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www.gorzow.pl, w zakładce media.
W tym numerze informujemy, o co wnioskowali gorzowianie w ramach budżetu obywatelskiego, oraz jakie zmiany nastąpiły w ostatnim
czasie w urzędzie. Wspominamy Dni Gorzowa
oraz przedstawiamy propozycje na ciekawe
spędzenie wolnego czasu podczas wakacji
w naszym mieście. A jeszcze tego lata Gorzów ma szansę na wyjątkowy koncert w ramach konkursu „Europa to my”. Aby wygrać
finał konkursu, potrzebujemy Twoich głosów.
Szczegóły znajdziesz na stronie 12.
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Na gorzowskim bulwarze pojawił się nietypowy, ale za to przesympatyczny plażowicz.
Ma na imię Janusz. Będzie nam towarzyszył
co najmniej do końca lata. Mamy nadzieję, że
z jego obecnością tegoroczne wakacje w Gorzowie będą ciepłe, przyjemne, nietypowe
i przesympatyczne, jak sam Janusz. Odwie-

dzajcie naszego wyjątkowego plażowicza,
fotografujcie się z nim i wrzucajcie zdjęcia na
fanpage mu poświęcony:
https://www.facebook.com/januszgorzowski
Przykład niech idzie z góry!
(ec)
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Nowy sekretarz miasta
Agnieszka Stanisławska została nowym
sekretarzem miasta Gorzowa. Dotychczas
pełniła funkcję zastępcy prezydenta miasta, zajmującego się sprawami społecznymi. Prezydent Jacek Wójcicki dwukrotnie
ogłaszał konkurs na stanowisko sekretarza.
Przeprowadzone rekrutacje nie pozwoliły
na wyłonienie odpowiedniego kandydata.
Dlatego prezydent zdecydował się zaproponować pełnienie funkcji sekretarza jednemu
ze swoich najbliższych współpracowników,
który spełnia wszystkie niezbędne warunki
i umiejętności do pracy na tym stanowisku.
Ur. 1973 r. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie. Od 1996 r.

nauczyciel wychowania fizycznego w szkole
podstawowej w Witnicy. W 2010 r. uzyskała
kwalifikacje w zakresie zarządzania placówką oświatową. Od 2010 r. pełniła obowiązki
dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie.
W 2011 r. powołana na stanowisko dyrektora tej szkoły. W trakcie pełnienia funkcji
uczestniczyła w wielu warsztatach, seminariach w zakresie nadzoru pedagogicznego,
ewaluacji, monitorowania podstawy programowej, pracy metodą projektów, oceniania
kształtującego, pracy z dziećmi i młodzieżą.
Inicjatorka licznych konkursów gminnych
i imprez integracyjnych. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Deszczno.

Miejski Rzecznik Praw Przedsiębiorcy
Prezydent Miasta powołał Katarzynę Korycką na stanowisko Miejskiego Rzecznika
Praw Przedsiębiorcy. Głównym zadaniem
Rzecznika będzie zintensyfikowanie i podniesienie na możliwie najwyższy poziom
relacji w dwóch strategicznych obszarach:
Przedsiębiorca – Miasto, Inwestor – Miasto.
Wszystkie działania będą obejmowały najistotniejsze aspekty współpracy, które przełożą się na jej jakość oraz wyznaczą nowe
kierunki rozwoju. Będzie to kompleksowe
wsparcie m.in. z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego czy procedur administracyjnych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, ale nie tylko.
Podejmowane działania będą w dużej merze polegały na analizowaniu i skutecznym
wyznaczaniu nowych kierunków aktywno-

ści gospodarczej Miasta i funkcjonujących
w nim firm.
Ur. 1971 r. Absolwentka prawa Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, podyplomowego studium podatkowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, kontroli i audytu
w administracji publicznej Uniwersytetu
Zielonogórskiego oraz Akademii Liderów
Samorządowych MSWiA Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu. Dodatkowe doświadczenia zdobyła m.in. podczas szkoleń z zakresu organizacji i funkcjonowania kontroli
wewnętrznej w urzędzie gminy i starostwie,
ponadto pozytywnie zdała egzamin dla
kandydatów na członków rad nadzorczych
w spółkach Skarbu Państwa. Obecnie kontynuuje studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

W związku z objęciem funkcji sekretarza
miasta przez Agnieszkę Stanisławską, prezydent Jacek Wójcicki powołał Janusza
Dreczkę na stanowisko zastępcy prezydenta miasta ds. społecznych.
Ur. 1958 r. Absolwent Akademii Wychowania
Fizycznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji
UAM w Poznaniu i w zakresie zarządzania w służbie zdrowia (Stargardzka Szkoła Wyższa STARGARDINUM w Stargardzie
Szczecińskim). Rozpoczął pracę w 1981 r.
w Zespole Szkół Budowlanych. Od 1988 r.
pracował jako pośrednik ubezpieczeniowy
stały w PZU. Od 1990 r. był zastępcą dyrektora w SP 21. Od 1991 r. pełnił funkcję m.in.
dyrektora Wydziału Infrastruktury Społecznej, dyrektora Wydziału Kultury Sportu
i Turystyki i dyrektora Wydziału Organizacyj-

nego w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie.
W 1999 r. podjął pracę jako dyrektor Inspektoratu PZU SA w Strzelcach Krajeńskich.
Od 2003 r. był głównym specjalistą administracyjnym ds. funduszy europejskich
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Gorzowie Wlkp. W 2006 r. został powołany na doradcę premiera ds. organizacji
pozarządowych i absorpcji środków UE
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2007-8 był dyrektorem Oddziału Centrum Wars SA w Warszawie. Następnie pełnił
funkcję pełnomocnika rektora ds. współpracy międzynarodowej w gorzowskiej PWSZ.
Od 2009 r. pracował w Lubuskim Szpitalu
Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu. Przekształcił szpital
w spółkę prawa handlowego. Od 2013 r. był
dyrektorem Wydziału Zdrowia Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego.

Bartłomiej Nowosielski

Nowy wiceprezydent ds. społecznych
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GORZÓW świętował swoje DNI
Za nami wielkie świętowanie. Dziękujemy za Waszą obecność. Bez
Was to święto nie miałoby znaczenia. Jesteśmy Wam wdzięczni za tak
liczny udział, za radość na Waszych twarzach, za wiele pozytywnej
energii i pochlebne opinie. Kto nie był, niech żałuje. Poniżej przypominamy ważniejsze punkty programu podczas tegorocznych Dni Gorzowa. Wspomnijmy to jeszcze raz!

Dni Gorzowa rozpoczął koncert „Zjednoczo- 2. To był doskonały duet. Jacek Wójcicki & Ja- Bulwary tętniły życiem. Tym razem zaprene Siły Kultury”. Na scenie wystąpili Grażyna cek Wójcicki. Takie rzeczy tylko w Gorzowie! zentowali się na nich lokalni wytwórcy, preBrodzińska i Jacek Wójcicki. Towarzyszyła
zentujący swoje oryginalne rękodzieła.
im orkiestra Filharmonii Gorzowskiej.

Podczas tegorocznego święta miasta wylądowało w Gorzowie miasteczko Star Wars.
Przybysze z obcych galaktyk próbowali
wzbudzić grozę, ale gorzowian nie tak łatwo
jest zastraszyć.

Glinoludy! To było coś, co zostanie gorzowianom na długo w pamięci. Gliniane postaci
paradowały po moście Staromiejskim, wzbudzając powszechne zdumienie, ale i same glinoludy były zdumione gorzowianami.

Na bulwarze pojawił się nowy członek lokalnej społeczności. W internecie ochrzczono go
jako Janusza. Od pierwszej chwili przypadł
wszystkim do gustu. Niektórzy do dzisiaj nie
wiedzą, czy Janusz jest prawdziwy, czy może
to dzieło nowoczesnej sztuki.

Chłopaki z teledysku promującego Dni Gorzo- „Ja uwielbiam ją, ona tu jest... i tańczy dla
wa, czyli Najlepszy Przekaz w Mieście. Tym mnie” śpiewał chyba każdy, kto przyszedł na
razem hip-hopowo/popowa propozycja dla koncert zespołu Weekend. A przyszły tłumy…
młodzieży. Widać było, że nie tylko młodzieży
przypadła do gustu.

Mała Scena na bulwarze to miejsce głównie dla miejscowych wykonawców. Wystąpili
m.in.: Pesos Sax Fighters, Grubsza Strona
Rabarbaru, Król, RWA, Forbidden Souls... Dużym zainteresowaniem cieszyły się występy
gorzowskich zespołów tanecznych.

Autorzy zdjęć: Łukasz Kulczyński, Bartłomiej Nowosielski i Krzysztof Weber
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Pojawiły się także akcenty sportowe. O tym,
że Zumba ma w naszym mieście spore grono fanów, nie trzeba nikogo przekonywać. I co
najlepsze... zumbiarze lubią wychodzić w teren i włączać się w liczne inicjatywy miejskie.

Ray Wilson był gwiazdą sobotniego wieczoru.
Któż nie zna takich klasyków grupy Genesis,
jak chociażby „Mama”, „Land of confusion”
czy „Jesus he knows me”? Mieszkańcy bardzo pozytywnie przyjęli występ irlandzkiego
wokalisty.

Wyjątkowe spektakle prezentował Teatr im.
J. Osterwy. Na moście, przy pięknych scenografiach, każdy mógł stać się częścią przedstawienia.

Tłumy zgromadziły się także w niedzielny wie- Finalny pokaz sztucznych ogni to była wisienczór. Gdy na scenie zabrzmiały góralskie ryt- ka na torcie. Ten spektakl na długo pozostamy w wykonaniu Zakopower, gorzowianie wtó- nie nam w pamięci.
rowali wokaliście, słysząc znane „Pójdę boso”.

Fani mocnego elektronicznego bitu spotkali
się w podziemiach klubu Centrala. Tam swoje
playlisty zaprezentowali dj-e z gorzowskich
klubów oraz znana postać elektronicznego
świata – Kuba Sojka.

Frekwencja gorzowian zaskoczyła nawet samych organizatorów. Szacuje się, że w ciągu dnia potrafiło przewinąć się nawet niemal 50 tys.
mieszkańców.
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Scena Letnia
zaprasza

18 czerwca w bibliotece odbyła się konferencja
„Historia, która nas łączy”.
To wspólny projekt Miasta
Gorzowa i Centrum Ekumenicznego we Frankfurcie
nad Odrą.
–
Tematem
konferencji
jest to, co łączy. Ogarnia
mnie radość,
że udaje się
przerzucić
pomost do
miasta partnerskiego
Frankfurtu
nad Odrą.
Liczę, że ten
pomost będzie trwałym
elementem – powiedział jeden z organizatorów konferencji, regionalista Robert Piotrowski. Zachęcał też
do lektury publikacji konferencyjnej,
zawierającej wiele cennych fotografii
i pocztówek z Gorzowa oraz zaprosił
na wystawę prezentowaną na placu
Grunwaldzkim od 2 do 4 lipca z okazji 758-lecia Miasta.

Trwa XII Gorzowski Festiwal Teatrów Ogródkowych – Scena Letnia.
Do 26 lipca, w każdy weekend odbywają się spektakle. Jak co roku,
różnorodny repertuar przyciąga
widzów w każdym wieku.
Dotychczas na scenie pojawili się: aktorka
Anna Seniuk z Opium String Quartet w muzyczno-poetyckiej opowieści o sztuce, znany
gorzowski muzyk jazzowy Przemek Raminiak
z zespołem, promujący najnowszy autorski
album „Locomotive”, aktorzy Teatru Osterwy
w wieczorze włoskich piosenek oraz Artur
Gotz wraz z recitalem „Mężczyzna prawie
idealny”. Najmłodsi widzowie poznali przygody Szewczyka Dratewki oraz wzięli udział
w „Cyrkowych igraszkach”.
Na Scenie Letniej zobaczymy jeszcze m.in.: Piotra Cyrwusa, Barbarę Wrzesińską czy Emilię
Krakowską. O kobiecie opowie Katarzyna
Pakosińska, zaś o mężczyznach – m.in. Michał
Lesień-Głowacki. Dzieci dowiedzą się czegoś
nowego o smokach, przyjrzą się „Awanturce z leśnego podwórka” oraz zabiorą się
w przygodę z Koziołkiem Matołkiem.

Program Sceny Letniej:
10 lipca, godz. 12.00
Spektakl dla dzieci
„Czego nie wiecie o smokach”
11 lipca, godz. 20.30
Recital Katarzyny Pakosińskiej
pt. „Kobieta Apetyczna, czyli łatwiej
powstrzymać deszcz niż kobietę,
która pragnie mężczyzny”
12 lipca, godz. 20.30
Wszystko o mężczyznach
Teatr Kamienica
Wyk: Michał Lesień-Głowacki,
Arkadiusz Janiczek, Marcin Kwaśny
17 lipca, godz. 12.00
Spektakl dla dzieci
„Awanturka z leśnego podwórka”
18 lipca, godz. 20.30
Wariacje Enigmatyczne
Wyk.: Piotr Cyrwus, Piotr Dąbrowski
19 lipca, godz. 20.30
Pocztówki z Karłowic
Wyk.: Marta Karmowska,
Paulina Walendowska, Jerzy Górski
24 lipca, godz. 12.00
Spektakl dla dzieci
„Przygody Koziołka Matołka”
25 lipca, godz. 20.30
Kabaret Old Spice Girls
Wyk.: Barbara Wrzesińska, Emilia
Krakowska, Lidia Stanisławska
26 lipca, godz. 20.30
Występ aktorów ZASP

(ec)

Wydarzenia były realizowane w ramach projektu „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 w Euroregionie Pro Europa Viadrina oraz
z budżetu państwa „Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie
w przyszłość”.
(bpr)

Bartłomiej Nowosielski

W konferencji udział wzięli m.in.: prof.
Wojciech J. Burszta (Szkoła Wyższa
Psychologii Społecznej w Warszawie), prof. Paul Zalewski (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n. O), Sören Bollmann (Referent
Nadburmistrza ds. Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miejskiego we
Frankfrucie n. O), prof. Przemysław
Rotengruber (Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu), Dipl.-Ing.
Barbara v. Campe (Schleswig-Holsteinische Kulturerben Denkmalpflege & Kulturmanagemen).

Zlot zabytkowych aut Rolls Royce & Bentley
17 lipca (piątek), godz. 17.00
Stary Rynek

To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć
80-letnie luksusowe auta, dowiedzieć się więcej o ich historii i charakterystyce technicznej.
Organizatorzy zapraszają na pokazy i zabawę
z kuponami, podczas której zostanie wybrane
najpiękniejsze auto zlotu.
Zapraszamy!

lipiec 2015

Przystań dla tańca
Od 2 do 6 lipca Gorzów gościł zespoły z Polski i zagranicy, a to za sprawą
XXII Międzynarodowego Festiwalu Przystań dla Tańca. Zgodnie z nową
formułą imprezy w tym roku oglądaliśmy taniec współczesny.
Do Gorzowa przyjechało 16 zespołów z Niemiec
oraz Zabrza, Leszna, Bydgoszczy, Stargardu
Szczecińskiego, Przytocznej, Skwierzyny, Bielsko-Białej, Tarnowskich Gór, Leska, Strzelec
Krajeńskich i Ostrowa Wielkopolskiego. Podczas
koncertu inauguracyjnego dla gości zatańczyły
gorzowskie zespoły: Aluzja, Buziaki, Mali Gorzowiacy, Kontra-Mini oraz tancerze z Parkieciarni.
– Wita was ciepły i słoneczny Gorzów. Jestem
przekonany, że równie ciepły i słoneczny będzie ten festiwal – mówił w amfiteatrze Radosław Wróblewski, wicekurator oświaty,
otwierając festiwal wraz z wiceprezydentem
Gorzowa Januszem Dreczką.

I taki ten festiwal był – ciepły, radosny, kolorowy i słoneczny. Przez cztery dni młodzi tancerze prezentowali się publiczności również
w gorzowskiej filharmonii i na bulwarze. Ich
umiejętności taneczne oceniało jury: Jadwiga
Kowaleczko – współtwórczyni festiwalu, Ewa
Aksamitowska i Leszek Rembowski – choreografowie i pedagodzy tańca z Poznania
oraz Ania „Ryfa” Wilczkowska – specjalistka
od tańców współczesnych.
Organizatorzy zapraszają za rok na festiwal
z udziałem zespołów folkowych.
(ec)

nr 7 / 199



Laureaci XXII Międzynarodowego Festiwalu
„Przystań dla Tańca”
W kategorii do 12 lat
Nagroda za inscenizację taneczną:
Brązowa Przystań dla
Zespołu Tanecznego MAMI
z Tarnowskich Gór
Złotej i Srebrnej Przystani nie
przyznano
W kategorii od 12 do 16 lat
Nagrody za etiudy taneczne:
Złota Przystań dla Zespołu
Tańca i Piosenki Jarzębinki
z Bielska-Białej
Srebrna Przystań dla Zespołu
Tanecznego Dance Obsession
z Ostrowa Wielkopolskiego
Brązowa Przystań dla Zespołu
Tanecznego Gest Duo ze Stargardu Szczecińskiego
Nagroda za inscenizację taneczną:
Srebrna Przystań dla Zespołu
Tańca i Piosenki Jarzębinki
z Bielska-Białej
Złotej i Brązowej Przystani
nie przyznano
W kategorii pow. 16 lat
Nagrody za etiudy taneczne:
Złota Przystań dla Zespołu Tańca
Abrax z Bydgoszczy
Srebrna Przystań ex aequo dla
Zespołu Tanecznego MAK z Zabrza
oraz Grupy “J” Zespołu Jarzębinki
z Bielska-Białej
Brązowa Przystań dla Zespołu
Tanecznego Puenta z Leszna
Nagrody za inscenizację taneczną:
Złota Przystań dla Zespołu
Tanecznego MAK z Zabrza
Srebrna Przystań dla Teatru Tańca
Abrax z Bydgoszczy
Brązowa Przystań dla Grupy “J”
Zespołu Jarzębinki z BielskaBiałej

Gastronomik zaprasza na kawę!
W lokalu przy Wełnianym Rynku można skosztować smakołyki przygotowywane przez uczniów Gastronomika. Swoją działalność rozpoczęła nietypowa
kawiarnia, w której swoje umiejętności będą szlifować uczniowie gorzowskiej szkoły gastronomicznej i podopieczni warsztatów terapii zajęciowej.

Wyjątkowego klimatu kawiarni dodają obrazy
Elizy Kozłowskiej z grupy Zakaz Parkowania
oraz grafiki Agaty Kaczuk-Jagielnik.

szarlotka z lodami
waniliowymi i bitą
śmietaną
soki ze świeżych
owoców i warzyw

Podczas otwarcia kawiarni dyrektor Zespołu
Szkół Gastronomicznych Małgorzata Pawłowska podkreśliła, że kawiarnia nie stanowi żadnej konkurencji dla istniejących lokali gastronomicznych, bo to miejsce nauki, zarówno dla
uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych, jak
i niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia Człowiek w Potrzebie. W przyszłości
kawiarnia będzie pełniła także funkcję studia,
w którym będą prowadzone badania i eksperymenty kulinarne.
– Tu będziemy mogli zdobywać pierwsze doświadczenia, uczyć się zawodu w warunkach
naturalnych. Jesteśmy jedyną szkołą w mieście, która prowadzi taki lokal – mówi Bartosz,
uczeń Gastronomika.

MENU

gofry z bitą śmietaną
i owocami
świeże sałatki

Kawiarnia powstała dzięki wsparciu miasta,
stowarzyszenia Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski oraz Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Od września w kawiarni będzie realizowana innowacja pedagogiczna
– doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów w rzeczywistych warunkach pracy.
(ec)

Kawiarnia zaprasza
codziennie
od 12.00 do 19.00.
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Daj łapę!
Sonar to duży, 7-letni pies
w typie owczarka.
W boksie dużo szczeka, wystarczy jednak wyprowadzić
go na spacer, by
zobaczyć w nim
wesołego i całkowicie łagodnego
psa. Spuszczony
ze smyczy jest
posłuszny. Kocha
aportować – zarówno
w wodzie, jak i na lądzie. Sonar
jest psem czujnym i postawnym, więc
dobrze sprawdzi się w roli stróża.
Jezz to bardzo nieśmiały i skryty pies.
Mimo że w boksie dużo szczeka, gdy ktoś zatrzyma się
przy bramce, od razu
chowa się w budzie.
Na spacerze idzie
tuż za przewodnikiem. Bardzo
lgnie do ludzi,
chętnie poddaje
się pieszczotom.
Nadal jednak boi
się gwałtownych
ruchów czy hałasów.
Z innymi psami dobrze się
dogaduje – jest wobec nich uległy.
Potrzebuje doświadczonej osoby,
która będzie umiała popracować nad
odbudowaniem jego zaufania, pokazując jednocześnie, że człowiek go nie
skrzywdzi. Ma 7 lat.
Anzo to 6-letni mix pitbulla
o przyjaznym usposobieniu. W stosunku do
człowieka zachowuje się w sposób
łagodny, jednak
nie domaga się
kontaktu. Jest
psem spokojnym
i stonowanym.
Lubi spacery, ale nie
potrzebuje wybitnie
dużo ruchu. Jest wykastrowany.
Dżena jest dużą suczką o równie wielkim sercu. Na spacerach
bywa nieśmiała i skryta, ale szybko rozumie, że nie ma się
czego bać. Idzie
na luźnej smyczy,
blisko przewodnika. Lubi być
głaskana i często
o to zabiega. Wobec
innych psów jest
uległa, jednak gdy
pies będzie zbyt nachalny,
potrafi pokazać zęby. Ma około 4 lat.
Tekst i zdjęcia
Sara Nizioł

/schronisko.gorzow
http://sioz.pl/OurAnimals
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Miejski Patrol
Straż Miejska w naszym mieście prowadzi cykl spotkań profilaktycznoedukacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Strażnicy uczą bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów po drogach publicznych oraz rozdają
elementy odblaskowe, które poprawiają widoczność i bezpieczeństwo.
Zapraszamy do udziału w spotkaniach podczas wakacji. Do 5 sierpnia, w każdą środę
w godz. 9.30-10.15 Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka organizuje zajęcia w ramach półkolonii. Strażnicy będą uczyli zasad
bezpieczeństwa nad wodą. Natomiast 22 lipca
odwiedzą dzieci ze świetlic CARITAS w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa przy
ul. Brackiej.
Ciekawie będzie też 13, 20 i 27 sierpnia. Od
16.30 do 18.00 zapraszamy wszystkie dzieci

z własnymi rowerami do miasteczka rowerowego przy ul. Paderewskiego. Strażnicy
miejscy omówią tam indywidualnie z dziećmi
sposoby zachowania się przy poszczególnych
znakach drogowych i skrzyżowaniach. Ponadto zaprezentują obowiązkowe elementy wyposażenia roweru, który jest wykorzystywany do
poruszania się po drogach publicznych. Spotkanie zakończy wręczenie dzieciom elementów odblaskowych.
(bpr)

W czerwcu strażnicy interweniowali
626 razy w związku z:
109 – spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych i zakłócaniem spokoju publicznego
83 – zaśmiecaniem terenów publicznych lub nieutrzymywaniem
czystości na terenach nieruchomości i chodników przyległych
do nieruchomości
154 – wykroczeniami związanymi z zakłócaniem porządku i bezpieczeństwem w ruchu drogowym
30 – poprawą infrastruktury (np. uszkodzone ławki, znaki drogowe)
31 – interwencjami dot. nieużywanych
pojazdów na drogach i parkingach
14 – wywieszaniem plakatów, ogłoszeń bez zezwolenia
Ponadto strażnicy, podczas realizacji
programu „Właściciel dba o swojego
psa” 71 razy podejmowali interwencję
w związku z nieprzestrzeganiem przepisów przez właścicieli psów. W 4 przypadkach zastosowali mandaty karne.

Bartłomiej Nowosielski



Defibrylatory dla magistratu
W Urzędzie Miasta pojawiły się dwa profesjonalne defibrylatory. Takie
urządzenie, użyte w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, może
uratować ludzkie życie.
Defibrylatory, zgodnie z zaleceniem Programu
Powszechnego Dostępu do Defibrylacji, powinny znajdować się tam, gdzie będzie można
ich użyć w możliwie najkrótszym czasie. Instaluje się je zwykle w miejscach dużych skupisk ludzkich: zakładach pracy, szkołach, lotniskach, centrach handlowych. Od 26 czerwca
dwa takie urządzenia znajdują się na wyposażeniu Urzędu Miasta.
Jeden z defibrylatorów znajduje się w budynku głównym Urzędu Miasta przy ul. Sikorskie-

go 3-4, drugi – w obiekcie przy ul. Kombatantów 34. Ze sprzętu korzysta również Straż
Miejska, np. podczas obsługi imprez masowych.
Profesjonalny sprzęt ratujący życie oraz szkolenie pracowników urzędu z zakresu jego obsługi
i pierwszej pomocy zostały sfinansowane przez
PZU Życie S.A. w ramach środków prewencyjnych. Firma przeznaczyła na ten cel 20.000 zł.
(bpr)
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Mieszkańcy zgłosili
166 pomysłów
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Bezpłatne
parkowanie

Małgorzata Tillmann

Kraina miniatur, grafiki 3D na chodniku, stanice wędkarskie, stopery przy
sygnalizacji świetlnej, małpi gaj czy ogródek dydaktyczny – to tylko niektóre
pomysły zgłoszone przez gorzowian w ramach budżetu obywatelskiego.

Od 25 maja do 30 czerwca mieszkańcy zgłosili 166 pomysłów do budżetu obywatelskiego. Teraz wnioskami zajmują się urzędnicy,
którzy będą weryfikowali je pod względem
formalnym oraz ustalali szacunkowe koszty
zgłoszonych zadań. Przypominamy – pomysły
musiały dotyczyć zadania własnego miasta na
prawach powiatu w zakresie napraw, remontów czy inwestycji. Ponadto musiały być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców oraz
zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej
własność miasta, a ich wartość jednostkowa
nie mogła przekroczyć 250 tys. zł brutto.
Wśród zgłaszanych przez mieszkańców pomysłów najczęściej pojawiały się remonty chodników i dróg, budowa bądź rozbudowa placów
zabaw, remonty schodów terenowych, zagospodarowanie podwórek, budowa miejsc parkingowych czy różnych obiektów sportowych
i rekreacyjnych: boisk, kompleksu lekkoatletycznego, bieżni, skoczni, siłowni plenerowych,
ścieżek zdrowia, przystani na kajaki i rowery
wodne. Nieliczne pomysły powtarzają się.

Listę zgłoszonych zadań wraz z zaznaczoną lokalizacją może sprawdzić każdy, dzięki mapie znajdującej się w zakładce Budżet
Obywatelski 2016 na stronie www.gorzow.pl
i przygotowanej przez Referat Geodezji i Informacji Przestrzennych.
Ogłoszenie listy pozytywnie oraz negatywnie
zaopiniowanych pomysłów zaplanowano na
14 września. Informacja będzie podana do
publicznej wiadomości, tradycyjnie będzie
można odnaleźć ją na stronie www.gorzow.pl
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Głosowanie na pozytywnie zaopiniowane projekty odbędzie się od 21 września do 5 października. Na początku września będziemy
szczegółowo informowali o procedurze głosowania, w którym będą mogli uczestniczyć
mieszkańcy Gorzowa, którzy ukończyli 13 lat,
oraz o lokalizacji punktów do głosowania. Wyniki głosowania oraz lista zwycięskich pomysłów
powinny być znane jeszcze w październiku.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Strefa rekreacji nad Wartą

Od 1 lipca mieszkańcy Gorzowa mogą korzystać z bezpłatnej strefy rekreacyjnej, która powstała przy lewym brzegu Warty, w okolicy KS Admira.

Bartłomiej Nowosielski

Do dyspozycji jest boisko o wym. 50x15 m,
miejsce do leżakowania o wym. 40x16 m, boisko do siatkówki plażowej oraz boisko do badmintona lub piłki nożnej dla dzieci. Do przygotowania strefy rekreacyjnej użyto ok. 650 ton
piasku, teren został w całości ogrodzony.
W każdy wtorek w strefie rekreacji o godz. 19.30
odbywać się będą bezpłatne zajęcia zumby.
Planowane jest uruchomienie punktu gastronomicznego, który będzie zależny od pogody.
Zapraszamy do aktywnego spędzenia czasu
lub po prostu leżakowania nad Wartą!
(kw)

W soboty mieszkańcy i przyjezdni
goście mogą bezpłatnie korzystać ze
Strefy Płatnego Parkowania w centrum miasta. Tak zdecydowali gorzowscy radni podczas XII sesji Rady
Miasta Gorzowa.
Dzięki temu w weekendy miasto jest
bardziej otwarte i przyjazne zarówno
dla mieszkańców, jak i turystów – co
jest ważne szczególnie w okresie
wakacyjnym.
Agnieszka Żubińska
– Mieszkam w
centrum i pomysł
na teren rekreacyjny w mieście jest fajny,
ponieważ będę
mogła odpocząć
od zgiełku ulic.

Barbara Kędziora
– Jest to miejsce,
gdzie będzie można miło spędzić
czas. Najbardziej
podoba mi się
to, że będzie tam
można odpocząć
i poopalać się.
Irena Jurek
– To bardzo potrzebne mieszkańcom.
Jestem zadowolona z tego,
że w centrum
jest miejsce,
gdzie młodzi i
starsi będą mogli
odpocząć.
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Przewodnik
po urzędzie

Wygraj dla Gorzowa niesamowity
koncert na zakończenie lata!

Biuro Egzekucji Administracyjnej
ul. Kombatantów 34
e-mail: bea@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 740

Gorzowski bulwar znalazł się w finałowej dwudziestce najlepszych zgłoszeń konkursu Europa To My. Konkurs ma na celu pokazanie, jak Fundusze Europejskie zmieniły naszą okolicę na lepsze.

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

Wystarczyło zrobić zdjęcie inwestycji i przesłać wraz z krótkim opisem. W taki właśnie
sposób znalazł się tutaj gorzowski bulwar.
Gorzowskie zgłoszenie pozytywnie przeszło
weryfikację komisji konkursowej, eliminując
kilkaset zgłoszeń z innych miejscowości.

Gorzowianie, do dzieła!
Warto dla naszego miasta nad Wartą!
(bn)

Teraz wszystko w rękach mieszkańców. Wystarczy raz dziennie kliknąć na gorzowski bulwar na stronie www.europatomy.eu/finalisci.
Głosowanie trwa do 24 lipca. Do głosowania
potrzebny będzie adres e-mail. Należy pamiętać, że liczą się tylko potwierdzone głosy
– na podany adres przyjdzie mail z linkiem
potwierdzającym głos.
W miejscowości, która wygra, 30 sierpnia br.
zostanie zorganizowany Ogólnopolski Dzień
Funduszy Europejskich, którego zwieńczeniem będzie wyjątkowy koncert z udziałem
gwiazd polskiej muzyki. Wystąpią między
innymi: Edyta Górniak, Formacja Nieżywych
Schabuff, Monika Kuszyńska, Margaret, Donatan & Cleo. Koncert transmitowany będzie
na żywo w TVP 1.

Straż Miejska
ul. Przemysłowa 53
e-mail: ksm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 728
po godz. pracy UM - 697 662 343

Ponadto w miejscowości, w której znajdzie się
zwycięski projekt, zostanie zrealizowana innowacyjna i użyteczna społecznie inwestycja
o wartości do 50 000 złotych brutto.

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

Wrażliwość na ulicach Gorzowa

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

Po raz piąty dzieci z gorzowskich przedszkoli i uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w Korowodzie Wrażliwości. Organizatorami akcji
są gorzowskie przedszkola wraz z Hospicjum Św. Kamila.
16 czerwca zażółciło się od Katedry po fontannę Pauckscha. Słoneczne barwy pojawiły
się na czapeczkach, koszulkach i innych elementach ubioru najmłodszych uczestników
Korowodu. Utworzyły w ten sposób żywe pole
w kolorze żonkili – symbolu wrażliwości
wszystkich gorzowian.
W Korowodzie Wrażliwości każdego roku biorą
udział wszyscy, którym bliski jest los drugiego
człowieka. Jego celem jest budzenie świadomości i solidarności społecznej, wrażliwości i akceptacji. To także jeden ze sposobów wspierania

działalności gorzowskiego hospicjum i podkreślania, że Gorzów jest miastem wrażliwości.
Dzieci, które były najważniejszymi uczestnikami Korowodu, dobrze wiedzą, czym jest
wrażliwość. – Wrażliwy człowiek to ten, który pociesza drugiego i nawet jak ten człowiek
nie chce, to i tak przy nim zostaje – tłumaczyły
Emilka i Wiktoria. Kamila dodała: – Wrażliwa
osoba widzi, jak ktoś płacze. Przychodzi i pociesza. Według Basi: – Osoba wrażliwa to taka,
która interesuje się drugą osobą i potrafi jej
wiele wytłumaczyć.
Korowód i całą imprezę poprowadził znany
gorzowski aktor Cezary Żołyński. W imprezie
wziął udział m.in. wicewojewoda lubuski Jan
Świrepo. Wydarzeniu patronował prezydent
Jacek Wójcicki. W jej trakcie wypuszczono
setki żółtych balonów, rozdawano papierowe
żonkile wykonane przez zespół ludowy Słonowianki ze Słonowa, a następnie radosny Korowód Wrażliwości przeszedł ulicami miasta
w stronę amfiteatru.
(ec)
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Bezpieczne lato w mieście
Po długich miesiącach nauki wreszcie nadeszły upragnione wakacje.
Niezależnie od aury za oknem, postawmy na aktywną formę spędzania
wolnego czasu. Lato w mieście nie musi być nudne. Błogie lenistwo przed
telewizorem czy komputerem warto zastąpić równie przyjemnym relaksem, np. w wodzie lub z piłką na zadaszonym boisku wielofunkcyjnym.
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Przewodnik
po urzędzie
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

Archiwum C.S.-R. Słowianka

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
By nacieszyć się wodnymi harcami, wystarczy
odwiedzić gorzowską Słowiankę (slowianka.pl).
Tak, jak co roku, baseny są przygotowane do
specjalnej letniej oferty. Znalazły się w niej
zorganizowane półkolonie dla dzieci, pobyt
na basenach Słowianki bez limitu czasu dla
wszystkich klientów, a także możliwość wynajęcia boiska wielofunkcyjnego. W tym roku
w ofercie sportowych półkolonii nowością jest
utworzenie dodatkowej grupy wiekowej 11+.
W programie dla starszych uczestników,
oprócz zajęć na obiekcie, znajdzie się także wiele atrakcji poza Słowianką, m.in. pobyt
w laboratorium badawczym Zakładu Utylizacji
Odpadów czy zwiedzanie Muzeum Lubuskiego.
Wakacje na Słowiance zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Tu priorytetem jest
bezpieczeństwo, dlatego listy uczestników
półkolonii szybko się zapełniają. To także
zasługa wyjątkowo atrakcyjnego programu.
Prócz codziennych zajęć w wodzie dzieci biorą udział w grach i zabawach, w spotkaniach
prewencyjno-edukacyjnych, np. ze Strażą

Miejską czy Strażą Pożarną. Poznają historię
przez spotkania w muzeum lub uczą się, jak
być eko dzięki wizytom Pana Bateryjki.
Równie dużym zainteresowaniem cieszy się
możliwość spędzenia całego dnia na basenach. Dzieci, młodzież, osoby starsze i całe
rodziny chętnie korzystają z tej niecodziennej
okazji. Wielofunkcyjne boisko to kolejna atrakcja Słowianki. Zadaszone i osłonięte, pozwala
na korzystanie z obiektu bez względu na pogodę. Dodatkowo w usłudze najmu mieści się
także sprzęt do gry typu bramki, piłki czy siatka do gry w siatkówkę.
Bez względu na sposób spędzania wolnego
czasu przez dzieci i młodzież warto postawić
na aktywność i bezpieczeństwo. Tymi priorytetami kieruje się gorzowska Słowianka, dlatego też zaprasza na lato 2015!
Zapraszamy!
Karina Nowak
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka”

Wakacje bez zagrożeń
18 czerwca w Filharmonii Gorzowskiej odbyła się 3. Konferencja Młodzieży. Tegoroczne hasło to: „Wakacje bez zagrożeń. Uzależnieniom i przemocy – NIE!”. Organizatorem konferencji była Grażyna Wojciechowska,
prezes Fundacji Czysta Woda i niezależna radna.
W trakcie konferencji dyskutowano m.in.
o narkotykach, alkoholu, HIV oraz innych niebezpieczeństwach, które mogą spotkać młodych ludzi podczas wakacji. Nie zabrakło wykładów na temat nowych zagrożeń, takich jak:
sexting, dziecięca pornografia czy dopalacze.
Organizatorom konferencji zależało na tym,
by młodzi ludzie zrozumieli, że wszystko jest
kwestią ich własnych decyzji i w każdej chwili
mają prawo stanowczo powiedzieć NIE!
Wśród zaproszonych gości pojawiła się m.in.
dr Anita Dziedzic-Kucharska, prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba

w Zielonej Górze, Alina Czubieniak, sędzia
Sądu Okręgowego w Gorzowie oraz lek. med.
Tomasz Grzechnik, ordynator Oddziału Chirurgii Dziecięcej. Gościem specjalnym konferencji był detektyw Krzysztof Rutkowski.
– Pamiętajcie o tym, że nieważne, gdzie jedziecie, ale ważne – z kim. Warto podróżować,
warto kolekcjonować nowe doznania, ale życzę
wam, byście wrócili z wakacji szczęśliwie do
Gorzowa, do swojej przystani… – podsumował
swoje wystąpienie prezydent Jacek Wójcicki.
(ecj)

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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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
18 sierpnia, 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
25 sierpnia, 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
22 lipca, godz. 15.00-16.30
e-mail: sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349
Okręg nr 1 (Zawarcie)

Krzysztof Kielec
Prawo i Sprawiedliwość
4 sierpnia, godz. 15.30-16.30
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
e-mail: stow@wp.pl
tel. 603 289 599
Piotr Zwierzchlewski
KW Ludzie dla Miasta
e-mail: pzwierzchlewski@rada.
gorzow.pl
tel. 95 73 55 540
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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. W tym cyklu wytropimy i opowiemy Wam, czym się pasjonują, co sprawia im radość, jak
wypoczywają i co daje im siłę.
O rodzinie i gotowaniu… z Janem Kaczanowskim – wiceprzewodniczącym
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Jest kilka dziedzin w moim życiu, które sprawiają mi radość. Wiele satysfakcji sprawia mi pomoc
drugiemu człowiekowi w jakiejkolwiek sprawie,
bez względu na jej wielkość czy drobiazgowość.
Od czasu do czasu lubię też poczytać dobrą
książkę historyczną. Jednakże największą dumą
i bogactwem, jakie posiadam, jest moja rodzina
– żona, syn i synowa, wnuk Kamil i wnuczka Wiktoria. Uwielbiam dla nich gotować. Swego czasu
każdej niedzieli gotowanie należało do mnie – od
śniadania zaczynając, na poobiednim deserze
kończąc, włącznie z podaniem. Moja małżonka
nie miała już do kuchni po co wchodzić. Do dziś,
jak zapraszamy dzieci na obiad, to mój wnuk Kamil zawsze prosi: „Dziadku, proszę, żeby dziadek
ugotował rosół”. W niedzielę obiad zawsze składał się z dwóch dań, a nawet trzech, bo wiadomo,
że obiad kończy się deserem. Drugie danie było

najczęściej mięsne, np. różnego rodzaju pieczenie czy żeberka w białym sosie. Z innych potraw,
które bardzo lubię gotować, to fasolówka, choć
nie jemy jej w niedzielę. Szczególnym daniem,
które uwielbiam przygotowywać poza niedzielą,
jest golonka po bawarsku (patrz: przepis obok).
Każdego roku czekam też, kiedy pojawi się pierwszy grzybek. Pyszne sosy z suszonych grzybów
robiła moja wspaniała teściowa. Bardzo dobrą
kuchnię prowadziła również moja mama. Mój
ojciec miał czasem pretensje do mnie, że często
kręciłem się koło mamy, mówiąc do mnie: „Twoje
miejsce nie jest przy garach”. Ale ja nie posłuchałem i koło tej kuchni się zakręciłem. A mama
robiła naprawdę świetne potrawy. Do dziś wspominam robione przez nią wspaniałe rolady z wołowiny.
(ec)

Golonka po bawarsku
według przepisu
Jana Kaczanowskiego:

• Golonkę odpowiednio wcześniej
pekluję, nacieram czosnkiem
i innymi przyprawami,
i pozostawiam na 24 godziny.
• Po tym czasie osuszam ją
i rumienię na patelni, a następnie
wkładam do brytfanny.
• Duszę golonkę w brytfannie,
dodając piwo jasne i ciemne.
• Gdy jest prawie gotowa, dodaję
do niej pokrojone w talarki warzywa
(marchew, pietruszkę, seler,
cebulę itd).
Smacznego!

Okręg nr 2 (Wieprzyce)

Roman Sondej
Prawo i Sprawiedliwość
21 lipca, godz. 15.30-16.30
18 sierpnia, godz. 15.30-16.30
8 września, godz. 15.30-16.30
e-mail: roms007@wp.pl
tel. 601 870 420
Halina Kunicka
Platforma Obywatelska
e-mail: halinakunicka@tlen.pl
tel. 605 601 879
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

Decyzje Rady Miasta
24 czerwca odbyła się XIII sesja
Rady Miasta. Oto najważniejsze
decyzje podjęte w jej trakcie:
Rajcy zgodzili się na wniesienie niepieniężnego mienia Miasta (budynki i urządzenia związane z zaopatrzeniem w wodę
i odprowadzenie ścieków) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie.
Miasto posiada w spółce 83,34% udziałów.
W zamian za wniesiony wkład, obejmie
424 nowe udziały, każdy po 500 zł.

Po burzliwych dyskusjach miejscy radni
przegłosowali zmiany w zasadach gospodarowania lokalami użytkowymi. Dzięki temu
gospodarka lokalami użytkowymi będzie bardziej
elastyczna i dostosowana do potrzeb przedsiębiorców. Prezydent, po uzgodnieniu z Komisją
Gospodarki i Rozwoju oraz Komisją Budżetu i Finansów, będzie ustalał wysokość czynszów
w drodze zarządzenia.

Rada Miasta podniosła wysokość środków
finansowych na utrzymanie placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wyszyńskiego.
Dzięki temu wychowankowie będą mogli
skorzystać z wypoczynku letniego.
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O pasji do historii... z Sebastianem Pieńkowskim,
wiceprzewodniczącym Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Jerzy Wierchowicz
radny niezależny
4 sierpnia, godz. 17.00-18.00
e-mail: jerzywierchowicz@op.pl
tel. 603 942 739
Marcin Kurczyna
Sojusz Lewicy Demokratycznej
e-mail: marcin.kurczyna@wp.pl
tel. 502 154 433
Okręg nr 3 (Staszica)

Skąd wzięła się pasja do historii? Czy ktoś
zaszczepił w panu bakcyla?
Z opowieści babci i rodziców. Dziadków nie
pamiętam dobrze, jeden zmarł, kiedy miałem
5 lat, drugi przed moim urodzeniem. Znam
dość dobrze historie mojego dziadka i wujka,
ze strony Ojca – żołnierzy AK, którzy walczyli
o naszą wolność. Wiem, jak mocno ich historia, ich losy wpłynęły na moje życie. Przez
szczęśliwy przypadek znaleźli się na ziemiach
zachodnich w 1945 r. i dzięki temu jestem dziś
Polakiem żyjącym w Polsce, a nie mieszkańcem Rosji. Od tego się zaczęło.
Za co ceni pan historię najbardziej?
Historia uczy działania, unikania błędów. Pomaga podejmować właściwe decyzje, wyciągać wnioski. Pozwala być dumnym z własnego Narodu i naszych Bohaterów. Cenię w tej
wiedzy fakty, tworzone przez wielkich Polaków, które dają mi chęci do działania na rzecz
dobra wspólnego i budowania wspólnoty narodowej. Wiem, że to brzmi patetycznie, ale
historia uczy mnie patriotyzmu i szacunku do
ludzi. I tak to właśnie postrzegam. Chciałbym,
by powiedzenie niemieckiego filozofa Georga
Hegla: „Historia uczy, że ludzkość niczego się
z niej nie nauczyła”, nigdy nie było aktualne.
Czy pamięta pan jakieś szczególne wydarzenie
w swoim życiu, związane z pasją historyczną?
Nie, nie miałem takiego szczególnego wydarzenia. Ale jestem dumny z tego, że znam wielu zacnych ludzi, dziś żyjących, którzy obecnie

działają na różnych płaszczyznach i wiem,
że historia ich kiedyś doceni. A ja będę mógł
świadczyć swoim wnukom, że byli to prawdziwi ludzie, którzy godnie przeżyli swoje życie.
Jaka osoba, związana z historią, jest dla pana
wyjątkowa?
Nie będę oryginalny. Marszałek Józef Piłsudski.
Mam dużo książek o Nim. Oryginalną statuetkę
oraz kartkę pocztową z okresu międzywojennego z Jego podobizną. Wielki człowiek, z charyzmą, który potrafił zbudować jedność narodową, odzyskać dla nas niepodległość. Szkoda, że
nie żył dłużej. Jestem przekonany, że jego geniusz, ale i szczęście, pomogłoby nam uniknąć
takiej katastrofy, jaką była II wojna światowa.
W jaki sposób realizuje pan swoją pasję do
historii?
Kupuję i chłonę dużo książek, z przyjaciółmi
powołaliśmy Stowarzyszenie Na Rzecz Budowy Pomnika i Ochrony Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w Gorzowie Wielkopolskim. Poza
zbiórką pieniędzy staramy się organizować
spotkania z młodzieżą celem przedstawiania
prawdy i propagowania historii. Cieszy mnie
bardzo, że wśród młodego pokolenia jest coraz
większa chęć bycia dumnym z tego, że jest się
Polakiem. Poczucie, że budujemy Naród, którego obywatele są świadomi swej wartości i będą
sobie pomagać w każdej sytuacji powoduje, że
ta pasja ma dla mnie coraz większy sens.
Z Sebastianem Pieńkowskim
rozmawiała Emilia Cepa

Mirosław Rawa
Prawo i Sprawiedliwość
28 lipca, godz. 15.30-16.30
25 sierpnia, godz. 15.30-16.30
e-mail: ryava@wp.pl
tel. 95 73 55 540
Jerzy Synowiec
radny niezależny
e-mail: adwokaci@blink.pl
tel. 95 73 55 540
Izabela Piotrowicz
Platforma Obywatelska
3 sierpnia, godz. 9.00-10.00
e-mail: piotrowicz.iza@gmail.com
tel. 531 501 889
Ewa Hornik
KW Ludzie dla Miasta
e-mail: ehornik@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540
Okręg nr 4 (Piaski)

Robert Jałowy
Prawo i Sprawiedliwość
14 lipca, godz. 15.30-16.30
11 sierpnia, godz. 15.30-16.30
1 września, godz. 15.30-16.30
e-mail: rjalowy@wp.pl
tel. 608 835 176
Jerzy Sobolewski
Platforma Obywatelska
28 sierpnia, 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
e-mail: brm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 544
Okręg nr 5 (Górczyn)

Uchwałą powołano doraźną komisję
ds. wyboru ławników sądów powszechnych na kadencję 2016-19.

Podjęta została uchwała
o przyznanie Odznaki
Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. W tym roku radni
zdecydowali
przyznać
Odznakę 22 osobom.

Radni przyjęli sprawozdanie finansowe za 2014 rok
i udzielili Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2014 rok.

(bpr)

Gorzowscy radni zdecydowali o zmianach w budżecie. Zwiększono m.in. środki
na realizację przebudowy ul. Wyczółkowskiego, ul. Towarowej
i ul. Fabrycznej. Przeznaczono
też środki na wydatki bieżące
związane z funkcjonowaniem
miejskich placówek oświatowych, zakup pomocy dydaktycznych oraz odtworzenie
zniszczonego mienia.

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
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Nasze wielokulturowe
miasto
16 czerwca w internacie Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Gorzowie odbyło się spotkanie
realizowane w ramach projektu ,,Na szlaku wielokulturowości Gorzowa. Spotkania
z kulturą Łemków, Ukraińców, Romów i Tatarów”.
Tym razem młodzież spotkała się
z przedstawicielką gorzowskich Tatarów, Elżbietą Włodarczyk, która
przedstawiła historię osadnictwa
Tatarów w Gorzowie po 1945 r. oraz
ich religię i obyczaje. Ważnym momentem wydarzenia było wspomnienie wieloletniej przewodniczącej
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej
w Gorzowie Rozalii Aleksandrowicz
– wieloletniej radnej miejskiej i właścicielki nieistniejącej już kawiarenki
Maleńka przy ul. Chrobrego.
Cały projekt podsumowała dyrektor
Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ dr Beata Orłowska. W spotkaniu uczestniczyli
też: wiceprezydent Gorzowa Janusz
Dreczka i dyrektor Wydziału Spraw
Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfryzacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Paweł Klimczak.
Akademickie Centrum
Badań Euroregionalnych PWSZ
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Dla kogo motyl?
Prezydent Miasta zaprasza do zgłaszania kandydatów do Nagrody Kulturalnej oraz Nagrody Honorowej
Mecenas Kultury - Gorzów Przystań.
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Jacek
Wójcicki serdecznie zaprasza do składania
wniosków o Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa oraz Nagrodę Honorową „Mecenas Kultury Gorzów Przystań”.
Formularze wniosków są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gorzowa pod adresem http://bip.wrota.lubuskie.
pl/umgorzow/69/884/Ogloszenie_Prezydenta_
Miasta_Gorzowa_Wlkp_w_sprawie_Nagrod_Kulturalnych/. Termin składania wniosków upływa
7 września br. Wyróżnienia zostaną wręczone
podczas uroczystej gali, która odbędzie się
2 października br. w Filharmonii Gorzowskiej.
Wydział Kultury i Sportu

Gorzowski „Plastyk” ma 20 lat
Wystawą twórczości uczniów i absolwentów rozpoczęto w czerwcu
obchody 20-lecia gorzowskiego Liceum Sztuk Plastycznych.
oświatowych miasta, dyrektorzy gorzowskich
szkół, nauczyciele, uczniowie i absolwenci.

,,Na szlaku wielokulturowości Gorzowa. Spotkania
z kulturą Łemków, Ukraińców, Romów i Tatarów”

Liceum Plastyczne w Gorzowie rozpoczęło
swoją działalność 1 września 1994 r. Utworzenie szkoły było zwieńczeniem wieloletnich
starań i postulatów środowisk kulturalnych
miasta. Zorganizowanie Państwowego Liceum
Sztuk Plastycznych władze miasta powierzyły
znanej gorzowskiej malarce, doświadczonej
animatorce ruchu artystycznego, Klarze Rawicz-Lipińskiej. Od 2004 r. funkcję dyrektora
placówki pełni Iwona Głowacka.

Adresaci projektu: młodzież
gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna mieszkająca w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Organizatorzy projektu: Internat ZSTiO, Akademickie
Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ
Termin realizacji projektu:
kwiecień – czerwiec 2015
Projekt objął 3 spotkania młodzieży szkolnej z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych: Ukraińców,
Łemków, Romów i Tatarów. Celem projektu jest zapoznanie
młodzieży z wielokulturowością Gorzowa oraz wypracowanie umiejętności poszanowania
różnorodności kulturowej.

19 czerwca w Galerii BWA Miejskiego Ośrodka
Sztuki odbył się wernisaż prac uczniów i absolwentów Liceum Plastycznego w Gorzowie.
Wzięli w nim udział przedstawiciele władz

Na wystawie z okazji 20-lecia szkoły wyeksponowano prace dyplomowe uczniów.
Ekspozycja objęła również najstarsze prace
uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, począwszy od pierwszych absolwentów: Krzysztofa Matuszaka, Katarzyny
Malinowskiej, aż po ostatnie roczniki uczniów,
którzy ukończyli Liceum Plastyczne: Paulinę
Białkowską, Magdalenę Koralską, Aleksandrę Więckowską, Krzysztofa Wojtukiewicza,
Hannę Krawczyk, Ewę Piechocką oraz Łukasza Grabowskiego. Można było obejrzeć również realizacje biorące udział lub powstałe na
Ogólnopolskich Przeglądach Rysunku, Malarstwa i Rzeźby.
Liceum Plastyczne
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Kieruj się miastem...

Piotr Merda

...Romana Błaszczaka, przedsiębiorcy,
dziennikarza, społecznika, z zamiłowania
sportowca. Prowadzi cieszący się dużą
popularnością program Fabryczna 19
na antenie Radia Plus Gorzów i Telewizji TeleTop. Jest też zapalonym tenisistą
klubu Gorzovia. Był związany z Ruchem
Młodzieży Niezależnej w Międzyrzeczu
i w Gorzowie.

...relaksu

...zachwytu

Najchętniej relaksuję się
w domu i moim małym
ogródku. Gorzów to
takie szczęśliwe miasto,
że można mieszkać
i w mieście, i w ciszy,
i w spokoju.

Jest takie miejsce, które
w ostatnim czasie skradło
moje serce. Są to budynki
Budnexu przy Walczaka.
A jednak można wybudować coś estetycznie
i użytecznie. I nie wygląda
to jak blokowisko.

...miłości

...sentymentu

Nie wiem. Wtedy, gdy
żyłem romantycznie,
miejsca nie miały znaczenia. Wszędzie było
pięknie, jeżeli była tam
Ela (żona nadal ze mną
wytrzymuje).

Archiwum UM

Moje gorzowskie adresy
sentymentalne to z całą
pewnością kawiarnia
Śnieżka i bar Bartosz.
Czy ja jestem
łakomczuchem?

A czy wspomniałem już
o Gorzovii? No może
jeszcze bulwar to dobre
miejsce na spotkania.

Archiwum UM

...spotkań

Bartłomiej Nowosielski

...aktywności

...kultury
Od czasu do czasu wpadam Pod Filary i to jest
moje gorzowskie kulturalne miejsce. Lubię też
dobre kino.

Od czterech lat to moja
ukochana Gorzovia
i tenis stołowy. Zaczęło się niewinnie raz
w tygodniu. Potem dwa,
pięć, a dzisiaj gram tylko
siedem dni w tygodniu.
A mógłbym więcej, ale
żona się nie zgadza.
Dobrze, że od niedawna
mam psa i on zawsze
się cieszy, gdy wracam
późno do domu.

(ec)
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Już po
Spartakiadzie
18 czerwca w Zespole Szkół
Budowlanych podsumowano Gorzowską Spartakiadę
Młodzieży 2014/15.
Podczas 45. edycji Spartakiady zgromadzonych gości powitał dyrektor
ZSB Tadeusz Najdora. Wspomniał on
o roli i potrzebie wspierania sportu.
Podkreślił, że dzięki temu możemy
pochwalić się najbardziej znanymi
osobami w życiu sportowym, np. Sebastianem Świderskim czy Krzysztofem Cegielskim.

lipiec 2015

Medaliści u prezydenta
25 czerwca zastępca prezydenta ds. społecznych Janusz Dreczka spotkał się z członkami Klubu Samson Olimpiady Specjalne Oddział Lubuskie przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 14 w Gorzowie.
Członkowie Klubu Samson przywieźli z Ogólnopolskiego Mityngu w Trójboju Siłowym
Olimpiad Specjalnych w Wiśle dwa złote
i trzy srebrne medale. Wiceprezydent Janusz
Dreczka rozmawiał z medalistami o trudach
treningów. Interesował się też planami młodych ludzi na przyszłość. Wbrew pozorom,
mimo wielkiej miłości do sportu, część z gości
planuje zająć się w przyszłości zawodowo…
ogrodnictwem lub budownictwem.

Teraz jednak najważniejszy jest sport. Po wakacjach medaliści chcą wrócić na treningi. Marzą o reprezentowaniu Polski na Światowych
Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. Do
zgromadzonych dołączył także prezydent Jacek Wójcicki, który zapowiedział, że sprawdzi
możliwości pomocy zdolnej młodzieży.
Klub Samson jest wspierany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Ambasadorowie Praw Człowieka.
(kw)

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
nagrodził w tym roku: Szkołę Podstawową nr 5, Gimnazjum nr 13 i I Liceum Ogólnokształcące.

Krzysztof Weber

(kw)

Stypendia dla
najzdolniejszych

Zgromadzonych w sali koncertowej
powitał dyrektor II LO Tomasz Pluta.
Następnie uzdolnionym uczniom, ich
rodzicom i nauczycielom podziękował prezydent Jacek Wójcicki, cytując Abrahama Lincolna: „To piękne,
gdy człowiek może być dumny ze
swojego miasta, lecz jeszcze piękniejsze, gdy miasto może być dumne
z mieszkańców”.
Prezydent wyraził dumę oraz nadzieję, że stypendyści będą ambasadorami miasta. Podał też „przepis”
na stypendium: – Wystarczy zapytać
siebie, co sprawia, że czuję się dobrze. A jak już się tę wiedzę posiądzie, należy robić tego więcej. Z tego
rodzi się pasja.
W tym roku uhonorowano 88 stypendystów. 80 uczniów dostało prezydenta stypendia naukowe, a ośmiu
– stypendia artystyczne.
Ogólny koszt stypendiów naukowych
i artystycznych Miasta Gorzowa
w tym roku to 67.600 zł.
(kw)

Mistrzostwa Polski
i Speedway Grand Prix
5 lipca na stadionie im. Edwarda Jancarza odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Polski. Zwycięzcą został Maciej Janowski z Betard Sparta
Wrocław. Zawodnicy gorzowskiej Stali – Bartek
Zmarzlik i Tomasz Gapiński – zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce. W biegu finałowym
pojechał również Janusz Kołodziej.

To nie koniec żużlowych emocji tego lata.
29 sierpnia w Gorzowie odbędzie się FIM Speedway Grand Prix of Poland, czyli Indywidualne
Mistrzostwa Świata. Dzień wcześniej na moście Staromiejskim tradycyjnie już czeka uczta
dla wszystkich miłośników motoryzacji, czyli
Moto Racing Show.
(ec)

Marcin Szarejko / foto-sport.pl

16 czerwca w Filharmonii Gorzowskiej gorzowscy
uczniowie przyjęli z rąk
prezydenta stypendia naukowe i artystyczne.

