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Szanowni Państwo,

Gdy w 2015 roku wznawialiśmy Dni
Gorzowa, nie spodziewałem się, że to
wydarzenie będzie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem. Gorzowianie
czekają na święto miasta, na informacje o gwiazdach, o atrakcjach. To bardzo ważne, że kilka dni w roku możemy
wspólnie spędzić czas, bawić się, korzystać z miejskiej przestrzeni, po prostu
być razem! Nic tak nie buduje lokalnej
wspólnoty jako przeżywanie podobnych
emocji.

Fot. Daniel Adamski

Siłą Dni Gorzowa jest ogromna różnorodność. To daje niemalże gwarancję,
że każdy znajdzie coś atrakcyjnego dla
siebie. A to dla mnie najważniejsze, bo
największą wartością miasta są mieszkańcy. Miasto to ludzie i to dla nich organizujemy w tym roku prawie cztery
dni miejskiej zabawy!
A Dni Gorzowa to bardzo różne przedsięwzięcia o bardzo różnorodnym charakterze. To występy gwiazd sceny muzycznej, ale także spektakle, pokazy,
turnieje i zabawy dla najmłodszych.
W tym roku przygotowaliśmy wiele
nowości, co czyni Dni Gorzowa jeszcze
bardziej atrakcyjnymi i różnorodnymi. Proponujemy mieszkańcom piknik
naukowy, poświęcony odkrytemu dwa
lata temu w Gorzowie szkieletowi nosorożca. Ponadto będzie można spróbować swoich sił i zmierzyć się z naj-

silniejszymi Polakami w Mistrzostwach
Strongmanów. Sporą atrakcją będzie
też możliwość spotkania się z naszymi
ambasadorami w ramach kampanii
GORZÓW #StądJestem.
Dni Gorzowa trzeba przeżyć, tu trzeba
być. Trzeba poczuć ducha miasta. Żaden film, żadna relacja, żadne słowa
nie oddadzą atmosfery i emocji! Zapraszam, w te dni bądźmy razem!
Jacek Wójcicki
Prezydent Gorzowa Wlkp.

Szanowni Państwo,

Fot. Daniel Adamski

Kilka miesięcy przygotowań: setki rozmów, tysiące telefonów, jeszcze więcej
przejrzanych umów i ofert. Dni Gorzowa to ogromne przedsięwzięcie, do
którego przygotowania zaczynamy już
jesienią w roku poprzedzającym to wydarzenie. Nie inaczej było teraz. Na początek zbieramy opinie od mieszkańców
i wsłuchujemy się w ich głos w sprawie
repertuaru i gwiazd muzycznych, które chcieliby zobaczyć i posłuchać. To
mieszkańcy bowiem piszą scenariusz
Dni Gorzowa. Dzięki wysiłkowi i wspólnej pracy udało się przygotować harmonogram tegorocznego święta miasta.
Bardzo liczymy, że zadowoli on nawet
wymagających odbiorców.
Dni Gorzowa to przede wszystkim święto mieszkańców. Przygotowani jesteśmy na
obecność całych rodzin, stąd strefa seniora i malucha. Każdego dnia w przestrzeni
miejskiej od godzin przedpołudniowych do późnych wieczornych zaplanowaliśmy
różne atrakcje. Przez cztery dni liczymy na obecność mieszkańców w centrum miasta, na ich udział w przedsięwzięciach które przygotowaliśmy wspólną pracą wielu
ludzi, instytucji, organizacji, stowarzyszeń.
Hanna Błauciak
Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury
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Rozpoczęła się przebudowa Kostrzyńskiej
Tymczasowe rondo, wyznaczone objazdy oraz zmiany w komunikacji miejskiej – to może oznaczać tylko
jedno. Rozpoczął się oczekiwany od wielu lat remont ulicy Kostrzyńskiej.
20 kwietnia została podpisana umowa z firmą
Budimex na modernizację ulicy Kostrzyńskiej.
Wykonawca miał miesiąc na zorganizowanie
placu budowy i rozpoczęcie prac.
Pierwszą realizacją była budowa tymczasowego ronda na skrzyżowaniu ulic Dobra-Myśliborska. Ma ono na celu poprawę bezpieczeństwa oraz ułatwienie wyjazdu i wjazdu
w ulicę Dobrą na czas wyznaczonego objazdu.
21 maja rozpoczęły się prace na ulicy Kostrzyńskiej. Tego dnia wykonawca zamknął
ulicę na odcinku od zjazdu do Miejskiego Zakładu Komunikacji do połowy skrzyżowania
z ul. Tartaczną. Obecnie wyjazd z ulicy Tartacznej w Kostrzyńską możliwy jest wyłącznie w kierunku centrum miasta.
Wyznaczony został objazd następującymi ulicami:
- z kierunku od Kostrzyna nad Odrą do centrum miasta: ul. Dobrą, Myśliborską, al. Konstytucji 3 Maja;
- z kierunku od Kostrzyna nad Odrą w kierunku Gdańska i Wałcza: ul. Dobrą, Myśliborską
oraz poprzez skręt w lewo na rondzie Myśliborskim w ul. Słowiańską;
- z kierunku od centrum w stronę Kostrzyna
nad Odrą: al. Konstytucji 3 Maja, Myśliborską
i Dobrą;
- objazd lokalny dla pojazdów do 7 ton w kierunku Kostrzyna nad Odrą: al. 11 Listopada,
ul. Olimpijską, Myśliborską i Dobrą.

Linia nocna nr 502 w kierunku pętli Zagrodowa/Strażacka kursuje od przystanku „Kostrzyńska-MZK” ulicami: Kostrzyńska, Dobra,
Myśliborska, Olimpijska, 11 Listopada i od
przystanku „Żelazna” wraca na stałą trasę.
Z Zawarcia w kierunku przystanku „Kostrzyńska-MZK” do przystanku „Muza” trasa nie
zmienia się. Dalej biegnie ulicami: Olimpijska,
Myśliborska, Dobra i Kostrzyńska.
Linia nocna nr 504 w kierunku pętli Zagrodowa/Strażacka kursuje od przystanku „Kostrzyńska-MZK” ulicami: Kostrzyńska, Dobra,
Myśliborska, Olimpijska, 11 Listopada i od
przystanku „Pl. Słoneczny” wraca na stałą
trasę. Z Zawarcia w kierunku przystanku „Kostrzyńska-MZK” do przystanku „Pl. Słoneczny” trasa nie zmienia się, a następnie biegnie
ulicami: 11 Listopada, Olimpijska, Myśliborska, Dobra i Kostrzyńska.

Zmiany w komunikacji miejskiej
W związku z rozpoczęciem prac na Kostrzyńskiej od 21 maja inaczej kursują niektóre autobusy komunikacji miejskiej. Jak informuje
Miejski Zakład Komunikacji:
Linia zastępcza „T1” kursuje na skróconej trasie Silwana – plac Słoneczny – Silwana.
Na trasie Orląt Lwowskich – Kostrzyńska-MZK – Orląt Lwowskich ulicami: Konstytucji
3 Maja – Myśliborska – Dobra uruchomiona
została zastępcza linia autobusowa „T4”.

Dla linii nr 502 i 504 jadących w kierunku pętli Zagrodowa/Strażacka został uruchomiony przystanek przy ul. Olimpijska w rejonie
skrzyżowania z ul. Słoneczną.

Najdogodniejszym miejscem na przesiadkę
z linii zastępczej „T1” na linie „T2” i „T4”, i odwrotnie, jest węzeł przesiadkowy obejmujący przystanki „Zakład Energetyczny” i „Orląt
Lwowskich”.

Linia nocna nr 501 w kierunku pętli Ustronie
kursuje od przystanku „Kostrzyńska-MZK”
ulicami: Kostrzyńska, Dobra, Myśliborska,
Konstytucji 3 Maja i od przystanku „Zakład
Energetyczny” wraca na stałą trasę. Z Ustronia w kierunku przystanku „Kostrzyńska-MZK” do przystanku „AWF” trasa nie ulega
zmianie, a następnie biegnie ulicami: Konstytucji 3 Maja, Myśliborska, Dobra i Kostrzyńska.

Fot. Bartłomiej Nowosieski

Linie autobusowe nr 106, 115, 119 i 120 rozpoczynają i kończą trasę na przystanku „Kostrzyńska-MZK” zamiast na pętli Wieprzyce
(przy ul. Warzywnej).

Linia nocna nr 503 w kierunku pętli Piaski
od przystanku „Kostrzyńska-MZK” kursuje ulicami: Kostrzyńska, Dobra, Myśliborska
i na przystanku „Alejki” wraca na stałą trasę.

Z Piasków w kierunku przystanku „Kostrzyńska-MZK” do przystanku „Rondo Myśliborskie” trasa nie zmienia się, następnie biegnie
ulicami: Myśliborska, Dobra i Kostrzyńska.
Kursy w soboty, niedziele i święta od przystanku „Orląt Lwowskich” rozpoczynają trasę
na przystanku „Jagiełły”.
Linia nocna nr 505 w kierunku pętli Piaski od
przystanku „Kostrzyńska-MZK” kursuje ulicami: Kostrzyńska, Dobra, Myśliborska, Konstytucji 3 Maja i od przystanku „AWF” wraca na
stałą trasę. Z Piasków w kierunku przystanku „Kostrzyńska-MZK” do przystanku „AWF”
trasa nie zmienia się, dalej biegnie ulicami:
Konstytucji 3 Maja, Myśliborska, Dobra i Kostrzyńska. Kursy w soboty, niedziele i święta
do przystanku „Orląt Lwowskich” od przystanku „Rondo Kosynierów Gdyńskich” jadą
do przystanku „Jagiełły” i tam kończą trasę.
Zawieszone zostało kursowanie linii nr 402
i 403.
Autobusy zatrzymują się na wszystkich przystankach zlokalizowanych przy ich trasach.
Dodatkowo zostały uruchomione przystanki
„Wieprzyce” przy ul. Kostrzyńskiej w rejonie
nieczynnej pętli tramwajowej.
Krzysztof Kropiński, Marcin Pejski
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Wspólnie o akademickości Gorzowa
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki spotkał się w maju z reprezentantami dwóch uczelni – Akademii Wychowania Fizycznego z Poznaniu, w której strukturach znajduje się Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. oraz Akademii im. Jakuba z Paradyża.
O przyszłości ZWKF
Blisko dwie godziny trwały 11 maja rozmowy prezydenta Gorzowa Wlkp. z rektorem
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu prof. Dariuszem Wielińskim i kanclerzem uczelni Stanisławem Kuhnertem.
Spotkanie odbyło się na zaproszenie prezydenta Jacka Wójcickiego. Uczestniczyli
w nim również wiceprezydent miasta Jacek
Szymankiewicz i skarbnik miasta Agnieszka
Kaczmarek.

Budynek dla Miasta, pieniądze dla uczelni
22 maja prezydent Jacek Wójcicki oraz rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża prof. dr
hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska podpisali umowę notarialną w sprawie kupna od
Akademii budynku przy ul. Myśliborskiej.
Kupiony budynek zostanie przeznaczony na
tworzenie gminnego zasobu nieruchomości
w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta. Miasto
obecnie dzierżawi od Akademii budynek
przy ulicy Myśliborskiej. Wykorzystywany

jest na siedzibę kilku wydziałów Urzędu
Miasta Gorzowa Wlkp.
5 mln 400 tys. złotych pozyskane ze sprzedaży uczelnia przeznaczy na rozwój naukowy, poprawę infrastruktury i bazy oraz
badania naukowe. Uzgodniono, iż pierwsza
rata, 2 mln 700 tys. zł, zostanie zapłacona do
31 lipca br., a druga i trzecia – po 1 mln 350
tys. zł – do 31 marca 2019 i 2020 roku.
Akademia im. Jakuba z Paradyża do 2019
roku musi uzyskać prawa do doktoryzowania na dwóch kierunkach. Dotychczas
władze uczelni złożyły wniosek o prawo
do doktoryzowania na językoznawstwie.
W czerwcu złożą kolejny wniosek – tym razem o takie prawo będą starały się dla wydziału technicznego. W Akademii obecnie
studiuje blisko 2,3 tys. osób.
Marta Liberkowska, Ewa Sadowska

Fot. Łukasz Kulczyński

Rozmowy dotyczyły potencjału naukowego
kadry poznańskiej AWF oraz strategicznego
znaczenia uczelni i jej zamiejscowego wydziału w Gorzowie dla rozwoju akademickości miasta. – Rozmawialiśmy o potencjalnej
przyszłości uczelni w świetle proponowanych nowych rozwiązań ustawowych, przygotowywanych przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego – podkreślił prezydent Jacek Wójcicki.

Rektor poznańskiej AWF otrzymał zapewnienie o kontynuacji wsparcia dla rozwoju
i działalności uczelni. ZWKF w Gorzowie
kształci obecnie ponad 600 studentów na
trzech kierunkach studiów I i II stopnia. Są
to: kultura fizyczna, dietetyka i fizjoterapia.
Dziekanem Wydziału jest dr hab. Leszek
Zguczyński.

RIO pozytywnie o budżecie Gorzowa
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z wykonania budżetu za rok
2017 wraz z informacją o stanie mienia.

Przy planowanym budżecie deficytowym
w kwocie 43.604.072 zł Miasto rok 2017 zamknęło nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 11.060.212,79 zł.

Na koniec 2017 roku łączna kwota długu
Miasta wyniosła 115.460.396,03 zł i stanowiła 17,77 % dochodów.
Na sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp., która
zaplanowana była na 30 maja, radni głosowali nad udzieleniem prezydentowi Jackowi Wójcickiemu absolutorium z wykonania
budżetu miasta za 2017 rok. W momencie
zamknięcia numeru wyniki głosowania nie
były jeszcze znane.
Dariusz Wieczorek, Emilia Cepa

Fot. Daniel Adamski

Dochody ogółem w 2017 roku wyniosły
649.766.891,91 zł (99,9% zaplanowanych),
wydatki 638.706.679,12 zł (92,1% zaplanowanych).
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W rejonie Szczecińskiej będzie kanalizacja
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji szykuje się do kolejnej dużej inwestycji. Jej celem będzie budowa w rejonie ulicy Szczecińskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Gorzowskie PWiK 27 kwietnia podpisało
umowę z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gorzowie
Wlkp.” Całkowita wartość projektu wynosi
15.844.224 zł, a wartość dofinansowania to
8.254.860 zł.

– Oprócz dokumentacji projektowej obejmującej sieć kanalizacji sanitarnej, wykonaliśmy również projekty przyłączy od sieci do
samego budynku. Naszym zadaniem, jako
inwestora, będzie wybudowanie sieci wraz
z odcinkami do granic poszczególnych nieruchomości. Reszta, czyli budowa przewodu
kanalizacyjnego na prywatnej posesji, należy do ich właścicieli. Mieszkaniec nie będzie
musiał występować o warunki techniczne
do PWiK i wykonywać projektu budowlanego przyłącza. Jego zadanie ograniczy się
do budowy przewodu, jego inwentaryzacji
geodezyjnej i zgłoszeniu przyłącza do odbioru w Biurze Obsługi Klienta PWiK. Ostatnim krokiem będzie zawarcie umowy na
odbiór ścieków. Projekt przyłącza zostanie
udostępniony nieodpłatnie. To oszczędność
nie tylko finansowa, ale i czasowa. Jest to
związane z efektem ekologicznym, jaki musi
zostać osiągnięty w ramach projektu dla
zachowania dofinansowania. Wzrost liczby
użytkowników korzystających z podłączenia
do sieci kanalizacyjnej musi wynieść co najmniej 240 osób. – kontynuuje Tomasz Czornak.
Nie wszyscy mieszkańcy wyrażają chęć podłączenia się do sieci. Często jest to związane
z posiadaniem przydomowej oczyszczalni
ścieków. – Ścieki odprowadzane do gruntu

Fot. archiwum PWiK

Jak mówi Tomasz Czornak, kierownik działu
inwestycji i rozwoju PWiK, planowany zakres projektu to przede wszystkim budowa
8,42 km sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczecińskiej. Inwestycja dotyczy
ulic: Szczecińska, Moryńska, Stargardzka,
Lipiańska, Nowogardzka, Wolińska, Pełczycka, Cedyńska, Koszalińska, Policka, Gryfińska, Kołobrzeska, Chojeńska, Goleniowska,
Pyrzycka i Metalowców. Przedsięwzięcie
musi zostać wykonane do końca 2019 roku.

powinny być badane pod kątem spełnienia
wymagań jakościowych. W przypadku gdy
ich parametry nie są właściwe, takie oczyszczalnie powinny być likwidowane – uważa
Tomasz Surdacki, zastępca dyrektora ds.
technicznych PWiK. Przypomina, że w obrocie prawnym znajduje się rozporządzenie
dotyczące warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do
ziemi. – Żeby poznać parametry jakościowe
ścieków, należy je poddawać analizom laboratoryjnym przynajmniej dwukrotnie w roku.
Takie badania wykonuje również nasze laboratorium, jednak nikt z mieszkańców nie
zleca nam tych analiz. – kontynuuje.
Prezes PWiK Bogusław Andrzejczak zauważa, że posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków aktualnie nie mają obowiązku
przyłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej. Muszą jednak, zgodnie z wymaganiami prawnymi, badać ścieki i prawidłowo
utylizować osady. – Koszty odprowadzania
ścieków do kanalizacji zbiorczej zawsze są
niższe od kosztów prawidłowego utrzymy-

wania oczyszczalni czy szamb – mówi dalej
dyrektor Surdacki. – Żywotność urządzeń
oczyszczających jest ograniczona, od pięciu
do maksymalnie ośmiu lat, co powoduje, że
należy cały czas w nie inwestować.
Innym kłopotem jest uzyskanie zgody od
wszystkich właścicieli jednej z dróg, w której
planujemy zlokalizować sieć kanalizacyjną,
a którą obecnie mamy wyłączoną z projektu
budowlanego. – Jest to ważne, bowiem tylko
tym odcinkiem możemy doprowadzić kanalizację do kilku kolejnych działek, których
właściciele wyrażają chęć podłączenia się
do sieci – mówi prezes Bogusław Andrzejczak. – Ci mieszkańcy powołali nawet komitet popierający nasze działania, za co należą
im się podziękowania. Komitet ten oddziałuje na sąsiadów, żeby nie blokowali inwestycji. Czynimy starania prawne, żeby uzyskać
zgodę, ale wolałbym, żeby nie musiało odbywać się to na drodze prawnej. Tu chodzi
o podniesienie komfortu życia wszystkim,
obecnie sprzeciwiającym się naszym pracom też… – kończy.
Robert Borowy

„Wakacje bez zagrożeń” po raz szósty
W pierwszy czwartek czerwca w Filharmonii Gorzowskiej odbędzie się
po raz szósty Konferencja Młodzieży „Wakacje bez zagrożeń”.
Hasłem przewodnim tegorocznej edycji
konferencji jest cytat z Johanna Wolfganga
von Goethego „Potykając się można zajść
daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść
się”.

Konferencję organizuje Fundacja „Czysta
Woda” i jej prezes, miejska radna Grażyna
Wojciechowska. Honorowym patronatem
objęli ją prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki
oraz wojewoda lubuski Władysław Dajczak.
Dariusz Wieczorek
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Budżet Obywatelski – sukces gorzowian
Budżet Obywatelski w Gorzowie jest realizowany od sześciu lat. Pierwszy, w niepełnej jeszcze formule,
był poddany pod głosowanie w 2012 roku. W sumie na BO w Gorzowie przeznaczono 22.990.000 zł. Właśnie trwa maraton dyskusyjnych spotkań rejonowych w sprawie pomysłów zgłoszonych do budżetu na
2019 rok.
Od 2012 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego we wszystkich spotkaniach, konsultacjach oraz głosowaniach wzięło udział
blisko 120 tysięcy gorzowian. Zgłosili oni do
realizacji 1.115 pomysłów.
– Budżet Obywatelski to niewątpliwy gorzowski sukces! To zasługa wszystkich
mieszkańców, którym na sercu leży los
i przyszłość miasta – podkreślił prezydent
miasta Jacek Wójcicki. – Po sześciu latach
partycypacji obywatelskiej chcemy podziękować mieszkańcom za dotychczasową
aktywność i poprosić o jeszcze – dodał prezydent.
Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego
została przeprowadzona w 2012 roku, obecnie trwa siódma. Gorzowski Budżet Obywatelski jest jednym z najbardziej innowacyjnych w skali kraju. To Gorzów i gorzowianie
w 2017 roku, jako pierwsi, postawili na debatę i wybór zadań w drodze porozumienia,

bez poddawania ich pod powszechne głosowanie.
Gorzów – na BO wydajemy najwięcej
Jesteśmy w czołówce miast, które przeznaczają najwięcej na budżet obywatelski
w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Według zestawienia przygotowanego przez
Dziennik Gazeta Prawna (22.11. 2017 r.) Gorzów zajmuje trzecią pozycję wśród miast.
Wyprzedziły nas Katowice, gdzie na jednego
mieszkańca przypada 82,25 zł oraz Łódź
– 57,43 zł. W Gorzowie wartość ta wynosi
46,21 zł. Budżet obywatelski to najpopularniejsza forma partycypacji w Gorzowie.
Gorzowski BO w liczbach
118.077 gorzowian uczestniczyło w konsultacjach społecznych w ramach budżetu
obywatelskiego (zgłaszanie pomysłów, spotkania dyskusyjne, głosowanie, ewaluacja)

Harmonogram spotkań w ramach
BO 2019 w czerwcu:
5 czerwca, godz. 17.30 Wieprzyce –
Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Dobra 16
7 czerwca, godz. 17.30 Manhattan –
Zespół Szkół nr 20, ul. Szarych Szeregów 7
12 czerwca, godz. 17.30 Górczyn –
Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Szwoleżerów 2
14 czerwca, godz. 17.30 Osiedle Słoneczne – Szkoła Podstawowa nr 6, ul.
Gwiaździsta 14
19 czerwca, godz. 17.30 Dolinki –
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Nowa 7
14 czerwca, godz. 10.00 spotkanie dla
kategorii oświatowej – sala sesyjna,
Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4
21 czerwca, godz. 17.30 spotkanie dla
kategorii ogólnomiejskiej – sala sesyjna, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4
1.155 pomysłów zgłosili mieszkańcy
100 projektów wybrano do realizacji
49 projektów zrealizowano

Fot. Anna Zaleska

51 projektów jest realizowanych
22.990.000 zł przeznaczono na budżet
obywatelski
Anna Zaleska, Marta Liberkowska

Od lipca możesz złożyć wniosek o 500+
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od 1 lipca br. będzie można składać elektronicznie
wnioski w celu kontynuacji świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Natomiast od 1 sierpnia br. można składać wnioski bezpośrednio w Gorzowskim
Centrum Pomocy Rodzinie – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przy ul. Teatralnej 26:
– w sierpniu: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-17.00,
– w pozostałych miesiącach: w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7.3015.30, we wtorek w godz. 7.30-16.30, zaś w piątek w godz. 7.30-14.30.
Wnioski będzie można składać także korespondencyjnie na adres:
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
ul. Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wlkp.
Dodatkowo od 20 sierpnia do 2 września br. od poniedziałku do niedzieli w godzinach 13.00-18.00 uruchomione będą punkty przyjęcia wniosków na świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” w galeriach handlowych: Galeria
Askana, Galeria Manhattan i Galeria NoVa Park.
Maria Mazurek
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Ratujmy pszczoły. Rośliny miododajne w Gorzowie
Miasto to całkiem dobre miejsce do życia nie tylko dla domagających się karmienia kaczek i gołębi.
Kominy i wysokie budowle
są miejscem lęgowym drapieżnych ptaków, a małe
zbiorniki wodne, które
przed wieloma laty powstały w wyniku działalności człowieka, dziś
tętnią życiem. Poza
żabami – najgłośniejszymi ich mieszkańcami - można w nich spotkać rzadkie traszki, a nawet
żółwie. Największym atutem miast i ich
obrzeży jest różnorodność środowisk oraz
brak oprysków chemicznych. Są one bardzo nadużywane na obszarach rolniczych
i zabijają wiele niczemu niewinnych małych
organizmów.
Od kilku lat mamy w Polsce do czynienia
z wielkim powrotem pszczół do miast. Przoduje w nim Warszawa. Na niektórych budynkach użyteczności publicznej ustawiono ule,
a miód okazał się mniej zanieczyszczony
od tego pozyskanego z terenów rolniczych.
Władze przedwojennego Gorzowa zrobiły
bardzo wiele, żeby była to kraina miodem
płynąca. Żadne miejsce nie powinno się
marnować, więc przyjemne łączono z pożytecznym – większość ulic w mieście była
obsadzona lipami, mieszkańcom dawały

cień, pszczołom nektar. Nie zadbaliśmy właściwie o nie, dziś z tego bogactwa pozostało
niewiele.
Osoby, które nieco więcej wiedzą o drzewach, zaświadczą, że to nie było przypadkowe sadzenie. W kilku miejscach posadzono
kilkadziesiąt, a może i kilkaset drzewek nisko rosnącej lipy krymskiej – drzewa o pięknym pokroju, z lekko połyskującymi liśćmi
i pełnymi nektaru kwiatami.
Sadzenie lipy srebrzystej było nieco bardziej
przypadkowe, ale kilka tych drzew żyje do
dziś, zakwitając najpóźniej spośród spotykanych w Gorzowie lip. Kwitnieniu tego
drzewa towarzyszy piękny zapach, wiadomo
w okolicy, że jest lipiec. Występujące u nas
lipy srebrzyste nie wytwarzają nektaru trującego owady zapylające i są chętnie odwiedzane przez pszczoły i trzmiele. To wynik
selekcji lub... przypadku. W przedwojennym
Gorzowie posadzono również lipę amerykańską.
W parku przy szpitalu na ulicy Walczaka
odziedziczyliśmy po Niemcach dwa tulipanowce amerykańskie, drzewa niezwykłe,
wyjątkowo okazałe. Dziś tulipanowce nie są
już tak wielkim rarytasem, szkółki potrafią
je rozmnażać, trafiły do wielu przydomo-

wych ogrodów, choć zapewne nie wszyscy
właściciele są świadomi, jak duże rosną.
Niestety zasadzony przez Niemców kasztan jadalny – również bardzo cenna roślina
miododajna – nie doczekał naszych czasów.
Jednak w okolicy Technikum Budowlanego
posadzono około 20 lat temu młode drzewo
tego gatunku – dziś ptakom i wiewiórkom
dostarcza swoich smakowitych nasion.
W różnych okolicznościach staram się
chwalić swoim miastem, a dwa okazałe
perełkowce japońskie rosnące na skwerze
przy dawnym empiku dają taką szansę.
Trudno tak piękne egzemplarze tego gatunku znaleźć w innych miastach naszego
kraju. Inna rzadka roślina miododajna – łączeń baldaszkowaty - posłużyła mi w książce „Rośliny miododajne” jako pretekst do
pochwalenia się nadwarciańską panoramą
Gorzowa. Przed wieloma laty na wzgórzach
przy nowym szpitalu posadzono amorfę
krzewiastą, krzew, który kochają pszczoły.
Dziś wielu pszczelarzy zna już ten krzew
i ceni. Jej zebrane w kłosy, drobne fioletowe kwiaty pięknie pachną, dostarczają dużo
nektaru i wytwarzają pyłek kwiatowy o pięknym ceglastym ubarwieniu. Nie poprzestawajmy na tym – sadźmy rośliny miododajne,
dajmy szansę przeżyć pszczołom. Naukowcy twierdzą, że bez nich nie możemy istnieć.

Fot. archiwum Marka Pogorzelca x 2

Marek Pogorzelec
pszczelarz, redaktor miesięcznika „Pszczelarstwo”, autor książki „Rośliny miododajne”
Artykuł powstał w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Ratujmy pszczoły” współfinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze.

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze Gorzowskich Wiadomości Samorządowych (nr 5/230) ukazał się artykuł pt. „Ratujmy pszczoły” z informacją, że
jest to część ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej. Faktem jest, że Fundacja Promocji i Rozwoju Gmin Polskich w 2017 roku rozpoczęła
ogólnopolską kampanię edukacyjną „Ratujmy pszczoły”. Jednak artykuł był jednym z działań miejskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej
„Ratujmy pszczoły” współfinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
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Dni Gorzowa 2018 – Energia Miasta!
Tegoroczne Dni Gorzowa zapowiadają się wyjątkowo atrakcyjnie. Pośród stałych elementów imprezy, takich jak koncerty gwiazd na scenie głównej, działania artystyczne na moście Staromiejskim, organizatorzy zaplanowali wiele nowych propozycji.
Wśród nich Naukowy Piknik o Nosorożcu Gorzowskim i Mistrzostwa Strongmanów.
Ponownie w ramach święta miasta odbędzie się festiwal cygański „Romane Dyvesa”.

Święto wszystkich mieszkańców
Dni Gorzowa 2018 potrwają cztery dni, od 7 do 10 czerwca. – To wyjątkowe wydarzenie, dzięki któremu gorzowianie mogą być razem.
Każdego roku podczas Dni Gorzowa proponujemy mieszkańcom różnorodne formy aktywności – podkreślił prezydent Jacek Wójcicki. –
To siła naszego święta: interdyscyplinarność i różnorodność – dodał.
Prezydent zaprosił do udziału wszystkich mieszkańców miasta i nie
tylko. Zachęcił gorzowian, by zapraszali na ten wyjątkowy czas do
miasta gości z miast ościennych, z całej Polski. W ofercie przygotowanej na Dni Gorzowa każdy znajdzie coś dla siebie. Miasto wypełni
się w tym czasie dobrą energią i humorem!

Czwartek, 7 czerwca
Dni Gorzowa 2018 zaczynamy w czwartek, 7 czerwca, o godzinie
19.00. Na scenie głównej na nadwarciańskich błoniach zaprezentują się cygańscy muzycy z całego świata podczas XXX Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa”. – W tym
roku stawiamy na gwiazdy, których dotąd publiczność gorzowska
nie oglądała – zapowiedział Manuel Dębicki, współorganizator festiwalu.

Piątek, 8 czerwca
W piątek o godzinie 15.00 w Spichlerzu odbędzie się konferencja
naukowa, poświęcona odkrytemu w 2016 roku nosorożcowi gorzowskiemu z udziałem naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
O godzinie 20.00 aktorzy gorzowskiego teatru zaproszą na spektakl
muzyczny „Po prostu miłość”. Spektakl odbędzie się na scenie głównej nad Wartą (przy ul. Fabrycznej). Również w piątek na bulwarze
Wschodnim odbędzie się Edukacyjny Festyn Ekologiczny połączony
z premierą nowego wydawnictwa o nosorożcu gorzowskim, który
będzie uczył mieszkańców miasta postaw proekologicznych.

Sobota, 9 czerwca
W sobotę zaczynamy od sesji referatowej w Spichlerzu z wystąpieniami prezentującymi postęp badań nad odkryciem nosorożca
pt. „Co nowego u gorzowskiego nosorożca?”. Następnie, wspólnie
z Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta i naukowcami z Uniwersytetu
Wrocławskiego, zaprosimy mieszkańców na Piknik Naukowy „Życie
i Śmierć Stefanii z Gorzowa Wielkopolskiego”. Piknik rozpocznie
się o godzinie 14.00, potrwa do 19.00. W sobotę działania na scenie
głównej na błoniach zaczynamy o godzinie 15.00. Zagrają Gorzowska Orkiestra Dęta + Majestic, Cree, Łąki Łan, Defis, Kozak System,
a na koniec zaprosimy na dyskotekę z Radiem Gorzów.

Niedziela, 10 czerwca
W niedzielę zaczynamy o godzinie 10.00 od kontynuacji Pikniku Naukowego przy Spichlerzu. Impreza potrwa do godziny 13.00. Scena
główna rusza od godziny 15.00. Zagrają: Electro Swing Revolution,
Łukasz Łyczkowski & 5 Rano, Adam Bałdych Quartet, Mesajah, Michał Szpak oraz Andrzej Piaseczny. Na koniec zaplanowano pokaz
fajerwerków.
Po raz pierwszy w tym roku zaproponujemy mieszkańcom łatwy
dostęp do szczegółowego planu święta miasta. Dzięki funkcjonującej aplikacji mobilnej ToTu, wykorzystując telefon, w każdej chwili
będziemy mogli sprawdzić najbliższe wydarzenia w ramach Dni
Gorzowa 2018. Aplikację ToTu zainstalujemy za darmo na każdym
telefonie. Po wpisaniu w wyszukiwarkę słów „Dni Gorzowa” odnajdziemy szczegółowy plan święta miasta z informacją o najbliższych
wydarzeniach. – Dzięki takiemu rozwiązaniu niepotrzebny będzie
nam papierowy plan i schemat wydarzenia, wystarczy telefon z dostępem do Internetu – zapewnia twórca aplikacji Maciej Czerniawski.

„Życie i śmierć Stefanii z Gorzowa”
– piknik naukowy
Piątek, 8 czerwca, Muzeum Lubuskie,
ul. Warszawska 35
O godz. 15.00 nastąpi uroczyste podpisanie listu intencyjnego, dotyczącego współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim, Miastem Gorzowem Wielkopolskim i Uniwersytetem Wrocławskim w zakresie wszechstronnej promocji i prezentacji wyników badań oraz wiedzy o historii
odkryć paleontologicznych na ziemi gorzowskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem odkrycia szkieletu nosorożca Stephanorhinus kirchbegensis.
O godz. 16.00 zostanie wygłoszony referat dr. hab. Krzysztofa Stefaniaka i dr. Adama Kotowskiego z Zakładu Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Znalezisko prawie kompletnego szkieletu
wymarłego nosorożca plejstoceńskiego Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) w Gorzowie Wielkopolskim. Historia odkrycia,
badania. Perspektywy dla nauki i regionu”. Zostanie także zaprezentowana koncepcja utworzenia „Parku Kenozoicznego”.
Sobota, 9 czerwca, Spichlerz,
ul. Fabryczna 1-3
W godzinach od 10.00 do 13.00 zapraszamy na godzinne referaty pt.
„Co nowego u gorzowskiego nosorożca” prezentujące postęp badań
nad odkryciem nosorożca. Poruszane będą tematy:
- „Czy Stefan był Stefanią? Czyli co nowego w badaniach szczątków
kostnych nosorożca z Gorzowa? Historia życia i śmierci zapisana
w szczątkach kostnych.”
- „Co jadł gorzowski nosorożec i w jakim żył środowisku?”
- „Gorzowskie jezioro sprzed 120.000 lat i jego tajemnice. Historia
okolic jeziora, w którym znaleziono szczątki nosorożca na podstawie
badań geologicznych.”
Referaty wygłoszą naukowcy Zakładu Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Botaniki Państwowej Akademii Nauk
w Krakowie oraz Zakładu Geologii i Paleogeografii Uniwersytetu
Szczecińskiego.
Sobota, 9 czerwca, godz. 14.00-19.00
i niedziela, 10 czerwca, godz. 10.00-14.00, Spichlerz,
ul. Fabryczna 1-3
Zespół naukowców i studentów z Wrocławia, Krakowa i Szczecina
zaprasza na piknik naukowy. Celem pikniku jest inspirowanie uczestników do bliższego zapoznania się z historią zmian zachodzących
wewnątrz i na zewnątrz Ziemi. Młodszym i starszym gorzowianom
zaprezentuje wiedzę o przeobrażeniach i procesach zachodzących
przez tysiące lat na Ziemi. Naukowcy przedstawią osiągnięcia badawcze oraz odsłonią kulisy swojej codziennej pracy. Na specjalnie
przygotowanych stoiskach będzie można zobaczyć między innymi
szczątki roślinne, wydobyte z zębów gorzowskiego nosorożca oraz
dla porównania z zębów nosorożca włochatego, odkrytego w 1929
roku w Staruni. Będzie można zapoznać się z paleontologią w praktyce, wybierając z osadów jaskiniowych i oznaczając szczątki drobnych zwierząt. Oprócz zajęć praktycznych będzie można obejrzeć
film o wykopaliskach, prowadzonych przez Zakład Paleozoologii
Uniwersytetu Wrocławskiego w Jaskini Biśnik. Najmłodsi uczestnicy
pikniku będą mogli wykonać samodzielnie z gipsu figurki nosorożca
i innych zwierząt kopalnych (amonity), a także wziąć udział w różnych, nieszablonowych zajęciach, konkursach pod hasłem „Paleontologia na wesoło”.
Emilia Cepa, Marta Liberkowska
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Gwiazdy Dni Gorzowa 2018
Gorzowska Orkiestra Dęta + Majestic

Istnieje od 1958 roku! Przez wiele lat orkiestrę prowadził Bolesław Malicki.
Obecnie orkiestrą dyryguje Anna Wiśniewska. Orkiestra jest gospodarzem międzynarodowego festiwalu „Alte Kameraden”. W tegorocznej edycji festiwalu, orkiestra otrzymała nominację do występów podczas Mistrzostw Świata Orkiestr
w Calgary w Kanadzie. Od 2016 roku współpracuje z zespołem reggae Majestic.

Łukasz Łyczkowski & 5 Rano

Pochodzący z Sulęcina Łukasz Łyczkowski w zeszłym roku dotarł do finału
ósmej edycji „The Voice of Poland”. W programie występował w drużynie Tomsona i Barona. Na co dzień pracuje jako instruktor terapii zajęciowej w domu
pomocy społecznej oraz jest wokalistą i autorem tekstów zespołu 5 rano. Zespół gra od 2004 roku, porusza się w konwencji rockowo-bluesowej. Tworzą go
muzycy pochodzący z lubuskich miejscowości – Łagowa i Sulęcina.

Łąki Łan

Zespół gra od 1999 roku, kiedy jego członkowie uczęszczali jeszcze do szkół
średnich. Ich muzyka to połączenie muzyki elektronicznej, funku i rocka. W 2005
roku zespół wydał swój pierwszy album. W 2009 roku muzycy wystąpili na
pierwszych dużych festiwalach, m.in. na Open’erze. W tym samym roku wydali
kolejny album „ŁąkiŁanda”, na którym znalazły się hity: „Propaganda”, „Big baton” i „Selawi”. W 2010 roku album ten uzyskał nominację do nagrody Fryderyk
w kategorii muzyka alternatywna. Zespół dwukrotnie grał na Przystanku Woodstock – w 2010 i 2017 roku. W ostatnich latach dał dziesiątki koncertów w kraju
i zagranicą. Obecnie zespół tworzą: Jarosław „Poń Kolny” Jóźwik, Michał „Bonk”
Chęć, Włodzimierz „Paprodziad” Dembowski, Piotr „Mega Motyl” Koźbielski,
Bartek „Zając Cokictokloc” Królik oraz Marek „Jeżus Marian” Piotrowski.

Electro Swing Revolution

To seria imprez, którą w 2012 roku założyli Justin Fidèle i Louie Prima. Od tego
czasu odbywa się ona raz w miesiącu w słynnym Astra Kulturhaus w Berlinie.
W składzie ostatnich imprez ESR znalazło się wiele najbardziej znanych koncertów i DJ-ów z całej Europy. Partie ESR nie tylko zachwycają się znakomitym
składem, ale zapewniają także bogaty program wspierający z pokazami mody,
lekcjami tańca swingowego, filmami, specjalnościami hula hop itp. Zespół Electro Swing Revolution organizuje również imprezy firmowe i wszelkiego rodzaju
imprezy z huśtawkowymi konceptami eventowymi i artystami takimi jak klasyczne i elektro swingowe koncerty, DJ-e, tancerze swing, pokazy mody vintage, wizualizacje retro i artyści cyrkowi.

Mesajah

Polski wokalista reggae o korzeniach peruwiańsko-hiszpańskich. Pochodzi
z Wrocławia. W 2003 roku był współzałożycielem grupy Natural Dread Killaz.
W 2008 roku zaczął tworzyć jako solista. Wydał cztery albumy: „Ludzie prości”,
„Jestem stąd”, „Brudna prawda”, „Powrót do korzeni”. Za ostatnią płytę 2017
roku został nominowany do nagrody Fryderyk w kategorii Album roku muzyka
korzeni. Mesajah zagrał na największych festiwalach w Polsce, m.in. na Przystanku Woodstock i Ostróda Reggae Festival. Koncertował z takimi artystami
jak: Shaggy, Gentelman czy Wu Tang Clan! Znany jest z hitów: „Każdego dnia”,
„Szukając szczęścia”, „Swoją drogą”, „Lepsza połowa” czy nagrany we współpracy z L.U.C przebój „W związku z tym”.

Cree

To pochodzący ze Śląska zespół blues-rockowy, stylem przypominający muzykę lat 60. i 70. Powstał w 1993 roku. Od początku swojej działalności frontmanem grupy jest Sebastian Riedel. Pomysłodawcą nazwy zespołu był muzyk
Ryszard Riedel, ojciec Sebastiana, którego fascynowała historia i życie Indian,
sam chciał mieć zespół o takiej nazwie. Przez pierwsze lata działalności zespół
nie był znany szerokiemu gronu. Dopiero po udziale Sebastiana Riedla w 2004
roku w programie „Bar VIP” Cree zaistniało medialnie, przyciągając swą muzyką nowe grono słuchaczy, którzy wcześniej nie mieli możliwości poznania twórczości zespołu. W 2013 roku grupa wygrała konkurs Trendy podczas festiwalu
TOPtrendy. Cree koncertuje w kraju i zagranicą. Ma na swoim koncie dziewięć
albumów, w tym dwa koncertowe.

Defis

To polska grupa disco polo założona w 2012 roku. Pochodzi z miejscowości
Głębokie w powiecie łęczyńskim. Najbardziej znanym utworem zespołu jest
„Niespotykany kolor”, który w 2015 roku uzyskał tytuł diamentowej płyty oraz
był hitem lata na festiwalu w Kobylnicy. W 2016 roku zespół zgłosił swoją propozycję do polskiego konkursu Eurowizji.

Kozak System

Ten ukraiński zespół porusza się w gatunkach kozak-rock, ska i folk oraz tradycyjnej muzyce ukraińskiej i bałkańskiej. Zespół istnieje od 2012 roku, lecz
muzycy na ukraińskiej scenie muzycznej istnieją znacznie dłużej za sprawą
zespołu Hajdamaky. Zespół aktywnie wspierał Euromajdan, dając podczas
wieców kilka wystąpień, a także zachęcając ludzi do wzięcia udziału w protestach na Placu Niepodległości. Ponadto lider grupy Iwan Łenio po nocy z 1
grudnia nagrał razem z wieloma ukraińskimi artystami wideoklip do utworu
Kozak Systemu „Brat za brata”, w którym naprzemiennie pojawiają się ujęcia
ze studia nagrań oraz sceny z protestów z Kijowa. W 2014 roku studio nagrań
Lou&Rocked Boys opublikowało w serwisie YouTube utwór „Brat za brata” dzieło współpracy grupy Enej, Kozak System oraz Maleo Reggae Rockers i zarazem gest solidarności z Ukraińcami, protestującymi w Kijowie. W 2014 roku
Kozak System wystąpił wspólnie z Marylą Rodowicz na 51. Festiwalu w Opolu
z piosenką „I warto czekać”. W styczniu 2018 roku zespół został ogłoszony półfinalistą ukraińskich eliminacji do 63. Konkursu Piosenki Eurowizji.

Michał Szpak

Piosenkarz wykonuje muzykę inspirowaną latami 80. i 90. z pogranicza popu,
rocka, pop-rocka, muzyki symfonicznej, ballady i pop opery. Jest zdobywcą
drugiego miejsca w programie X-Factor. W 2013 roku wygrał Festiwal Piosenki Rosyjskiej, na którym zaśpiewał utwór „Oczy czornyje”. Jest laureatem
nagrody SuperPremiery na 52. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (2015). Rok później reprezentował Polskę z utworem „Color of Your Life”
w 61. Konkursie Piosenki Eurowizji oraz zdobył nagrodę w kategorii SuperArtysta oraz Grand Prix Złote Opole na 53. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej
w Opolu. W 2018 odbył trasę koncertową Classica Tour z gościnnym udziałem
swojej siostry, sopranistki Marleny Szpak. Trasa, która liczyła ponad dwadzieścia występów w filharmoniach i teatrach, zakończyła się 28 kwietnia koncertem w Chicago z gościnnym udziałem „Paderewski Symphony Orchestra”. 20
maja w programie Dzień dobry TVN zaprezentował premierowo drugi singel
z nadchodzącego albumu, „King of the Season”, a także zapowiedział datę premiery płyty na 7 września.

Andrzej Piaseczny

To piosenkarz, autor tekstów, aktor oraz osobowość telewizyjna. Jest byłym
wokalistą zespołu Mafia, członkiem Akademii Fonograficznej ZPAV a także Honorowym Obywatelem miasta Pionki. W latach 1997-2010 występował
w serialu Złotopolscy, w którym grał postać Kacpra „Górniaka” Złotopolskiego.
Muzyczną karierę solową rozpoczął w 1998 roku. W tym samym roku wystąpił w duecie z Natalią Kukulską, z którą nagrał piosenkę „Jesteś blisko mnie”,
a także wydał solowy singiel „Znam drogę swą” wykorzystany w ścieżce dźwiękowej do filmu Magiczny miecz – Legenda Camelotu. W 2001 roku z utworem
„2 Long” reprezentował Polskę podczas 46. Konkursu Piosenki Eurowizji. Od
2008 roku współpracuje z Sewerynem Krajewskim, z którym współtworzył
m.in. płytę „Spis rzeczy ulubionych”. W 2015 roku ukazała się płyta „Kalejdoskop”, którą piosenkarz nagrał we współpracy z orkiestrą Metropole Orkest.
Album promowały single „Kalejdoskop szczęścia” i „O sobie samym”. Piosenkarz ma na swoim koncie kilkanaście albumów oraz kilkadziesiąt utworów.
W ostatnich trzech latach zasiadał w jury programu rozrywkowego The Voice
of Poland emitowanego w TVP2.

Informacja podczas Dni Gorzowa

Podobnie, jak w poprzednich latach, w sobotę i w niedzielę na środku mostu Staromiejskiego będzie się znajdowało centrum informacyjne. Wystarczy przyjść do namiotu Wydziału Promocji i Informacji od godzin porannych,
w sobotę od 10.00 do 18.00 i w niedzielę od 12.00 do 17.00. Tutaj otrzymacie
aktualny harmonogram Dni Gorzowa, miejskie gadżety i bieżące informacje
o wydarzeniach święta miasta. Rodziców zapraszamy po opaski dla dzieci, na
których będzie można wpisać numer telefonu opiekuna na wypadek zagubienia się pociechy.

DNI Gorzowa w ToTu

Po raz pierwszy w tym roku zaproponujemy mieszkańcom łatwy dostęp do
szczegółowego planu święta miasta. Dzięki funkcjonującej aplikacji mobilnej
ToTu, wykorzystując telefon, w każdej chwili będziemy mogli sprawdzić najbliższe wydarzenia w ramach Dni Gorzowa 2018. Aplikację ToTu zainstalujemy
za darmo na każdym telefonie. Po wpisaniu w wyszukiwarkę słów „Dni Gorzowa” odnajdziemy szczegółowy plan święta miasta z informacją o najbliższych
wydarzeniach. – Dzięki takiemu rozwiązaniu niepotrzebny będzie nam papierowy plan i schemat wydarzenia, wystarczy telefon z dostępem do Internetu
– zapewnia twórca aplikacji Maciej Czerniawski.
Emilia Cepa
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Poznajmy bliżej ambasadorów Gorzowa – część II
W poprzednim numerze Gorzowskich Wiadomości Samorządowych zapytaliśmy kilku ambasadorów Gorzowa, co myślą o swoim mieście. W tym numerze przedstawiamy kolejne odpowiedzi. Tym razem przepytywani byli: Małgorzata Kocik, Natalia Ślizowska, Dawid Szkudlarek oraz Edward Dębicki.
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Przewodnik
po urzędzie

Honorowy Obywatel Gorzowa:
Edward Korban

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

Jest pedagogiem z wykształcenia, człowiekiem kultury z zamiłowania.
Kocha ludzi i całe życie działa na ich rzecz. Gorzowianin od 1975 roku,
honorowe obywatelstwo przyznano mu w 2013 roku.

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 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 Dróg
ul. Myśliborska 34
e-mail: wdr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 713
Wydział Edukacji
ul. Okólna 2
e-mail: wed@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 750

Fot. Daniel Adamski

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców
ul. Łokietka 22
e-mail: brk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 747
Wszyscy kojarzą Pana z kulturą, ale z wykształcenia jest Pan pedagogiem…
Ukończyłem studia pedagogiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracowałem w szkole z nakazu pracy, kiedyś otrzymywało się taki nakaz. Jak wspomniałem dyrektorowi
o studiach, powiedział, że najpierw trochę popracuję. Studia odbywałem później. Byłem i pedagogiem, i metodykiem w powiecie myśliborskim.
Zaczynałem pracę na wsi, w Stawie. Potem pracowałem w Myśliborzu.
Jeszcze mieszkając w Myśliborzu, przyczynił się
Pan do powstania kilku placówek kultury w okolicach…
Pracowałem w szkole, natomiast w kulturze działałem społecznie. Związany byłem ze Szczecińskim Towarzystwem Kultury i działałem w Myśliborskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym.
Zajmowałem się kulturą w powiecie myśliborskim,
przyczyniając się do rozszerzania albo powstawania ośrodków kultury między innymi w Barlinku,
w Pełczycach, w Myśliborzu. To była moja pasja.
Od 1975 roku jest Pan gorzowianinem. Pracował
Pan dwanaście lat jako dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki…
W Gorzowie zależało mi na rozbudowie środowisk
artystycznych. Wymyśliliśmy, na osiedlu Staszica na trzech budynkach, nadbudowę pracowni
i mieszkań, tzw. jaskółek. W tamtych czasach to
umożliwiało sprowadzenie artystów do Gorzowa.
Zamieszkali tam głównie plastycy. Moją wielką
troską było ogarniać ciepłem ludzi kultury – szukać, stwarzać im warunki.
Co uważa Pan za swój największy wkład w gorzowską kulturę i sztukę?
Gdybym maleńką cząsteczkę z Gorzowa chciał
dla siebie, to żeby mi do końca wolno było patrzeć
na Spichlerz. Obroniłem go przed największym
nieszczęściem – rozbiórką. Z wieloma ludźmi odbudowaliśmy go, podobnie jak Wojewódzki Dom
Kultury, obecną willę Pauckscha przy Wale Okrężnym. Patrzę na nią teraz z troską, bo są to srebra
Gorzowa.
Perełką było Biuro Wystaw Artystycznych. Kiedyś
każde województwo powoływało takie biura. Zwlekałem z tym tak długo, jak się dało, żeby to była
galeria z prawdziwego zdarzenia. Nie było w mieście lokalu, a nie chciałem tworzyć byle czego.

Udało się dogadać ze Stilonem i zorganizowaliśmy
jedno z najpiękniejszych biur w Polsce, znakomicie prowadzone przez Jerzego Gąsiorka.
Organizowaliśmy z Jerzym Gąsiorkiem plenery
tkackie, wraz z plastykami gorzowskimi z Mieczysławem Rzeszewskim na czele. To była unikalna
sprawa. Wybitni artyści polscy, począwszy od Abakanowicz, zainteresowali się odpadkami produkcyjnymi gorzowskiego Stilonu, z którego powstawały dzieła sztuki – tak zwana tkanina unikatowa.
Dzięki temu te plenery i ich owoc były wydarzeniem w kraju.
Jak przeszedł Pan na emeryturę, nie potrafił Pan
spokojnie siedzieć w miejscu…
Społecznie przepracowałem 59 lat. Jestem związany z gorzowskim Uniwersytetem Trzeciego
Wieku. Na początku funkcjonowałem w radzie programowej i jako przyszły tak zwany rektor byłem
studentem. W 1998 roku pomagałem, a od 1999
roku jestem prezesem (obecnie honorowym prezesem – przyp. red.). Uniwersytet przeżywał wtedy
kryzys. Zająłem się uporządkowaniem finansów,
przeprowadzeniem remontu i pozyskaniem kadry.
Te szesnaście lat prezesowania traktuję jako sukces i o tym mówią sami słuchacze uniwersytetu.
Jak przyszedłem, konto było zerowe. Odchodząc
dobrowolnie, z zarządem zostawiliśmy w kasie
270 tysięcy złotych. Jednak moją największą korzyścią było to, że byłem związany ze wspaniałymi ludźmi, miałem przepięknie wypełnioną pracą
emeryturę i ta praca tworzyła sukces.
Za Pana kadencji powstały oddziały terenowe
Uniwersytetu Trzeciego Wieku…
Włączyłem się w umocnienie dwóch istniejących
filii i dwie powołałem. Uczestniczyłem w powołaniu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Międzyrzeczu, Międzychodzie, Barlinku, Myśliborzu, Witnicy.
Powstał też pierwszy uniwersytet na wsi – w Bogdańcu.
Czym zajmuje się Pan dzisiaj?
Oświacie i kulturze poświęciłem całe swoje życie. Rozpoczynając jako praktyk, później włączałem się do działalności społecznej. Jako przeszło
osiemdziesięciolatek działam dalej. Jestem wiceprzewodniczącym Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Reprezentuję tam Uniwersytet Trzeciego
Wieku, żeby odciążyć prezesa Czesława Gandę.
Pełnię też funkcję radnego Lubuskiego Sejmiku
Seniorów. Zajmuję się seniorami, dla nich pracuję,
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#StądJestem
oczywiście społecznie. W Uniwersytecie zajmuję
się organizacją wycieczek dla słuchaczy, organizuję też turnusy rehabilitacyjne we współpracy
z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie.
Czym jest dla Pana tytuł Honorowego Obywatela
Gorzowa?
Takich ludzi, jak Edward Korban, są w Gorzowie tysiące. Przyznanie mi tego tytułu jest największym
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Przewodnik
po urzędzie

wyróżnieniem, jakie mnie spotkało w życiu. Kłaniam się mojemu miastu, kocham to miasto, kocham ludzi, którzy mają prawo mieć własną ocenę
o Edwardzie Korbanie. Mogę tylko za to podziękować i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy.

Wydział Geodezji i Katastru
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wkg@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 653

Dziękuję za rozmowę.
Emilia Cepa

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego
ul. Myśliborska 34
e-mail: wgt@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 763

Sto lat pani
Heleny!

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

Setne urodziny obchodziła w maju gorzowianka Helena Petrus. Z tej okazji
prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki
wraz z wojewodą lubuskim Edwardem Dajczakiem oraz kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego Mirosławą
Winnicką odwiedzili jubilatkę. Wręczyli jej kwiaty i złożyli życzenia.
Pani Helena urodziła się 14 maja 1918 roku
w miejscowości Chocieńczyce na Wileńszczyźnie. W 1945 roku w wyniku repatriacji
osiedliła się w Toruniu. Tam wyszła za mąż
i urodziła córkę. W 1956 roku przeprowadziła się wraz z rodziną do Gorzowa Wlkp., gdzie
mieszkali już jej rodzice i rodzeństwo. Podjęła
pracę w Zakładach Papierniczych, a następnie
w Zakładach Włókien Chemicznych „Stilon”.
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Łącznie przepracowała 31 lat. Ma córkę, dwie
wnuczki oraz dwoje prawnucząt.
W Gorzowie obecnie mieszka pięć osób, które
w tym roku kończą sto lat oraz dziesięć osób,
które mają więcej niż sto lat. Najstarszą spośród zacnego grona jest 105-latka.
Emilia Cepa

Wydział Inwestycji
ul. Myśliborska 34
e-mail: win@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

8 maja Udo Edelmann odebrał Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wlkp.
Odznakę wręczył wiceprzewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Jan
Kaczanowski.

Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wor@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 531

jął pracę w hucie szkła w Ichendorf. Szybko
awansował na stanowiska kierownicze. W hucie tej brał udział w rekonstrukcji starożytnego szkła z muzeum w Kolonii. W latach 80.
ub. wieku pod jego nadzorem huta w Immenhausen wyprodukowała „Edycję rzymskiego
szkła”. Był zaangażowany w budowę fabryki
szkła w Chinach oraz pełnił funkcję doradczą
w hutach w Gwatemali i Portugalii. W latach
90. w hucie szkła kryształowego w Derenburgu/Harz przekazywał swoje doświadczenie
studentom z uczelni artystycznych z Berlina,
Hildesheimu, czy Zamku Giebichenstein.

Wydział Podatków i Opłat
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wpo@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 647

Fot. Łukasz Kulczyński

Odznaka honorowa dla Edelmanna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 812

Niemiecki rzeźbiarz i projektant szkła Udo Edelmann urodził się i mieszkał w Landsbergu (dzisiejszym Gorzowie Wlkp.) do 1945 roku. Mając
siedem lat, musiał uciekać z rodziną na zachód.
Trafili do Szlezwiku-Holsztyna, gdzie młody
Edelmann po raz pierwszy zetknął się ze szkłem.
– Kiedy zobaczyłem pierwszy raz szklarza z tą
długą rurką, którą wyciąga z pieca ze szkłem,
pomyślałem, że on chyba wdmuchuje w to
szkło swoją duszę – opowiadał redaktorowi Dariuszowi Barańskiemu dwa lata temu. Wczesne
kontakty ze szklarzami pochodzącymi z Sudetów, Śląska i Rumunii miały istotny wpływ na
dalszą drogę zawodową Udo Edelmanna.
Studiował chemię, kształcił się w Szkole Zawodowej Obróbki Szkła, a następnie pod-

Przez ponad 20 lat wraz z żoną prowadził
„Szklany Dom przy wieży ciśnień” w Rheinbachu. Tam powstała jego własna linia produkcyjna. Prace artysty znajdują się w niemieckich zbiorach muzealnych, a także w muzeach
w Nowym Jorku, Londynie i Lozannie.
W 2012 roku nawiązał kontakt z rodziną Broniszów z Gorzowa Wlkp. Szczególnie ważne
było dla niego spotkanie z Zofią Bronisz, która
przybyła do Gorzowa po opuszczeniu rodzinnych Baranowicz. Połączyły ich podobne przeżycia i doświadczenia. W 2016 roku w gorzowskim Spichlerzu można było oglądać wystawę
jego prac. Obecnie każdego roku stara się odwiedzać nasze miasto.
Emilia Cepa

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
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
19 czerwca, godz. 15.30-16.30
e-mail:sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349
Wiceprzewodniczący
Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
#kochamGORZOW
12 czerwca, 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. 15.0016.00 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
5 czerwca, godz. 15.30-16.30
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 608 077 756
Okręg nr 1 (Zawarcie)
Maria Surmacz
Prawo i Sprawiedliwość
20 czerwca, 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
#kochamGORZOW
4 czerwca, 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
26 czerwca w biurze przy
ul. Hawelańskiej 5, godz. 11.00-12.30
26 czerwca w Urzędzie Miasta, pok. 219,
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
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Segregować śmieci potrafią
nawet dzieci

Fot. archiwum przedszkola
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W maju w ramach kampanii edukacyjnej dla mieszkańców Gorzowa
Wlkp. „Gorzów miastem bez odpadów” przeprowadzony został konkurs
wiedzy „Segregowanie śmieci?...to potrafią nawet dzieci!”. Kampanię
dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Do udziału w konkursie prezydent Gorzowa
Wlkp. zaprosił cztery gorzowskie placówki:
Przedszkole Miejskie Nr 10 im. Jasia i Małgosi, Przedszkole Miejskie Nr 23 im. Małego
Tygryska Pietrka, Szkołę Podstawową nr 5 im.
Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku i Szkołę
Podstawową nr 15 im. Baśniowy Dom.
Konkurs w formie aktywnej zabawy miał na
celu sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej zasad selektywnej zbiórki odpadów. Wszystkie
dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone gadżetami wykonanymi z materiałów ekologicznych. Nagrodą główną dla zwy-

cięskich grup są wycieczki na pole golfowe
oraz na składowisko odpadów w Chróściku.
Dzieci będą mogły tam zobaczyć, jak wygląda
proces segregacji, jakie są sposoby odzysku
surowców wtórnych na przykładzie odpadów
suchych i bezpiecznych. Na przykładzie pola
golfowego będą mogły zrozumieć, na czym
polega rekultywacja terenu, tzn. jak z byłego
składowiska odpadów można odzyskać i zagospodarować teren. Dodatkową atrakcją dla
dzieci będzie przejażdżka wózkiem golfowym
(melexem) po polu golfowym.
Małgorzata Antonowicz Walczak

Cyfrowe przedszkolaki
We wrześniu ub. r. w miejskich przedszkolach nr 3, 7, 21, 29 i 32 oraz w listopadzie ub. r. w Miejskim Przedszkolu nr 1 Miasto Gorzów Wielkopolski otworzyło osiem dodatkowych oddziałów dla dzieci 3 i 4-letnich, dla których zabrakło
miejsc w wiosennym naborze do gorzowskich przedszkoli.
Nowe oddziały zostały utworzone poprzez
adaptację pomieszczeń w przedszkolach,
adaptację budynków gospodarczych (przedszkoli nr 1 i 32), bądź poprzez przystosowanie
pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 13 dla
dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 29. Miasto
wyremontowało i wyposażyło sale. Zatrudniono 16 nauczycielek oraz utworzono 12 etatów
obsługi.
Dodatkowo w przedszkolach tych zostaną
zmodernizowane place zabaw, zakupione tablice interaktywne oraz pomoce dydaktyczne,
w tym oprogramowanie do prowadzenia zajęć logopedycznych. Nauczyciele skorzystają

z nowoczesnych form doskonalenia zawodowego w zakresie m.in. wykorzystania tablic
interaktywnych w pracy z dziećmi, zabaw
z elementami integracji sensorycznej oraz
szkolenia z Metody Ruchu Rozwijającego I i II
stopnia.
Dla dwunastu grup dzieci 5-letnich w maju
i w czerwcu odbywają się warsztaty teatralne,
zarówno w teatrze, jak i z aktorami w przedszkolach. Zabawy z charakteryzatorem czy
choreografem są interesującą formą wzmacniania u dzieci umiejętności komunikacji i wyrażania uczuć.

#StądJestem
Miasto planuje również doposażenie w specjalistyczne pomoce dydaktyczne miejskich
przedszkoli integracyjnych nr 9, 14 i 27.
W Miejskim Przedszkolu nr 27 plac zabaw
zostanie uzupełniony o dodatkowe elementy,
natomiast w przedszkolach nr 9 i 14 powstaną
Sale Doświadczania Świata. Zakupione pomoce mają wspomóc i urozmaicić pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W przedszkolach tych trwają już dodatkowe
zajęcia specjalistyczne dla dzieci z opiniami
o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzone przez psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów i logopedów.
Dodatkowo, w ciągu kilku miesięcy nauczycie-
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le z miejskich przedszkoli integracyjnych nr
9, 14 i 27 będą mogli skorzystać ze szkoleń
w zakresie m.in. terapii ręki, prowadzenia Sali
Doświadczania Świata, terapii miofunkcjonalnej oraz indywidualnej stymulacji słuchowej.
Działania są finansowane w ramach projektu
„Cyfrowe przedszkolaki” - Oś 8. Nowoczesna
edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności
i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane
poza formułą ZIT, projekt złożony przez Miasto Gorzów Wlkp. Wartość projektu wynosi
2.515.101,44 zł, zaś kwota dofinansowania to
2.137.836,22 zł.
Magdalena Łabuza

Zjadą do nas z trzech kontynentów
Na Międzynarodowym Festiwalu Tańca „Folk Przystań” wystąpią artyści
z Ameryki Południowej, Europy i Azji. Będzie można oglądać koncerty, odpocząć w Kreatywnej Strefie Relaksu, a także bawić się z zespołami w ramach
Klubu Przyjaciół Festiwalu…
Aż trudno uwierzyć, że w czerwcu będziemy
obchodzić już 25. urodziny MFT „Folk Przystań”. Wydarzenia festiwalu rozpoczną się
24 czerwca, a wielki finał nastąpi 30 czerwca. Działania festiwalu nie zamkną się tylko
w granicach Gorzowa. Obejmą również mieszkańców gminy Kłodawa i sięgną aż do Barlinka, Kostrzyna, Myśliborza i Skwierzyny.
Już wiadomo, że do Gorzowa przyjedzie około
trzystu tancerzy i muzyków z Kolumbii, Kazachstanu, Malezji, Łotwy, Indonezji, Czech,
Ukrainy, Rumunii, Bułgarii i Polski. Będą rywalizować w międzynarodowym konkursie
tanecznym, ale przede wszystkim będą dzielić
się swoją kulturą, muzyką, tańcem i pięknymi
strojami. Na scenach pośród międzynarodowych grup zaprezentują się także lokalne zespoły: ZTL „Mali Gorzowiacy”, ZT „Aluzja” i ZA
„Buziaki”.

Fot. archiwum ZTL Mali Gorzowiacy

W programie zaplanowano koncerty w Amfiteatrze, czyli Koncert Powitalny i Koncert
Galowy, przegląd konkursowy w Teatrze im.
J. Osterwy, występy w Kłodawie pod nazwą
„Lasy i obertasy”, a także powrócono do tradycji wspólnego, ponadreligijnego uczestnictwa
we mszy świętej. Nowością będą dodatkowe
działania w przestrzeni miasta – na osiedlu
Górczyn przy fontannie Motylia powstanie
specjalna Kreatywna Strefa Relaksu, w której w czasie festiwalu mieszkańcy będą mo-

gli spędzać czas wolny, zarówno leniwie, odpoczywając przy miłej muzyce i w rodzinnej
atmosferze, jak i kreatywnie, biorąc udział
w warsztatach i zabawach.
Bieżące wydarzenia i informacje znajdują się
na stronie: www.festiwal.gorzow.pl oraz na
Facebooku www.facebook.com/festiwal.gorzow.
Alicja Zell

PROGRAM FESTIWALU:
24.06, godz. 9.00 - Jubileuszowa Msza
Święta, kościół pw. Pierwszych Męczenników Polskich
25.06, godz. 20.00 - Koncert Jubileuszowy „Łączy nas taniec”, Amfiteatr
(bilety 5 zł, do nabycia w kasach Amfiteatru przed koncertem lub w Młodzieżowym Domu Kultury – na pozostałe wydarzenia wstęp wolny)
26.06, godz. 17.00 - „Kłodawskie lasy
i obertasy”, Kłodawa
27.06, godz. 16.00 - Koncert konkursowy, Teatr im. J. Osterwy
29.06, godz. 19.00 - Koncert Galowy,
Amfiteatr
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Jerzy Wierchowicz
#kochamGORZOW
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
#kochamGORZOW
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: adwokaci@blink.pl
tel. 601 773 887
Izabela Piotrowicz
Platforma Obywatelska
4 czerwca, 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
#kochamGORZOW
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: k.kochanowski76@gmail.com
tel. 696 428 918
Marta Bejnar-Bejnarowicz
#kochamGORZOW
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: rada.gorzow@gmail.com
tel. 601 940 121
Marcin Kazimierczak
#kochamGORZOW
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
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Gdzie w Gorzowie kopią piłkę?
Przed nami Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji. Z pewnością wielu z nas zasiądzie przed ekrany,
by kibicować reprezentacji naszego kraju. A jakim drużynom możemy przez cały rok kibicować na własnym, lokalnym podwórku?
ZKS Stilon Gorzów
Drużyna seniorów zajmuje miejsce w środku tabeli III ligi grupy trzeciej. W szkoleniu
młodzieży najlepiej wygląda sytuacja juniorów młodszych Stilonu Gorzów, którzy grają
w Centralnej Lidze Juniorów U-17, w której
mają dużą szansę na utrzymanie się na tym
poziomie rozgrywek. ZKS Stilon zapewnia
również szkolenie we wszystkich pozostałych grupach wiekowych.

piłkarskich przy ulicy Żwirowej. Stworzy to
dodatkowe tereny i boiska do piłki nożnej.
Piast Gorzów – Karnin
To klub z pogranicza gmin Gorzowa i Deszczna, rozgrywający swoje mecze na Społecznym Ośrodku Sportu i Rekreacji, utworzonym dzięki staraniom wieloletniego prezesa
Klubu Jerzego Leśniewskiego. Do niedawna
jeszcze III-ligowiec, dziś walczy o utrzymanie na poziomie IV ligi.

Warta Gorzów
Drużyna seniorów na sześć kolejek przed
zakończeniem rozgrywek lubuskiej IV ligi
zapewniła sobie zwycięstwo i awans do III
ligi, dołączając tym samym do ZKS Stilon.
Podobnie jak Stilon, Warta szkoli dzieci i młodzież we wszystkich kategoriach
wiekowych. Juniorzy starsi uczestniczą
w zachodniej grupie Centralnej Ligi Juniorów. Juniorzy młodsi walczą o awans do CLJ
juniorów młodszych.

MUKS Stilon Gorzów
To klub piłki kobiecej z Gorzowa. Złote czasy przypadają na lata 90., gdy zawodniczki
trzykrotnie zostawały mistrzyniami Polski
na trawie oraz pięciokrotnie na hali. Ponadto
pięć razy grały w finale Pucharu Polski, trzy
razy zajmując pierwsze miejsce. Obecnie
klub gra w II lidze (trzeci poziom rozgrywek),
opierając swoją kadrę przede wszystkim na
wychowankach klubu.

Włodarze klubu na czele z prezesem Zbigniewem Pakułą planują utworzenie boisk

Iskra Gorzów
B-klasowy zespół z gorzowskiego Zaka-

nala, założony w 2005 roku, rozgrywający
swoje mecze na boisku przy ul. Strażackiej.
Największym sukcesem zespołu był awans
do klasy A po sezonie 2013/2014. Niestety
przygoda ta trwała jedynie rok. Obecnie rozgrywają swoje mecze w gorzowskiej B klasie, w której zajmują czwarte miejsce.
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Maksymilian
Klub powstał w 2007 roku i od początku
skupia się na szkoleniu dzieci i młodzieży do
15. roku życia. Jesienią trampkarze PUKS-u reprezentowali nasze miasto w Centralnej Lidze Juniorów U-15. Od niedawna swoje treningi prowadzą na popularnej „Kukule”,
gdzie szkolą się chłopcy od kategorii skrzata
do trampkarza.
Uczniowski Klub Sportowy Chemik Sport
Akademia
Powstał w 2012 roku. Podobnie jak PUKS,
szkoli młodzież od kategorii skrzata (U-7)
do trampkarza (U-15). Swoje treningi prowadzą głównie na przyszkolnych Orlikach
oraz halach sportowych, ale również w pobliskich Chwalęcicach i Bogdańcu. Odnoszą
sukcesy nie tylko sportowe, ale również organizacyjne. Już jesienią 2018 roku powinniśmy zobaczyć największy z nich: Football
Park, czyli Nowoczesne Centrum Piłkarskie
ze sztuczną trawą III generacji z pełnym zapleczem sanitarnym.
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Progres Gorzów
Klub powstał w 2013 roku. Skupia się na
prowadzeniu treningów dla dzieci i młodzieży od 5. roku życia z założeniem, że podopieczni będą szkoleni aż do wieku seniora.
Treningi klubu odbywają się na boiskach
przy ul. Maczka oraz w Wojcieszycach. W sezonie 2016/2017 Progres został mistrzem
województwa lubuskiego w kategorii do lat
13, co w klubie jest odbierane dopiero jako
zapowiedź dalszych sukcesów.
Dawid Kuraszkiewicz

Mini Mistrzostwa Świata w Gorzowie
Zanim zaczniemy emocjonować się poczynaniami Roberta Lewandowskiego, Łukasza Fabiańskiego, Kamila Glika czy Kamila Grosickiego, swoje „mistrzostwa świata” rozegrają dzieci w wieku 12 lat na kompleksie sportowym przy ul. Mickiewicza i Krasińskiego.
Zasady turnieju organizowanego przez Gorzowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz
Miasto Gorzów Wlkp. są bardzo proste –
każda ze zgłoszonych drużyn wylosuje państwo, które będzie reprezentować w czasie
gorzowskiego turnieju. Następnie mecze
rozgrywane są na tych samych zasadach jak
w Mistrzostwach Świata FIFA 2018, z tym

wyjątkiem, że drużyny, które odpadną z turnieju, rozgrywają również mecze o miejsca
od 17 do 32. Swój udział w turnieju, oprócz
miejscowych i okolicznych drużyn, zapowiedziały ekipy z miast partnerskich Gorzowa
Wlkp.: Sumy (Ukraina), Cava de’Tirreni (Włochy), Frankfurtu nad Odrą (Niemcy), a także
dwie drużyny z Hiszpanii i jedna z Czech.

Rozgrywki grupowe rozpoczną się już 1
czerwca. Wielki finał zaplanowany jest na 3
czerwca. W tych dniach przekonamy się, czy
wyniki naszego turnieju pokryją się z tym
rozgrywanym na przełomie czerwca i lipca
w Rosji.
Dawid Kuraszkiewicz
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Czeka na Ciebie strefa kibica
Na gorzowskich błoniach przy ulicy Fabrycznej powstanie Gorzowska Strefa Kibica. Będzie działała przez
miesiąc. Rozpocznie się wraz z otwarciem Mistrzostw Świata w Rosji, czyli 14 czerwca, a zakończy meczem finałowym 15 lipca.
Gorzowska Strefa Kibica będzie rozłożona
w namiocie o wielkości 300 m2 wraz z miejscami siedzącymi wokół na gorzowskich
błoniach. Mecze będą transmitowane na
ekranie o powierzchni16 m2 oraz na co najmniej dwóch telewizorach. Dodatkowo organizator przygotuje ofertę gastronomiczną
dla widzów, a także – w czasie wybranych
meczów – strefę zabaw dla dzieci.
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Gorzowską Strefę Kibica zorganizuje Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
„Rozwój”. Zostanie dofinansowana z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. kwotą 50.000 zł.
Dawid Kuraszkiewicz

Mistrzostwa
Świata w piłce
nożnej w Rosji
W wyniku losowania grup do tegorocznych mistrzostw świata
w piłce nożnej Polska drużyna
znalazła się w grupie H. Rywalami naszej reprezentacji są: Senegal, Kolumbia oraz Japonia.
TERMINARZ ROZGRYWEK
z udziałem polskiej drużyny:
19 czerwca (wtorek), godz. 18.00
Polska – Senegal
24 czerwca (niedziela), godz. 21.00
Polska – Kolumbia
28 czerwca (czwartek), godz. 17.00
Polska – Japonia
30 czerwca rozpoczną się 1/16 finału. Tego
dnia zagrają drużyny z grup A, B, C i D. Mecze odbędą się o godz. 17.00 i 21.00.
Pozostałe terminy rozgrywek podamy w lipcowym numerze Gorzowskich Wiadomości
Samorządowych.
Emilia Cepa

