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Zapraszamy uczniów gorzowskich gimnazjów oraz ich rodziców do
udziału w drugiej edycji Gorzowskich Targów Edukacyjnych.
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Gorzów w czasie zmian
Trwa modernizacja kilku ulic w mieście. Część remontów prowadzonych jest w ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” Do końca marca do skrzynek pocztowych gorzowian trafią
ulotki informujące o projekcie.
Sikorskiego
12 lutego rozpoczęła się przebudowa ulicy
Sikorskiego. Prace zostały podzielone na
etapy. Bieżące informacje znajdują się na
stronie http://transport.gorzow.pl. Na stronie tej znajduje się także formularz kontaktowy, przez który można kierować pytania
do pracowników odpowiedzialnych za koordynację projektu.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Ponadto 6 marca o godzinie 18.00 odbędzie
się spotkanie dla mieszkańców, zwłaszcza
osób mieszkających i pracujących w okolicach Sikorskiego. Chętnych zapraszamy do
sali herbowej Urzędu Miasta, ul. Sikorskiego
3-4. Podczas spotkania zostanie zaprezentowana koncepcja nowego zagospodarowania
ulicy, w tym powstającego deptaka, założenia projektu przebudowy ulicy Sikorskiego,
harmonogram działań wykonawcy oraz planowana tymczasowa organizacja ruchu.
Walczaka
Trwają prace związane z przebudową torowiska
wzdłuż ulicy Walczaka – od stacji Shella do ul.
Dowgielewiczowej. Zmiany w organizacji ruchu
to przede wszystkim zwężenia pasów ruchu na
ulicy Walczaka. Ze względu na poprawę bezpieczeństwa zostało tam wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h. Na zjazdach
przez torowisko prace prowadzone są w taki
sposób, aby zapewnić przejezdność pojazdów.
W późniejszym terminie wykonawca będzie
prowadził prace na przejeździe przy ulicy Dowgielewiczowej. Konieczne będzie odcinkowe
zwężenie jezdni i wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od skrzyżowania z ul. Walczaka
do skrzyżowania z ul. Korcza.
Myśliborska
Na przebudowywanej ulicy Myśliborskiej kierowcy jeżdżą po tymczasowo wybudowanej
nawierzchni bitumicznej, usytuowanej równolegle do istniejącej jezdni. Jezdnia tymczasowa oznakowana jest na żółto. Dodatkowo, na
całej jej długości zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h i zakaz wyprzedzania. Tymczasowo zmieniona jest także
organizacja ruchu na rondzie Szczecińskim.
Okrzei
13 lutego rozpoczął się remont ulicy Okrzei.
Zakres robót obejmuje przebudowę 330-metrowego odcinka drogi od skrzyżowania
z ulicą Błotną do skrzyżowania z ulicą Batorego; wykonanie podbudowy jezdni, nowej
nawierzchni jezdni, nowych chodników i zjazdów, kanalizacji deszczowej oraz budowę
sieci wodociągowej. Obecnie trwają objazdy
w rejonie prowadzonych prac remontowych.
Przypominamy; trwa również remont estakady, prowadzony przez Polskie Koleje Państwowe. Prace prowadzone są przy wiadukcie stalowym w okolicach ulicy Wodnej. Od 21 lutego
przez około miesiąc obowiązuje w tym rejonie
zmiana organizacji ruchu.
Emilia Cepa
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Nowa sala

Cordenka inwestuje w Gorzowie

konferencyjna

Niemiecka firma Cordenka, mająca w strefie przemysłowej Stilonu swój zakład, zamierza go znacząco rozbudować oraz zatrudnić nowych pracowników.
Fot. Łukasz Kulczyński

Na starych boiskach Zespołu Szkół Gastronomicznych
przy ulicy Okólnej zostanie
wybudowana sala konferencyjna na 150 osób.
Sala powstanie na terenie Zespołu
Szkół Gastronomicznych jako osobny budynek. Będzie można ją dzielić
na trzy osobne pomieszczenia, dostosowując w ten sposób do prowadzonych przez szkołę działań. Dzięki
nowemu obiektowi nauka w najbardziej popularnej wśród uczniów
szkole zawodowej będzie jeszcze
bardziej atrakcyjna. Uczniowie będą
mieli możliwość nauki obsługi wydarzeń konferencyjnych w profesjonalnych warunkach. Jedna z sal będzie
wyłożona lustrami. Przewiduje się
w niej prowadzenie zajęć i egzaminów kelnerskich.

– To potwierdzenie, że warto w naszym mieście zainwestować – powiedział prezydent
Gorzowa Jacek Wójcicki.

Zadanie ma być wykonane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Sala ma
być gotowa do końca października
2019 roku. Trwa procedura wyboru
wykonawcy zadania.

Firma Cordenka jest światowym producentem
włókien technicznych, które służą do impregnacji produktów, m.in. opon w samochodach
osobowych. Zakład w Gorzowie obecnie zatrudnia 140 pracowników, produkcja prowadzona jest w sposób ciągły – 24 godziny na
dobę, siedem dni w tygodniu.
W 2018 roku zamierza uruchomić w Gorzowie
Wielkopolskim linię technologiczną do impregnacji włókna kordowego o wydajności 18 tysięcy ton na rok. Wartość inwestycji to 68 mln
zł. Dzięki niej pracę znajdzie 60 osób.

Fot. Łukasz Kulczyński

Projekt współfinansowany w ramach
Programu Współpracy INTERREG VA
Brandenburgia – Polska 2014-2020
w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR). Oś priorytetowa III wzmacnianie transgranicznych zdolności
i kompetencji, w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Transgraniczna
edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko – niemieckiego pogranicza”.

– Ta inwestycja potwierdza słuszność prowadzonej przez nas polityki gospodarczej. Z jednej strony pozyskujemy nowych inwestorów,
z drugiej mocno wspieramy firmy już u nas
działające – dodał.

Kierownik projektu Dawid Dimmich uznał, iż: –
Szansą dla naszej firmy jest Gorzów. Władzom
miasta dziękuję za pomoc i bardzo sprawne
przejście procedury formalno-prawnej nowej
inwestycji.

Dariusz Wieczorek

Emilia Cepa

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Pieniądze na modernizację Jedynki
Rada Miasta na sesji 31 stycznia przeznaczyła 200 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z modernizacją budynku gorzowskiej
Szkoły Podstawowej nr 1.

SPROSTOWANIE
W lutowym numerze Gorzowskich Wiadomości Samorządowych (nr 2/227) wkradł się błąd.
Wymieniona w tekście pt. „Cztery
wielkie inwestycje” autorstwa
Ewy Sadowskiej prawidłowa
nazwa firmy inwestującej w Gorzowie Wlkp. to SC Johnson. Za
pomyłkę przepraszamy.

Na początek zostaną wyremontowane klasy
nr 22 i 27 oraz szkolna aula. W klasach prace będą polegały na remoncie ścian i sufitu
oraz wymianie lub renowacji ośmiu okien.
Natomiast w auli będzie to naprawa ścian
oraz sufitu. Wszystkie działania zostaną przeprowadzone zgodnie z zaleceniami sanepidu.
O terminie rozpoczęcia prac zdecyduje dyrekcja szkoły; chodzi o to, aby były jak najmniej
uciążliwe dla dzieci.
W 2017 roku Urząd Miasta na bieżące remonty
w Szkole Podstawowej nr 1 wydał 160 tysięcy
złotych. Wykonano wymianę rur spustowych,
rynien dachowych i obróbek blacharskich,
izolacje przy kominach, remont podłogi w sali

rekreacyjnej, wymianę rurociągu stalowego
w ścianie przy sali gimnastycznej, wymianę
pękniętej rury deszczowej, naprawę uszkodzonej ściany w auli, wymianę okien w dwóch
szatniach przy sali gimnastycznej oraz wymianę kraty wentylacyjnej.
Szkoła Podstawowa nr 1 jest w części budynku głównego wpisana do rejestru zabytków,
a cały obszar szkoły podlega ochronie konserwatorskiej. Wszelkie prace budowlane na
terenie szkoły wymagają decyzji Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz
wykonania dokumentacji projektowej budowlano-konserwatorskiej.
Dariusz Wieczorek
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2,5 mln zł na remonty kamienic
i podwórek
Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał 2,5 mln zł na realizację projektu „Mieszkać lepiej”.
Projekt, zakładający partnerską współpracę
35 wspólnot mieszkaniowych oraz Spółdzielni
Mieszkaniowej „Metalowiec” z Miastem, został oceniony na 37 punktów z 41 możliwych
do zdobycia.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone
remonty elewacji, dachów, klatek schodowych, balkonów, wymiana stolarki drzwiowej
i okiennej, wymiana instalacji w częściach
wspólnych budynków. Projekt obejmuje także
prace zieleniarskie oraz zagospodarowanie
podwórek na potrzeby mieszkańców. Pierwsze prace ruszą już w marcu.

Słonecznym oraz na Zawarciu.
Całkowita
wartość
projektu
wynosi
5.692.528,10 zł, wartość dofinansowania to
2.506.454,61 zł. Źródłem finansowania są
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych).
Anna Alicja Pękalska

Fot. Daniel Adamski

Projekt „Mieszkać lepiej” to przedsięwzięcie
rewitalizacyjne, które zakłada wsparcie finansowe dla remontów podwórek oraz prac
remontowo – budowlanych, pozwalających na
zmianę oblicza kamienic położonych w obszarze rewitalizacji, m.in. w centrum, na osiedlu

Dotacja na Dom Seniora
na Borowskiego
– To będzie godne i wyjątkowe miejsce dla naszych seniorów. Oprócz
podstawowej opieki, zapewnimy im jesień życia pełną pogodnych dni.
W Gorzowie powstanie Dzienny Dom „Senior+” – poinformował prezydent Jacek Wójcicki.
Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej ogłoszono wyniki
konkursu w ramach Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020. Miasto uzyskało wnioskowaną dotację w wysokości 300 tys.
zł na utworzenie lub wyposażenie Dziennego
Domu „Senior+”.
Proces przebudowy, adaptacji i wyposażenia
pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Borowskiego 29, gdzie ma powstać Dzienny Dom
„Senior+”, potrwa od marca do grudnia 2018
r. Uruchomienie placówki planowane jest na
styczeń 2019 r. Placówka przeznaczona będzie dla 15 osób w wieku 60+ (nieaktywnych
zawodowo).

trudnienie w ramach umowy zlecenia specjalistów z danych dziedzin, np. zajęcia informatyczne, wykłady tematyczne, rehabilitacja itp.
Dzienny Dom „Senior+” będzie zapewniał
8-godzinną ofertę usług od poniedziałku do
piątku. Ponadto zapewnione będzie wyżywienie.
Dominika Ślązak, Ewa Sadowska
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Wykaz partnerów projektu „Mieszkać lepiej”, którzy odpowiedzieli na
ogłoszony przez Prezydenta Miasta
nabór i złożyli swoje oferty, w których wskazali zakres niezbędnych
prac i pomysły na zagospodarowanie
podwórek:
1. WM Chrobrego 29
2. WM Dąbrowskiego 5
3. WM Fabryczna 59
4. WM Grobla 15
5. WM Grobla 22
6. WM Kolejowa 6
7. WM Kolejowa 9
8. SM Metalowiec – Mickiewicza 21
9. WM Mickiewicza 22
10. WM Mickiewicza 24
11. WM Mieszka I 4
12. WM Mieszka I 27
13. WM Mostowa 3
14. WM Przemysłowa 24
15. WM Przemysłowa 50
16. WM Sikorskiego 41
17. WM Sikorskiego 43
18. WM Sikorskiego 82-84
19. WM Sikorskiego 88
20. WM Słoneczna 56
21. WM Słoneczna 57
22. WM Spokojna 8
23. WM Śląska 71
24. WM Śląska 72
25. WM Śląska 73
26. WM Śląska 82-83
27. WM Śląska 88
28. WM Śląska 89
29. WM Warszawska 36
30. WM Warszawska 40
31. WM Waryńskiego 21
32. WM Waryńskiego 23
33. WM Wawrzyniaka 17
34. WM Wawrzyniaka 52
35. WM Wawrzyniaka 75
36. WM Wyszyńskiego 19
Przy ul. Mickiewicza wyremontowane zostanie także podwórko (działka
nr 70)
WM – Wspólnota Mieszkaniowa;
SM – Spółdzielnia Mieszkaniowa

Do opieki nad osobami będącymi uczestnikami domu planuje się zatrudnienie pracownika
– z kwalifikacjami opiekuna osób starszych
oraz pielęgniarki. Takie standardy zatrudnienia sprawdzają się w obecnie funkcjonujących
placówkach. Ponadto do zajęć sportowych,
edukacyjnych i rekreacyjnych planuje się za-

Fot. Daniel Adamski

W Dziennym Domu „Senior+” będą się znajdować m.in.: pomieszczenie pełniące funkcję sali
spotkań i jadalni, aneks kuchenny, pomieszczenie do aktywności ruchowej lub kinezyterapii, pomieszczenie klubowe z biblioteczką
wyposażone w sprzęt RTV, pomieszczenie do
terapii indywidualnej lub poradnictwa, pokój
pielęgniarki, pralnia oraz plac z ogrodem.

Nabór do
żłobków
miejskich

1 marca ruszył nabór do żłobków
miejskich. Potrwa on do 31 marca. Naborem do żłobków objęte
są dzieci od ukończenia dwudziestego tygodnia życia do trzeciego
roku życia.
Szczegółowe informacje:
Żłobek Miejski nr 1, ul. Wróblewskiego 50
www.zlobki-gorzow.pl/jedynka/
Żłobek Miejski nr 2, ul. Obotrycka 1
www.zlobki-gorzow.pl/dwojka/
Żłobek Miejski nr 3, ul. Słoneczna 10
www.zlobki-gorzow.pl/trojka/
Żłobek Miejski nr 4, ul. Maczka 23
www.zlobek-gorzow.pl/
Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z oferty żłobków niepublicznych, zarejestrowanych w Rejestrze
żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonym przez Prezydenta Miasta
Gorzowa Wlkp. Korzystają one z dofinansowania Miasta. Umożliwia ono
obniżenie miesięcznych opłat o 200
zł. Żłobki, które zawarły umowy
z Miastem na 2018 rok, to:
• Maluszek Okruszek, ul. Podmiejska Boczna 11
• Chatka Puchatka, ul. Saska 8
• Kolorowe Motyle Sp. z o.o., ul. Dekerta 53
• Kraina Kubusia Puchatka, ul. Owocowa 2A
• Nibylandia, ul. Folwarczna 10
Rejestr wszystkich placówek dostępny jest pod adresem:
www.eurzad.gorzow.pl
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Gorzów musi
się rozwijać
Powstanie nowej strefy przemysłowej to szansa na dalszy rozwój
Gorzowa – stwierdził podczas spotkania z dziennikarzami prezydent
miasta Jacek Wójcicki.
– Miasto, aby się rozwijało, potrzebuje nowych
miejsc pracy, a do tego muszą być przygotowane tereny inwestycyjne. Przygotowujemy
takie miejsce w okolicy ulicy Mironickiej i trasy
S3 – poinformował.
– Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi inwestorami, ale dopóki nie będziemy mogli
im zaoferować konkretnego terenu, nigdy nie
zdecydują się na inwestycję w Gorzowie – dodał.
Prezydent zapewnił, iż w przygotowywanym
studium zaplanowano zalesienie ponad 100
ha dotychczasowych nieużytków. Nowy las
będzie stanowić bufor między strefą przemysłową a najbliższymi zabudowaniami. Pas zieleni będzie miał co najmniej 500 metrów szerokości, a minimalna odległość od zabudowań

Fot. Bartłomiej Nowosielski
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to 700 metrów. Ponadto ważnym czynnikiem
dla strefy jest sąsiedztwo drogi S3.
W przyszłej strefie głównie mają być firmy
usługowe. Według ogólnych wskaźników zabudowy stawiane tam budynki czy maszty
komunikacyjne nie mogą przekraczać 50 metrów.
Prezydent Wójcicki przypomniał, że nie sprawdziły się obawy, iż zakłady obecnej strefy
przemysłowej, skupione wokół TPV, będą mieć
negatywny wpływ na środowisko naturalne.
Działania związane ze zmianą Studium trwają
od trzech lat – przypomniał Jacek Szymankiewicz. Także wiceprezydent uważa, iż miasto
potrzebuje nowych terenów inwestycyjnych.
– Nie mówimy, że za dwa lata tam zacznie
działać przemysł. Chcemy taką możliwość
mieć, gdy zwróci się do nas inwestor – dodał.
Dariusz Wieczorek, Emilia Cepa
Fot. Bartłomiej Nowosielski
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Monika Józwa

Nabór do
przedszkoli

Kwadrat otwarty

Przypominamy o naborze do gorzowskich przedszkoli. Rodzice
i opiekunowie mają czas do 15
marca na złożenie wypełnionych
kart rekrutacyjnych.

22 lutego, mimo mrozu, wielu gorzowian przyszło obejrzeć oddany do użytku
wyremontowany, zmodernizowany plac Nieznanego Żołnierza. Było mnóstwo
dzieci, wielu dorosłych. Największym zainteresowaniem cieszył się plac zabaw
i trampoliny.

Kartę można pobrać na stronie www.
edu.gorzow.pl w zakładce E-nabór
do przedszkoli, na stronach www
miejskich przedszkoli lub bezpośrednio w placówkach. Wypełnioną kartę wraz z kompletem dokumentów
i oświadczeń należy dostarczyć do
przedszkola I wyboru do 15 marca do
godz. 15.00. W karcie rodzice zaznaczają placówkę przedszkolną II i III
wyboru.

Rewitalizacja tzw. „Kwadratu”, czyli terenu
między ulicami Chrobrego, Krzywoustego, 30
Stycznia i Dąbrowskiego, kosztowała prawie
6 mln zł.

otwarcia to wynik opóźnień w dostawie materiałów budowlanych, a także konieczność wykonania dodatkowych prac przy odkrytym tam
schronie przeciwlotniczym.

Na odnowionym placu pojawiły się m.in. miejsce na plenerowe wydarzenia kulturalne, fontanna w centralnej części placu, plac zabaw
dostosowany dla różnych grup wiekowych,
wielopoziomowe siedziska, strefa odpoczynku ze stolikami, nowe oświetlenie oraz ławki
i kosze na śmieci.

Rewitalizację „Kwadratu”, za 5.944.959 zł,
wykonała Agencja Usługowa Stanisław Cap
z Międzyrzecza. Wcześniej firma realizowała
zadania m.in. dla Parku Narodowego „Ujście
Warty”, Drawieńskiego Parku Narodowego czy
gminy Świebodzin.

Ponadto na stronach www przedszkoli oraz na www.edu.gorzow.pl
w powyższej zakładce znajdują się
m.in. zasady rekrutacji do przedszkoli oraz terminy i kryteria rekrutacji.

Przebudowane zostały alejki, a zabytkowa toaleta wyremontowana. Lokalizacji nie zmienił
pomnik 2 Armii Wojska Polskiego.

Emilia Cepa

Wyremontowany plac miał być gotowy w listopadzie ubiegłego roku. Przesunięcie terminu

Kwadrat – wzorcowa miejska przestrzeń rekreacyjna - to jedno z przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wpisanych do Gminnego Programu
Rewitalizacji Gorzów 2025+.
Dariusz Wieczorek
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Z Robertem Patrykiem Dolińskim, prezesem Stowarzyszenia „Romani Cierheń”, założycielem świetlicy dla dzieci romskich Ćhavorytko (Dziecko), kierownikiem i instruktorem tańca dziecięcego zespołu Romani Cierheń (Cygańska Gwiazda) rozmawia Emilia Cepa.
Od 2006 roku gorzowski oddział Związku
Romów Polskich prowadzi działania na rzecz
osób narodowości romskiej. Jakie są główne
obszary działalności stowarzyszenia?
- Najważniejsza dla nas jest świetlica dzieci
polsko-romskich oraz zespół taneczno-wokalny Romani Cierheń. Działalność świetlicową rozpoczęliśmy w 2006 roku przy Szkole
Podstawowej nr 1. Później uzyskaliśmy lokal
na Borowskiego 31. Warto dodać, że byliśmy
oddziałem Związku Romów Polskich, a od
grudnia 2017 roku postanowiliśmy usystematyzować to. Teraz mamy zespół Romani
Cierheń i stowarzyszenie również nazywa
się Romani Cierheń. Nasz oddział Związku
Romów Polskich zmienił nazwę na Stowarzyszenie „Romani Cierheń”.
Zespół Romani Cierheń jest gospodarzem
Ogólnopolskiego Festiwalu Romsko-Polskich Dziecięcych Zespołów Taneczno-Wokalnych „Muzyka łagodzi obyczaje”. Jaka
idea przyświeca temu festiwalowi?

- Jesteśmy w trakcie remontu lokalu, który
uzyskaliśmy z zasobów lokalowych miasta.
Planujemy ruszyć na początku lub w połowie
marca. Będzie tu restauracja z kuchnią romską. Nie będzie w niej dużo potraw, za to będą
same romskie dania, przekąski czy zupy. Będzie bardzo smacznie. Już dzisiaj serdecznie
zapraszamy każdego, żeby spróbował.
Centrum Pana codziennej działalności skupia
się wokół ulicy Chrobrego. To obszar objęty
rewitalizacją, w którym już zachodzą zmiany,
jak choćby remont „Kwadratu”, ale też planowane są kolejne działania. Jak Pan je ocenia?
- Romowie zamieszkują okolice „Kwadratu”
i swojej działalności nie widzieliśmy w innym miejscu, jak właśnie tutaj. Cieszymy się,
że wszystko idzie do przodu, rozwija się, jest
modernizacja. Trochę żal nam tej zieleni, bo

Tak jak to było na przykładzie Wigilii, która się
odbyła w grudniu.
Byliście współorganizatorem
„Kwadracie”…

Wigilii

na

- Serwowaliśmy potrawy romskie. Dostaliśmy
zapłatę za materiały do ich przygotowania.
To było wydarzenie na dwieście osób i tych
produktów trzeba było sporo zakupić. Przygotowaliśmy też od siebie różne darmowe
przekąski, jak chlebek romski, czy barszcz
czerwony po cygańsku. Nie zostało nam zapłacone ani za występy, ani za uczestnictwo.
Dla nas to była wspaniała inicjatywa, dlatego
postanowiliśmy dać coś od siebie więcej. By
nie mówiono, że Romowie, jak im zapłacą, to
przyjdą, zobaczą, zrobią. Nie o to chodzi. Jesteśmy również współorganizatorami, bo tutaj
razem żyjemy.

- Ideą jest integracja dwóch środowisk dzieci i młodzieży, wyjście na zewnątrz z naszą
kulturą, a także pokazanie talentów romskich i polskich. Nie tylko dzieci romskie biorą udział w festiwalu, są również zespoły są
romsko-polskie. W tym roku jest dziewiąta,
a w przyszłym – jubileuszowa edycja festiwalu. Planujemy zaprosić wszystkie zespoły,
które dotąd wystąpiły.
Prowadzi Pan jedyną w Gorzowie świetlicę
środowiskową dla dzieci romskich. Czy świetlica jest wyłącznie dla romskich dzieci? Co
ją wyróżnia spośród innych świetlic?
- Jest to świetlica romsko-polska, integrująca.
Zarówno dzieci romskie, jak i polskie uczestniczą w zajęciach tanecznych i świetlicowych.
Wyróżnia się na pewno charakterystycznym
tańcem. Uczymy dzieci tańca romskiego w ramach zajęć świetlicowych.
Uzyskał Pan tytuł asystenta edukacji romskiej. Czego dzieci uczestniczące w Pana zajęciach uczą się na temat kultury romskiej?
- Zacząłem w Szkole Podstawowej nr 1 jako
asystent romski w 2005 roku. Obecnie w Gorzowie asystenturę prowadzi wiceprezes naszego
stowarzyszenia Agnieszka Majewska. Utrzymuje ona stały kontakt ze Szkołą Podstawową nr
1, gdzie uczęszcza najwięcej dzieci romskich.
Raz lub dwa razy w tygodniu prowadzimy zajęcia w świetlicy na temat kultury romskiej. Biorą
w nich udział tylko dzieci romskie.
Teraz przed Panem kolejne wyzwanie, bo
działalność rozpoczyna Spółdzielnia Socjalna „U Babci Nonci”. Proszę powiedzieć coś
więcej o tym projekcie.

Fot. Daniel Adamski

Fot. Daniel Adamski

O działaniach społecznych i spółdzielni
Babci Nonci

– wiadomo – zieleń jest najważniejsza, ale
zmiany są pozytywne. Bardzo ładnie będzie
to wyglądać. Możemy powiedzieć, że to jest
też nasz park. Taki kawałek tam mamy, gdzie
się spotykamy i omawiamy codzienne sprawy.
Pomieścić Romów w domu jest trudno. Jak
jest ciepło, każdy chętnie wychodzi na „Kwadrat” i rozmawia o różnych sprawach.
Oprócz spotkań towarzyskich „Kwadrat” jest
pomyślany w taki sposób, żeby prowadzić
działania zorganizowane. Będziecie korzystać z tych atutów Kwadratu?
- Jak najbardziej. Myślę, że będziemy rozwijać takie działania. Chcielibyśmy ożywić ten
„Kwadrat” poprzez spotkania różnego typu,
jak chociażby Majówki, występy z Romani
Cierheń. Chcielibyśmy naprawdę włączyć się
w to życie, być dostrzegani i działać wspólnie.

„Romani Cierheń” występuje ostatnio także
w dorosłym składzie…
- W lipcu 2017 roku inaugurował zespół Romani Cierheń w dorosłej odsłonie. Współpracuje z nami wspaniała artystka, wokalistka
i tancerka Katjusha Kerstin Kozubek z okolic Berlina. Podobają jej się nasze działania
z dziećmi. Postanowiła nawiązać współpracę z nami – zarówno z dziecięcym Romani Cierheń, jak i z dorosłą odsłoną zespołu.
Mamy wspaniałe dzieciaki, które wygrywają
konkursy dla dzieci romskich uzdolnionych
w dziedzinach: taniec, śpiew itd. Myślę, że teraz jest czas, żeby wyjść do ludzi, żeby nas
poznali i wiedzieli, że jesteśmy tutaj. Dlatego
ujednoliciliśmy nazwę stowarzyszenia, żebyśmy byli kojarzeni pod jedną nazwą: Romani
Cierheń – stowarzyszenie, zespół dorosłych
i zespół dziecięco-młodzieżowy.
Dziękuję za rozmowę.
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W marcu targi dla szkół
i pracodawców
6 i 7 marca w hali sportowej OSiR-u przy ul. Słowiańskiej odbędą się
Gorzowskie Targi Edukacyjne „Szkoły i pracodawcy”.
Program Gorzowskich Targów
Edukacyjnych
„Szkoły i pracodawcy”
Pierwszy dzień targów – 6 marca
08.30-15.30 – otwarcie targów dla zwiedzających – gimnazjalistów
15.30-18.00 – otwarcie targów dla zwiedzających – rodziców
15.30-17.00 – „Nowe technologie
w kształceniu zawodowym szansą na
sukces” – panel dyskusyjny (organizator:
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa)
Drugi dzień targów – 7 marca
8.30-14.00 – otwarcie targów dla zwiedzających – gimnazjalistów

Już po raz drugi uczniowie, którzy za moment staną przed wyborem dalszej ścieżki
edukacyjnej, będą mogli skorzystać z oferty
przygotowanej specjalnie dla nich. Doradcy
zawodowi w ramach projektu „Zawodowcy
w Gorzowie” przeprowadzili diagnozy w zakresie predyspozycji i potencjalnych umiejętności wszystkich uczniów klas trzecich
gimnazjów. W oparciu o wyniki diagnoz zostały stworzone profile zawodowe każdego
z uczniów, które pozwoliły na stworzenie indywidualnych map zwiedzania targów.
Podczas targów zaprezentuje się ponad 60
wystawców. Wśród nich znajdą się szkoły
ponadgimnazjalne, przedstawiciele biznesu i organizacji pracodawców oraz gorzowskie uczelnie. Prezentacje zarówno szkół,
jak i firm będą interaktywne, aby uczestnik
mógł zobaczyć konkretny produkt, uruchomić maszynę lub urządzenie, czy też wyko-

nać doświadczenie. Ponadto uczniowie będą
mieli możliwość uczestniczenia w interaktywnej grze polegającej na wykonaniu co
najmniej sześciu zadań na wybranych przez
siebie stanowiskach. Jej zwieńczeniem będzie losowanie atrakcyjnych nagród zarówno dla uczniów, jak i dla wyróżniających się
stanowisk. Oprócz interaktywnych stoisk
targowych, aktywna będzie również scena,
na której zaprezentują się poszczególne
szkoły.
W pierwszym dniu (6 marca) od godz. 15.30
targi zostaną otwarte także dla rodziców.
Zapraszamy ich nie tylko do zwiedzania
stoisk targowych, ale także do aktywnego
uczestnictwa w panelu dyskusyjnym „Nowe
technologie w kształceniu zawodowym
szansą na sukces”, zorganizowanym przez
Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową.
Wydział Edukacji

„Zawodowcy w Gorzowie” na mecie,
„Zawodowcy w Gorzowie 2.0” na starcie
Kto nie był, ten nie wie, jak utalentowana młodzież uczy się w gorzowskich szkołach zawodowych. 7 lutego br., łamiąc konwenanse, „Zawodowcy w Gorzowie” opanowali deski Teatru im. J. Osterwy. Zaprezentowali umiejętności nabyte podczas projektu.

Podczas Zawodowego Talent Show pokazali się uczniowie uczestniczący w projekcie. Puchar Winner 2018 Zawodowy Talent
Show oraz nagroda – projektor multimedialny – powędrowały do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Zwycięski
team zaprezentował umiejętności związane
z programowaniem urządzeń, a zwieńczeniem pokazu był przelot nad publicznością
zbudowanego przez zespół drona. Miejsce
drugie zajął team z Zespołu Szkół Odzieżowych, który pokazem mody zaprezentował umiejętności nabyte podczas warsztatów, przede wszystkim w Start-up fashion.
Trzecie miejsce zajął team z Zespołu Szkół
Ekonomicznych. Przedstawił scenkę o pro-

fesjonalnej sesji zdjęciowej oraz film o możliwościach programu Adobe. To umiejętności nabyte podczas warsztatów: „Fotografia
w modzie i reklamie”, „Marketing branżowy”
oraz „Realizacja reklamowej formy filmowej”. Najlepsze show widzowie wybrali, korzystając z aplikacji kahoot.it.
Projekty „Zawodowcy w Gorzowie” oraz „Zawodowcy w Gorzowie 2.0” są odpowiedzią
na problemy, które obniżają konkurencyjność lokalnej gospodarki. A ściśle związane
są z funkcjonowaniem szkolnictwa zawodowego, postrzeganego jako gorszy typ kształcenia, niedostosowanego do potrzeb rynku
pracy, z niską kulturą uczenia się przez całe
życie oraz niedostosowaniem metod uczenia do wymagań i cech uczniów współczesnego pokolenia Z.
Projekt „Zawodowcy w Gorzowie” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach
Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja,
Działania 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Podziałanie 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego,
realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.
Beata Wachowiak

Fot. archiwum Zespołu Szkół Ekonomicznych

Podczas gali, której patronem był Lubuski
Kurator Oświaty, podsumowano kończący
się projekt „Zawodowcy w Gorzowie” oraz
zainaugurowano kolejną edycję – „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”. W nowej formule zacieśniona została współpraca szkół
z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz
promocja kształcenia zawodowego wśród
uczniów, którzy za chwilę będą podejmować
decyzje edukacyjne. Na gali gościliśmy zaprzyjaźnionych z projektem przedstawicieli
firm i instytucji oraz gimnazjalistów. Mieli
oni okazję zapoznać się z efektami projektu.

Projekt Zawodowcy w Gorzowie
w liczbach:
3.200 uczniów
200 nauczycieli
5.346 godzin kursów i warsztatów
8 kół naukowych
1.826 wydanych certyfikatów
5.420 skonsumowanych bułek
228 uczniów uczestniczących w stażach i praktykach
342.000 zł wypłaconych stypendiów za
staże i praktyki
8 kursów e-learningowych
4 gry webowe
15 doradców zawodowych
13 doposażonych szkół i placówek
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GORZÓW #StądJestem, a Ty skąd jesteś?
Gorzów to gorzowianie i za każdym stoi jakaś historia. Te historie będziemy pokazywać w ramach kampanii GORZÓW #StądJestem. Walentynkowe murale z sercem, akcja „Zakochani w Gorzowie” to pierwsze działania gorzowskiego Urzędu Miasta. Skierowane do oraz dla mieszkańców, same w sobie stanowią zapowiedź kampanii wizerunkowej i tożsamościowej, planowanej w mieście na 2018 rok.
Fot. Bartłomiej Nowosielski

każdym z nas stoi jakaś historia. Te historie
będziemy opowiadać. W ramach kampanii
GORZÓW #StądJestem mamy zaplanowany
kalendarz działań. „Zakochani Gorzowie”
było pierwszym z nich. Przed nami kolejne,
które będziemy prezentować systematycznie. 8 marca ponownie szukajcie hasła GORZÓW #StądJestem na ulicach miasta.
Oficjalną prezentację założeń projektu planujemy na koniec marca br.

GORZÓW #StądJestem – idea
Gorzów to miasto bardzo różnorodne,
z bogatą historią i niezwykłą energią swoich
mieszkańców. Stanowimy wspólnotę, która czerpie z wielokulturowości przybyłych
z różnych stron ludzi. To nasz ogromny zasób
i przewaga. Jako Urząd Miasta - wydział promocji i informacji, chcemy się tym pochwalić
i na tej podstawie budować dobry przekaz
o mieście i dla miasta. Stąd pomysł na cykl

działań pod hasłem GORZÓW #StądJestem!
Projekt jest efektem pracy wydziału w oparciu o dorobek mieszkańców, ich sukcesy,
samopoczucie, dumę i poczucie lokalnej tożsamości. Bo to właśnie mieszkańcy stanowią
kluczową rolę podczas realizacji projektu.
GORZÓW #StądJestem – projekt
Gorzów to gorzowianie. Dlatego projekt
skierowany jest do i dla mieszkańców, bo za

GORZÓW #StądJestem - ambasadorowie
Tożsamość i duma Gorzowa to w dużej mierze siła jego mieszkańców. Idąc tym tropem, korzystamy z sukcesów gorzowian. Do
projektu w roli ambasadorów zapraszamy
postaci znane i lubiane, kojarzone właśnie
z Gorzowem. Działamy na pozytywnych
skojarzeniach,
emocjach,
wrażeniach
i zmysłach, a takie pobudzają między innymi
dobre kino, muzyka i sport… Dlatego pierwszymi ambasadorami miasta będą muzycy,
aktorzy, sportowcy i inni – wszyscy stąd!
Na początek zdradzimy, że zaproszenie do
udziału w projekcie przyjęli m.in.: Krzysztof
„Jankes” Jankowski oraz Bartosz Zmarzlik.
Czekamy również na Was, gorzowianie! Kolejnym krokiem podczas realizacji projektu
będzie zaproszenie do grona ambasadorów
mieszkańców miasta.
GORZÓW #StądJestem, a Ty skąd jesteś?

Spotkania Kobiet Autentycznych
Już 15 kwietnia firma Silcare wraz z Urzędem Miasta Gorzowa Wlkp. ruszają
z nowym inspirującym projektem organizowanym pod Patronatem Prezydenta
Miasta Gorzowa Wlkp. – Spotkania Kobiet Autentycznych.

Praca z ludźmi zdolnymi i zaangażowanymi skłoniła organizatorów do refleksji nad
społecznymi aspektami braku takich cech
w grupach nieaktywnych zawodowo lub
trwających w sytuacji zatrudnienia niezgodnego z własnymi pragnieniami i aspiracjami. To właśnie z tego powodu firma
Silcare i Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. postanowili zorganizować spotkanie na rzecz
aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet.
Wydarzenie, poprzez wymianę doświadczeń
z osobami, które osiągnęły już sukces w biznesie i w życiu prywatnym, wzajemną pomoc
i motywację, będzie stanowiło podstawę do
samorozwoju uczestniczek spotkania, na-

wiązywania nowych kontaktów, odzyskania
wiary w swoje możliwości.
Osoby autentyczne, które pokierowały życiem według swoich zasad: ekspert w dziedzinie motywacji Adriana Szklarz, trenerzy
biznesu, dietetyk, fryzjer, podolog, kosmetolog, stylistka paznokci, doradca wizerunku, fotograf, trener personalny, projektantka mody oraz inne pasjonatki podzielą się
z uczestnikami wydarzenia swoim doświadczeniem, odpowiedzą na pytania, po prostu
porozmawiają. Każda z prelegentek ma inne
zdarzenia w swoim życiu, ale w ostatecznym podsumowaniu wyłaniają się wspólne
elementy ich walki o siebie: odkrycie swojej pasji; pokonanie ograniczeń stawianych
przez los i tych, które powstały tylko w ich
głowach; ciężka praca nad osiągnięciem celów.
„Autentyczność masz w sobie! Podkreśl ją
z Silcare.” Czasem potrzeba małej iskry,
żeby rozpalić wielki płomień. Tę iskrę ener-

Fot. archiwum Silcare

Będzie to spotkanie z motywacją, rozwojem,
przedsiębiorczością, wiarą w siebie, w swoje możliwości. Twarzą i główną prelegentką
wydarzenia będzie trener motywacyjny Adriana Szklarz, autorka wzruszającej książki „Kobieta z męskim sercem”, wyróżniona
m.in. tytułami Lady D. im. Krystyny Bochenek oraz Kobiety Przedsiębiorczej 2016.

gii organizatorzy chcą dać mieszkankom
województwa lubuskiego.
Zespół Silcare

Spotkania Kobiet Autentycznych
Data: 15 kwietnia
Godziny: od 10.00 do 18.00
Miejsce: Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Herberta
Organizatorzy: Silcare Sp. z o.o. sp. k.
i Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Fot. Bartłomiej Nowosielski x 5, Daniel Adamski x 3

KWADRAT otwarty

FERIE już za nami

Ferie w Spichlerzu

Ferie na Słowiańce

Ferie w Muzeum przy ul. Warszawskiej

Ferie w Miejskim Ośrodku Sztuki

Ferie w Miejskim Centrum Kultury

Ferie w Klubie KulturyJedynka MCK

Ferie w Miejskim Ośrodku Sztuki

Fot. Daniel Adamski x 6; Bartosz Nowak x 2

Ferie w Filharmonii Gorzowskiej
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Obywatelski
raport

Tak działa Gorzowska Rada
Seniorów

Przedstawiamy stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego 2017.

Są pełni energii i mają wiele pomysłów na to, żeby seniorom w Gorzowie
żyło się lepiej. Mowa o Gorzowskiej Radzie Seniorów.
Od lutego, dzięki staraniom Rady, seniorzy
mogą korzystać ze zniżek w Miejskim Ośrodku
Sztuki oraz w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym „Słowianka”. MOS oferuje m.in. Karnet
Seniora w cenie 18 zł na dwa dowolne seanse
w Kinie 60 krzeseł w każdy drugi poniedziałek
miesiąca. Ponadto, posiadacze Karty Seniora
wystawy mogą zwiedzać w cenie biletu ulgowego, a w czwartki wejście na wystawy mają
za darmo. Na „Słowiance” osoby z Kartą Seniora mogą korzystać z ulgowej ceny biletów
wstępu. Dodatkowo w każdy piątek mają 1 zł
rabatu przy zakupie biletu wstępu na baseny
i lodowisko.

Kategoria ogólnomiejska:
Rozbudowa skateparku w parku
Kopernika. Zadanie zostanie zrealizowane do 30 czerwca br. przez
firmę Techramps z Krakowa w trybie
zaprojektuj-wybuduj. WGT* – tel. 95
7355 765.
Kategoria rejonowa:
Uporządkowanie przestrzeni ul.
Śląskiej (Zamoście). W ramach drugiego przetargu zainteresowane firmy mogły zgłaszać swoje oferty do
23 lutego br. Realizacja zaplanowana
jest do 30 czerwca 2018 r. WGT – tel.
95 7355 819.

W marcu Rada planuje dwa wydarzenia dla
seniorów. Pierwsze to spotkanie pt. „Mistrzowska jazda z Seniorami” z mistrzem

świata w kolarstwie szosowym Lechem Piaseckim. Odbędzie się 26 marca o godz. 16:30
w sali nr 110 w WiMBP. Natomiast na 31 marca
planowana jest przejażdżka rowerowa z mistrzem – zbiórka wszystkich chętnych seniorów z rowerami o godz. 15.00 przed salonem
Mistrzowskie Rowery przy ul. Wyszyńskiego
145. Oba wydarzenia są bezpłatne.
Aby skorzystać ze zniżek czy wydarzeń dla
seniorów, trzeba mieć Kartę Seniora. – Apelujemy do wszystkich gorzowskich seniorów,
aby zgłaszali się do Urzędu Miasta i odbierali
bezpłatnie Karty. W Gorzowie jest około 30 tysięcy osób uprawnionych do otrzymania Karty. Można to zrobić w łatwy sposób podczas
jednej wizyty – mówi Jolanta Szeliga-Bujak,
która przewodniczy Radzie.
Gorzowska Rada Seniorów działa od października 2017 roku. To ciało o charakterze
doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym.
Składa się z 15 członków, którzy pracują społecznie. Są podzieleni na trzy grupy: zespół ds.
zdrowia i niepełnosprawności, zespół ds. rekreacji i kultury oraz zespół ds. społecznych,
komunikacji i infrastruktury. Grupy działają
osobno, a na spotkaniach Rady raz w miesiącu
są konsultowane efekty ich prac.

Remont przejścia dla pieszych oraz
schodów przy ul. Reymonta (Śródmieście/Centrum). Przetarg wygrała
firma Sebastiana Owczarza z Moczkowa, z którą zostanie podpisana
umowa na realizację. WIN* – tel. 95
7355 713.
Przebudowa i budowa schodów
oraz remont chodnika – ul. Matejki
i Fredry (Staszica). Zadanie zostanie
zrealizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe
KOPPI Marcin Koprowski z Gorzowa
do 15 maja br. WDR* – tel. 95 7355
713.

Siedzibą Gorzowskiej Rady Seniorów, dzięki przychylności dyrekcji Miejskiego Centrum Kultury, jest Klub Pogodna Jesień MCK
przy ul. Słonecznej 62. Rada korzysta także
z pomieszczeń Muzeum Lubuskiego im. Jana
Dekerta, pomieszczeń byłego Klubu Lamus,
a w przypadku większych, otwartych spotkań
dla seniorów – Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta.

Zagospodarowanie skweru przy
skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej
i Dobrej (Wieprzyce/Osiedle Słoneczne) – II etap. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg. Oświetlenie
zostanie wykonane do 30 czerwca
2018 r. WGT – tel. 95 7355 819.

Obecnie, w ramach Budżetu Obywatelskiego
2019, Gorzowska Rada Seniorów składa wniosek na cykl rajdów rowerowych dla seniorów.
Emilia Cepa

Więcej informacji o dziewięciu już
zrealizowanych zadaniach na www.
gorzow.pl w zakładce Dialog Społeczny.

Tu znajdziesz pomoc w chorobie
Alzheimera

* WGT – Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego; WIN – Wydział
Inwestycji; WDR – Wydział Dróg.
Anna Zaleska

Fot. Anna Zaleska

Członkowie Gorzowskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób z Chorobą Alzheimera i Chorobami Pokrewnymi
zapraszają na dyżury:
7 i 21 marca, godz. 11.00-12.00
14 i 28 marca, godz. 17.00-18.00
14 marca o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie z dietetykiem Ewą Rodaks nt. „Dieta
w chorobach otępiennych”.
Stowarzyszenie udziela pomocy i wsparcia osobom z chorobami otępiennymi oraz

opiekunom i rodzinom. Popularyzuje wiedzę
o chorobie, promuje nowe kierunki diagnostyki i rozwiązania terapeutyczne w chorobie.
Więcej informacji na www.alzheimergorzow.pl
oraz pod nr tel. 796 119 066. Siedziba Stowarzyszenia – ul. Przemysłowa 53.
Danuta Błaszczak
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Dzień Pamięci i Pojednania
30 stycznia świętowaliśmy Dzień Pamięci i Pojednania. Oficjalne obchody odbyły się, jak co roku, na placu
Grunwaldzkim. W tym roku landsberczycy i zaproszeni goście zwiedzili również wnętrze katedry.
Fot. Bartłomiej Nowosielski

W tym roku nietypową propozycję dla gorzowian przygotowało
Miejskie Centrum Kultury – wydarzenie audiowizualne w reżyserii i oprawie muzycznej Błażeja Króla. W projekcie wzięli
udział także: Gorzowska Orkiestra Dęta, Radosław Rutkowski
i Robert Piotrowski.
W willi Hansa Lehmanna (siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta) otwarto Gabinet Christy
Wolf. Gościem uroczystości była
córka pisarki – Katrin.
Emilia Cepa

Pomagają bezdomnym
Astronomiczna zima jeszcze się nie skończyła, więc wzmożone działania Sekcji ds. bezdomności Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie nadal trwają.
Sekcja, która działa w terenie, podzielona
jest na dwie grupy składające się z lidera i dwóch streetworkerów. Wyruszają oni
na patrole cztery razy w tygodniu, a także
w razie interwencji i każdego anonimowego zgłoszenia. Monitoring miejsc, w których
mogą przebywać osoby bezdomne, odbywa
się w godzinach 5.00-7.00 i 17.00-19.00
(m.in. klatki schodowe). Od 11.00 do 14.00
sprawdzane są m.in. ogródki działkowe, tereny po zakładach produkcyjnych, zamknięte fabryki, niewykończone domy.
Dzięki temu, że jeden z nowozatrudnionych
streetworkerów do niedawna sam pozostawał osobą bezdomną, pracownicy sekcji
szybciej zostają obdarzeni zaufaniem, bo

bardziej rozumieją ich sytuację. Osoby bezdomne same informują, gdzie jeszcze można ich zastać, gdzie szukać, by pomóc.
Pracownicy sekcji „uzbrojeni” są w ciepłą kawę i herbatę w termosach, którymi
chętnie częstują się osoby bezdomne. Do
rozdania, od firmy Inneko, zostały jeszcze
ciepłe czapki, szaliki, rękawiczki i koce.
Rozdawane są także ulotki informujące
o miejscach, gdzie bezdomni mogą szukać
pomocy. Są również kierowani do siedziby
GCPR przy ul. Drzymały 10, gdzie otrzymają
kompleksową informację o możliwościach
pomocy finansowej. Tam mogą także otrzymać skierowanie na ciepłe posiłki, odzież
czy kąpiel.

Fot. Daniel Adamski

Celem wzmożonych patroli Sekcji ds. bezdomności GCPR jest dotarcie do jak największej liczby osób bezdomnych i pomoc
w powrocie do społeczeństwa. Współpraca
z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób bezdomnych, a także ze
Strażą Miejską, Policją i Caritasem zdecydowanie tą pomoc ułatwia.
W 2017 roku 78 osób bezdomnych zostało
skierowanych na terapię zamkniętą, a 20
z nich ją ukończyło. Niebywałym sukcesem
jest to, że siedem osób przestało być osobami bezdomnymi. Mają meldunek i klucze
do domu.
Gabriela Demczyszyn, Tomasz Manikowski
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Sprawy inwestycji i dróg teraz
osobno

Architekt Miejski
Dariusz Górny
e-mail: dariusz.gorny@um.gorzow.pl
tel. 602 491 302

8 lutego nastąpiła zmiana organizacyjna dotycząca funkcjonowania wydziałów Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Dotychczasowy wydział inwestycji i remontów dróg został podzielony na dwie jednostki – wydział inwestycji oraz wydział dróg.

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

Wydział inwestycji prowadzi sprawy związane z inwestycjami miejskimi, a także współpracuje przy realizacji inwestycji prowadzonych przez miejskie jednostki organizacyjne.
Współpracuje w zakresie projektów strategii
rozwoju miasta, wieloletnich planów inwestycyjnych, czy działań planistyczno-analitycznych. Prowadzi sprawy związane z dofinansowaniem inicjatyw lokalnych oraz uczestniczy
w pracach związanych z procedurą wyboru
zadań do budżetu obywatelskiego. Przyjmuje
także zgłoszenia od mieszkańców związane
z realizacją zadań inwestycyjnych. Dyrektorem wydziału jest Zdzisław Plis.

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

Wydział dróg jest odpowiedzialny za utrzymanie i kontrole nawierzchni dróg, chodników,
a także m.in. mostów i przejść podziemnych.
W wydziale tym prowadzona jest ewidencja
m.in. dróg. Prowadzi sprawy w zakresie kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulic. Wydaje
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, a także zamieszczanie w nim obiektów, urządzeń
i reklam. Wydaje także zezwolenia na tzw. „koperty”, czyli zastrzeżone stanowiska postojowe, na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, czy na przejazd drogami pojazdów
nienormatywnych. W strukturze tego wydziału
są miejski inżynier ruchu oraz oficer rowerowy. Pełniącym obowiązki dyrektora wydziału
jest Arkadiusz Sawczuk.
Emilia Cepa

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

Fot. Bartłomiej Nowosielski

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

Podatek od nieruchomości 2018

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

15 marca mija termin zapłaty podatku od nieruchomości za 2018 rok.
W lutym i na początku marca do mieszkańców naszego miasta trafiły
decyzje podatkowe.

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

Na terenie miasta do dyspozycji mieszkańców
jest pięć punktów kasowych, gdzie można bez
dodatkowych opłat dokonać wpłat z tytułu podatków i użytkowania wieczystego:
- PKO BP Oddział 1, ul. Mickiewicza 7a (koło
sklepu Lidl),

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

Decyzje dotyczące wysokości podatku od nieruchomości są doręczane osobiście przez
pracowników urzędu w okresie luty – marzec.
Fot. Łukasz Kulczyński

Wydział Dróg
ul. Myśliborska 34
e-mail: wdr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 713

- PKO BP Oddział 2, ul. Górczyńska 21 (koło
sklepu Tesco),
- PKO BP Oddział 3, ul. Sikorskiego 130 (koło
Katedry),
- Punkt kasowy PKO BP w Urzędzie Miasta,
ul. Sikorskiego 3-4,
- Punkt kasowy PKO BP w Urzędzie Miasta,
ul. Myśliborska 34.

Informacje o wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego można uzyskać osobiście
w Urzędzie Miasta lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 7355 526. Termin zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego upływa
31 marca 2018 r.
Renata Rój
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Stypendia dla najzdolniejszych
12 lutego wręczono stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
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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. 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
ul. Myśliborska 34
e-mail: win@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 798

Fot. Łukasz Kulczyński

Wydział Komunikacji
ul. Myśliborska 34
e-mail: wkm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 720

– Mamy nadzieję, że to wsparcie pomoże
w realizacji artystycznych planów i wesprze
dalszy rozwój. Cieszymy się, że Miasto ma
w tym swój udział – mówił podczas uroczystego przyznania stypendiów wiceprezydent
Radosław Sujak.

W ramach stypendium zakupi wyposażenie
muzyczne, przygotowując się do repertuaru
do albumu oraz koncertów zespołu w bieżącym i przyszłym roku.

Tegoroczni stypendyści:
Barbara Latoszek – sztuki wizualne; malarka.
Środki ze stypendium planuje przeznaczyć na
plenery malarskie i materiały malarskie.

Nela Mitukiewicz – animacja i edukacja kulturalna; studentka tańca i choreografii.
Za stypendium zamierza przeprowadzić cykl
warsztatów, zakupić materiały do projektu,
przygotować i wypromować performance
oraz elektroniczną publikację przedsięwzięcia.

Anna Kowalczewska – literatura; grafik komputerowy.
Stypendium zamierza przeznaczyć na wydanie własnej książki pt. „Księgi wybranych.
Tchnienie”.

Katarzyna Mielnik – muzyka; wykonawczyni
poezji śpiewanej.
Przyznane stypendium przeznaczy na udział
w warsztatach artystycznych i zakup nowej
gitary.

Anna Karolina Miłkowska-Prorok – animacja
i edukacja kulturalna; aktorka, logopeda.
Stypendium przeznaczy na realizację edukacyjnych warsztatów teatralnych dla dzieci
i młodzieży.

Izabela Patek – animacja i edukacja kulturalna; dziennikarka.
Za otrzymane stypendium zamierza zakupić
doposażenie techniczne, konieczne do pracy
redakcyjnej.

Piotr Merda – sztuki wizualne; pasjonat fotografii.
Techniką własnoręcznie wykonanych aparatów zamierza stworzyć fotografie i zorganizować wystawę.

Radosław Strzelecki – muzyka; tenor.
Stypendium chce przeznaczyć na uczestnictwo w master kursach oraz konsultacje u prof.
Arthura Levy w Nowym Yorku.

Bartosz Matuszewski – muzyka; lider projektów muzycznych.
Otrzymane stypendium przeznaczy na wydanie i kampanie promocyjne płyt.
Paweł Araszczuk – muzyka; kompozytor
i muzyk jazzowy.
Stypendium zamierza przeznaczyć na nagranie autorskiego materiału, do czego posłuży
zakupione wyposażenie muzyczne.
Marek Stachowiak – literatura; poeta, pisarz.
Stypendium przeznaczy na wydanie autorskiej książki.
Witold Wawrzon – muzyka; wokalista i saksofonista.

Paweł Odrobny – muzyka.
Zamierza zrealizować projekt muzyczny
z udziałem instrumentalistów, chce wydać
płytę z udziałem aktorskim Artura Nełkowskiego, promującą legendarne miejsca naszego miasta.
Do Wydziału Kultury i Sportu wpłynęło 29
wniosków. Zgodnie ze wskazaniem komisji,
tegorocznymi stypendystami zostało 13 osób.
Dwie z nich reprezentują sztuki wizualne,
dwie literaturę, trzy animację i edukację kulturalną oraz sześć muzykę. Na ufundowanie
stypendiów w 2018 roku Miasto przeznaczyło
50 tysięcy zł.
Ina Czaińska, Ewa Sadowska

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
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Dyżury
radnych

Honorowy Obywatel Gorzowa:
Teresa Klimek

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 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 marca, godz. 15.30-16.30
e-mail:sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349
Wiceprzewodniczący
Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Ludzie dla Miasta
13 marca, 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
6 marca, 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 marca, 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
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 marca w biurze przy ul. Hawelańskiej
5, godz. 11.00-12.30
27 marca 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

W ubiegłorocznych Gorzowskich Wiadomościach Samorządowych prezentowaliśmy co miesiąc sylwetki tych, którym nadano honorowe obywatelstwo Gorzowa Wlkp. Powracając do cyklu, w tym numerze prezentujemy osobę Teresy Klimek.
Fot. Kazimierz Ligocki

tam długo. Rok później los rzucił ją do Gorzowa Wlkp. Młoda nauczycielka podjęła pracę
w Technikum Gastronomicznym, kilka lat
później – w Technikum Chemicznym, a ostatecznie w II LO, gdzie do 1984 roku uczyła
matematyki. Jej sposobem na wychowanie
młodzieży był bliski kontakt, tworzenie więzi
z uczniami.
Teresa Klimek zapadła w pamięć gorzowianom przede wszystkim jako prężna działaczka Klubu Inteligencji Katolickiej, który wraz
z mężem organizowała w mieście w latach 70.
W tamtych czasach władze patrzyły nieprzychylnym okiem na takie działania. Klub funkcjonował nielegalnie. Został zarejestrowany
dopiero w marcu 1981 r. Niestety, już 13 grudnia 1981 r. jego działalność została zawieszona w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. Po odwieszeniu po prawie roku
też łatwo nie było.
Teresa Klimek urodziła się 11 października
1929 roku w Hrubieszowie. Jej ojcem był ułan
kampanii wrześniowej Stanisław Bończa-Tomaszewski. Tradycje patriotyczne były obecne
w rodzinie Teresy od pokoleń. Jej pradziadek
w 1922 roku otrzymał z rąk Józefa Piłsudskiego order Virtutti Militari za udział w postaniu
styczniowym.
Wojenna zawierucha zastała dziesięcioletnią
Tereskę we Wrześni. Następnie rodzina była
zmuszona mieszkać w Zwierzyńcu, Przeworsku i Mogilnie. Pomimo że nie uczęszczała do
szkoły podstawowej, pod koniec wojny rozpoczęła naukę w gimnazjum.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego
w Gnieźnie, studiowała matematykę na poznańskim UAM. W 1952 roku otrzymała nakaz pracy i wyjechała do Gdyni. Nie mieszkała

- Mnie przez całe życie zależało na poszerzaniu wolności, walczyłam o prawa człowieka.
Bo wolność to odpowiedzialność za siebie, za
innych - wspominała po latach Teresa Klimek.
Z tego też powodu zaangażowała się w działalność w Niezależnym Samorządnym Związku
Zawodowym „Solidarność” oraz powołała Komitet Więzionych za Przekonania. Reprezentowała region gorzowski m.in. na Krajowym Zjeździe Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „S”.
Od kwietnia do grudnia 1981 roku była członkiem Zarządu Regionalnego „Solidarności”.
W konsekwencji tego była internowana w Poznaniu i Gołdapi. Oto jak sama wspominała
Ośrodkowi Karta pobyt w jednym z „obozów
internowania”: - Umówiłam się z synem, że
przyjedzie do mnie 21 maja [1982]. Minął czas
wizyt i on nie przyjechał. Zeszłam do hallu, tam gdzie nie wolno nam było wchodzić,
tam byli strażnicy. Myślę: idę do komendanta
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dowiedzieć się, co się stało. Mówię – Proszę
pana, musimy coś zrobić, żeby on tu jeszcze
przyjechał. – Niech pan zadzwoni na stację
kolejową i przez megafony niech ogłoszą, że
Kazimierz Klimek może przyjechać do obozu
i spotkać się ze swoją matką. Widzenie było
nieograniczone. Odwieźli go na dworzec służbową nyską.

Św. Brata Alberta była wielokrotnie nagradzana odznaczeniami, w tym nagrodą „Człowiek
człowiekowi”. W 2013 roku otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta. - Myślę, że radni
docenili taką postawę życiową, jak moja. Ale
ja nie jestem kimś nadzwyczajnym, takich jak
ja jest bardzo wielu – powiedziała w jednym
z wywiadów pani Teresa.

Po uwolnieniu z „internatu” pani Teresa, jak
tylko mogła, niosła pomoc aresztowanym
i skazywanym przez komunistyczne sądy. Za
te działania oraz pracę przy tworzeniu gorzowskiego koła Towarzystwa Pomocy im.

Zmarła niedługo potem, 29 grudnia 2013
roku. Jednak pamięć o niej pozostanie na długo w życiu osób, które choć na chwilę mogły
spotkać tą zawsze pogodną, drobną kobietę
o wielkim sercu i odwadze.

Fot. archiwum Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej

Miłosz Żurawski

Kaziuki na 100-lecie Niepodległej
Tradycyjnie w marcu świętujemy Kaziuki. Tegoroczna edycja poświęcona jest marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, a to za sprawą przypadającej w tym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Propozycje obchodów Kaziuków
dla gorzowian:
4 marca
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
godz. 10.30 msza św. w intencji Kresowian
i ich potomków
godz. 12.00 wykład ks. Dariusza Glamy pt.
„Kult św. Kazimierza”
10 marca
Teatr im. Juliusza Osterwy
godz. 14.30-18.00 Jarmark Wileński „Smaki,
smaczki prosto z Wilna”
godz. 15.00 pokaz plecenia palmy wileńskiej
godz. 16.00 koncert Zespołu Pieśni i Tańca
„Znad Mereczanki” z Jaszun
13 marca
godz. 12.00 „W Zułowie, Wilnie, Mickunach
i Gorzowie Wlkp”. – spotkanie pokoleń z udziałem uczniów z Litwy i Gorzowa Wlkp. w gmachu głównym gorzowskiej biblioteki
15 marca
Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego
godz. 11.30 „Ocalmy mowę i obyczaje naszych
przodków od zapomnienia”
godz. 13.00 ogłoszenie wyników konkursów:
„Gorzowska Palma Wielkanocna” i Międzynarodowy Konkurs „Igłą Malowane”

19 marca
Imieniny marszałka Józefa Piłsudskiego
w Gorzowie Wlkp.
godz. 12.00 złożenie kwiatów pod pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego
godz. 12.30 „Pierwsza Brygada” – koncert
uczniów Szkoły Muzycznej im. W. Ciesielskiego w gmachu głównym gorzowskiej biblioteki
godz. 16.00 „Pasjans, szachy piramidy i... czyli
czas wolny Marszałka Józefa Piłsudskiego”,
występ chóru Wrzosy w Klubie Jedynka MCK
21 marca
godz. 16.00 koncert „Śpiewajmy pieśni kresowe” w wykonaniu chórów Echo Kresów i Cantare w Klubie Jedynka MCK
12 kwietnia
godz. 17.00 koncert „Kaziuki BIS” w wykonaniu zespołu Serenada w Klubie „Jedynka” MCK
Bilet na koncert w teatrze 10 marca kosztuje 30 zł oraz 25 zł. Na pozostałe wydarzenia
wstęp jest wolny.
Oprócz propozycji przygotowanych dla
wszystkich gorzowian, odbędą się spotkania
w Przedszkolu nr 18, Zespole Szkół im. Ambasadorów Praw Człowieka oraz w Zespole
Szkół nr 20. Dzieci i młodzież będą mieli okazję bliżej poznać tradycje wileńskie i kaziukowe, biorąc udział w konkursach, warsztatach
plecenia palmy wileńskiej czy turnieju wiedzy.
Emilia Cepa
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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 marca, 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

18

nr 3 / 228

marzec 2018

Najpierw Gabinet Wolf,
teraz Instytut Papuszy
30 stycznia w willi Hansa Lehmanna, należącej do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta, otwarto Gabinet Christy Wolf. W marcu swoją siedzibę znajdzie tu także Instytut Papuszy.

Wawrzyny
dla
gorzowian
22 lutego w Zielonej Górze
wręczono Lubuskie Wawrzyny: Literacki, Naukowy
i Dziennikarski. Naukowy
przyznano Katarzynie Taborskiej z Akademii im. Jakuba z Paradyża, a dziennikarski zdobył Zbigniew
Borek, dziennikarz gorzowskiego oddziału Gazety Lubuskiej.

Gabinet Christy Wolf został częściowo urządzony na wzór berlińskiego pokoju artystki.
Znalazły się w nim meble i eksponaty podarowane przez rodzinę pisarki, m.in. biedermeierowskie fotele, szezlong, stolik. W pomieszczeniu znajdują się także gabloty z książkami,
kopią rękopisów i korespondencją Christy
Wolf. Na cokole umieszczono fragment rzeźby autorstwa Michała Bajsarowicza. Ściany
zdobią fotografie, portret i okładki pierwszych
wydań „Wzorców dzieciństwa”. Gabinet znajduje się na drugim piętrze willi. Można go
zwiedzać w godzinach otwarcia biblioteki.
Christa Wolf była niemiecką pisarką, urodzoną
w Landsbergu. 29 stycznia 1945 roku opuściła
rodzinne miasto, uciekając przed Armią Czerwoną. Miała wówczas szesnaście lat. Swoje

rodzinne miasto odwiedziła dopiero w roku
1971. Pokłosiem tej wizyty była książka „Wzorce dzieciństwa”. Pisarka zmarła w roku 2011.
W willi Lehmanna planowana jest także siedziba Instytutu Papuszy. Staraniem Ewy
i Edwarda Dębickich Instytut będzie m.in.
miejscem pamięci znanej cygańskiej poetki
Bronisławy Wajs-Papuszy. Na 7 marca zaplanowano podpisanie umów o współpracy przy
powołaniu Instytutu pomiędzy Stowarzyszeniem Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej,
marszałek województwa lubuskiego Elżbietą
Anną Polak, prezydentem Gorzowa Wlkp. Jackiem Wójcickim oraz Wojewódzką i Miejską
Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta.
Emilia Cepa

Dyplom za debiut otrzymała Kalina
Moskaluk z Gorzowa za tom wierszy
„Człowiek otwarty”, a Tadeusz Szyfer,
też z Gorzowa, dostał dyplom Wawrzynu Literackiego za całokształt
twórczości.

Redaktor Borek został doceniony za
cztery artykuły („Katedra się pali,
czyli z takich rzeczy się nie żartuje”,
„Kto jest ofiarą, a kto katem, czyli
oprawcy się nie zapomina”, „W oknie
płonął człowiek. 34 lata temu podpalił się Henryk Wasiluk”, „Tryb faksowy, czyli trzeba zrobić z sędziami
porządek”). Zdaniem jury, nagrodzony został za solidne dziennikarstwo
i poprawną polszczyznę.
Tegoroczna edycja Lubuskich Wawrzynów była rekordowa; przyjęto 41
prac w kategorii Lubuski Wawrzyn
Literacki (laureatką została Zofia
Mąkosa za książkę „Wendyjska winnica – Cierpkie grona”), 23 prace
w Lubuskim Wawrzynie Naukowym,
a 20 dziennikarzy zgłosiło do nagrody 84 materiały.
Dariusz Wieczorek

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Doktor Taborska została uhonorowana za pracę „Literatura miejsca.
Piśmiennictwo postlandsberskie”.
Według jury, jej książka potwierdza,
iż tematyka regionalna może być tematem pracy naukowej.

Gorzowskie badania nad Irlandią
Północną
W styczniu br., nakładem Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie, została wydana
książka pt. „Irlandia Północna. Między przeszłością a nadzieją trwałej regulacji pokojowej”.
Jej autorem jest dr hab. Paweł A. Leszczyński,
prorektor do spraw nauki Akademii im. Jakuba
z Paradyża.
Publikacja wpisuje się w szeroki aspekt badań nad bezpieczeństwem, prowadzonych w tej uczelni, w tym przypadku w ramach kierowanej przez autora Katedry Problemów
Bezpieczeństwa Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej.
Jest dostępna m.in. w bibliotece Akademii, Bibliotece Pedagogicznej WOM oraz w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. Z. Herberta.
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Tęsknota za tym, co niewypowiedziane
- Publiczność, która wciąż na nowo chce słuchać tekstów Osieckiej, tęskni za poezją, czymś nienachalnym, subtelnym, niedosłownym – mówi Izabela Płońska, wybitna wokalistka. Już 17 marca wystąpi ona na
scenie Filharmonii Gorzowskiej w projekcie „Niech żyje bal”, w całości poświęconym twórczości Agnieszki
Osieckiej.
sualność i namiętność. Kiedyś
w prywatnej rozmowie Magda
Umer powiedziała mi, że Osiecka „jadła życie”. Czuję, że to jest
ten element, który wrażliwych
ludzi zachwyca w jej piosenkach. Czuć tam pasję, jakieś zapamiętanie, ale także ogromne
niespełnienie. Dlatego prezentacja ich na scenie daje ogromną przestrzeń do szukania interpretacji, wciąż na nowo.
Projekt „Niech żyje bal”, z którym przyjedzie Pani do Gorzowa, miał swoją premierę już
w listopadzie 2016 roku. W tym
czasie prezentowany był w filharmoniach w całym kraju. Jak
jest odbierany?

Jest Pani wokalistką dobrze znaną z umiłowania do poezji i piosenki aktorskiej.
Przypomnę choćby długotrwałą i owocną
współpracę z Piotrem Hertlem. Sięgała
Pani m.in. do tekstów Jeremiego Przybory
i Jerzego Wasowskiego, Wojciecha Młynarskiego, Janusza Kofty i Agnieszki Osieckiej. Jednak to tej ostatniej poświęciła Pani
swój ostatni duży projekt, dlaczego?
- Osiecka jest obecna w moim życiu, odkąd
pamiętam. Jestem dzieckiem lat 70. Wtedy
Jej twórczość obecna była w radiu i w telewizji, była czymś, z czym się żyło, częścią
pejzażu. Obrazek Seweryna Krajewskiego
grającego na gitarze i śpiewającego „Uciekaj, skoro świt” jest w jakimś sensie wpisany w moją wewnętrzną matrycę. Sięganie po
ten repertuar jest więc dla mnie naturalne.
Prawdą jest, iż przed projektem „Niech żyje
bal” wiele z tych piosenek śpiewałam podczas recitali. W końcu przyszła naturalna
potrzeba stworzenia projektu monograficznego. W pewnym sensie jest to moje osobiste wyrażenie buntu przeciw odhumanizowanemu światu, który nas otacza. Teksty
Agnieszki Osieckiej, mimo pozornie prostego języka, kryją w sobie głębokie poziomy
warstw emocjonalnych, intelektualnych,
egzystencjalnych. Moja przygoda z nimi
wciąż trwa i ciągle zaskakuje mnie ich sen-

- Nie ukrywam, iż sprawia
mi wielką radość reakcja publiczności, a przede wszystkim ogromne zainteresowanie
koncertem już od premiery,
która odbyła się w Filharmonii
Łódzkiej. Koncert wyprzedał
się wtedy całkowicie i musiał
zostać powtórzony tydzień później, także przy pełnej sali. Ta
tendencja się utrzymuje. Gramy w różnych miejscach, gdzie
publiczności nie brakuje, a nie
jesteśmy przecież znani medialnie. Z pewnością pomaga nam w tym materiał promocyjny, jaki udało się zrealizować w postaci
nagrania z premierowego koncertu. Ale myślę, że przede wszystkim publiczność chce
słuchać Agnieszki Osieckiej. A także, co bardzo istotne – tych wspaniałych melodii napisanych do Jej tekstów.
Nasze ujęcie odbiega od tych, które prezentowane są obecnie na rynku fonograficznym. Podchodzimy do zapisu muzycznego
i literackiego z dużą pokorą, zależy nam na
zachowaniu wpisanej w te miniatury wrażliwości samej Osieckiej, jak i kompozytorów
piosenek. Oczywiście interpretujemy na
swój sposób, ale zachowując wielki umiar.
Wydaje mi się, że to głównie przyciąga do
nas publiczność. Istotą naszego bycia na
scenie jest prawda emocjonalna i nawiązanie w ten sposób dialogu ze słuchającym
nas. Publiczność to bardzo szybko wyczuwa. I chyba dlatego tak trudno jest skończyć koncert… Potem ludzie przychodzą się
„przytulić”, „ogrzać”, chwilę porozmawiać.
Bardzo to szanuję i wychodzę naprzeciw
tym spotkaniom. Myślę, że głęboki sens
„spotkania” jest istotą wszystkiego, co robię
na scenie.

Współtwórcą projektu jest Leszek Kołodziejski – akordeonista, kompozytor i aranżer. Co zdecydowało o Waszej współpracy?
- Z Leszkiem znamy się od kilku lat. Współpracowaliśmy przy różnych projektach
i szybko zorientowaliśmy się, iż posiadamy
podobną wrażliwość muzyczną, ale także
tę ludzką. Leszek jest fantastycznym muzykiem, świetnym aranżerem, ale przede
wszystkim cudownym człowiekiem. To jest
wielki przywilej móc pracować z prawdziwie
pięknymi ludźmi, a przy tym projekcie tylko
z takimi pracuję. Od jakiegoś czasu planowaliśmy projekt z piosenkami Agnieszki
Osieckiej.
Co, Pani zdaniem, decyduje o niesłabnącej
popularności tekstów Osieckiej? Dlaczego
warto przyjść na ten koncert?
- To bardzo proste – są nadal aktualne! Dotykają nas, jakby były napisane dziś i posiadają piękno poezji. To bardzo ważne. Myślę, że
ludzie dziś tęsknią za poezją, czymś nienachalnym, subtelnym, niedosłownym, trochę
tajemniczym, niedopowiedzianym, ledwo
zasygnalizowanym. Banalność, dosłowność
i pewnego rodzaju brzydota wokół nas budzą instynktowną potrzebę wkodowaną
w nasze istnienia – potrzeba nam piękna!
Także refleksji i prawdy. Koncert jest swoistą opowieścią o życiu niełatwym, niebanalnym, niespełnionym, czasem żartobliwym,
ale pełnym głębokich emocji i wzruszeń.
Gorąco zapraszam!
Dziękuję za rozmowę.
Urszula Śliwińska
CEA – Filharmonia Gorzowska

ZAKOCHANI W GORZOWIE

Fot. Daniel Adamski x 7

