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Pasjonuje Cię fotografia? 
Weź udział w konkursie!

Przejdź się po mieście i sfotografuj gorzowskie pomniki. Do 10 października br. prześlij cztery 
zdjęcia na adres Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne na-
grody rzeczowe.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdziesz na www.gorzow.pl lub bezpośrednio  
u organizatora: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. My-
śliborska 34, tel. 95 7355 737.
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Umowę w tej sprawie 11 stycznia popisali 
prezydent miasta Jacek Wójcicki z prezesem 
Progresu Grzegorzem Kudelskim.

Budowa nowej linii ma na celu skomunikowanie 
osiedla Górczyn z centrum miasta za pomocą 
komunikacji tramwajowej. Torowisko prowa-
dzone będzie w wydzielonych pasach zieleni. 
Prace projektowe obejmować będą m.in.: budo-
wę torowiska i sieci trakcyjnej na trasie od ron-
da Ofiar Katynia przez aleję Ruchu Młodzieży 
Niezależnej, ul. Piłsudskiego, ul. Górczyńską, ul. 
Okulickiego do ul. Szarych Szeregów.

Projekt nowej linii tramwajowej  
i przebudowy ul. Chrobrego
Dokumentację projektową na budowę nowej linii tramwajowej na osiedle Gór-
czyn oraz dokumentację na wykonanie przebudowy ulicy Chrobrego wykona 
biuro projektowe Progreg. 

Przebudowa ulic Chrobrego oraz Mieszka I (na 
odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Roosevelta) 
obejmuje nie tylko przebudowę torowiska, ale 
również drogi oraz całą infrastrukturę towa-
rzyszącą, w tym m.in. kompleksową przebu-
dowę deptaka miejskiego, która zmieni zna-
cząco jego obecny wizerunek. Przebudowa, 
oprócz poprawy stanu technicznego torowi-
ska oraz drogi, ma również uporządkować 
przestrzeń oraz stworzyć ją bardziej funkcjo-
nalną i przyjazną dla mieszkańców.

Marta Liberkowska, Dariusz Wieczorek

– Mamy pieniądze na przebudowę i moderni-
zację ulicy Kostrzyńskiej. Ta inwestycja jest 
dla nas bardzo ważna. Możemy przystąpić do 
rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umo-
wy z wykonawcą. Widząc sytuację na rynku 
budowlanym, która wywołuje znaczny wzrost 
cen, Miasto zabezpieczyło dodatkowe środki 
na realizację tego projektu – wyjaśnił prezy-
dent Wójcicki.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi  
o długości ponad 3 km na odcinku od placu 
Słonecznego do węzła S3. Będzie polegała na 
wykonaniu nowej drogi wraz z budową infra-
struktury (m.in. przebudowa skrzyżowania 
ulic Kostrzyńska-Dobra-Warzywna, budowa 
nowego torowiska i sieci trakcyjnej na odcin-
ku o długości ok. 2 km wraz z pętlą przy ul. 
Warzywnej. Przedsięwzięcie zakłada również 
budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetle-
nia drogowego.

Budowa drogi, uzbrojenia podziemnego i no-
wego wiaduktu mają zakończyć się 17 miesię-

cy od daty zawarcia umowy z wykonawcą ro-
bót, a budowa torowiska i sieci trakcyjnej – po 
roku od zawarcia umowy.

Wydział Promocji i Informacji

Kto zmodernizuje Kostrzyńską?
Miasto pod koniec 2017 roku ogłosiło drugi przetarg na przebudowę ulicy Ko-
strzyńskiej. W połowie stycznia otwarto oferty przetargowe. Zainteresowane 
są trzy firmy: Budimex (65,2 mln zł), Zue (72,8 zł) oraz Strabag (89,4 mln zł). 
Miasto przeznaczyło na ten cel ok. 59 milionów zł.

Przebudowa 
torowiska 
na Walczaka
10 stycznia Miasto przeka-
zało wykonawcy – firmie 
ZUE z Krakowa, plac budo-
wy pod przebudowę torowi-
ska wzdłuż ulicy Walczaka. 
Prace mają się zakończyć 
jeszcze w tym roku.

Krakowska firma wygrała przetarg; 
za swoje usługi zaproponowała po-
nad 18,4 mln zł. 

Zadanie zostanie zrealizowane  
w dwóch etapach. Na pierwszym od-
cinku, między ulicą Walczaka 25 B 
(stacja Shell) a ulicą Dowgielewiczo-
wej, zostanie m.in. przebudowane 
skrzyżowanie tych ulic, przebudo-
wane torowisko oraz wybudowane 
zostaną nowe perony tramwajowe  
i chodniki.

Na drugim odcinku, od ulicy Dowgie-
lewiczowej do ronda Gdańskiego, 
przebudowane zostaną m.in. torowi-
sko, trakcja tramwajowa, oświetlenie 
oraz kanalizacja deszczowa.

Umowę na remont i modernizację to-
rowiska na ulicy Walczaka prezydent 
Wójcicki i wiceprezes ZUE Marcin Wi-
śniewski podpisali 27 grudnia ubie-
głego roku. Wykonawca na wykona-
nie prac ma 12 miesięcy.

Marta Liberkowska
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Sikorskiego zamieni się w deptak
Będziemy mieli prawdziwy deptak na ulicy Sikorskiego. 23 stycznia umowę na przebudowę głównej ulicy 
miasta podpisali prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki oraz Jarosław Tomaszewski – prezes zarządu i Maciej 
Sobczyk – wiceprezes zarządu Trakcja PRKiI S.A., lider i partner konsorcjum AB Kowno Tiltai-Ateities, Litwa.

Sikorskiego 54 do pierwszej zwrotnicy za 
ulicą Jancarza.

W ramach przebudowy układu drogowego 
powstanie małe rondo na skrzyżowaniu Si-
korskiego, Dworcowej, al. Konstytucji 3 Maja 
i Orląt Lwowskich.

Odcinek Sikorskiego od Chrobrego do Pio-
nierów zostanie zamieniony w deptak.

Do postępowania przetargowego zgłosiło 
się sześć firm, których oferty znacznie prze-
wyższały 50 mln zł – kwotę przeznaczoną na 
tę inwestycję przez Miasto. Najtańszą ofertę 
złożyło konsorcjum Trakcja PRKiI S.A. oraz 
AB Kowno Tiltai-Ateities za kwotę 55 mln 
747 tys. zł i to właśnie oni wygrali przetarg.

Dariusz Wieczorek

W przetargu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla projektu „Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowe-
rowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek” wzięła udział jedna firma i to ona 
zbuduje ścieżkę. Umowa została podpisana na kwotę 8 391 306 zł.

Wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 2 km wzdłuż rzeki Kłodawki na 
odcinku od rzeki Warty do ulicy Mickiewicza. Zagospodarowane zostaną tereny: plac rowero-
wy przy ul. Składowa/Garbary, skwer przy ulicy Garbary i Sikorskiego, podwórko za Pałacem 
Biskupim, scena plenerowa przy ulicy Borowskiego, teren rekreacji pomiędzy ulicą Dąbrow-
skiego, Wyszyńskiego oraz Borowskiego, plac zabaw przy ulicy Dąbrowskiego oraz plac na 
ulicy Strzeleckiej. 

W ramach projektu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zagospodaruje dwa podwórka przy ul. 
Łokietka i Garbary. Wykona w tych miejscach elementy małej architektury, zbuduje odwod-
nienia, utwardzi teren, wykona chodnik, posieje trawę oraz nasadzi krzewy.

Jest szansa, że jeszcze w tym roku gorzowianie będą mogli skorzystać z nowej ścieżki pieszo-
-rowerowej. Zgodnie z warunkami umowy, termin zakończenia robót upływa 16 listopada br.

Magdalena Juryszczak-Świerczyńska / Emilia Cepa

Ścieżka wzdłuż Kłodawki 
Jeszcze w tym roku zostanie wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa 
wzdłuż Kłodawki. Miasto podpisało umowę z Agencją Usługową Sta-
nisław Cap z Międzyrzecza.

Gorzów w przebudowie; ulica Sikorskiego kolejny ważny etap na 
mapie zmian, jakie zachodzą w infrastrukturze naszego miasta. 
Nowy deptak, wraz z bulwarem i wkrótce ukończoną estakadą, sta-
nowić będzie atrakcyjną powierzchnię w centrum miasta nie tylko 
dla gorzowian, ale i coraz większej liczby przyjezdnych – podkreślił 
prezydent Jacek Wójcicki.

Przetarg na modernizację ulicy Sikorskiego wygrało konsorcjum 
firm z Warszawy i litewskiego Kowna. Inwestycja, o wartości pra-
wie 56 mln zł, ma być gotowa 19 miesięcy od podpisania umowy. 
Wcześniej, bo już w styczniu 2019 roku (rok od podpisania umowy), 
wykonawca otworzy miejski deptak i umożliwi przejazd tramwajom 
przez cały remontowany odcinek ulicy.

Przebudową ma zostać objęte torowisko tramwajowe w ciągu 
Sikorskiego i Warszawskiej na odcinku od ulicy Hejmanowskiej  
(d. Cichońskiego) do pierwszej zwrotnicy za Dworcową, a także od 
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Miasto wraz z końcem roku złożyło w Lubu-
skim Urzędzie Wojewódzkim ofertę udzia-
łu w Programie Wieloletnim „Senior+” (lata 
2015-2020), który dotyczy utworzenia lub wy-
posażenia Dziennego Domu „Senior+”. W Go-
rzowie siedzibę Dziennego Domu „Senior+” 
zaplanowano przy ul. Borowskiego 29.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 28 
lutego. W przypadku uzyskania dotacji, proces 
przebudowy, adaptacji i wyposażenia pomiesz-
czeń na parterze budynku przy ul. Borowskiego 
29 potrwa od marca do grudnia br. Uruchomie-
nie placówki planowane jest na styczeń 2019 r.

Placówka przeznaczona będzie dla 15 osób 
w wieku 60+ (nieaktywnych zawodowo). Do 
opieki nad osobami będącymi uczestnika-
mi domu planuje się zatrudnienie pracowni-
ka z kwalifikacjami opiekuna osób starszych 
oraz pielęgniarki. Takie standardy zatrudnienia 
sprawdzają się w obecnie funkcjonujących pla-
cówkach.

Ponadto, do realizacji zajęć sportowych, edu-
kacyjnych, rekreacyjnych planuje się zatrud-

Dom dla seniorów
Miasto, w trosce o najstarszych gorzowian, prowadzi prace zmierzające do 
powstania Dziennego Domu „Senior+”. To niezwykle ważna inicjatywa, która 
będzie realnym wsparciem dla seniorów i ich rodzin.

Koncern TPV uznał Gorzów za swoją stra-
tegiczną lokalizację w Europie i zwiększa 
w naszym mieście swoją aktywność inwesty-
cyjną i biznesową. Powstający magazyn o po-
wierzchni 30.000 m2 pozwoli sprostać nowym 
wyzwaniom. Inwestycja ta ma być oddana do 
użytku w III kwartale 2018 r. – Firma TPV wy-
soko ocenia współpracę z K-SSSE i władzami 
miasta na etapie przygotowania inwestycji – 
podkreślił Tomasz Jeziorkowski, dyrektor za-
sobów ludzkich w TPV Displays Polska.

W Gorzowie od ubiegłego roku prężnie działa 
już centrum dystrybucji Jeronimo Martins. In-
westycję udało się zrealizować dzięki spraw-
nemu poprowadzeniu procesu inwestycyj-
nego, który – choć niełatwy – zakończył się 
sukcesem. To szczególnie ważne w kontekście 
powstałych nowych miejsc pracy oraz zwięk-
szenia konkurencyjności na lokalnym rynku.

W oczach rośnie też, w rejonie istniejących du-
żych obiektów handlowych, nowy salon sieci 
sklepów Agata Meble. – Salony Agata dyna-
micznie zwiększają swój udział rynkowy. Przy 
planowaniu rozwoju sieci, Gorzów Wielkopol-
ski był dla nas jedną z priorytetowych lokali-
zacji. Na zatrudnienie może liczyć około stu 
osób. Poszukiwani będą m.in. doradcy klienta, 

pracownicy magazynu oraz kadra zarządza-
jąca – poinformował Przemysław Gurban, dy-
rektor operacyjny Salonów Agata. Inwestycja 
będzie gotowa w drugiej połowie tego roku.

Nowe obiekty produkcyjne i magazynowe 
zamierza wybudować w Gorzowie firma  
SC Johnson, która na lokalnym rynku jest od 
2011 roku. Plany firmy także wiążą się ze 
zwiększeniem zatrudnienia.

W Gorzowie nieustannie prowadzone są ko-
lejne rozmowy biznesowe. – Nasze dotych-

Cztery wielkie inwestycje
Koncern TPV zdecydował się na wybudowanie w Gorzowie Centrum Dys-
trybucji, z którego będzie prowadzona obsługa klientów z całej Europy.  
W ostatnim czasie to kolejny, po SC Johnson  oraz Jeronimo Martins, duży 
inwestor, który jeszcze bardziej zacieśnia współpracę z Gorzowem.

Największe 
inwestycje miejskie 

w 2018 roku:
• Budowa nowej linii tramwajowej – 

48.000.000 zł

• Budowa Centrum Edukacji Zawo-
dowej – 40.650.000 zł

• Modernizacja linii tramwajowych 
od katedry do ul. Roosevelta – 
33.770.000 zł

• Centrum Edukacji Zawodowej – do-
stawa wyposażenia – 8.940.000 zł

• Zbrojenie terenów inwestycyj-
nych - etap I – 8.488.268,29 zł 

• Rozbudowa szkoły podstawowej 
na Górczynie – 8.130.000 zł

• Budowa systemu informacji pasa-
żerskiej i monitoringu – 7.569.200 zł

• Zagospodarowanie wód opado-
wych na terenie Gorzowa Wlkp. – 
kontrakt III Żwirowa – kanalizacja 
+ zbiornik – 7.510.000 zł

• Modernizacja stadionu lekkoatle-
tycznego przy ulicy Krasińskiego 
– 7.000.000 zł

• Przebudowa ulicy Kazimierza 
Wielkiego – 6.940.000 zł

• Zagospodarowanie wód opado-
wych na terenie Gorzowa Wlkp. – 
kontrakt II Żwirowa – 5.315.000 zł

• Rewaloryzacja parków Wiosny 
Ludów i Kopernika – 4.458.000 zł

czasowe działania przynoszą kolejne 
efekty, które pobudzają rozwój miasta. 
Nieustannie prowadzimy rozmowy na 
wielu płaszczyznach. Dzięki temu przy-
bywa i będzie przybywać inwestorów, 
którzy - tak jak i my - widzą potencjał Go-
rzowa. To przekłada się na jakość życia 
– komentuje prezydent Jacek Wójcicki. 

Ewa Sadowska

nienie w ramach umowy zlecenia specjalistów 
z danych dziedzin, m.in. informatyków, wykła-
dowców i specjalistów oraz rehabilitantów.

Dzienny Dom „Senior+” będzie zapewniał 
ośmiogodzinną ofertę usług od poniedział-
ku do piątku. Zapewnione będzie wyżywienie 
w formie śniadań oraz obiadów. Dodatkowo 
mieszkańcy będą mogli skorzystać z usług 
pralni, znajdującej się w domu.

Dominika Ślązak, Ewa Sadowska 
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Największe inwestycje „oświatowe” w 2015 
roku to: termomodernizacja Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 16 (3.884.914,65 zł), 
przebudowa budynku byłego Domu Kultury 
Małyszyn wraz z budową kanalizacji sani-
tarnej (600 tys. zł) oraz wykonanie windy 
zewnętrznej przy budynku szkolnym ZSO nr 
1 (519.097,89 zł).

Ponadto m.in. rozbudowano boisko przy 
Szkole Podstawowej nr 10 (345.719,82 zł), 
wybudowano miniboisko wielofunkcyjne 
przy Szkole Podstawowej nr 5 (291.500,65 zł),  
boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podsta-
wowej nr 9 (276.348,04 zł) oraz rozbudowa-
no teren sportowo-rekreacyjny przy boisku 
szkolnym na terenie Zespołu Szkół nr 14 
(148.849,50 zł).

Największą pozycją wśród inwestycji  
w 2016 roku było przystosowanie i wy-
posażenie pomieszczeń w przedszkolach 
miejskich. Roboty budowlane prowadzono 
w przedszkolach nr 11, 17, 18, 20, 23 i 25, 
a meble, pomoce dydaktyczne i wyposaże-
nie otrzymały nowe oddziały przedszkolne 
w Przedszkolach Miejskich nr 1, 11, 15, 17, 
18, 20, 23 i 25. Łącznie na ten cel wydano 
865.572 zł.

230.900 zł przeznaczono na moderniza-
cję węzła cieplnego i układu zasilania hali 
sportowej w Zespole Szkół nr 20; 198.190 zł 
kosztowała budowa placu zabaw na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 17; 196.550 zł – bu-
dowa węzła cieplnego przy Zespole Szkół 

Inwestujemy w oświatę
Największą pozycją po stronie wydatków budżetu Gorzowa Wlkp. w 2018 roku jest oświata i edukacja.  
W ciągu ostatnich trzech lat (2015-2017) na inwestycje w placówkach oświatowych wydano prawie  
11 milionów złotych (10 mln 753 tys. 569 zł).

Elektrycznych, a 156 tysięcy zł – remont sali 
sportowej w Szkole Podstawowej nr 4.

Ponadto m.in. wybudowano plac zabaw 
przy Przedszkolu Miejskim nr 10 (138.440 
zł) oraz ocieplono i wyremontowano elewa-
cję budynku Przedszkola Miejskiego nr 25 
(70.174 zł).

W ubiegłym roku kontynuowano inwestycje 
związane z przystosowaniem i wyposaże-
niem pomieszczeń w miejskich przedszko-
lach. Wydano na ten cel 1.205.555,59 zł.

Przebudowa kompleksu boisk przy Zespole 
Szkół Elektrycznych kosztowała 308.950,71 
zł, budowa boiska sportowo-rekreacyjnego 
przy Szkole Podstawowej nr 10 – 296.279,69 
zł, a budowa boiska przy Zespole Kształce-
nia Specjalnego nr 1 – 131.175,07 zł.

Dokumentacja projektowa na rozbudowę 
„dwudziestki” na Górczynie kosztowała 
246.393 zł.

154.031,63 zł kosztowała budowa węzła 
cieplnego przy Zespole Szkół Elektrycznych, 
161 tysięcy zł – wymiana rur spustowych, 
rynien dachowych i obróbek blacharskich  
w Szkole Podstawowej nr 1, a 60 tysięcy zł – 
modernizacja ogrodzenia przy Szkole Pod-
stawowej nr 15.

Renata Pliżga
Dariusz Wieczorek

Gorzowska firma inżynierem kontraktu
Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro Invest zostało inżynierem kontraktu – będzie nadzorować po-
wstanie Centrum Edukacji Zawodowej w Gorzowie. Umowę w tej sprawie 19 stycznia podpisali prezydent 
Jacek Wójcicki i prezes Euro Invest-u Jerzy Korolewicz.

– Zatrudniamy gorzowską firmę z ogrom-
nym doświadczeniem, dzięki której Urząd 
Miasta otrzyma solidne wsparcie podczas 
budowy Centrum Edukacji Zawodowej – po-
wiedział prezydent Wójcicki.

– To dla nas prestiżowe zadanie, ważne dla 
gorzowian. Ten fragment miasta jest obec-
nie „raną na ciele”, ale przywrócimy mu 
blask – zapewnił prezes Korolewicz.

Podstawowym zadaniem inżyniera kontrak-
tu jest nadzór techniczny nad robotami bu-
dowlanymi i jakością ich wykonywania oraz 
nadzór nad całością dokumentacji sporzą-
dzanej przez wykonawcę. Ale także spra-
wowanie kontroli prawidłowości stosowania 
procedur unijnych oraz dopełnienie w tym 
zakresie wszelkich formalności. Większość Fo
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15 lutego najważniejsze informacje dla ro-
dziców zostaną umieszczone na stronie 
www.edu.gorzow.pl w zakładce „nabór do 
przedszkoli” oraz na stronach interneto-
wych przedszkoli.

Na stronach internetowych przedszkoli oraz 
na stronie www.edu.gorzow.pl w zakładce 
„ważne informacje dla rodziców” znajdą się: 
karta rekrutacji, zasady rekrutacji, terminy, 
kryteria.

Kartę naboru będzie można pobrać w pla-
cówce przedszkolnej lub wypełnić elektro-
nicznie na stronie www.edu.gorzow.pl. 
Wypełnioną ręcznie lub elektronicznie, po 
wydrukowaniu i podpisaniu, rodzic powinien 
dostarczyć do placówki pierwszego wyboru 
od 1 do 15 maca br. W karcie należy zazna-
czyć placówkę drugiego i trzeciego wyboru.

Na zbliżający się rok szkolny Miasto przygo-
towało: 3.925 miejsc w przedszkolach oraz 
32 miejsca w „zerówkach” w szkołach pod-
stawowych (SP nr 6 i SP nr 20).

Liczba miejsc z podziałem na roczniki: 
Rok urodzenia 2015 – 867 miejsc, 
Rok urodzenia 2014 – 24 miejsca, 
Rok urodzenia 2013 – 12 miejsc, 
Rok urodzenia 2012 – 43 miejsca.

Ostateczna liczba miejsc w poszczególnych 
rocznikach będzie aktualizowana po zebra-
niu kart kontynuacji (dotyczy dzieci, które 
już są w przedszkolach). Dokładne dane  
o liczbie miejsc w poszczególnych roczni-
kach będą na stronach placówek oraz na 
stronie www.edu.gorzow.pl.

Od roku szkolnego 2017/2018 Miasto mia-
ło obowiązek zabezpieczenia miejsc dla 
wszystkich dzieci. Liczba miejsc dla dzieci 
z roczników 2014, 2013, 2012 jest niewiel-
ka, ponieważ te dzieci są już w placówkach.

W roku szkolnym 2017/2018 przyjęto 936 
dzieci 3-letnich. To aż 82% z 1.125 upraw-
nionych.

Na rok szkolny 2018/2019 aktualnie jest 
przygotowanych 867 miejsc dla dzieci 3-let-
nich, tj. dla 80% z 1.082 uprawnionych. Licz-
ba miejsc, po zaspokojeniu potrzeb dzieci 
starszych, zostanie dostosowana do potrzeb 
dzieci z rocznika 2015.

Miasto podejmie działania w celu zabezpie-
czenia miejsc dla wszystkich zaintereso-
wanych dzieci. W bieżącym roku szkolnym 
wszystkie dzieci uczestniczące w naborze 
zostały przyjęte do placówek.

Zmianie uległy kryteria na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego – 40 dodat-
kowych punktów otrzymuje kandydat ko-
rzystający z pełnej oferty przedszkola (trzy 
godziny i więcej ponad bezpłatny 5-godzinny 
pobyt dziecka w placówce).

Marta Liberkowska

Nabór do przedszkoli – zasady i informacje
1 marca rozpocznie się nabór do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019. Dla dzieci przygotowano  
3.957 miejsc w przedszkolach i oddziałach „0” w szkołach podstawowych.

projektów, w ramach których zatrudniany 
jest inżynier kontraktu, to inwestycje współ-
finansowane z funduszy UE.

Na zatrudnienie inżyniera kontraktu Urząd 
Miasta przeznaczył 790 tysięcy złotych. Do 
przetargu zgłosiły się dwie gorzowskie fir-
my: Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro 
INVEST z ofertą 749 070 zł oraz Komplet In-
west z ofertą 834 801 zł.

Urząd Miasta, składając wniosek o dofinan-
sowanie budowy Centrum Edukacji Zawodo-
wej, oszacował to zadanie na ok. 70,5 mln zł. 
Wartość dofinansowania to 28.879.108,42 zł 
ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 
(Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społecz-
na” Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój 
infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów 
Wlkp.”).

Agnieszka Plis
Dariusz Wieczorek
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Choć aura nie sprzyja, bo zimno, bo mroźno, deszczowo i czasem 
śnieżnie, to właśnie w lutym przypada jedno z najsympatyczniej-
szych świąt w kalendarzu – walentynki.

Z tej okazji zapraszamy Was do wspólnej zabawy. W centrum miasta 14 lutego szukajcie 
wielkiego, czerwonego serca. Będzie szansa, by pochwalić się, za co kochamy nasze 
miasto. Przyda się coś do pisania, dobry humor i… piękny uśmiech. Wszystkich, którzy 
zdecydują się z nami bawić, uwiecznimy na zdjęciach, które opublikujemy na facebo-
okowym fanpage’u. Będzie także możliwość wykonania selfie. 

Serca szukajcie w centrum miasta, w walentynki, czyli w środę, 14 lutego br., od godziny 
14.00 do 16.30 lub do czasu wyczerpania miejsca na miejskim serduchu… Dla wszyst-
kich, którzy zdecydują się pisemnie zwierzyć ze swoich uczuć do miasta, czeka słodkie 
gorzowskie jabłko.

Serca szukajcie na trasie „Gorzów w pigułce” zgodnie z aplikacją Footsteps.  
To darmowa aplikacja turystyczna do pobrania tutaj:

W jaki jeszcze sposób można spędzić w Gorzowie walentynki?  
Oto kilka propozycji:

W walentynki 
baw się z nami!  Napisz, 

za co Gorzów kochamy…

Wydział Promocji i Informacji

14 lutego, godz. 19.00„Po prostu miłość” – wieczór walentynkowy  Teatr im. Juliusza Osterwy ul. Teatralna 9 Bilety: 40 zł / normalny 35 zł / ulgowy

14 lutego, godz. 19.00

Tango według Piazzolli  

– koncert w
alentynkowy

CEA – Filharmonia Gorzowska 

ul. D
ziewięciu Muz 10

Bilety: 37 zł / normalny 

30 zł / ulgowy 

25 zł / balkon

14 lutego, godz. 19.00

Walentynkowy wieczór filmowy

Miejski Ośrodek Sztuki /  

Kino 60 Krzeseł 

ul. Pomorska 73 

Bilet: 12 zł

10 lutego, godz. 18.00

Miłość jest najważniejsza

Muzyczne walentynki w wyk.  

Zuzanny Babiak / vocal  

i Przemysława Raminiaka / piano

Muzyczne Atelier Nowa Linia 

ul. Walczaka 2a (I piętro) 

Bilety: 50 zł  

(tel. 518 66 52 52)

13 lutego, godz. 17.00Muzyczne walentynki
w wykonaniu zespołu Serenada

Klub Kultury MCK Jedynka 
ul. Chrobrego 9 Wstęp wolny

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl



Na tle serca przy ul. Drzymały pozują pary Iza i Paweł  
oraz Dominika i Oskar, uczniowie z Zespołu Szkół Elektrycznych,  

a na tle serca przy ul. Grobla 9 pozują pary Urszula i Marcin  
oraz Marta i Krzysztof, uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego. 

Fot. Daniel Adamski



Aktywne ferie na Słowiance
Po długich miesiącach ciężkiej i wytężonej pracy nad książkami nad-
chodzi czas na relaks i zasłużony wypoczynek. Warto wtedy odejść 
od monitorów i spędzić ferie aktywnie. „Słowianka” przygotowała 
mnóstwo atrakcji zarówno dla młodszych, jak i starszych. Podczas 
aktywnych półkolonii dzieci przez sześć godzin dziennie (od 9.00 
do 15.00) bawić się będą na lodowisku i basenach Słowianki. Nie 
zabraknie także innych atrakcji, jak gra w kręgle czy gry i zabawy 
sportowe na hali. Zapisy pod numerem telefonu 95 7338 509 lub 
osobiście CSR „Słowianka” w pokoju 116.

Ferie na zielono. Nie na śniegu, tylko z Golfem
Do licznych pomysłów na spędzenie ferii w mieście dołącza Pole Gol-
fowe Zawarcie. Zespół pola golfowego przygotował dla dzieci szkol-
nych ciekawe zajęcia z nauki gry w golfa. W godzinach od 13:00 do 
16:00 zapraszają tych, którzy dopiero chcą spróbować sił w tej dyscy-
plinie sportu, a nigdy wcześniej nie mieli okazji zetknąć się z golfem 
lub ich kontakt był niewielki. Zajęcia są bezpłatne. Zapisy pod nr tele-
fonu: 603 630 710 lub osobiście: Pole Golfowe Zawarcie, ul. Śląska 52.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne
Ośrodek Sportu i Rekreacji proponuje turnieje piłki nożnej halowej 
dla drużyn podwórkowych – osiedlowych, turnieje piłki siatkowej 
i koszykowej oraz gry i zabawy elementami piłki nożnej. Wszystkie 
zajęcia sportowe odbędą się hali sportowej OSiR-u przy ulicy Sło-
wiańskiej. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Żeby się zapisać, wy-
starczy przyjść bezpośrednio przed imprezą.

Zaplątani w dźwięki
W Filharmonii Gorzowskiej ponad 100 różnych instrumentów mu-
zycznych z niemal każdego zakątka świata czeka na młodzież na 
niezwykłych warsztatach. Młodzież w wieku 13-16 lat będzie miała 
niecodzienną okazję nie tylko poznać oryginalne instrumenty, takie 
jak: santur, guzheng, macedońską tamburę, czy kazachską dombrę, 
ale również zagrać na nich i stworzyć własne muzyczne przekazy. 
Zwieńczeniem projektu będzie koncert przygotowany przez uczest-
ników warsztatów. Odbędzie się on 16 lutego o godz. 17.00 na scenie 
Filharmonii Gorzowskiej. Zapisy pod nr telefonu 95 7392 748.

Ferie w gorzowskich filiach bibliotecznych
Wszystkie filie dla dzieci Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Z. Herberta w okresie ferii zimowych proponują twór-
cze zajęcia dla dzieci. Będą ciekawe warsztaty edukacyjne, zajęcia 
literacko-plastyczne, konkursy, turnieje, quizy, zajęcia teatralne, gry 
planszowe i wiele innych. Szczegółowe informacje można uzyskać 
bezpośrednio w filiach. Zajęcia są bezpłatne.

Ferie zimowe
2018



Ferie w Domu Muz!
Dla dzieci chcących spędzić czas aktywnie, ciekawie, twórczo i we-
soło, Muzeum Lubuskie oferuje „Ferie w Domu Muz”. Uczestnicząc 
w półkoloniach pn. „Laboratorium formy” oraz „Laboratorium ko-
loru”, dziecko nie tylko rozszerzy swoją wiedzę z zakresu histo-
rii i sztuki. Poprzez zabawę nauczy się również pracy zespołowej, 
rozwinie swoje pasje i poszuka najlepszego sposobu na wyrażenie 
swojej wyjątkowości. Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku 6-12 
lat i prowadzone będą w dwóch obiektach Muzeum – Zespole Wil-
lowo-Ogrodowym i Spichlerzu. Zapisy po nr tel. 95 732 28 43 lub 
e-mail: info@muzeumlubuskie.pl.

Warsztaty kuglarskie z grupą Burning Hearts
Miejskie Centrum Kultury zaprasza na warsztaty, na których dzie-
ci i młodzież mogą nauczyć się sztuki kuglarskiej z użyciem takich 
sprzętów, jak poi (kostki lub kulki) czy kije. Burning Hearts jest grupą 
zajmującą się pokazami ognia. Kuglarze będą uczyć podstawowych 
trików, a dla osób wykazujących większe predyspozycje z pewno-
ścią znajdą się trudniejsze zadania. Rodziców uspokajamy: wszystko 
odbywać się będzie na treningowym sprzęcie, bez użycia ognia. Na 
koniec warsztatów przewidziany jest pokaz w wykonaniu prowadzą-
cych. Na warsztaty MCK zaprasza dzieci i młodzież w wieku 10-18 
lat.

To nie wszystkie propozycje Miejskiego Centrum Kultury. Podczas 
ferii zajęcia dla dzieci będą prowadzone również w MCK „Zawarcie” 
przy ul. Wawrzyniaka 66A oraz w klubach Jedynka (ul. Chrobrego) 
i Zodiak (ul. Słoneczna).

Na wszystkie zajęcia wstęp jest bezpłatny. Więcej informacji pod nr 
tel. 95 720 29 11.

Półkolonie w Klubie Młodego Wynalazcy
Dla dzieci ciekawych świata wielkości mikroskopu oraz związków 
chemicznych Gorzowski Ośrodek Technologiczny proponuje półko-
lonie w ośrodku w Stanowicach. Podczas zajęć, oprócz poznawania 
świata przez obiektyw wspomnianego mikroskopu i kolorowej che-
mii, dzieci będą budowały i programowały roboty, odbędą się tak-
że zajęcia z kosmetologii oraz zabawy z fizyką. Uwaga, nie trzeba 
dojeżdżać do Stanowic. Zbiórka będzie w Gorzowie przy siedzibie 
INNEKO (ul. Teatralna), skąd dzieci zabierze autobus. Zapisy pod nr 
tel. 669 994 577.  

Emilia Cepa
(na podstawie materiałów od organizatorów)

Ferie zimowe2018



Obywatelski raport 
Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego 2018 

Kategoria ogólnomiejska: 

Integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełno-
sprawnych (okolice Filharmonii - 601.400 zł). 
Na przełomie stycznia i lutego zaplanowano 
podpisanie umowy na opracowanie dokumen-
tacji projektowej. WGT* – tel. 95 7355 819.

Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie 
miasta (430.000 zł). Przedsiębiorstwo Inżynie-
ryjne V.E.P. Adam Świerczyński z Gorzowa wy-
kona dokumentację projektową do 31 marca br.  
WIR* – tel. 95 7355 978. 

Zawody ekstremalne w skateparku w parku 
Kopernika oraz zawody smoczych łodzi na 
Warcie (projekt miękki - 114.600 zł). Przygo-
towywanie dokumentacji ofertowej. WKS* - tel. 
95 7355 736.

Kategoria rejonowa: 

Przebudowa ul. Tkackiej (Zamoście - 343.149 
zł). Przedsiębiorstwo Inżynieryjne V.E.P. Adam 
Świerczyński z Gorzowa wykona dokumenta-
cję projektową do 31 marca br. WIR – tel. 95 
7355 978. 

Zagospodarowanie podwórek przy ul. Zbą-
szyńskiej, Krótkiej, Kobylogórskiej (Zakanale 
- 305.888 zł). Składanie ofert na opracowanie 
dokumentacji projektowej do 24 stycznia br. 
ZGM* – tel. 95 7387150. 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Strażac-
kiej (Zakanale - 37.912 zł). W lutym zaplano-
wano podpisanie umowy na opracowanie do-
kumentacji projektowej. WGT – tel. 95 7355796.

Zagospodarowanie podwórka przy ul. 
30 Stycznia 19 (Śródmieście/Centrum - 
78.179,42 zł. Składanie ofert na opracowanie 
dokumentacji projektowej do 24 stycznia br. 
ZGM – tel. 95 7387170.

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wy-
szyńskiego 20-26 (Śródmieście/Centrum - 
77.696,95 zł). Składanie ofert na opracowanie 
dokumentacji projektowej do 24 stycznia br. 
ZGM – tel. 95 7387140.

Remont części podwórka przy ul. Strzelec-
kiej 12-14, Pocztowej 3 (Śródmieście/Cen-
trum - 83.912,99 zł). Składanie ofert na wy-
konanie robót budowlanych do 25 stycznia br.  
ZGM – tel. 95 7387170. 

Zagospodarowanie części podwórka przy 
ul. Borowskiego 21 (Śródmieście/Centrum 
- 81.008 zł). Składanie ofert na opracowanie 
dokumentacji projektowej do 24 stycznia br.  
ZGM – tel. 95 7387140. 

Zagospodarowanie podwórka przy ul. 30 
Stycznia 2a, ul. Dąbrowskiego 7a i 7 (Śród-
mieście/Centrum - 22.065 zł). Składanie ofert 
na opracowanie dokumentacji projektowej do 
24 stycznia br. ZGM – tel. 95 7387190. 

Trakt spacerowo-rekreacyjny przy ul. Dow-
bora-Muśnickiego, Cegielskiego, Błotnej (Pia-
ski - 178.000 zł). W lutym zaplanowano pod-
pisanie umowy na opracowanie dokumentacji 
projektowej. WGT – tel. 95 7355 819. 

Budowa parkingu przy pl. Jana Pawła II 
(Manhattan - 76.500 zł). Firma „PROFIL TM” 
Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona do-
kumentację projektową do 11 lutego br.  
WIR – tel. 95 7355 713. 

Remont chodników przy ul. Hubala (Man-
hattan - 186.136,27 zł). Firma „PROFIL TM” 
Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona doku-
mentację projektową do 28 lutego br. WIR – tel. 
95 7355 978. 

Oświetlenie: ul. Bazaltowej (Piaski - 165.500 
zł), w rejonie pl. Jana Pawła II (Manhattan 
- 77.000 zł), ul. Zwiadowców i Minerów (Wie-
przyce - 160.000 zł), części ul. Warzywnej 
(Wieprzyce - 19.000 zł), ul. Witnickiej (Wie-
przyce - 93.000 zł), części ul. Komandosów 
(Wieprzyce - 71.800 zł). Na etapie wyboru pro-
jektanta, podpisanie umowy pod koniec stycz-
nia br. WGT – tel. 95 7355 855. 

Remont chodnika przy ul. Lelewela (Staszica 
- 40.000 zł) – Firma „PROFIL TM” Tomasz Mar-
czewski z Gorzowa wykona dokumentację pro-
jektową do 13 lutego br. WIR – tel. 95 7355 713. 

Remont schodów przy ul. Sportowej 1-3 i ich 
oświetlenie (Staszica - 22.300 zł). Do końca 
stycznia wybór projektanta. WIR – 95 7355 
713.

Budowa chodnika wzdłuż odcinka ul. Londyń-
skiej (Staszica - 49.600 zł). Firma „PROFIL TM” 
Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona doku-
mentację projektową do 13 lutego br. WIR – 95 
7355 713.

Budowa chodnika do budynku przy ul. Mar-
cinkowskiego 97 (Staszica - 30.000 zł). Firma 
Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki z Gorzowa 
wykona dokumentację projektową do 13 lute-
go br. WIR – 95 7355 713.

Utwardzenie placu na potrzeby parkowania 
przy ul. Staszica 1 a,b,c,d i 3 a,b,c,d (Staszi-
ca - 66.157,71 zł.) Firma „PROFIL TM” Tomasz 
Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację 
projektową do 11 lutego br. WIR – tel. 95 7355 
768. 

Remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja 
62-66 i utwardzenie placu manewrowego 
(Staszica - 55.000 zł). Składanie ofert na wy-
konanie robót budowlanych do 25 stycznia br. 
ZGM – tel. 95 7387200. 

Remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja 
10 a,b,c,d (Staszica - 35.362 zł). Składanie 
ofert na wykonanie robót budowlanych do  
25 stycznia br. ZGM – tel. 95 7387200.

 Budowa miejsc postojowych przy ul. Mal-
czewskiego (Staszica - 45.000 zł). Firma 
„PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa 
wykona dokumentację projektową do 11 lute-
go br. WIR – 95 7355 713.

Zagospodarowanie terenu zielonego na skar-
pie między ul. Wróblewskiego a Wyszyńskie-
go (Górczyn - 80.000 zł). W lutym zaplanowano 
podpisanie umowy na opracowanie dokumen-
tacji projektowej. WGT – tel. 95 7355 796. 

Remont odcinka chodnika przy ul. Czere-
śniowej od ul. T Kościuszki do budynku nr 
1 (Górczyn - 35.400 zł). Firma „PROFIL TM” 
Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona 
dokumentację projektową do 28 lutego br.  
WIR - tel. 95 7355 588.

Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów 
15 (Górczyn - 28.000 zł) Pracownia Architek-
toniczno-Urbanistyczna „ARCHITEC” Zofia 
Cytryna wykona dokumentację projektową do  
28 lutego br. WIR - tel. 95 7355 588.

Remont chodnika przy ul. Bohaterów Lenino 
1-3 (Górczyn - 53.000 zł). Pracownia Archi-
tektoniczno-Urbanistyczna „ARCHITEC” Zofia 
Cytryna wykona dokumentację projektową do  
28 lutego br. WIR - tel. 95 7355 918.

Budowa zatok postojowych przy ul. Szwo-
leżerów 1a,b - 7 a,b,c (Górczyn - 52.000 zł). 
Firma „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Go-
rzowa wykona dokumentację projektową do  
11 lutego br. WIR - tel. 95 7355 588.

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Boha-
terów Lenino (Górczyn - 40.329,86 zł). Firma 
„PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa 
wykona dokumentację projektową do 11 lute-
go br. WIR - tel. 95 7355 918.

Budowa zatoki parkingowej wraz z chod-
nikiem przy ul. Wróblewskiego (Górczyn 
- 50.000 zł). Firma „PROFIL TM” Tomasz Mar-
czewski z Gorzowa wykona dokumentację pro-
jektową do 11 lutego br. WIR - tel. 95 7355 707.

Budowa chodnika od al. 11 Listopada przy 
bloku 130 do ul. Słonecznej (Os. Słoneczne - 
13.251,62 zł). Firma „PROFIL TM” Tomasz Mar-
czewski z Gorzowa wykona dokumentację pro-
jektową do 31 marca br. WIR - tel. 95 7355 588.

Remont schodów od przychodni przy ul. 
Gwiaździstej oraz chodnika prowadzącego od 
schodów do wieżowca (Os. Słoneczne - 64.900 
zł). W lutym zaplanowano podpisanie umowy 
na  opracowanie dokumentacji projektowej. 
WGT – tel. 95 7355 819. 

Remont drogi na pl. Słonecznym wraz z bu-
dową miejsc parkingowych (Os. Słoneczne - 
157.123 zł). Firma TRAKTRISA Robert Paciorek 
z Gorzowa wykona dokumentację projektową 
do 31 marca br. WIR – tel. 95 7355 978.

Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. 
Słonecznej 94, 96, 86-90, 91-95 (Os. Słonecz-
ne - 107.514 zł). Składanie ofert na opracowa-
nie dokumentacji projektowej do 29 stycznia 
br. ZGM – tel. 95 7387200. 

Remont odcinka ul. Okólnej (Dolinki - 
197.066,81 zł). Firma TRAKTRISA Robert Pa-
ciorek z Gorzowa wykona dokumentację pro-
jektową do 31 marca br. WIR – tel. 95 7355 978. 

Remont chodnika przy ul. Zamenhofa (Do-
linki - 145.901,37 zł). Firma Siedem Wzgórz 
Krzysztof Leśnicki z Gorzowa wykona doku-
mentację projektową do 13 lutego br. WIR – tel. 
95 7355 713. 

Kategoria oświatowa:

Budowa wielofunkcyjnych boisk przy: SP  
nr 7, ul. Estkowskiego 3 (475.000 zł) oraz 
Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 27, 
ul. Śląska 42 (350.000 zł) oraz budowa siłow-
ni zewnętrznych przy: ZS nr 12, ul. Śląska 20 
(50.000 zł), ZSTiO, ul. Czereśniowa 4 e (40.000 
zł), ZSO nr 16, ul. Dunikowskiego 5 (40.000 
zł), SP nr 2, ul. Zamenhofa 2 a (50.000 zł),  
ZS nr 6, ul. Gwiaździsta 14 (50.000 zł) - Wy-
słano zapytanie cenowe do biur projekto-
wych. WED – tel. 95 7355 878.

Modernizacja placu zabaw przy PM nr 6,  
ul. Drzymały 18 (91.000 zł). 

*WGT – Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Transportu Publicznego, WIR – Wydział Inwe-
stycji i Remontów Dróg, ZGM – Zakład Gospo-
darki Mieszkaniowej, WED – Wydział Edukacji, 
WKS – Wydział Kultury i Sportu. 

Anna Zaleska
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W tym roku mieszkańcy swoje pomysły 
mogą zgłaszać przez wypełnienie papie-
rowego bądź elektronicznego formularza 
i dołączenie listy poparcia z podpisami 
20 gorzowian. Pamiętajmy, że nie ma już 
zgłaszania pomysłów podczas spotkań 
dyskusyjnych. Formularze papierowe są 
dostępne w kancelarii ogólnej Urzędu Mia-
sta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4. 
Są też do pobrania ze stron: www.gorzow.
pl oraz www.gorzow.wybiera.pl Ponadto 
na stronie www.gorzow.wybiera.pl została 
uruchomiona elektroniczna wersja formu-
larza.

Wypełniony prawidłowo formularz wraz  
z listą poparcia należy złożyć do 2 marca br. 
w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzo-
wa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4. Można 
także w wyżej wskazanym terminie prze-
słać skan formularza z listą poparcia na 
adres e-mail: budzetobywatelski@um.go-
rzow.pl lub wypełnić elektroniczny formu-

Zgłaszamy pomysły do Budżetu 
Obywatelskiego 2019

Chcesz zmienić najbliższe otoczenie? Masz ciekawe pomysły? Właśnie rusza siódma edycja budżetu oby-
watelskiego, więc zgłoś swoje propozycje.

larz na stronie internetowej www.gorzow.
wybiera.pl dołączając skan listy poparcia.

Na tegoroczną edycję budżetu obywatel-
skiego przeznaczono rekordową kwotę 
– 6.180.000 zł. Swoje pomysły zgłaszamy  
w ramach trzech kategorii: ogólnomiej-
skiej, oświatowej i rejonowej. Pamiętajmy, 
że zgłaszane zadanie nie może przekro-
czyć kwoty maksymalnej, która w przypad-
ku zadań ogólnomiejskich twardych (inwe-
stycje, remonty) wynosi 556.200 zł, zadania 
ogólnomiejskiego miękkiego (wydarzenie 
kulturalne, społeczne, sportowe) – 61.800 
zł, zadania oświatowego – 1.236.000 zł 
(jest to cała kwota przeznaczona na kate-
gorię oświatową) oraz zadania rejonowego 
– 370.800 zł.

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy nasz pomysł 
może być zrealizowany w ramach budże-
tu obywatelskiego, regulamin oraz wszel-
kie potrzebne informacje odnajdziemy na 

Miastowizja – czas na podsumowanie
Po wielu tygodniach spotkań, rozmów i warsztatów, prowadzonych 
wraz z mieszkańcami już od jesieni ubiegłego roku, w ramach projek-
tu MIASTOWIZJA, czas na podsumowanie.

Zapraszamy Państwa na spotkanie podsumowujące, które odbędzie się 27 lutego o godz. 
18.00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta. Będzie 
okazja, by przy filiżance kawy zaprezentować wyniki naszych badań i porozmawiać o tym, 
jakie postulaty do zmian na swoich osiedlach zgłaszali mieszkańcy, jakie mają pomysły na 
zagospodarowanie poszczególnych przestrzeni, jakie są oczekiwania mieszkańców do-
tyczące zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta.

Każdy z uczestników spotkania otrzyma publikację na temat przestrzeni publicznych Gorzo-
wa, przygotowaną w ramach podsumowania projektu, 

Anna Pękalska 

stronach internetowych: www.gorzow.pl  
w zakładce Dialog Społeczny, www.gorzow.
wybiera.pl oraz na Facebooku – na profilu 
Przystań na konsultacje. Możemy także za-
dzwonić pod nr tel. 95 7355 591 lub skon-
taktować się mailowo: budzetobywatelski@
um.gorzow.pl. Natomiast osobiście będzie 
można zadać pytania 8 lutego br. podczas 
Maratonu pisania wniosków do Budżetu 
Obywatelskiego 2019. W dawnym Lamusie 
przy ul. Sikorskiego 5, w godz. 17.00-20.00, 
przy wsparciu urzędników, zapraszamy do 
wypełniania wniosków.

Weryfikacja zgłoszonych pomysłów została 
zaplanowana na marzec i kwiecień, a ogło-
szenie listy pozytywnie zaopiniowanych 
projektów – na początek maja. Spotkania 
dyskusyjne odbędą się w maju i w czerwcu.

Anna Zaleska
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Przewodnik 
po urzędzie
Architekt Miejski
Dariusz Górny
e-mail: dariusz.gorny@um.gorzow.pl
tel. 602 491 302

Biuro Egzekucji Administracyjnej
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: bea@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 740

Biuro Konsultacji Społecznych 
i Rewitalizacji
ul. Sikorskiego 5
e-mail: bsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 893

Biuro Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów i Spraw Mieszkańców
ul. Łokietka 22
e-mail: brk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 747

Biuro Zarządzania Systemami 
Informatycznymi
ul. Łokietka 22
e-mail: bsi@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 545

Kancelaria Prezydenta Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: kpm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 543

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy
ul. Sikorskiego 5 pok. 4
e-mail: bhp@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 851

Straż Miejska
ul. Łokietka 22
e-mail: ksm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 728
po godz. pracy UM - 697 662 343

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

Wydział Administracyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wad@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 663

Wydział Audytu Wewnętrznego, 
Kontroli i Analiz
ul. Łokietka 22
e-mail: aka@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 862

Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego
ul. Łokietka 22
e-mail: wzk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 652

Wydział Budżetu i Rachunkowości
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wbr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 522

Wydział Edukacji
ul. Okólna 2
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

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby:

• którym, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej po-
mocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;

• posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
• kombatanci;
• ofiary represji wojennych i okresu powojennego lub weterani;
• które nie ukończyły 26 lat;
• które ukończyły 65 lat;
• które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej 

znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
• kobiety w ciąży.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

Punkt Lokalizacja Harmonogram przyjęć

Nr 1
Budynek Wydziału Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26,
I piętro, pok. nr 1

poniedziałek 07:30 - 11:30
wtorek 08:00 - 12:00
środa 08:00 - 12:00
czwartek 08:00 - 12:00
piątek 08:00 - 12:00

Nr 2

Budynek Zespołu Szkół nr 12
ul. Śląska 20
I piętro, pok. nr 16
(wejście od boiska)

poniedziałek 13:00 - 17:00
wtorek 13:00 - 17:00
środa 13:00 - 17:00
czwartek 13:00 - 17:00
piątek 13:00 - 17:00

Nr 3

Budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wełniany Rynek 3
III piętro, pok. nr 28

poniedziałek 07:30 - 11:30
wtorek 07:30 - 11:30
środa 07:30 - 11:30
czwartek 07:30 - 11:30
piątek 07:30 - 11:30

Nr 4
Budynek tzw. LAMUS
ul. Sikorskiego 5
pok. nr 1

poniedziałek 08:00 - 12:00
wtorek 08:00 - 12:00
środa 08:00 - 12:00
czwartek 08:00 - 12:00
piątek 08:00 - 12:00

Nr 5
Budynek tzw. LAMUS
ul. Sikorskiego 5
pok. nr 1

poniedziałek 14:00 - 18:00
wtorek 14:00 - 18:00
środa 14:00 - 18:00
czwartek 14:00 - 18:00
piątek 14:00 - 18:00

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej 
uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;

• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
• udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomoc-

nika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, dorad-
cy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Dokumenty uprawniające do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

• oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie 
o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej;

• ważna Karta Dużej Rodziny;
• zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojen-

nych i okresu powojennego;
• ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego,
• dokument stwierdzający tożsamość;
• oświadczenie osoby dotkniętej klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub awarią techniczną;
• dokument potwierdzający ciążę.

Wioleta Szymczak

Nieodpłatna pomoc prawna 
w 2018 roku – nowe lokalizacje
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. przypomina, iż w związku z realizacją przez 
Miasto zadania dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej    
i edukacji prawnej od stycznia 2018 roku na terenie Gorzowa Wlkp. 
funkcjonuje  5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc 
świadczą adwokaci i radcowie prawni.
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Przewodnik 
po urzędzie
Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Transportu Publicznego
ul. Myśliborska 34
e-mail: wgt@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 763

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
i Majątku
ul.Sikorskiego 3-4
e-mail: wgm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 605

Wydział Inwestycji i Remontów Dróg
ul. Myśliborska 34
e-mail: wir@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 798

Wydział Komunikacji
ul. Myśliborska 34
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. Myśliborska 34
e-mail: wob@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 830

Wydział Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa
ul. Myśliborska 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 Promocji i Informacji
ul. Sikorskiego 5 pok. 6-7
e-mail: wpi@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 785

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. Myśliborska 34
e-mail: wsm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 835

Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Myśliborska 34
e-mail: wua@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 644

Wydział Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych
ul. Myśliborska 34
e-mail: zit@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 884

Bezpłatne porady prawne 
dla wszystkich
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. informuje, iż w ramach podpisanej umowy 
z Fundacją „Czysta Woda” od stycznia 2018 roku wszystkie zaintereso-
wane osoby mogą skorzystać z bezpłatnych dyżurów adwokatów i rad-
ców prawnych.

Nie obowiązują zapisy, osoby przyjmowa-
ne będą według kolejności przyjścia. Porady 
prawne udzielane są:

1) w budynku Wydziału Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta przy ul. Teatralnej 26, I piętro, 
pok. nr 1 – w każdy pierwszy i trzeci ponie-
działek miesiąca w godz. 11.30-12.30;

2) w budynku Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Ślą-
skiej 20, I piętro, pok. nr 16 – w każdą drugą  
i czwartą środę miesiąca w godz. 17.00-
18.00 (wejście od boiska);

3) w budynku Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej przy ul. Wełniany Rynek 3, III piętro, 
pok. nr 28 – w każdy pierwszy i trzeci czwar-
tek miesiąca w godz. 11.30-12.30.

Porady będą świadczone również przez trzy 
godziny w jedną sobotę każdego miesiąca  
w kancelarii adwokackiej przy ul. Chopina 
52, blok 4. Dodatkowo, w tym samym czasie 
prowadzone są otwarte spotkania prawników 

z mieszkańcami przy ul. Chopina 52, blok 4, 
sala nr 3 (sala konferencyjna). Aktualny har-
monogram sobotnich dyżurów dostępny jest 
na stronie www.gorzow.pl w zakładce: sprawy 
społeczne/ nieodpłatna pomoc prawna.

Serdecznie zapraszamy chętne osoby do sko-
rzystania z pomocy prawników oraz do udzia-
łu w spotkaniach.

Wioleta Szymczak 

Dofinansowaniem zostaną objęte koszty de-
montażu, zabezpieczenia, transportu i uniesz-
kodliwienia odpadów zawierających azbest 
na składowisku odpadów niebezpiecznych. 
Realizacja Programu nie obejmuje kosztów 
związanych z zastąpieniem usuniętych wy-
robów zawierających azbest wyrobami beza-
zbestowymi.

Do Programu mogą przystąpić również wła-
ściciele nieruchomości, którzy usunęli wyro-
by zawierające azbest we własnym zakresie 
po 10 sierpnia 2017 r. (dotyczy to właścicieli 
nieruchomości, na terenie których wystąpiła 
klęska żywiołowa lub zdarzenia noszące zna-
miona klęski żywiołowej).

Program jest dofinansowywany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, 
przy udziale środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wniosek o przystąpienie do Programu wraz  
z wymaganymi załącznikami dostępny jest 
na stronie www.gorzow.pl w dziale „Miasto”  
w zakładce Ochrona środowiska / Azbest.

Szczegółowych informacji w sprawie udziału 
w Programie udziela Wydział Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, ul. Myślibor-
ska 34, pok. 20, tel. 95 7355 809.

Natalia Chyża

Można za darmo usunąć azbest
Do 16 lutego zainteresowane osoby mogą zgłosić się do udziału w pro-
gramie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego w roku 2018”. Zadanie zrealizuje w pierwszej 
połowie tego roku firma wyłoniona przez Miasto. 
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Dyżury 
radnych
Przewodniczący i Wiceprzewod-
niczący Rady Miasta spotykają się  
z mieszkańcami w Urzędzie Miasta 
Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4,  
I piętro, pok. nr 217

Przewodniczący

Sebastian Pieńkowski
Okręg nr 5 (Górczyn)
Prawo i Sprawiedliwość
20 lutego, godz. 15.30-16.30
e-mail:sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349
Wiceprzewodniczący

Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Ludzie dla Miasta
6 lutego, godz. 15.30-16.30
e-mail: syskazbigniew@wp.pl
tel. 695 577 184

Robert Surowiec
Okręg nr 5 (Górczyn)
Platforma Obywatelska
w każdy poniedziałek 
w godz. 15.00-16.00
w Studiu Kulinarnym Gastronomika
przy ul. Wełniany Rynek
e-mail: surowiec.robert@gmail.com
tel. 95 73 55 540

Jan Kaczanowski
Okręg nr 3 (Staszica)
Gorzów Plus
13 lutego, godz. 15.30-16.30
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 608 077 756
Okręg nr 1 (Zawarcie)

Maria Surmacz
Prawo i Sprawiedliwość
21 lutego, godz. 16.10-17.10
oraz po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: mes.2008@wp.pl
tel. 601 175 531

Patryk Broszko
Gorzów Plus
e-mail: patryk.broszko@gmail.com
tel. 602 404 777

Piotr Paluch
Gorzów Plus
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: ppaluch@rada.gorzow.pl
tel. 502 047 414

Grzegorz Musiałowicz
Ludzie dla Miasta
15 lutego, godz. 15.30-16.30
e-mail: stow@wp.pl
tel. 603 289 599

Piotr Zwierzchlewski
Gorzów Plus
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: pzwierzchlewski@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 672
Okręg nr 2 (Wieprzyce)

Paweł Ludniewski
Prawo i Sprawiedliwość
27 lutego w biurze przy ul. Hawelańskiej 5, 
godz. 11.00-12.30
w Urzędzie Miasta, pok. 217, 
godz. 14.00-15.30 
oraz po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: p.ludniewski@wp.pl
tel. 603 901 992

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

Mieli dla nich 50 koców, 20 bluz po-
larowych, 20 szalików, 40 ręczni-
ków, 11 czapek, 11 par rękawiczek 
i 250 kubków, które przekazała 
miejska spółka Inneko.

Pomóc może każdy

Widząc osobę sprawiającą wrażenie 
wychłodzonej, głodnej czy potrze-
bującej schronienia nie odwracaj 
się do niej plecami, tylko zawiadom 
odpowiednie służby: Straż Miejską 
(957 355 728), Policję (997), GCPR 
(957 151 341, 519 319 539), czy Ca-
ritas (600 987 748). Ponadto dzia-
ła całodobowa bezpłatna infolinia 
800 109 160.

Instytucje udzielające noclegu na terenie Gorzowa Wlkp.:

Towarzystwo im. św. Brata Alberta
ul. Strażacka 66, tel. 957 239 747

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu  
im. Brata Krystyna

ul. Słoneczna 63
tel. 957 201 840, 957 201 475

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Okrzei 39, tel. 957 214 215

Klub Abstynenta „24 godziny” – placówka dla osób 
bezdomnych uzależnionych od alkoholu

ul. Łużycka 32/4, tel. 957 351 342

Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym
ul. Walczaka 27
tel. 690 424 383

Pomagamy bezdomnym
W śnieżne i zimne dni stycznia pracownicy Gorzowskiego Centrum Pomocy 
Rodzinie – zaopatrzeni w rzeczy najbardziej potrzebne, w tym gorącą herba-
tę – odwiedzili miejsca, gdzie najczęściej można w naszym mieście spotkać 
bezdomnych.

Nowy rok, nowe mieszkanie, nowe życie
W pierwszych dniach stycznia życie pana Jacka odwróciło się o 180°. Dzięki 
zasobom lokalowym Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 8 stycznia br. gorzowianin 
dostał mieszkanie, na które czekał od ponad 10 lat.

Dzięki wsparciu Wydziału Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta oraz Gorzowskiemu Centrum 
Pomocy Rodzinie udało się spełnić marzenie 
o własnych czterech kątach.

Pan Jacek zamieszkał przy ul. Słonecznej 
w mieszkaniu o powierzchni ok. 36 m2 z wła-
sną kuchnią, pokojem, łazienką i osobną to-
aletą. Lokal socjalny, który otrzymał, został 
wyremontowany dzięki wsparciu z Banku Go-
spodarstwa Krajowego.

Wcześniej gorzowianin mieszkał wraz z czte-
rema kolegami w mieszkaniu chronionym, 
które w sierpniu 2017 r. Miasto uruchomiło 
wraz z fundacją Ad Rem. Teraz nareszcie jest 
samodzielny.

Nowe mieszkanie, nowy rok, nowy początek to 
szansa na nowe życie dla pana Jacka.

Stare przysłowie mówi: 
„Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”.

Panie Jacku! 
Życzymy aby to miejsce, 

w którym zakotwiczyłeś, stało się tym
najlepszym i najpiękniejszym

miejscem do życia.

Dariusz Wieczorek
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Dyżury 
radnych
Jerzy Wierchowicz
Nowoczesny Gorzów
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: jerzywierchowicz@op.pl
tel. 603 942 739

Marcin Kurczyna
Gorzów Plus
e-mail: marcin.kurczyna@wp.pl
tel. 502 154 433
Okręg nr 3 (Staszica)

Tomasz Rafalski
Prawo i Sprawiedliwość
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: t_rafalski@wp.pl
tel. 530 760 618

Jerzy Synowiec
Nowoczesny Gorzów
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: adwokaci@blink.pl
tel. 601 773 887

Izabela Piotrowicz
Platforma Obywatelska
5 lutego, godz. 16.00-17.00 oraz 
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: piotrowicz.iza@gmail.com
tel. 531 501 889

Aleksandra Górecka
Gorzów Plus
e-mail: gorecka-87@wp.pl
tel. 660 274 903
Okręg nr 4 (Piaski)

Robert Jałowy
radny niezależny
e-mail: rjalowy@wp.pl
tel. 608 835 176

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

Krzysztof Kochanowski
Nowoczesny Gorzów
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: k.kochanowski76@gmail.com
tel. 696 428 918

Marta Bejnar-Bejnarowicz
Ludzie dla Miasta
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: m.bejnar@gmail.com
tel. 601 940 121

Marcin Kazimierczak
Ludzie dla Miasta
e-mail: m.kazimierczak@ludziedlamiasta.pl
tel. 691 185 359
Okręg nr 5 (Górczyn)

Artur Andruszczak
Platforma Obywatelska
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: andrut11@poczta.onet.pl
tel. 669 983 377

Grażyna Wojciechowska
radna niezależna
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: wojciechowskagrazyna@wp.pl
tel. 604 239 387

Przemysław Granat 
Gorzów Plus
e-mail: pgranat@rada.gorzow.pl
tel. 509 463 968

Radni spotykają się z mieszkańcami 
w Urzędzie Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 

I piętro, pok. nr 219, tel. 95 73 55 673
Więcej informacji: Wydział Organizacyjny - 

referat Biura Rady Miasta, tel. 95 73 55 544

Przy zawieraniu takich umów należy pamiętać 
o kilku żelaznych zasadach:

• Odbierasz telefon z firmy telekomunika-
cyjnej lub energetycznej z rzekomo tańszą 
ofertą? Przedstawiciel firmy odwiedza Cię 
w domu, bo chce przedłużyć umowę lub 
spisać stan licznika? Uważaj, bo możesz 
zmienić sprzedawcę tych usług i płacić 
więcej. Odłóż słuchawkę i sprawdź u swo-
jego dotychczasowego sprzedawcy prądu, 
gazu lub operatora, czy rzeczywiście wpro-
wadza lepsze stawki.

• Nie podawaj w takich sytuacjach swoich 
danych, takich jak imię i nazwisko, PESEL, 
adres czy numer dowodu. Twój operator 
czy sprzedawca prądu je ma. Może się 
zdarzyć, że przedstawiciel będzie chciał 
wyłudzić Twój podpis pod pretekstem po-
twierdzenia wizyty. Jeżeli konsultant mówi 
szybko, nie odpowiada na pytania, jaką fir-
mę reprezentuje, nie kontynuuj rozmowy  
i odłóż słuchawkę.

• Nie podpisuj żadnych dokumentów, jeśli 
nie rozumiesz ich treści – zawsze wcze-
śniej skonsultuj je z rodziną czy sąsiadami. 
Zażądaj kopii podpisanych dokumentów.

• Zawsze dokładnie sprawdzaj, jaką firmę 
reprezentuje przedstawiciel – czy na pew-
no na umowie widnieje nazwa tej samej 
firmy, którą przedstawiciel handlowy po-
dawał nam przez telefon.

Senior – świadomy konsument
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów otrzymuje wiele zgłoszeń od osób 
starszych, które zbyt pochopnie dokonały zakupu towaru bądź usługi. Najczęstsze 
nieprawidłowości dotyczą umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy, czyli 
podczas wizyty handlowca w domu konsumenta lub podczas prezentacji towarów.

• Idziesz na prezentację towarów, na której 
sprzedaje się naczynia, materace, urządze-
nia paramedyczne? Nie ulegaj presji i na-
mowom, aby coś kupić. Sprzedawcy wyko-
rzystują wiele sztuczek, które mają skłonić 
Cię do kupna produktu, nawet jeżeli go nie 
potrzebujesz.

• Jeżeli produkt jest dostępny dziś, będzie 
w ofercie również jutro. Daj sobie czas na 
przemyślenie decyzji i skontaktuj się ze 
sprzedawcą następnego dnia, jeżeli rze-
czywiście chcesz kupić dany produkt.

• Podpisuj umowę po zastanowieniu się, 
chociażby jednodniowym. Im bardziej dru-
ga strona będzie naciskała na zawarcie 
umowy natychmiast, tym większe prawdo-
podobieństwo, że chce Cię oszukać.

• Od umowy zawartej w domu czy na pre-
zentacji możesz odstąpić w ciągu 14 dni. 
Wyślij towar na własny koszt za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru. Oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy nadaj najlepiej 
osobnym listem, a produkt wyślij w od-
dzielnej paczce.

W przypadku wątpliwości skorzystaj 
z bezpłatnej pomocy Rzecznika Konsumentów  
i umów się na wizytę. Jeżeli zostałeś oszuka-
ny, zgłoś sprawę policji.

Tomasz Gierczak

Tu znajdziesz pomoc 
w chorobie Alzheimera

Gorzowskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób z Chorobą Alzheimera 
i Chorobami Pokrewnymi zaprasza na dyżury członków Stowarzyszenia.

 Dyżury odbędą się w siedzibie stowarzysze-
nia przy ul. Przemysłowej 53:
- 7 i 21 lutego w godz. 11.00-12.00,
- 14 i 28 lutego w godz. 17.00-18.00.

Stowarzyszenie:
• udziela pomocy i wsparcia osobom z cho-

robami otępiennymi oraz opiekunom i ro-
dzinom,

• popularyzuje wiedzę o chorobie,
• promuje nowe kierunki diagnostyki i roz-

wiązania terapeutyczne w chorobie.

Więcej informacji na www.alzheimergorzow.
pl oraz pod nr tel. 796 119 066.

Danuta Błaszczak
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Społeczny Komitet odsłonięcia tablicy 
„Ofiar Rzezi Wołyńskiej”

Ofiarom 
Rzezi 
Wołyńskiej
9 lutego o godz. 12.00 na 
skwerze przy amfiteatrze 
odbędzie się odsłonięcie ta-
blicy upamiętniającej ofiary 
Rzezi Wołyńskiej – ludo-
bójstwa dokonanego na 
ludności polskiej w latach 
1943-1947. Na uroczysto-
ści zaprasza Komitet Spo-
łeczny.

Zbrodnia Wołyńska była antypolską 
czystką etniczną, mającą charakter 
ludobójstwa. Objęła nie tylko Wołyń, 
ale też Galicję Wschodnią oraz część 
Lubelszczyzny i Polesia. Sprawcą 
rzezi była Organizacja Nacjonalistów 
Ukraińskich frakcja Stepana Ban-
dery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię 
Ukraińska Armia Powstańcza (UPA). 
Rozpoczęła się 9 lutego 1943 r. ma-
sakrą polskiej kolonii w gminie An-
tonówka. Oddział UPA zamordował 
tam 173 Polaków. Zbrodnia Wołyń-
ska pochłonęła w sumie życie ponad 
100 tysięcy Polaków, a kolejnych – co 
najmniej 485 tys. – zostało zmuszo-
nych do ucieczki. Dzisiejsi ukraińscy 
badacze, nauczyciele opisują mło-
dzieży wielkie czyny „bohaterskiej” 
OUN i UPA, nie wspominając nic  
o zbrodniczości tych formacji. „Bo-
haterowie” z OUN-UPA na Ukrainie 
uhonorowani są dziesiątkami upa-
miętnień, nazwami ulic, czy placów.

22 lipca 2016 r. Sejm RP specjalną 
uchwałą uczcił pamięć polskich ofiar 
ludobójstwa.

Nowa publikacja o regionie
Ukazał się kolejny, piąty numer rocznika „Forum Histo-
ryczno-Społeczne”, wydawany przez Polskie Towarzy-
stwo Historyczne, Oddział w Gorzowie Wlkp.

Tematyka bieżącego numeru obejmuje zagadnienia historii młodzieżo-
wych ruchów opozycyjnych na Ziemi Lubuskiej, a także rozmaitych kon-
sekwencji związanych z upadkiem ZSRR, np. konflikt rosyjsko-ukraiński 
na Donbasie. Ponadto w numerze znajdują się m.in. artykuły dotyczące 
problematyki niemcoznawczej.

Czasopismo dostępne jest w Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 
oraz w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta.

Paweł Leszczyński 

Licytacje – przeplatane występami artystycz-
nymi – trwały od godziny 13.00. Do wylicyto-
wania było kilkadziesiąt gadżetów i fantów, 
podarowanych przez instytucje, firmy i oso-
by prywatne. Wśród nich była m.in. koszulka  
z autografami kierowców F1, koszulka z pod-
pisem Kamila Stocha, zestawy kosmetyków, 
kalendarze, plakaty, vouchery do restauracji, 
czy kawiarni.

Nie jedno, a dwa śniadania za kwotę blisko 
4 tys. złotych przygotuje prezydent miasta 
Jacek Wójcicki dla osób, które wylicytowały 
takie spotkanie podczas 26. finału WOŚP. Ma-
kieta kasety stilonowskiej, z podpisem Jurka 
Owsiaka i prezydenta Jacka Wójcickiego, je-
den z głównych fantów dla WOŚP od Urzędu 
Miasta Gorzowa, została zlicytowana za kwotę 
2.800 zł.

Makieta kasety stilonowskiej oraz śniadanie 
z prezydentem na dachu „Przemysłówki” to 
najwyżej wylicytowane aukcje. Łączna kwota 
z „prezydenckich” licytacji to ok. 6,5 tys. zło-
tych.

Rekord na głównej scenie WOŚP 
Gorzowianie pobili wszystkie swoje wcześniejsze rekordy; 14 stycznia na 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy ofiarowali ponad 300 tysięcy złotych. 
Tylko do puszki podczas licytacji na scenie głównej na Starym Rynku trafiło – 
to też rekord - ponad 27 tys. zł.

Było mnóstwo atrakcji przygotowanych dla 
mieszkańców na Starym Rynku. Jedną z nich 
było wspólne gotowanie mistrza kuchni Da-
wida Łagowskiego z prezydentem Jackiem 
Wójcickim. Panowie przez ponad pół godziny 
gotowali risotto z dziczyzną, by później za sym-
boliczną kwotę wrzuconą do puszki, poczęsto-
wać nim mieszkańców. Kolejka do patelni była 
długa, a risotto zniknęło w kilkanaście minut.

Liczenie pieniędzy w trzech gorzowskich szta-
bach trwało do późnych godzin nocnych. Wolon-
tariusze ze sztabu przy Zespole Szkół Gastro-
nomicznych zebrali ponad 65 tysięcy złotych, ze 
sztabu przy Szkole Podstawowej nr 2 - ponad 
50 tysięcy złotych. Sztab z siedzibą „W Klubie 
u Szefa” zebrał 180 tysięcy złotych. Gorzowia-
nie pobili wszystkie wcześniejsze rekordy, ofia-
rując w tym roku na WOŚP 300 tysięcy złotych! 
W Gorzowie do puszek na ulicach pieniądze 
zbierało blisko 500 wolontariuszy, najmłodszy 
miał pół roku, najstarszy – prawie 70 lat.

W lutym trwają jeszcze internetowe licytacje 
w ramach WOŚP. Ile ostatecznie zebrali gorzo-
wianie, dowiemy się pod koniec miesiąca.

Marta Liberkowska
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Pod okiem mistrza skakali wzwyż
17 stycznia uczniowie klasy 6B Szkoły Podstawowej nr 16 mieli okazję wziąć udział w nietypowej lekcji. 
W ramach akcji „WF jest OK!” zajęcia z wychowania fizycznego poprowadził mistrz w skoku wzwyż Maciej 
Lepiato.

Jak długo Pan trenuje? Pewnie od dzieciń-
stwa?

Nie. Właśnie zacząłem bardzo późno. Byłem 
w drugiej klasie liceum.

A jak to się stało, że zainteresował się Pan 
sportem?

Tak jak dzisiaj, na wychowaniu fizycznym 
mieliśmy lekcję w skoku wzwyż. Spodobało 
mi się, ale dopiero dwa lata później trafiłem 
do trenera. Mam nadzieję, że dzisiaj też parę 
dzieciaków natchnę.

Ile czasu codziennie poświęca Pan na tre-
ningi?

To zależy. Dzisiaj, na przykład, rano przez 
godzinkę miałem rozruch, poświęcę jesz-
cze na trening dwie godzinki po obiedzie. 
Najczęściej wychodzę dwa, trzy razy. Kilka 
godzin w dniu trzeba poświęcić na trening.

A gdy przygotowuje się Pan do zawodów?

Przed zawodami tych treningów jest już 
mniej, żeby organizm trochę odpoczął. To 
zazwyczaj jeden rozruch i jeden mocniejszy 
trening dziennie.

Czy wystarcza Panu czasu na inne pasje?

Ciężko takie treningi pogodzić na przykład  
z pracą zawodową, czy czasochłonnym hob-
by. Staram się maksymalnie dużo czasu 

Bez treningów nie ma sukcesów
Z Maciejem Lepiato, dwukrotnym mistrzem paraolimpijskim z Londynu i Rio de 
Janeiro, rekordzistą świata w skoku wzwyż rozmawia Emilia Cepa.

MACIEJ LEPIATO jest zawod-
nikiem Gorzowskiego Związ-
ku Sportu Niepełnosprawnych 
„START”. 12 stycznia br., w ra-
mach 55. Lubuskiego Plebiscytu 
na Najpopularniejszych i Najlep-
szych Lubuskich Sportowców, 
został Honorowym Sportowcem 
Roku 2017. Jego trener Zbigniew 
Lewkowicz (trener sekcji lekko-
atletycznej GZSN „START”) został 
uznany za Trenera Roku 2017  
w sportach indywidualnych.

spędzać z rodziną, jak jestem w Gorzowie. 
Bo zgrupowań i wyjazdów sportowych jest 
bardzo dużo; to prawie 300 dni w roku.

Do jakich ważnych zawodów obecnie Pan 
się przygotowuje?

W lutym mam Halowe Mistrzostwa Polski  
w Toruniu. Na pewno najważniejszą imprezą 
w tym roku są Mistrzostwa Europy w Berli-
nie w sierpniu.

Mam nadzieję, że będzie Pan na tych zawo-
dach mistrzem…

Zobaczymy. Jak zdrowie dopisze i nic się nie 
wydarzy, to powinno być dobrze.

Dziękuję za rozmowę.

Uczniowie, po krótkiej rozgrzewce, wykona-
li serię przewrotów w przód, w tył, skoków, 
„mostków”. W ten sposób przygotowywali się 
do głównej części zajęć, czyli skoku wzwyż. 
Pod czujnym okiem mistrza, z nieukry-
wanym zadowoleniem na twarzach, prze-
skakiwali nad poprzeczką. Takie lekcje  
WF-u z pewnością rozbudzają apetyty na 
zajęcie się sportem „na poważnie”. Są także 
okazją do wyłonienia przyszłych mistrzów.

„WF jest OK!” to akcja zainaugurowana przez 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Jej ce-
lem jest zachęcenie uczniów do aktywnego 
udziału w zajęciach wychowania fizycznego. 
Do wspólnej zabawy z dziećmi zapraszają 
osobowości ze świata sportu czy polityki.

Emilia Cepa
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