Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
KW Ludzie dla Miasta
16 czerwca (wtorek), godz. 15.00-16.30
e-mail: syskazbigniew@wp.pl
tel. 695 577 184
Jan Kaczanowski
Okręg nr 3 (Staszica)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540
Sebastian Pieńkowski
Okręg nr 5 (Górczyn)
Prawo i Sprawiedliwość
10 czerwca (środa), godz. 15.00-16.30
e-mail: sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349

Okręg nr 1 (Zawarcie)
Krzysztof Kielec
Prawo i Sprawiedliwość
e-mail: kkielec@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540
Patryk Broszko
Platforma Obywatelska
e-mail: patryk.broszko@gmail.com
tel. 602 404 777
Piotr Paluch
KWW Jędrzejczak
e-mail: ppaluch@rada.gorzow.pl
tel. 502 047 414
Grzegorz Musiałowicz
KW Ludzie dla Miasta
12 czerwca (piątek), godz. 15.30-16.30
e-mail: stow@wp.pl
tel. 603 289 599
Piotr Zwierzchlewski
KW Ludzie dla Miasta
19 czerwca (piątek), godz. 15.30-16.30
e-mail: pzwierzchlewski@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540

Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Roman Sondej
Prawo i Sprawiedliwość
e-mail: roms007@wp.pl
tel. 601 870 420
Halina Kunicka
Platforma Obywatelska
e-mail: halinakunicka@tlen.pl
tel. 605 601 879
Jerzy Wierchowicz
Platforma Obywatelska
e-mail: jerzywierchowicz@op.pl
tel. 603 942 739
Marcin Kurczyna
Sojusz Lewicy Demokratycznej
e-mail: marcin.kurczyna@wp.pl
tel. 502 154 433
Radni czekają na mieszkańców
w Urzędzie Miasta, ul. Sikorskiego 3-4,
I piętro, pok. nr 219, tel. 95 73 55 673
Więcej informacji:
Biuro Rady Miasta, tel. 95 73 55 544
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Radny po godzinach
Gorzowscy radni, będący głosem mieszkańców, pracujący w licznych
komisjach, podejmujący często trudne decyzje w ważnych dla miasta
sprawach, na co dzień mogą być całkiem inspirujący. Rozpoczynamy
nowy cykl, w którym wytropimy i opowiemy Wam, czym się pasjonują, co
sprawia im radość, jak wypoczywają i co daje im siłę.
O fascynacji numizmatyką… ze Zbigniewem Syską, wiceprzewodniczącym
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Zbigniew Syska jest bez wątpienia człowiekiem pasji. Ma ich tak wiele, że nie starczyłoby nam stron w gazecie, dlatego skupimy się
na tej najbliższej jego sercu.
– Pierwszą monetę dostałem w prezencie
we wczesnym dzieciństwie. Miałem wtedy
6-7 lat. Było to 10 złotych, duża srebrna moneta z Józefem Piłsudskim. Chciałem poznać, co
to za postać, ten Piłsudski. To spowodowało,
że zacząłem interesować się również historią
– mówi Zbigniew Syska, z zamiłowania kolekcjoner monet.
Połknął bakcyla już w podstawówce. Wtedy
wymieniał się monetami z kolegami. W szkole
średniej, gdy mieszkał w Lublinie, wstąpił do
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.
Brał udział w sympozjach naukowych, wystawach, poznał wielu wspaniałych ludzi z pasją
i olbrzymią wiedzą.
Czasami historie związane ze zdobywaniem
monet są o wiele ciekawsze niż one same.
Jedno zdarzenie Zbigniew Syska szczególnie
wspomina. – Lata temu, w każdą niedzielę
miesiąca, w Lublinie odbywały się targi kolekcjonerów. Jeden ze znanych lubelskich
numizmatyków spotkał tam chłopca, który
przyszedł na targi z mamą i nudził się. Pokazał mu bardzo małą monetkę, tzw. boratynkę.
To dość popularna stara
moneta, pochodzi
XVII w.
Była bita za
czasów Jana
Kazimierza.
Opowiedział
chłopcu trochę
o tej monecie
i powiedział, że
sprezentuje mu

ją. Chłopcu zaświeciły się oczy. Obiecał, że za
miesiąc da mu inną monetę, ale musi się w tym
czasie dowiedzieć czegoś więcej na jej temat.
Chłopiec ten, obecnie dorosły mężczyzna, jest
jednym z najbardziej aktywnych zbieraczy. Ta
historia szczególnie utkwiła mi w pamięci, bo
kiedy zostałem nauczycielem, uświadomiłem
sobie, że najważniejszą rzeczą jest nie tyle
przekazać jak najwięcej wiedzy z przedmiotu,
co nim zainteresować.
W Gorzowie radny Zbigniew Syska znany jest
przede wszystkim jako przesympatyczny nauczyciel „z powołania”. Uczy wiedzy o społeczeństwie w IV LO i filozofii w Liceum Katolickim.
(ec)

Decyzje Rady Miasta
Za nami XI i XII sesja Rady Miasta
Gorzowa. Jakie najważniejsze
decyzje pojęli w ostatnim czasie
gorzowscy radni?

1.
2.
3.

XI sesja Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
– 08 maja
Niemal godzinę radni dyskutowali na temat
planu remontów miejskich dróg na pięć
najbliższych lat, opracowanego przez
prezydenta i pracowników magistratu.

4.

Radni przegłosowali zmiany dotyczące zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego na
2016 r.
Wartość jednostkowa zadania nie może przekraczać kwoty 250 tys. zł.
Wszystkie zgłoszone zadania muszą być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.
Na potrzeby tej edycji budżetu obywatelskiego
miasto zostało podzielone na 8 rejonów: Zawarcie, Zakanale, Śródmieście, Piaski, Staszica, Wieprzyce/Osiedle Słoneczne, Manhattan
i Górczyn.
Przedmiot, miejsce, termin i sposób głosowania
określi Prezydent Miasta w zarządzeniu. Termin głosowania zostanie ogłoszony przed
15 listopada br.
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Radnych

O bieganiu… z ROBERTEM SUROWCEM, przewodniczącym Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Okręg nr 3 (Staszica)

Bartłomiej Nowosielski

Mirosław Rawa
Prawo i Sprawiedliwość
e-mail: ryava@wp.pl
tel. 95 73 55 540

Od kiedy pan biega?
Zacząłem biegać trzy lata temu, ale to było takie
„małe” bieganie. Wszedłem na wagę, zobaczyłem… 103 kg i stwierdziłem, że to ostatnia chwila, żeby coś zrobić. Udało mi się zrzucić 15 kg,
grając w tenisa i biegając. Później była przerwa
– przez ostatni rok nie biegałem. Moja waga
spadła i byłem z tego zadowolony. Dopiero od
tego roku, od wiosny, zacząłem na nowo biegać.
Jak długa jest pańska trasa?
9 kilometrów – to była moja standardowa trasa.
Później znajomi namawiali mnie na czwartkowe bieganie (Gorzowskie Czwartkowe Bieganie
– przyp. red.), ale wydawało mi się to dziwne.
Biegałem sam i uważałem, że bieganie w grupie
jest nienormalne... dopóki nie przyszedłem tutaj.
Zobaczyłem, że to coś zupełnie innego – lepszego. To silna grupa, która liczy około 50 osób. Każdy biegnie swoim tempem. Pokonujemy około
10 km. Dzięki temu, że biegnie się z kimś, biegnie się szybciej.
Ile kilometrów pan już przebiegł?
Nigdy nie liczyłem, ale mam taki plan, żeby
w maju przebiec 100 km. (Z potwierdzonych źródeł dowiedzieliśmy się, że się udało! – dop. red.)
Z kim najchętniej pan biega?
Jest w tej grupie Andrzej, znacznie szybszy ode
mnie. Staram się go trzymać. Zazwyczaj przez

trzy czwarte trasy mi się udaje. Później łobuz mi
ucieka.
Czyli lubi pan biegać z lepszymi od siebie?
Tak. I z kimś, z kim mogę rozmawiać. Wygląda to
tak: ktoś mówi, a ja łapię oddech, walczę o życie
i słucham.
Ma pan ulubione miejsce do biegania?
Lubię biegać w okolicach Kłodawy. Są tam przepiękne lasy. Bieganie w mieście też jest ciekawe,
bo człowiek poznaje je z innej perspektywy.
Czy pojawiły się już sukcesy związane z bieganiem?
Nie licząc zawodów, w których brałem udział
jako „dzieciak”, udało mi się przebiec jeden półmaraton!
Udało się go ukończyć?
Udało się! To mój wielki sukces. Było to w Pszczewie, w maju tego roku.
Ma pan wyznaczony cel związany z bieganiem
czy biega pan dla przyjemności?
Biegam dla przyjemności, bo bieganie jest fajne.
Oprócz tego gram w tenisa i w piłkę nożną na hali.
Bieganie jest inne, bardziej wymagające. Trochę
trzeba się do niego przyzwyczaić. Sporty drużynowe dają wiele radości, uśmiechu, a bieganie
jest walką z samym sobą. Daje zupełnie inne doznania. Człowiek walczy z własnym organizmem
i zastanawia się: wygra głowa czy ciało?
Dziękuję.

Miejscy radni przegłosowali zmiany w budżecie miasta. Tzw.
kwota wolnych środków pojawia się w budżecie po sprawozdawczości. Jej wartość można określić po rozliczeniu
kredytów z ubiegłych lat. Nieco ponad 14 mln zł pójdzie na wynagrodzenia dla nauczycieli, remonty budynków oświatowych, organizację Dni Gorzowa, remont parkingu przy ul. Pankiewicza
oraz dofinansowanie rozwoju naukowego kadry PWSZ.
Gorzów wystąpi z Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR z siedzibą w Zielonej Górze.

XII sesja
Rady Miasta
Gorzowa Wlkp.
– 27 maja

- Miejscy radni przyjęli sprawozdanie
z realizacji „Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców Gorzowa Wlkp. na lata 2014-17” za 2014 r.

Z Robertem Surowcem
rozmawiała Emilia Cepa

- W naszym mieście
osiedli się rodzina
z Donbasu, która została ewakuowana przez
Rząd Polski w styczniu
br. Wiadomo, że są to seniorzy, z wykształcenia
lekarze. Lokal, w którym
zamieszkają, pochodzi
z miejskich zasobów
komunalnych. Apelujemy do wszystkich firm
i osób chcących pomóc,
że przydatne będzie każde wsparcie. Chodzi m.in.
o meble, sprzęt gospodarstwa domowego
oraz odzież.

Izabela Piotrowicz
Platforma Obywatelska
e-mail: piotrowicz.iza@gmail.com
tel. 531 501 889
Ewa Hornik
KW Ludzie dla Miasta
10 czerwca (środa), godz. 15.30-16.30
e-mail: ehornik@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540

Okręg nr 4 (Piaski)
Robert Jałowy
Prawo i Sprawiedliwość
e-mail: rjalowy@wp.pl
tel. 608 835 176
Jerzy Sobolewski
Platforma Obywatelska
30 czerwca (wtorek), godz. 14.00-15.00
e-mail: jerzysobolewski@interia.pl
tel. 600 248 981
Krzysztof Kochanowski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
e-mail: kochanowski1976@wp.pl
tel. 660 265 797
Marta Bejnar-Bejnarowicz
KW Ludzie dla Miasta
e-mail: m.bejnar@gmail.com
tel. 95 73 55 540
Michał Szmytkowski
KW Ludzie dla Miasta
26 czerwca (piątek), godz. 15.30-16.30
e-mail: brm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 544

Okręg nr 5 (Górczyn)
Artur Andruszczak
Platforma Obywatelska
e-mail: andrut11@poczta.onet.pl
tel. 669 983 377
Grażyna Wojciechowska
radna niezależna
e-mail: wojciechowskagrazyna@wp.pl
tel. 604 239 387
Przemysław Granat
KW Ludzie dla Miasta
e-mail: pgranat@rada.gorzow.pl
tel. 509 463 968

- Gorzowscy radni zdecydowali, że kierowcy
w soboty nie będą płacili
za postój w strefie płatnego
parkowania. Z bezpłatnych
parkingów w soboty gorzowianie powinni zacząć
korzystać już latem.
- Od 1 września Zespół Szkół
Budowlanych zmieni nazwę na
Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych. Dzięki temu dokładnie
zostanie sprecyzowany charakter placówki, co ułatwi m.in. negocjacje w nawiązywaniu współpracy z firmami
z branży motoryzacyjnej.

(esc)

Roberta Surowca „nakryliśmy” w ciepłe czwartkowe popołudnie na skraju parku Kopernika.
W stroju do joggingu, z liczną grupą miłośników
biegania, brał udział w rozgrzewce przed cotygodniowym biegiem na 10 km do Kłodawy.

Jerzy Synowiec
Platforma Obywatelska
26 czerwca (piątek), godz. 15.00-16.00
e-mail: adwokaci@blink.pl
tel. 95 73 55 540
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Ciężkie dwa dni festiwalu

Nie tylko
mechaniczne

Paracyrkowe przedstawienie na Starym Rynku, palenie „Winnych” przy
Schodach Donikąd, alternatywne koncerty i pokazy w Grocie Sztuki. Tak
wyglądał Ciężki Festiwal 2. Kto był, ten wie, że emocji i artystycznych doznań nie brakowało. Kto nie był – niech już teraz zarezerwuje czas na kolejne imprezy organizowane przez Marcina Ciężkiego. Naprawdę warto!

26 kwietnia na Stadionie im. Edwarda Jancarza odbyły się VI Otwarte
Mistrzostwa Gorzowa w skokach
przez przeszkody o Puchar Prezydenta Miasta.
Zawody zorganizowano w dwóch
rangach – towarzyskiej, czyli dla
zawodników początkujących, nieposiadających licencji jeździeckiej,
oraz regionalnej – dla zawodników
z licencją jeździecką. W zawodach
towarzyskich Ośrodek Sportu i Rekreacji przewidział starty w klasach
LL oraz L, w zawodach regionalnych
– w klasie L, P i N, czyli przeszkody
o najwyższej wysokości.
Pogoda dopisała, a imprezie towarzyszyły liczne atrakcje dla dzieci, co
sprawiło, że to wspaniałe widowisko
oglądało około 2.000 gorzowian.
Daniel Zieliński

– Ja daję się lubić. Dlatego moi przyjaciele
i znajomi artyści z całej Polski chętnie odpowiadają na moje zaproszenie i przyjeżdżają
do Gorzowa – śmieje się Marcin Ciężki – aktor,
człowiek kultury, animator działań w Grocie
Sztuki i pomysłodawca Ciężki Festiwal.
Pierwsza edycja tej imprezy odbyła się jesienią 2014 roku. Gorzowianom spodobała się
artystyczna, mocno alternatywna atmosfera,
a o monodramach Caryl Swifft i koncercie Natalii Sikory wspomina się do dziś.

minus A Quo. Pomiędzy tymi teatralnymi wydarzeniami dużo „działo się” w Grocie Sztuki.
Wystąpiła m.in. młoda wokalista Soniamiki
we własnych oryginalnych aranżacjach muzycznych i szczeciński zespół Dikanda, który
porwał do tańca charakterystycznymi brzmieniami muzyki bałkańskiej z domieszką rytmów romskich. Muzycy żywiołowo opowiadali
o miłości, młodości i pięknie, niejednokrotnie
śpiewając w sobie tylko znanym języku.
Ciężki Festiwal zawsze sporo czasu poświęca artystom gorzowskim. Tym razem swoje
zdjęcia pokazała Monika Łuczak, a obrazy,
działania i inne akcje zaprezentowała malarka Beata Stanek.

Kolejne
sukcesy
Karoliny Naja

Ciężki Festiwal 2, który odbył się 24 i 25
kwietnia, zapewnił uczestnikom równie dużo
emocji. Zainaugurował go Teatr Circus Ferus
na Starym Rynku, a zakończył jeden z najstarszych polskich teatrów offowych – Teatr Ter-

Karolina Naja, zawodniczka gorzowskiego AZS-AWF, wywalczyła tytuł
mistrzyni i wicemistrzyni Europy
oraz wicemistrzyni świata.

Po raz trzeci energetyczna ekipa zumboholików zebrała się na gorzowskim bulwarze. 23 maja tysiąc osób podskakiwało w rytm południowoamerykańskich rytmów spod znaku ZUMBA® Fitness.

Zumba na bulwarze
Impreza ma zasięg nie tylko lokalny. Świadczą
o tym uczestnicy z Warszawy, Szczecina, Krakowa, Bydgoszczy, Sopotu i Poznania. Byli także
instruktorzy z RPA, Niemiec, Słowacji i Szwecji.

W pierwszych dniach maja w czeskich Racicach odbyły się mistrzostwa Europy. Karolina Naja, w duecie
z Beatą Mikołajczyk z bydgoskiego
UKS Kopernik, wywalczyła złoty
medal na dystansie 500 m. Na 200
i 1.000 metrów Karolina i Beata były
drugie.

(ec)

– Taka impreza łączy ze sobą wszystkich, bez
względu na płeć, wiek, kondycję i umiejętno-

Bartłomiej Nowosielski

23 maja w zawodach Pucharu Świata w niemieckim Duisburgu obie
zawodniczki dwukrotnie stanęły na
podium. Zdobyły srebrny krążek,
startując w dwójce kajakarskiej na
dystansie 200 m, oraz brązowy – na
dystansie 500 m.

(ec)

ści sportowe. Spotykają się trzy pokolenia,
ćwicząc, doskonale się bawiąc, spalając jednocześnie w ciągu godziny od 500 do 700 kcal
– informuje jedna z organizatorek Dagmara
Żółkowska.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że gorzowski event to jeden z największych plenerowych maratonów Zumba® Fitness w Polsce.
Uczestnicy miło spędzili w Gorzowie czas, wypuszczając w miasto moc endorfin, zarażając
swoją pasją mieszkańców i ciekawskich.
Po imprezie uczestnicy maratonu wzięli udział
w afterparty, które odbyło się na terenie przystani wioślarskiej. Oprócz maratonu, odbyły
się także szkolenia i warsztaty.
Bartłomiej Nowosielski
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Kieruj się miastem...
… Cezarego Żołyńskiego: aktora, reżysera teatralnego, scenografa oraz pisarza. Ukończył Państwową
Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu. Aktor Teatru
Dramatycznego w Legnicy, Teatru Dramatycznego
w Elblągu, od 2004 roku związany z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Gorzowie. Ogromne uznanie zdobył, jako reżyser przedstawień dla dzieci, w których
grał i do których przygotowywał scenografię. Prywatnie miłośnik filmowej sagi „Gwiezdne Wojny”.
Człowiek o ogromnej charyzmie, który przez swoje
pozytywne nastawienie, bardzo szybko nawiązuje
kontakt z publicznością, szczególnie z tą najbardziej
wymagającą, jaką są dzieci. W przebojowo aktorskim
klimacie kieruj się miastem…

„Gdy biegam, to park
Siemiradzkiego, nadbrzeża Warty (wspaniała
cisza). Gdy gram w siatkówkę, to sale gimnastyczne kilku szkół
(wspaniali koledzy)”.

„Ogród dendrologiczny
przy Muzeum Lubuskim
im. Jana Dekerta przy
Warszawskiej. Niby
centrum miasta, a cisza
i spokój. Kawę należy
zabrać ze sobą”.

...spotkań:

...sentymentu:

„Przed południem
(zwłaszcza w ciepłe dni)
bulwar nad Wartą
(np. Santa Fee). Po południu np. Red Coffee
(daleko nie mam)”.

„Hmmm...Może ten dawny Klub Myśli Twórczej
Lamus? Miał klimat, jak
i kamienica, w której się
mieścił…”.

Bartłomiej Nowosielski

E. Chruścińska-Jackowiak

Bartłomiej Nowosielski

...relaksu:

Tomasz Chwalisz

...aktywności:

…kultury:
„nie będę oryginalny:
teatr. Miejsce często
niedoceniane przez tych,
co na kulturze się znają.
Dzieje się w nim sporo.
A i architektonicznie
miejsce bardzo ciekawe.
Może by tak mały remont
wnętrza? Piękny byłby
wtedy nasz teatr”.

...miłości:

Bartłomiej Nowosielski

Bartłomiej Nowosielski

„Miejsce najlepsze
na spotkania z bliskimi
to moje mieszkanie,
a w nim mały
balkonik :)”.

...zachwytu:
„Bluszcz pospolity
rosnący przy budynku
u zbiegu ulic Cichońskiego i Teatralnej. Zachwyca
zimą i latem.
Cudeńko natury”.
Ewelina Chruścińska-Jackowiak
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Nasz Maciej
mistrzem lubuskich smaków!

JURY KONKURSU
Joanna Ochniak, inicjatorka fundacji
Gastronomia na Obcasach, przewodnicząca Komitetu Kobiet w Światowym Stowarzyszeniu Szefów Kuchni

Krzysztof Marciniak, doradca kulinarny Akademii Kulinarnej Farutex
Beata Sawicka, nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie
(członek jury wyłoniony drogą losowania)
Dawid Szkudlarek, nauczyciel ZSG Gorzów, zwycięzca wielu konkursów gastronomicznych, ostatnio Martel 2014
Bartłomiej Pawlikowski,
absolwent ZSG Gorzów,
finalista wielu
konkursów
kulinarnych

archiwum Zespołu Szkół Gastronomicznych

Wiesław Kartasiński, szef kuchni
restauracji w Hotelu Radisson Blu
w Szczecinie

Polędwiczka wieprzowa, warzywa sezonowe i miód wrzosowy były bohaterami 3. edycji konkursu gastronomicznego, zorganizowanego przez
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w ramach Festiwalu Lubuskich Smaków.

Festiwal Lubuskich Smaków cieszy się coraz
większą popularnością wśród adeptów gotowania, a mistrzowie kuchni uznają go za kuźnię młodych talentów.

ONI ZWYCIĘŻYLI!
I miejsce – Maciej Pisarek, uczeń
Zespołu Szkół Gastronomicznych
im. Febronii Gajewskiej-Karamać
w Gorzowie (opiekun Tomasz Nobel)
II miejsce – Kornel Kuzański, uczeń
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu (opiekun Agnieszka Raducha)
III miejsce – Dominik Wieczorek,
uczeń Zespołu Szkół
im. Emilii Sczanieckiej
w Pniewach (opiekun
Wojciech Wojtkowiak)

– Dzięki konkursowi, jego formule i imprezom
towarzyszącym, młodzież naprawdę weryfikuje swoje umiejętności i wiedzę. I od razu
widać, kto poznaje zasady gotowania teoretycznie, a kto praktykuje z uznanymi szefami
kuchni – uważa Joanna Ochniak, szefowa jury
oraz przewodnicząca Komitetu Kobiet w Światowym Stowarzyszeniu Szefów Kuchni.
Festiwal i konkurs odbyły się w gorzowskim „Gastronomiku” 28 kwietnia. W szranki stanęli młodzi reprezentanci siedmiu szkół z czterech województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego,
wielkopolskiego i dolnośląskiego. Musieli z polędwiczki, miodu i warzyw ugotować popisową potrawę. Kolejnym zadaniem było przygotowanie
przekąski amuse bouche z produktów ukrytych
w tajemniczym pudełku (tzw. black box).

Podczas konkursu, pozostali uczniowie gastronomika i zaproszeni goście uczestniczyli
w prelekcjach i pokazach kulinarnych. Regionalista Jerzy Zysnarski opowiedział o historii renety landsberskiej, Michał Rejniak, szef
kuchni restauracji Hotelu Dom nad Rzeką, zaprezentował kuchnię lubuską. „Dziką kuchnię”
pełną ziół pokazał Maciej Ostrowski, kucharz
i doradca kulinarny, miłośnik naturalnych rozwiązań w kuchni. O miodzie opowiedział Józef Brzozowski, właściciel pasieki w Marwicach. Na zakończenie, ze spektakularną lekcją
smaku wystąpił Patryk Dziamski, uczestnik
4. edycji programu Top Chef, menager kuchni
Kina Kulinarnego Transatlantyk 2014, współautor książki „Lekcje smaków”.
– Jestem pod wrażeniem tego, jak prezentuje się nasz „Gastronomik”. Mało brakowało,
a sam zostałbym uczniem tej szkoły. Bardzo
lubię gotować, a jeszcze bardziej jeść – wyznał podczas spotkania z uczniami prezydent
Gorzowa Jacek Wójcicki.
Po raz kolejny konkurs w ramach III Festiwalu Lubuskich Smaków wygrał uczeń gorzowskiego Zespołu Szkół Gastronomicznych. Tym
razem był to Maciej Pisarek, który wygrał
trzydniowy staż w Akademii Kulinarnej Farutex w Warszawie, połączony z wizytą w jednej
z prestiżowych restauracji, w której odbędzie
się kolacja degustacyjna. – Jestem bardzo
dumny z wygranej. Uwielbiam gotować, szukać nowych smaków. Ta nagroda motywuje
mnie do dalszej pracy – powiedział Maciej tuż
po ogłoszeniu wyników konkursu.
Zespół Szkół
Gastronomicznych

Drugie życie
placu zabaw

Kilka dni później, 1 czerwca, na odnowionym placu zabaw odbyła się akcja
pt. „Majsterkowo”. Dzieci pod okiem
specjalistów uczyły się, jak właściwie
sadzić rośliny, jak dbać o środowisko
naturalne, jak segregować odpady
i oszczędzać energię oraz jak zrobić
użytek z niepotrzebnych materiałów
i popsutych przedmiotów.
(esc)

Bartłomiej Nowosielski

29 maja w „Parku Róż” odbyła się
wspólna akcja Urzędu Miasta Gorzowa, Castoramy i Stali Gorzów, podczas
której odnowiony został plac zabaw.
W ramach prac m.in. odmalowano
drewniane elementy infrastruktury
i zamontowano nowe ławki.

