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Dziękuję gorzowianom za tak liczne uczestnictwo. Wasza obecność potwierdza potrzebę kontynuacji, ale także konieczność stałej pracy nad harmonogramem i atrakcjami Dni Gorzowa. Tak
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się jeszcze lepiej, jeszcze ciekawiej spędzali czas, jeszcze radośniej świętowali.
Dziękuję serdecznie ludziom, którzy zaangażowali przy organizacji Dni Gorzowa swoje serca
i czas. Efekt Waszej pracy to cztery dni z zadowoloną publicznością, to sens zaangażowania
i kilku, ba! kilkunastu tygodni przygotowań.
Dni Gorzowa 2018 to już historia. My już dziś zaczynamy myśleć o kolejnych. Tak, by za rok ponownie zgromadzić na nadwarciańskich błoniach najlepszą publiczność na świecie. Jeszcze raz,
z całego serca, Wam gorzowianie dziękuję!
Jacek Wójcicki
Prezydent Gorzowa Wlkp.
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Za nami cztery wyjątkowe dni. Święto miasta w tym roku to energia jego mieszkańców. Różnorodna oferta muzyczna, mnogość wydarzeń towarzyszących oraz możliwość zapoznania się
ofertą gorzowskich artystów, rękodzielników i przedsiębiorców. W czasie Dni Gorzowa energia
miasta skupiała się w jego centrum i to jest siła tego święta.
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Wakacje, niech będą bezpieczne
22 czerwca dla ponad 19 tysięcy gorzowskich uczniów zabrzmiał ostatni szkolny dzwonek! Uczniowie
spakowali plecaki i oficjalnie rozpoczęli wakacje. Wcześniej, najstarsi z nich, zdawali ostatnie egzaminy.
W maju pożegnaliśmy 1.280 absolwentów gorzowskich szkół średnich. Większość z nich przystąpiła do
egzaminu maturalnego i opuściła szkolne mury.
By młodzież bezpiecznie wróciła z wakacji,
w pierwszym tygodniu czerwca odbyła się
konferencja „Wakacje bez zagrożeń”. Celem
spotkania było uświadomienie młodzieży
potencjalnych zagrożeń, związanych z wolnym, wakacyjnym czasem.

Konferencję otworzył prezydent miasta Jacek Wójcicki, który złożył młodzieży życzenia spokojnych i radosnych wakacji. Jednocześnie zaapelował o rozwagę i ostrożność
podczas wakacyjnego wypoczynku. - Chciałbym przywitać Was w niezmienionym składzie na początku roku szkolnego -podkreślił.
W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia
był cytat z Johanna Wolfganga von Goethego
„Potykając się można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się”. Tematyka
wykładów i prelekcji konferencji skupiła się
na zagrożeniach ze strony narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych, ale
także na umiejętności reagowania na przemoc oraz sposobie radzenia sobie z konsekwencjami prawnymi zachowania młodzieży.

Fot. Daniel Adamski

Wydarzenie po raz kolejny było przygotowane przez radną niezależną Rady Miasta
i prezesa Fundacji „Czysta Woda” Grażynę
Wojciechowską.

W konferencji w tym roku brali udział
przedstawiciele nadburmistrza Frankfurtu
nad Odrą, miasta partnerskiego Gorzowa.
Z Niemiec przyjechały również dwa specjalistyczne wozy strażackie.

Stypendia Prezydenta
Zanim uczniowie rozpoczęli wakacje, 96
z nich za reprezentowanie naszego miasta
w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych, otrzymało z rąk prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego stypendia
naukowe i artystyczne.
- Jesteście naszą przyszłością; To wy będziecie decydować o naszych losach, o losach miasta. Jestem spokojny o przyszłość
Gorzowa, widząc pełną salę wybitnie zdolnych uczniów – powiedział Jacek Wójcicki.

Fot. Łukasz Kulczyński

To szósta edycja konferencji. Spotkanie odbyło w Filharmonii Gorzowskiej.

Stypendia naukowe i artystyczne Miasta Gorzowa Wlkp. dla najzdolniejszych uczniów
gorzowskich szkół są przyznawane od
1997 r. Łącznie nagrodzono 1256 uczniów.
Gorzów corocznie może poszczycić się
laureatami i finalistami wielu dyscyplin na
wszystkich szczeblach.
Marta Liberkowska, Dariusz Wieczorek

Fot. Łukasz Kulczyński

Prezydent zachęcał młodzież, by odważnie
reprezentowała nasze miasto, w którym zdobywa i poszerza wiedzę. -Bądźcie ambasadorami Gorzowa, stąd jesteście – zaapelował.
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Zostań ambasadorem naszego miasta!
Każdy może zostać oficjalnym ambasadorem Gorzowa. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału
w kampanii GORZÓW #Stąd Jestem.
Czekamy na historie gorzowian związane
z miastem. Wybierzemy dziesięć najciekawszych, a z autorami nawiążemy współpracę
przy realizacji spotu promującego miasto.
Na listy czekamy do końca sierpnia.
„Dołącz do nas
- zostań ambasadorem Gorzowa”
Każdy mieszkaniec miasta, związany z nim
od urodzenia lub z wyboru, jest jego najlepszym przedstawicielem. Teraz dodatkowo
każdy, kto opisze i zaprezentuje swoją historię z miastem związaną, będzie miał szanse
zostać oficjalnym ambasadorem Gorzowa.
W ramach miejskiej kampanii wizerunkowo-tożsamościowej GORZÓW #Stąd Jestem zapraszamy mieszkańców do podzielenia się
swoją życiową historią pod hasłem „Gorzów
dla mnie to …”
Przed dwoma miesiącami, podczas inauguracji miejskiej kampanii GORZÓW #Stąd
Jestem, zapowiedzieliśmy wspólne działania z mieszkańcami miasta. Pierwsza część
kampanii była promowana przez znanych
gorzowian - ambasadorów miasta w kampanii GORZÓW #Stąd Jestem.

Każdy, kto ma do opowiedzenia swoją historię z miastem Gorzów w tle może do nas
napisać. Czekamy na maile i listy do końca
sierpnia.

Nasi oficjalni ambasadorowie (20 osób) wybiorą dziesięć najciekawszych, najbardziej
niezwykłych historii mieszkańców. Z tak wybraną „dziesiątką” nawiążemy współpracę.
Zaprosimy ich do współpracy podczas realizacji spotu promującego miasto.

Na listy i maile czekamy pod adresem: Urząd
Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4,
66-400 Gorzów Wlkp., z dopiskiem #StądJestem, lub pod adresem e-mail: stadjestem@
um.gorzow.pl.
Marta Liberkowska

Fot. Daniel Adamski

- Teraz dajemy sygnał wszystkim, że każdy
może działać na rzecz swojej małej ojczyzny.
Zarówno będąc tu na miejscu, ale i mieszkając gdzieś w Polsce, czy na końcu świata.
Następną grupą ambasadorów będą, obecnie być może anonimowi dla wielu z nas,
mieszkańcy miasta. Którzy? Zobaczymy, bo
czekamy na ciekawe historie – powiedział
prezydent Jacek Wójcicki.
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Nowi ambasadorowie GORZÓW #Stąd jestem
Mamy kolejnych ambasadorów miasta. W ramach kampanii GORZÓW #Stąd Jestem do grona 16 ambasadorów dołączają cztery osoby: Maria Szupiluk, Lech Piasecki, Sebastian Świderski i Dawid Kownacki.
To mieszkańcy Gorzowa lub z tego miasta
pochodzący, którzy osiągają sukcesy poza
granicami miasta i kraju.
Dokładnie dwa miesiące po oficjalnej inauguracji miejskiej kampanii wizerunkowo-tożsamościowej GORZÓW #Stąd Jestem,
przedstawiamy sylwetki kolejnych ambasadorów naszego miasta. Wśród nich znaleźli
się sportowcy i wybitny pedagog. Ich grono
wciąż będzie się powiększać.

LECH PIASECKI - polski

kolarz szosowy i torowy,
mistrz świata amatorów
i torowy mistrz świata zawodowców, zwycięzca Wyścigu Pokoju, pięciu etapów
w Giro d’Italia, lider Tour de
France. Pierwsze mistrzowskie kilometry
pokonywał z „Orlętami Gorzów”.

tancerzy i młodzieży. Odznaczona: Medalem
Komisji Edukacji Narodowej (2001), Zasłużony Działacz Kultury (2003), za wybitne
zasługi dla rozwoju miasta Odznaka Honorowa Miasta Gorzowa Wlkp. (2006), Medal
Lubuski Animator Kultury (2006), wielokrotnie nagradzana przez Lubuskiego Kuratora
Oświaty i Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

SEBASTIAN ŚWIDERSKI - polski, gorzowski,

siatkarz, w latach 1995 –
2000 odnoszący sukcesy
z gorzowskim zespołem
Stilon Gorzów, w latach
1996 - 2011 reprezentant
kraju (322 występy), Srebrny
medalista mistrzostw świata 2006, dwukrotny uczestnik igrzysk olimpijskich (Ateny
2004 i Pekin 2008), na których wraz z reprezentacją zajął dwa razy piąte miejsce. Z Gorzowem związany do dziś rodzinnie.

MARIA SZUPILUK –

animator, kierownik artystyczny i choreograf zespołu tańca ludowego „Mali
Gorzowiacy”, jeden z najbardziej znany pedagogów, odznaczona i zasłużona dla kultury
polskiej, wychowała kilka pokoleń polskich

DAWID

KOWNACKI

– urodzony 14 marca
1997 w Gorzowie, polski
piłkarz występujący na
pozycji napastnika we
włoskim klubie Sampdo-

ria oraz w reprezentacji Polski. Z ogromną
szansą na powołanie do kadry na Mistrzostwa Świata w Moskwie w 2018. Swoja karierę zaczynał w GKP Gorzów Wielkopolski,
z miastem wciąż związany rodzinnie.
Kampania GORZÓW #Stąd Jestem trwa od
początku roku. W jej ramach m.in. przeprowadziliśmy już akcję „Zakochani w Gorzowie”, malowaliśmy murale z serduszkiem,
współorganizowaliśmy Spotkania Kobiet
Autentycznych. W marcu zaprezentowaliśmy pierwszych szestastu ambasadorów
miasta.
Obecnie mamy ich dwudziestu i wciąż prowadzimy rozmowy z kolejnymi.
Zadaniem ambasadorów jest reprezentowanie miasta w swoich codziennych działaniach: zawodowych i życiowych, bycie dumnym i szczęśliwym mieszkańcem Gorzowa…
Celem kampanii GORZÓW #Stąd Jestem jest
przekonanie „nieprzekonanych”, że Gorzów
to miasto wyjątkowe: dobre do życia, świetne do pracy, jeszcze lepsze do startu zawodowego, realizacji pasji i prywatnych celów.
Stąd, z Gorzowa, pochodzą ludzie, którym
się udało, którzy nie boją się realizować marzeń i osiągać celów.
Marta Liberkowska

Dobre rady dla seniorów
Gorzowscy seniorzy mają większą wiedzę o oszustwie „na wnuczka”, o prawach konsumenta oraz gdzie
i od kogo uzyskać pomoc, gdy zostaną oszukani. W bibliotece im. Zbigniewa Herberta odbyło się pierwsze
spotkanie z cyklu „Seniorem być, czyli jak bezpiecznie żyć”.
- Na kolejne zapraszam wszystkich, nie tylko seniorów. Pokażemy, jakimi metodami
działają oszuści i jak nie dać się przestępcom – powiedział prezydent Gorzowa Jacek
Wójcicki.
- Gorzów zamieszkuje 30 tysięcy seniorów.
Rośnie liczba naciągaczy, którzy docierają
do osób starszych, by proponować im nieuczciwe zakupy. Najlepszą metodą, aby do
tego nie dopuścić, jest uświadamianie niebezpieczeństwa – dodał.

Biuro gorzowskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców udziela rocznie
ponad 4 tysiące porad prawnych. – Duża
cześć tych spraw dotyczy seniorów, którzy
najłatwiej stają się ofiarami przestępstw –
przyznał miejski rzecznik konsumentów Tomasz Gierczak.

Organizatorem spotkań jest Urząd Miasta,
Komenda Miejska Policji oraz Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie
Wielkopolskim.
Dariusz Wieczorek

- Rolą biblioteki jest też działalność edukacyjna. Zwracam się do wnuczków; przyprowadźcie na to spotkania swoją babcię,
swojego dziadka – zaapelował Sławomir
Szenwald, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta.

Fot. Daniel Adamski

- Profilaktyka, ciągłe mówienie o coraz bardziej wyrafinowanych metodach złodziei
i oszustów sprawdza się. Ludzie natychmiast powiadamiają policję, nie dają się
naciągać – podkreślił komisarz Arkadiusz
Mucha, zastępca komendanta gorzowskich
policjantów.
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Kolejny etap przebudowy Sikorskiego
Wykonawca przebudowy ulicy Sikorskiego rozpoczął w sobotę (23 czerwca) rano kolejny etap. Planowane są prace
związane z remontem torowiska na ulicy Sikorskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Jancarza i ul. Estkowskiego.
W związku z powyższym planowane są następujące zmiany w organizacji ruchu:
Nastąpi częściowe zamknięcie skrzyżowania ul. Sikorskiego, Estkowskiego i Jancarza. Na północnej jezdni ul. Sikorskiego na
odcinku od Estkowskiego do ul. Żelaznej
ruch pojazdów będzie odbywał się w dwóch
kierunkach. Ułatwi to dojazd od al. 11 Listopada do ul. Estkowskiego. Południową jezdnią ul. Sikorskiego od ul. Żelaznej będzie
można dojechać wyłącznie do ul. Jancarza
i następnie do ul. Dworcowej lub Składowej.
Na ul. Jancarza (jadąc od strony al. 11 Listopada) będzie można również nawrócić na
wysokości zjazdu do PKS i następnie skręcić w ul. Sikorskiego. Taką możliwość będą
miały jedynie pojazdy osobowe. Nie będzie
możliwości bezpośredniego wjazdu z ul.
Jancarza w kierunku al. 11 Listopada oraz
w ul. Estkowskiego. Ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Jancarza do ul. Dworcowej będzie dwukierunkowa jednak bez możliwości
przejazdu od ul. Dworcowej w ul. Jancarza
(na tym odcinku będzie „ślepa”). Dojazd od
al. Konstytucji 3 Maja i Estkowskiego do ul.
Jancarza będzie możliwy ul. Dworcową lub
ul. Sikorskiego i al. 11 Listopada, gdzie kierowcy będą mogli zawrócić na pierwszym
przejeździe przez torowisko zlokalizowanym 230 m od skrzyżowania z ul. Żelazną.
Dojazd od ul. Składowej do al. 11 Listopada
będzie kierowany poprzez dwukierunkową
ul. Dworcową, al. Konstytucji 3 Maja, ul. Estkowskiego i Sikorskiego.
Fot. Bartłomiej Nowosielski

W związku z ograniczeniami w ruchu, zawężeniami jezdni, mniejszym ruchem
pojazdów (z uwagi na zamknięcie ul. Kostrzyńskiej) nastąpi wyłączenie sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego,
Estkowskiego i Jancarza.
Krzysztof Kropiński / Wydział Dróg

Kolejny etap prac na Gwiaździstej
W poniedziałek (4 czerwca) wykonawca przebudowy
ulicy Gwiaździstej przystąpił do kolejnego, drugiego etapu prac; zamknięty został kolejny odcinek ulicy
o długości około 140 metrów - od wjazdu do Gorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (z zachowaniem wjazdu) do połowy skrzyżowania z ul. Gwiaździstą boczną
(przy wjeździe do kościoła).
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojście przez plac budowy do posesji i instytucji zlokalizowanych przy ulicy Gwiaździstej. Z uwagi na zakres prac wyznaczone wcześniej objazdy do ul. Olimpijskiej i Gwiaździstej
pozostaną bez zmian.
Dojazd do budynków nr 1-4 przy ul. Gwiaździstej będzie zapewniony od
strony ul. Olimpijskiej. Ruch po tym odcinku drogi ulicy Gwiaździstej będzie odbywał się po kruszywie - prosimy zachować szczególną ostrożność oraz zwracać uwagę na oznakowanie drogowe.
Paweł Najdora / Wydział Dróg
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Ścieżka rowerowa wzdłuż Warty coraz bliżej
Na liście zatwierdzonych wniosków w ramach programu Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 znalazły się
dwa projekty „gorzowskie”, dzięki którym w naszym mieście powstanie nowa ścieżka rowerowa, a Park Siemiradzkiego zostanie zrewaloryzowany.
Władze Gorzowa otrzymały od lidera pierwszego projektu potwierdzenie przyznania
unijnego dofinansowania. Liderem projektu
jest Powiat Marchijsko-Odrzański, a partnerami trzy niemieckie gminy, jedno niemieckie stowarzyszenie oraz Miasto Gorzów po
polskiej stronie. Przedmiotem projektu po
polskiej stronie jest budowa 700-metrowej
ścieżki rowerowej wzdłuż Warty od strony
bulwaru, od ulicy Cichońskiego do ulicy Teatralnej. Całkowita wartość projektu to ponad 3,1 mln euro (dofinansowanie wynosi 85
% – prawie 2,7 mln euro), udział Gorzowa to
prawie 505 tys. euro (a dofinansowanie prawie 429 tys. euro).
Projekt nosi nazwę Szlak stolic i dotyczy
budowy ścieżek rowerowych o łącznej długości 5.389 metrów, które będą elementem
europejskiego szlaku rowerowego EuroVelo.
Realizacja projektu pozwoli na lepsze wykorzystanie na pograniczu polsko-niemieckim
wspólnego dziedzictwa przyrodniczo-turystycznego regionu.

Lider projektu w komunikacie uznał, iż jego
realizacja ma być kamieniem węgielnym
kolejnych inicjatyw, jak i również trwałej
i ciągłej współpracy. Planowane są już kolejne wspólne projekty takie jak np. poprawienie współpracy przygranicznych jednostek
ratowniczych, wspólna promocja regionu

Odry-Warty-Noteci i kolejne etapy rozbudowy tras rowerowych EuroVelo. Projekt stanowi podstawę aktualnej i przyszłej współpracy transgranicznej i umożliwia obopólne
poznanie się i wymianę sprawdzonych modeli i metod.
Dariusz Wieczorek

Spichrzowa znów
dwukierunkowa
Wykonawca modernizacji estakady kolejowej 7 czerwca
przywrócił ruch dwukierunkowy na odcinku od skrzyżowania z ul. Chrobrego i Mostu Staromiejskiego do ul. Herberta.
W ostatnich miesiącach odcinek ten z uwagi na trwającą modernizację
funkcjonował jako jednokierunkowy, w kierunku od ul. Hejmanowskiej do
Mostu Staromiejskiego.
W związku z powyższym zmianie ulegnie organizacja ruchu na skrzyżowaniu Most Staromiejski – Spichrzowa – Chrobrego:
• możliwość skrętu w prawo z mostu w ul. Spichrzową,
• możliwość przejazdu na wprost ulicą Spichrzową w obu kierunkach,
• możliwość wyjazdu z ul. Pionierów w ul. Spichrzową w lewo i w prawo.
Na odcinku ul. Spichrzowej między ulicami Herberta i Hejmanowskiej
wykonawca wprowadził zwężenie jezdni na długości około 50 m i ruch
odbywa się wahadłowo (sterowanie sygnalizacją świetlną).
Prace przy estakadzie wzdłuż ul. Spichrzowej nadal będą wymagać okresowego zajmowania jezdni na czas dostaw materiałów, betonowania.
W takich przypadkach wykonawca zobowiązany będzie prowadzić ręczną
regulację ruchem.
Rafał Krajczyński /Miejski inżynier ruchu

Przebudowa Stilonowej
W poniedziałek (11 czerwca) rozpoczęła się przebudowa
ulicy Stilonowej. Prace są realizowane w trzech etapach,
tak by minimalizować utrudnienia w ruchu.
W pierwszej kolejności przebudowany zostanie odcinek od skrzyżowania
z ul. Zamenhofa do połowy skrzyżowania z łącznikiem drogowym przebiegającego przy budynku nr 30, który łączy ulicę Pomorską z ul. Stilonową.

Ze względu na zakres przeprowadzanych prac, kierunek ruchu
na tym łączniku zostanie odwrócony na kierunek ruchu od ul.
Pomorskiej do ul. Stilonowej. Dodatkowo zostanie wyznaczony
objazd od ul. Zamenhofa i ul. Dywizjonu 303 do ul. Stilonowej i ul.
Walczaka przez ul. Okólną i Nową.
Przebudowa ul. Stilonowej obejmuje odcinek od skrzyżowania
z ul. Zamenhofa do skrzyżowania z ul. Walczaka.
Paweł Najdora / Wydział Dróg
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Budowa hali
widowiskowosportowej
ruszy w ciągu
dwóch lat

Inwestycje dla sportu bez
wsparcia
Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało na swojej stronie aktualizację planu rocznego i wieloletniego inwestycji o szczególnym
znaczeniu dla sportu. Niestety, tylko jedna z dwóch gorzowskich inwestycji sportowych otrzyma dofinansowanie, i to w znacznie okrojonym zakresie.

Jest już pozwolenie na budowę
hali widowiskowo-sportowej
przy gorzowskiej Słowiance.
Dokument ten pozwala rozpocząć prace w ciągu dwóch najbliższych lat.
– Musimy rozpocząć i rozpoczniemy. Gorzowianie nie będą czekali na ten obiekt,
jak na remont ul. Kostrzyńskiej, czyli
nieomal 40 lat – zadeklarował prezydent
Jacek Wójcicki.

Rep. wiz. Daniel Adamski

Do 2 lipca do Ministerstwa Sportu i Turystyki zostanie złożony kolejny wniosek,
w którym Gorzów nadal będzie wnioskował o obiecane 30 mln złotych (netto).
Niedawno resort zaktualizował wykaz
inwestycji, które otrzymają dofinansowanie. Z dokumentu wynika, iż nasza
hala może liczyć tylko na 15 mln zł, co
uniemożliwia realizację zadania.

Jednym z priorytetów w planowanych inwestycjach jest dla naszego miasta budowa
hali sportowo-widowiskowej. Na ten cel zabezpieczono 30 mln złotych. O drugą część
środków – 30 mln zł (netto), wnioskowaliśmy
do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pomimo
poprawnie złożonego wniosku i dopełnienia
wszelkich formalności, ministerstwo zapisało na ten cel 15 mln złotych. Tak przedstawiona sytuacja oznacza dla budżetu Gorzowa jeszcze większy wysiłek finansowy
i tym samym konieczność zabezpieczenia
dodatkowych – olbrzymich środków.

– Jestem mocno zdeterminowany, aby
wybudować halę. Mamy świadomość,
że ministerstwo przyznało nam tylko 15
milionów złotych. Mam jednak nadzieję,
że nie wszyscy beneficjenci będą w stanie podjąć się zgłoszonych zadań, bądź
pojawią się oszczędności. Dla nas dofinansowanie ze środków zewnętrznych
jest bardzo ważne – tłumaczył prezydent
Wójcicki.
Całkowity koszt budowy hali widowiskowo-sportowej to 60 mln złotych. Miasto
już zabezpieczyło w swoim budżecie 30
mln. Wniosek, który w ciągu najbliższych
dni trafi do ministerstwa, zostanie oceniony w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Fot. Łukasz Kulczyński

Ewa Sadowska

Niestety, to nie koniec niekorzystnych informacji dla gorzowian, które dotarły do
nas z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nasze miasto nie otrzyma obecnie żadnego
wsparcia na modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krasińskiego. Zadanie
zostało zgłoszone do Planu Wieloletniego
„Programu o szczególnym znaczeniu dla
sportu” i oficjalnie złożone w grudniu 2016
r. Inwestycja uzyskała akceptację społeczną gorzowskich środowisk sportowych;
zostało podpisane porozumienie z Polskim
Związkiem Lekkiej Atletyki, który obejmie
nadzorem procedurę certyfikacji stadionu III
stopnia. Zadanie przy Krasińskiego zostało
zakwalifikowany do Planu Wieloletniego decyzją z 19 czerwca 2017 r. Zgodnie z harmonogramem programu w marcu 2018 r.
został złożony wniosek do Planu Rocznego
wraz z kompletem dokumentów: koncepcją
budowy, pozytywną opinią PZLA projektu
budowlanego, pozytywną opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz
zgodą konserwatora zabytków do prowadzenia robót budowlanych. Przedłożone zostało również pozwolenie na budowę.

Wiemy już, że choć zadanie to zostało ujęte w tzw. Planie Wieloletnim, to w tym roku
nie otrzymamy żadnych środków, a szansa na dofinansowanie może pojawi się
w przyszłym. Całkowity koszt tego zadania
to 10 mln 584 tys. zł brutto, dofinansowanie
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na
poziomie 70% kosztów kwalifikowanych to
niemal 6 mln zł. Inwestycja została zabezpieczona w budżecie miasta Uchwałą RM
z dnia 28 lutego 2018 r i środkami w wysokości 4.683.193 zł.
Wiadomo już też, że do Gorzowa nie trafi wsparcie z rządowego program rozwoju
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) ogłoszony przez
Ministerstwa Sportu i Turystki.
Gorzów złożył w lutym 2018 projekt na dofinansowanie pięciu otwartych stref aktywności. Były to lokalizacje wskazane przez
mieszkańców w budżecie obywatelskim.
Koszt całkowity realizacji inwestycji to
429.573 zł brutto, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej to 200 tys. zł,
wkład własny 229 tys. zł. Poziom dofinansowania od 25.000 zł do 35.000 zł za jedną
siłownię, uzależniony był od dochodu gminy
(czyli wskaźnika G), który był jedynym kryterium oceny. Decyzją ministerstwa dofinansowanie otrzymały gminy, których wskaźnik
nie był wyższy niż 1.350 zł na mieszkańca.
Gorzów ze swoim wskaźnikiem 1.652,22 zł
na mieszkańca, pomimo pozytywnej opinii
wniosku, okazał się za bogaty na takie dofinansowanie...
Ewa Sadowska
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Pół miliona dla maluchów
Do gorzowskich żłobków z programu Maluch+ trafi br. 468.600 zł. Środki te pozwolą na doinwestowanie naszych placówek, a tym samym poprawią
komfort opieki nad dziećmi, warunki pracy kadry
oraz będą kolejnym wsparciem dla gorzowskich
rodzin.
196.800 zł zostanie wydane na adaptację i wyposażenie pomieszczeń dla 12 dzieci w wieku do lat trzech w Żłobku nr 2 przy ul. Obryckiej 1.

Fot. Daniel Adamski

Żłobek Miejski Nr 1 otrzyma dotację w wysokości 43.200 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie 24 miejsc, Żłobek Miejski nr 2 dotację w wysokości 12.600 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie
siedmiu miejsc, Żłobek Miejski nr 3 – 36 tysięcy zł z przeznaczeniem
na funkcjonowanie 20 miejsc, a Żłobek Miejski nr 4 – dotację w wysokości 180 tysięcy zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie 100
miejsc.
Dariusz Wieczorek

Nowe wnioski na 500+

Czas na „Dobry Start”

Już od 1 lipca można drogą elektroniczną składać
wnioski w celu kontynuacji świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Od 1 lipca 2018 r. można składać elektronicznie
wnioski w celu otrzymania świadczenia z Programu „Dobry Start”. Program ten to 300 zł wsparcia
wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom.

Wnioski w formie papierowej będzie można składać (osobiście lub
za pośrednictwem poczty) w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie
od 1 sierpnia.

Natomiast od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski bezpośrednio, w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie, w Dziale Świadczeń
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przy ul. Teatralnej 26.

W sierpniu Centrum będzie otwarte od poniedziałku do piątku od
7.30 do 17.00, w pozostałe miesiące czynne jest: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, a w piątki
od 7.30 do 14.30.

Wnioski będzie można składać także korespondencyjnie na adres:
Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego ul. Teatralna 26 66-400 Gorzów
Wlkp.

Wnioski drogą korespondencyjną należy wysłać na adres: Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wlkp.

W sierpniu wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 17.00, w innych miesiącach w poniedziałek, środę
i czwartek w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorek w godzinach 7.30
– 16.30, zaś w piątek w godzinach 7.30 – 14.30.

Od 20 sierpnia do 2 września punkty przyjęć wniosków na świadczenia z programu 500+ będzie można też składać w galeriach handlowych (Askana, Manhattan i NoVa Park). Będą one czynne każdego
dnia tygodnia, od godziny 13.00 do 18.00.
Dariusz Wieczorek

Dodatkowo od 1 sierpnia do 2 września 2018 r. od poniedziałku do
niedzieli w godzinach 13.00-18.00 uruchomione będą punkty przyjęcia wniosków na świadczenie z Programu „Dobry Start” w galeriach
handlowych: Askana, Manhattan i NoVa Park.
Ewa Bielska
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

SŁONECZNE WAKACJE

W programie: zajęcia plastyczne, integracyjne, taneczne, komputerowe oraz gry i zabawy.
Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - oferta dostosowana do wieku i zainteresowań
uczestników. Codziennie serwowany będzie mały poczęstunek. Zajęcia od godz. 10.00 do 14.00.
Termin: 02 - 06.07.2018 r.
Planowana liczba uczestników: 20 osób w wieku 7 - 14 lat
Organizator: MCK KLUB KULTURY ZODIAK, ul. Słoneczna 63
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SZT UKA SZEŚCIU ZMYSŁÓW
Warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat.
Pięć spotkań z pięcioma artystami
reprezentującymi różne dziedziny sztuki.
Każdy warsztat poświęcony jest jednemu ze
zmysłów (np. wzrok, słuch, dotyk)
i będzie trwać 4 godziny.
Termin: 17-31 lipca r.
Planowana liczba uczestników:
20 osób x 5 spotkań
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„Z Nelą przez kontynenty”

Cykl zajęć animacyjno-edukacyjnych inspirowany serią książek „Nela mała
reporterka”. Dzieci poznają kontynenty, ich przyrodę i zwierzęta, tradycje i obyczaje
kulturalne mieszkańców różnych regionów świata, ich stroje i potrawy. W planie
wycieczki, zajęcia animacyjne, warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, florystyczne,
taneczne; pogadanki, gry i zabawy, turnieje wiedzy, konkursy tematycznie związane
z motywem przewodnim. W programie m.in.: 1. Ameryka Południowa- Tańce
latynoamerykańskie – warsztaty taneczne, Piniata – zajęcia plastyczne; 2. Europa
Środkowa Smaki dzieciństwa – warsztaty kulinarne, Ginące zawody – wycieczka
i warsztaty rękodzielnicze w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej
w Mniszkach. 3. Ameryka Północna - Nie tylko pióropusze – zabawy i gry z grupą
rekonstrukcyjną Raven, Ikony popkultury – zajęcia plastyczne; 4. Australia Skaczemy jak kangury – przestrzenna gra planszowa, Uwaga Koala! – projektowanie
australijskich znaków drogowych; 5. Europa Zachodnia - Francuski szyk – warsztaty
projektowania w pracowni Natalii Ślizowskiej, w królestwie tulipanów – zajęcia
plastyczne; 6. Azja - Rangoli – indyjska sztuka dekoracji – zajęcia plastyczne, Ikebana
– warsztaty florystyczne w pracowni Kwiatki Małgorzatki; 7. Arktyka - Zagroda
reniferów – wycieczka do wioski lapońskiej w Czelinie, W krainie lodu - zajęcia
plastyczne; 8. Afryka - BiblioAfree-ka – pokój zagadek - escape room, Egzotyka na
wyciągnięcie ręki – wycieczka do Poznańskiej Palmiarni; 9. Ameryka Środkowa
- Poszukiwacze skarbów – podchody, Kraina wulkanów – zabawy z piaskiem
kinetycznym; Finał: 1. Spotkanie z Nelą – autorką serii książek „Nela mała reporterka”,
2. Bal narodów – prezentacja strojów, gry i zabawy.
Termin: lipiec-sierpień 2018 r.

Organizator: MOS
Warsztaty w ramach programu Kultura Tędy

Szacowana liczba uczestników we wszystkich działaniach to ok. 3000 osób
Organizator: WIMBP Zajęcia dedykowane dla dzieci w wieku 6-12 lat;
organizowane w każdej filii miejskiej
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GORZÓW - MOJE MIASTO

Zajęcia profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci w wieku klas
1-5 z okolic Klubu Kultury MCK Jedynka. Warsztaty plastyczne,
muzyczne, teatralne, wyjścia do muzeum, teatru, kina
Termin: 02-06.07.2018
Planowana liczba uczestników: 25 osób w wieku 12 - 14 lat
Organizator MCK: KLUB KULTURY JEDYNKA, ul. Chrobrego 9

SCHODAMI DO KULT URY

Projekt skupia się na mieszkańcach, ich
wspomnieniach i historiach, oraz miejscach w bliskim
otoczeniu Schodów Donikąd – niegdyś ciekawym
symbolu Gorzowa, teraz nieużytku czekającym na
remont i ponowne zagospodarowanie. Miejsce to
stanie się punktem odniesienia dla darmowych,
międzypokoleniowych, integrujących i aktywizujących
warsztatów filmowych prowadzonych z udziałem
mieszkańców. Odbędzie się również plenerowa
projekcja filmowa prezentująca dokonania uczestników.
Termin: 6-8.07. 2018 r.
Planowana liczba uczestników:
30 (2 grupy warsztatowe)
Organizator: MOS Projekt dofinansowany przez
Narodowe Centrum Kultury, w ramach programy
„Kultura: interwencje”

Sportowe półkolonie
na Słowiance 2018

6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć
w tym m.in. nauka i doskonalenie pływania,
elementy nauki gry w tenisa ziemnego
i golfa, gry i zabawy sportowe
Zajęcia organizowane w VIII cyklach od
końca czerwca do połowy sierpnia.
Planowana liczba uczestników: W I cyklu
może wziąć udział 75 osób.
Organizator: Słowianka W półkoloniach
mogą wziąć udział dzieci i młodzież od
ukończonego 6 roku życia do 14 roku życia.
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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: Manuel Dębici, Bogusław Dziekański,Przemysław Raminiak oraz Cezary Żołyński.
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Przewodnik
po urzędzie
Architekt Miejski
Dariusz Górny
e-mail: dariusz.gorny@um.gorzow.pl
tel. 602 491 302
Biuro Egzekucji Administracyjnej
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: bea@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 740
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
ul. Sikorskiego 5
e-mail: bsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 893
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców
ul. Łokietka 22
e-mail: brk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 747
Biuro Zarządzania Systemami
Informatycznymi
ul. Łokietka 22
e-mail: bsi@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 545
Kancelaria Prezydenta Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: kpm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 543
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
ul. Sikorskiego 5 pok. 4
e-mail: bhp@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 851
Straż Miejska
ul. Łokietka 22
e-mail: ksm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 728
po godz. pracy UM - 697 662 343
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Kazimierza Wielkiego 1
e-mail: usc@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 891
Wydział Administracyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wad@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 663
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz
ul. Łokietka 22
e-mail: aka@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 862
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
ul. Łokietka 22
e-mail: wzk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 652
Wydział Budżetu i Rachunkowości
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wbr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 522
Wydział 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

lipiec 2018

Obywatelski raport
Przedstawiamy stan realizacji zadań
z Budżetu Obywatelskiego 2018 na dzień 18.06.2018 r.
Kategoria ogólnomiejska:
* Integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych (okolice Filharmonii). Architekt
Krzysztof Grzegorzewski opracowuje dokumentację projektową do 30.06. WGT* – tel. 95
7355 819.
* Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne V.E.P.
Adam Świerczyński z Gorzowa wykonało dokumentację projektową. WIN* – tel. 95 7355 978.
* Zawody ekstremalne w skateparku w Parku Kopernika oraz zawody smoczych łodzi
na Warcie. Zawody ekstremalne na przełomie
sierpnia i września zorganizuje stowarzyszenie
Rowerzyści Aktywiści z Gorzowa. Zawody smoczych łodzi zorganizuje Klub Sportowy Admira
od lipca do września. WKS* - tel. 95 7355 736.
Kategoria rejonowa:
* Przebudowa ulicy Tkackiej (Zamoście). Na
przetarg 13.06 nie wpłynęła żadna oferta. Poszukiwanie wykonawcy robót z tzw. wolnej ręki.
WIN – tel. 95 7355 978.

ski). Gucałło Architektura Szymon Gucałło do
końca lipca wykona dokumentację projektową.
WGT – tel. 95 7355 845.
* Budowa parkingu przy Placu Jana Pawła II
(Manhattan). PPU Drogbud J.Dzitko, H.Błaszyk
z Gorzowa wykona zadanie do 30.07. WDR* –
tel. 95 7355 713.
* Remont chodników przy ul. Hubala (Manhattan). 30.05. na przetarg nie wpłynęła żadna
oferta. Poszukiwania wykonawcy robót z tzw.
wolnej ręki. WIN – tel. 95 7355 978.
* Oświetlenie: ul. Bazaltowej (Piaski), w rejonie
Placu Jana Pawła II (Manhattan), ul. Zwiadowców i Minerów (Wieprzyce), części ul. Warzywnej (Wieprzyce), ul. Witnickiej (Wieprzyce),
części ul. Komandosów (Wieprzyce). Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „LUX” Jerzy Kaźmierczak wykona dokumentację do 31.07. WDR
tel. 95 7355 855.
* Remont chodnika przy ul. Lelewela (Staszica)
– PHU Monika Pecyna wykona zadanie do 30.09.
WDR – tel. 95 7355 713.

* Zagospodarowanie podwórek przy ul. Zbąszyńskiej, Krótkiej, Kobylogórskiej (Zakanale).
PHU Monika Pecyna z Gorzowa wykona zadanie
do 28.07. ZGM/ADM 2* tel. 95 7387150.

* Remont schodów przy ul. Sportowej 1-3 i ich
oświetlenie (Staszica). Trwa procedura wyboru
wykonawcy w trybie zapytania o cenę. WDR –
tel. 95 7355 713

* Zagospodarowanie terenu przy ul. Strażackiej (Zakanale). Przygotowywania do podpisania umowy z firmą Poraj z Gorzowa. WGT – tel.
95 7355845.

* Budowa chodnika wzdłuż odcinka ul. Londyńskiej (Staszica). PPU Drogbud J.Dzitko,
H.Błaszyk wykona zadanie do 30.07. WDR – 95
7355 713.

* Zagospodarowanie podwórka przy ul. 30
Stycznia 19 (Śródmieście/Centrum). Trwa procedura wyłonienia wykonawcy, oferent ma złożyć dokumenty uzupełniające. ZGM/ADM-3 tel.
95 7387170

* Utwardzenie terenu przy budynku przy
ul. Marcinkowskiego 95-97 (Staszica). PPU
Drogbud J.Dzitko, H.Błaszyk wykona zadanie do
30.09. WDR – 95 7355 713.

* Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 20-26 (Śródmieście/Centrum).
Trwa sprawdzanie terenu po rozbiórce pomieszczeń piwnicznych po byłym browarze
oraz weryfikacja powstałej wówczas dokumentacji w celu sprawdzenia możliwości zlokalizowania na tym terenie planowanych elementów
zagospodarowania podwórka. ZGM/ADM-1 tel.
95 7387140.
* Remont części podwórka przy ul. Strzeleckiej 12-14, Pocztowej 3 (Śródmieście/Centrum). Zadanie zrealizowane przez PHU Monika
Pecyna. ZGM/ADM-3 tel. 95 7387170.
* Zagospodarowanie części podwórka przy
ul. Borowskiego 21 (Śródmieście/Centrum).
Przygotowywana jest procedura przetargowa
mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót. –
ZGM/ADM-1 tel. 95 7387140.
* Zagospodarowanie podwórka przy ul. 30
Stycznia 2a, ul. Dąbrowskiego 7a i 7 (Śródmieście/Centrum). Na przetarg 13.06 nie wpłynęła
żadna oferta od wykonawcy robót. ZGM/ADM-4
tel. 95 7387190.
* Trakt spacerowo-rekreacyjny przy ul. Dowbora-Muśnickiego, Cegielskiego, Błotnej (Pia-

* Utwardzenie placu na potrzeby parkowania
przy ul. Staszica 1 a,b,c,d i 3 a,b,c,d (Staszica). Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech
Wawrzynkiewicz z Bobowicka wykona zadanie
do 27.07. WIN – tel. 95 7355 786.
* Remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja
62-66 i utwardzenie placu manewrowego
(Staszica). Zadanie wykonane przez PHU Monika Pecyna. ZGM-ADM-5 tel. 95 7387200.
* Remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja
10 a,b,c,d (Staszica). PHU Monika Pecyna wykona zadanie do 20.07. ZGM-ADM-5 tel. 95
7387200.
* Budowa miejsc postojowych przy ul. Malczewskiego (Staszica). PHU Monika Pecyna
wykona zadanie do 30.07. WDR – 95 7355 713.
* Zagospodarowanie terenu zielonego na skarpie między ul. Wróblewskiego a Wyszyńskiego
(Górczyn). Gucałło Architektura Szymon Gucałło
wykona dokumentację projektową do sierpnia
br. WGT – tel. 95 7355 770.
* Remont odcinka chodnika przy ul. Czereśniowej od ul. T Kościuszki do budynku nr 1 (Górczyn). PHU Monika Pecyna wykona zadanie do
30.09. WDR - tel. 95 7355 588.
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* Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów
15 (Górczyn). PHU Monika Pecyna wykona zadanie do 30.09. WDR - tel. 95 7355 588.
* Remont chodnika przy ul. Bohaterów Lenino
1-3 (Górczyn). PHU Monika Pecyna wykona zadanie do 13.07. WIN - tel. 95 7355 918.
* Budowa zatok postojowych przy ul. Szwoleżerów 1a,b - 7 a,b,c (Górczyn). PHU Monika
Pecyna zrealizuje zadanie do 30.09. WDR - tel.
95 7355 588.
* Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Lenino (Górczyn). PHU Monika Pecyna
wykona zadanie do 13.07. WIN - tel. 95 7355
918.
* Budowa zatoki parkingowej wraz z chodnikiem przy ul. Wróblewskiego (Górczyn). Trwa
procedura wyboru wykonawcy w trybie zapytania o cenę. WIN - tel. 95 7355 707.
* Utwardzenie terenu od Al. 11 Listopada do
ul. Słonecznej (Os. Słoneczne). Trwa procedura
wyboru wykonawcy w trybie zapytania o cenę.
WDR - tel. 95 7355 588.
* Remont schodów od przychodni przy ul.
Gwiaździstej oraz chodnika prowadzącego od
schodów do wieżowca (Os. Słoneczne). PHU
Monika Pecyna zrealizuje zadanie do 31.07.
WGT – tel. 95 7355 845.
* Remont drogi na Placu Słonecznym wraz
z budową miejsc parkingowych (Os. Słoneczne). Poszukiwania wykonawcy robót z wolnej
ręki. WIN – tel. 95 7355 978.
* Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul.
Słonecznej 94, 96, 86-90, 91-95 (Os. Słoneczne). W dwóch przetargach nie wyłoniono wyko-

nawcy. Negocjacje z potencjalnym wykonawcą.
ZGM/ADM-5 tel. 95 7387200.
* Remont odcinka ul. Okólnej (Dolinki). Firma
TRAKTRISA Robert Paciorek wykonała dokumentację projektową. Koszt koniecznej gruntownej przebudowy znacznie przekracza kwotę
przeznaczoną w budżecie – zaplanowana kwota: 197.000 zł; koszt realizacji: 522.049,83 zł.
WIN – tel. 95 7355 978.
* Remont chodnika przy ul. Zamenhofa (Dolinki). PPU Drogbud J.Dzitko, H.Błaszyk wykona
zadanie do 30.06. WDR – tel. 95 7355 713.
Kategoria oświatowa. WED – tel. 95 7355 878.
* Budowa wielofunkcyjnych boisk przy SP nr
7, ul. Estkowskiego 3 i Miejskim Przedszkolu
Integracyjnym nr 27, ul. Śląska 42 – Do 4.07
wykonawcy mogą składać oferty w przetargu.
* Budowa siłowni zewnętrznych przy: ZS nr 12,
ul. Śląska 20, ZSTiO, ul. Czereśniowa 4 e, ZSO
nr 16, ul. Dunikowskiego 5, SP nr 2, ul. Zamenhofa 2 a, ZS nr 6, ul. Gwiaździsta 14. Przygotowywana jest procedura wyboru wykonawcy
w trybie zapytania o cenę.
* Modernizacja placu zabaw przy PM nr 6, ul.
Drzymały 18 (91.000 zł). Trwa procedura wyboru wykonawcy w trybie zapytania o cenę.
*Szczegółowe informacje można uzyskać pod
wskazanymi numerami telefonów: Wydziału
Dróg (WDR), Wydziału Inwestycji (WIN), Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu
Publicznego (WGT), Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej/ Administracji Domów Mieszkalnych
(ZGM/ADM), Wydziału Kultury i Sportu (WKS),
Wydziału Edukacji (WED).
Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

31 pomysłów do realizacji!
Zakończył się maraton obywatelskich spotkań dyskusyjnych zorganizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Mieszkańcy wybrali 31 projektów do realizacji, a frekwencja była dwukrotnie wyższa niż
w ubiegłym roku.
W spotkaniach dyskusyjnych, które trwały
od 15 maja do 21 czerwca, wzięło udział 721
osób. To wynik prawie dwukrotnie wyższy niż
w ubiegłym roku (429 osób). Podczas siedmiu
z dziesięciu debat w rejonach mieszkańcy doszli do porozumienia i jednogłośnie wybrali
26 projektów do realizacji w przyszłym roku.
Rejony, które wypracowały kompromis to: Zamoście (7 projektów do realizacji), Zakanale
(2 projekty), Staszica (6 projektów), Piaski (5
projektów), Wieprzyce (1 projekt), Manhattan
(2 projekty), Osiedle Słoneczne (3 projekty).
Każdy z rejonów miał do rozdysponowania
370.800 zł. Do tego należy doliczyć pięć projektów wybranych do realizacji podczas spotkania oświatowego. Na kategorię oświatową
przeznaczono 1.236.000 zł.
W sumie, mamy już listę 31 projektów, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2019. Resztę wybierzemy
podczas głosowania powszechnego od 10 do
23 września br. Pod głosowanie poddane zo-

staną projekty rejonowe ze Śródmieścia (12
projektów), Górczyna (17 projektów) i Dolinek (3 projekty) oraz projekty ogólnomiejskie
(14 - 8 twardych i 6 miękkich). Priorytetowe
zadania otrzymały od mieszkańców po 80 dodatkowych głosów. Mieszkańcy Gorzowa będą
mogli oddać trzy głosy tj. jeden głos na zadanie twarde ogólnomiejskie, jeden głos na zadanie miękkie ogólnomiejskie i jeden głos na
zadanie rejonowe. W ten sposób zostanie rozdysponowana pozostała kwota przeznaczona
na rejony oraz 556.200 zł na projekty twarde
i 61.800 zł na projekty miękkie z kategorii
ogólnomiejskiej.
Wykaz zadań, zarówno wybranych do realizacji, jak i skierowanych do głosowania dostępny na www.gorzow.pl w zakładce Dialog
Społeczny. Informacji udzielamy również telefonicznie pod numerem: 95 7355 591.
Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
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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
Wydział Komunikacji
ul. Myśliborska 34
e-mail: wkm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 720
Wydział Kultury i Sportu
ul. Okólna 2
e-mail: wks@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 841
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu
ul. Myśliborska 34
e-mail: wob@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 830
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 812
Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wor@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 531
Wydział Podatków i Opłat
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wpo@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 647
Wydział Promocji i Informacji
ul. Sikorskiego 5 pok. 6-7
e-mail: wpi@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 785
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wso@um.gorzow.pl
biuro dowodów osobistych
tel. 95 73 55 573
ewidencja ludności
tel. 95 73 55 512
Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26
e-mail: wss@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 801
Wydział Strategii Miasta
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 835
Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Myśliborska 34
e-mail: wua@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 644
Wydział Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych
ul. Myśliborska 34
e-mail: zit@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 884
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Pszczoła miodna
– jej rola w przyrodzie

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
7 sierpnia, godz. 15.30-16.30
e-mail: sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349
Wiceprzewodniczący
Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
#kochamGORZOW
3 lipca, 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
24 lipca, 21 sierpnia, godz. 15.30-16.30
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 608 077 756
Okręg nr 1 (Zawarcie)
Maria Surmacz
Prawo i Sprawiedliwość
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
po ustaleniu tel. terminu spotkania
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
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
Jerzy Wierchowicz
#kochamGORZOW
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: jerzywierchowicz@op.pl
tel. 603 942 739

Początkowo ludzie korzystali tylko z produktów pszczelich, głównie miodu
i wosku, nie zdając sobie sprawy z rzeczywistego znaczenia pszczoły miodnej. Z czasem pszczoły przenoszone z lasu do zagród zaczęły żyć na terenach
rolniczych. Scalane małe poletka w coraz większe obszary użytkowane rolniczo, często monokulturowe, intensywnie chemizowane nie stwarzały dobrych
warunków do życia pszczół i dzikich zapylaczy - pszczół samotnic i trzmieli. To
właśnie te tereny najbardziej potrzebują ich pracy.
Rolę pszczoły miodnej doceniono szczególnie
w krajach o wysoko rozwiniętym rolnictwie.
W Kanadzie dochody z zapylania są szacowane na 443 milionów dolarów kanadyjskich.
W Wielkiej Brytanii roczna wartość zapylania
to 137 milionów funtów, a na terenie Unii Europejskiej 4,3 miliarda euro. Z badań wynika,
że zapylanie rzepaku przez pszczoły zwiększa
wielkość plonu od 40 do 60%.
Teren naszego kraju jest dość równomiernie
napszczelony i Polska nie odczuła jeszcze problemów z brakiem zapylaczy. Przeciętnie do
prawidłowego zapylenia 1 hektara upraw potrzebne są 4 silne rodziny pszczele. Obecnie
w naszym kraju przypada 3,5 rodziny na hektar.
Między innymi z tego powodu konieczne jest
wsparcie i promocja polskiego pszczelarstwa.
Ponadto zapylenie przez owady zwiększa nie
tylko wielkość plonu ale też jego jakość, czyli
kształt i wypełnienie owoców, a także wzrost
zawartości składników pokarmowych w nasionach. Wiele roślin (słonecznik, jabłoń, koniczyna biała, koniczyna czerwona, ogórek, wiśnia,
borówka wysoka, czereśnia, jeżyna, porzeczka
czarna, malina, truskawka oraz rośliny uprawiane na nasiona takie jak: cebula, kapusta,
marchew), wykształciło ewolucyjne zabezpieczenia przed zapyleniem własnym pyłkiem,
a więc w tym wypadku pszczoła miodna i dzikie zapylacze stają się niezbędne. Trzmiele,
pszczoły samotne i motyle stanowią 5 % zapylaczy. Przewaga pszczoły miodnej wynika ze społecznego trybu życia, a co za tym idzie z zimowli
w postaci rodzin liczących nawet ponad 20 tysięcy osobników. Sprawia to, że już od wczesnej
wiosny rodziny pszczele są w stanie wysłać
w teren liczne zastępy zapylaczek, podczas gdy
w przypadku trzmieli zimuje jedynie unasieniona samica, która wiosną zakłada nową rodzinę. Maksymalną siłę rodzinka trzmiela osiąga
w pełni lata (lipiec - sierpień) i przeważnie liczy wtedy około 500 osobników. Jednak w tym
czasie większość upraw jest już zapylona dzięki
wiosennej pracy pszczoły miodnej. Dla porównania rodzina pszczela może w tym czasie liczyć nawet ponad 80 tysięcy pszczół robotnic.
Ponadto rodziny pszczele dają się łatwo przewozić z pożytku na pożytek, a chów pszczół jest
przez ludzi dobrze opanowany. Dużym zagrożeniem dla dzikich zapylaczy jest brak ciągłości
dostępu do pokarmu. W przypadku pszczoły
miodnej nie stanowi to problemu ponieważ jej
rodziny gromadzą znaczne zapasy pokarmu,
a w okresach krytycznych o zapewnienie im pokarmu zatroszczy się pszczelarz.

Zawsze powinniśmy wspierać rodzime pszczelarstwo. Miód można importować nawet z odległych
kontynentów, jednak zapylania nie
da się importować. Dlatego kupując rodzimy miód popieramy nie tylko polskie
pszczelarstwo, ale gwarantujemy wysokie plony upraw rolniczych, dalsze istnienie milionów
roślin i zwierząt, a tym samym jednocześnie
dbamy o równowagę w środowisku naturalnym!
W środowisku, którego częścią sami jesteśmy.
Poruszając kwestie znaczenia pszczoły miodnej cytuję słowa Alberta Einsteina ,,gdy zginie
ostatnia pszczoła na kuli ziemskiej, ludzkości
pozostaną tylko 4 lata życia”. Dołóżmy wszelkich
starań aby ta przepowiednia nie sprawdziła się.
Ciekawostki o pszczołach
- W Polsce żyje ok. 474 gatunków pszczół,
a pszczoła miodna jest tylko jednym z nich.
- Obecność pszczół niejednokrotnie przyczynia
się do znacznego zwiększenia uzyskiwanych
plonów. Są też gatunki roślin uprawnych, które bez obecności zapylających pszczół w ogóle
nie wydają plonów. Od dzikich zapylaczy nie
pozyskuje się ani miodu, ani innych produktów,
które są domeną pszczoły miodnej.
- Pszczoła miodna żyjąc w zorganizowanych
społecznościach, dysponuje bardzo licznymi
zastępami pszczół robotnic (średnio 50-100
tysięcy
- W jednym roju pszczelim żyje od 20 tys. do
nawet 100 tys. pszczół.
- Trutnie – osobniki płci męskiej nie posiadają
żądeł, mają je pszczoły robotnice – choć są płci
żeńskiej to nie rozmnażają się. Tylko jedna królowa w roju zapewnia potomstwo.
- Pszczoły porozumiewają się za pomocą tańca
i dźwięków.
- Robotnica waży około 0,1 g, wracając z nektarem jest cięższa o połowę, zaś z pyłkiem o 1/3.
- Królowe pszczoły mogą składać około 3000
jaj dziennie.
- Czerw pszczeli jest źródłem białka zwierzęcego, witaminy A i D.
- Podczas jednego lotu po nektar pszczoła odwiedza 50 – 100 kwiatów.
- Zgodnie z art. 182 § 1. Kodeksu cywilnego,
jeżeli właściciel nie odnajdzie roju pszczół
w przeciągu 3 dni pszczoły te stają się niczyje.
Helena Niczyj
nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych im.
Zesłańców Sybiru w Gorzowie Wlkp.

Kontynuacja artykułu mówiąca o walorach produktów pszczelich ukaże się w sierpniowym numerze GWS.
Artykuł powstał w ramach kampanii edukacyjno - informacyjnej „Ratujmy pszczoły” współfinansowanej ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
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Gorzowskie dzieci ratują pszczoły
W kwietniu 2018 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłosił konkurs plastyczny „PSZCZOŁY TO PRZYJACIELE NASI I ŚRODOWISKA”, skierowany do dzieci z gorzowskich przedszkoli.
Na konkurs wpłynęły prace 21. grup przedszkolnych. Jury miało bardzo trudne zadanie,
gdyż wszystkie prace plastyczne dzieci były
przemyślane, bardzo kolorowe i wykonane
ciekawymi technikami. Wybrano laureatów,
którymi są:
• Grupa II „Krasnoludki” (3-4-latki) z Przedszkola Miejskiego nr 3, ul. Słoneczna 11 –
I miejsce
• Grupa II „Motyle” (5-6-latki) z Przedszkola
Miejskiego nr 2, ul. Drzymały 26A – II miejsce
• Grupa IV (6-latki) z Przedszkola Miejskiego
nr 30, ul. Taczaka 1A – III miejsce
• Grupa „Biedronki” (3-latki) z Przedszkola
Miejskiego nr 18, ul. Łużycka 8 - wyróżnienie
Nagrodą główną w konkursie był udział zwycięskich grup przedszkolnych w pszczelarskich interaktywnych warsztatach grupowych „Ratujmy pszczoły”, które odbyły się 20
czerwca 2018 r. na terenie „Słowianki”.

Przed rozpoczęciem warsztatów uroczyście
podsumowano konkurs plastyczny. Laureaci
otrzymali ufundowane przez Prezydenta Miasta nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.
Dodatkową atrakcją spotkania był pokaz strojów w konkursie na najlepsze „pszczele przebranie”. Każda z grup przygotowała specjalny
strój - „pszczele przebranie”, które zaprezentowało jedno dziecko z grupy. Stroje oceniło
jury i przyznało zestawy nagród. Wszystkie
obecne dzieci otrzymały kredki i kolorowankę
pt. „Owady – poznaj i pokoloruj”.
Konkurs oraz warsztaty są elementami realizowanej przez Miasto kampanii edukacyjno-informacyjnej „Ratujmy pszczoły” współfinansowanej ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze.
Edyta Wyborska
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Romane Dyvesa w TVP
Prawie dwa miliony widzów obejrzało w sobotni wieczór relację z tegorocznych
30. Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa. Festiwal, który zainaugurował Dni Gorzowa 2018, można było zobaczyć w dwóch
częściach na antenie telewizyjnej dwójki.
Wysoka oglądalność cieszy, tym bardziej, że
w tym samym czasie na TVP1 pokazywany
był mecz piłki nożnej, w którym reprezentacja
Chorwacji zmierzyła się z Nigerią.
Pierwszą część telewizyjnej relacji z festiwalu
Romane Dyvesa obejrzało ponad milion widzów, a drugą ponad 800 tysięcy widzów.
- To cieszy i mobilizuje do dalszego działania.
Festiwal jest doskonałą promocją Gorzowa
Wielkopolskiego oraz jego mieszkańców, którzy licznie przybyli na nasz wyjątkowy koncert
– mówi Ewa Dębicka, współorganizator wydarzenia.

Przypomnijmy, że w tym roku na scenie wystąpili m.in. Dżambo Agusevi Orchestra z Macedonii, Iło z Rosji, Dejan Ilić & Sovnakune
Truby – z Serbii, Trupa Modern – z Rumunii,
The Gipsy Band – z Francji, a także goście
specjalni: Marika - z Polski, Rafał Brzozowski
z Polski oraz w roli gospodarzy Cygański Teatr
Muzyczny Terno - Edwarda Dębickiego.
ROMANE DYVESA to najstarszy i najbardziej
ceniony festiwal cygański w Europie, odbywający się nieprzerwanie od 30 lat w Gorzowie
Wielkopolskim.
Marta Liberkowska
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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
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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Nasz motocykl
w Dziwnowie
W ostatnią majową sobotę
w Dziwnowie, na skrzyżowaniu
ulic Henryka Sienkiewicza i Jana
Kochanowskiego, otwarto Skwer
Przyjaźni. Obok metalowego
drzewa, symbolu niemieckiego
Werneuchen, wagoników węglowych z Sosnowca, stoi tam motocykl w barwach Stali Gorzów.
Jak informują lokalne media, żużlowy motocykl ukazuje Gorzów Wielkopolski jako ważny ośrodek tej dyscypliny sportu w kraju.
Skwer ma na celu podkreślenie współpracy,
jaką w ramach umowy partnerskiej miasto
Dziwnów zawarło z niemieckim Werneuchen (w 1996 roku), Sosnowcem (w 2013
roku) oraz w 2015 roku z Gorzowem Wielkopolskim.
- Mam nadzieję, że skwer będzie stanowił
inspirację do jeszcze lepszej współpracy
w przyszłości. Pamiętać bowiem musimy, że
wzajemna otwartość i akceptacja czy okazywane sobie wsparcie, to ważne składniki nie
tylko naszej codzienności, ale też wychowania nowych pokoleń – powiedział burmistrz
Dziwnowa Grzegorz Jóźwiak.
O kontynuacji współpracy Gorzowa z Dziwnowem zapewnił biorący udział w uroczystości sekretarz miasta Eugeniusz Kurzawski.
Otwarciu Skweru Przyjaźni towarzyszył piknik z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Festyn dla Gabrysia,
zorganizowany przez dziwnowskie Liceum
Społeczne. Nie zabrakło w ich czasie zabaw
i różnego rodzaju animacji dla dzieci.

Jak Stefan okazał się być
Stefanią – rzecz o Nosorożcu
Gorzowskim
Nosorożec, którego szczątki odkryto podczas prac przy budowie gorzowskiego fragmentu trasy ekspresowej S3, był samicą. Taki wynik dały badania naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Efekty swoich prac zaprezentowali podczas sesji
naukowej i pikniku w czasie Dni Gorzowa. A Stephanorhinus kirchbegensis, w skrócie Stefania, to jeden
z mocniejszych elementów promocji miasta.
W maju 2016 roku, podczas prac budowalnych na odcinku trasy S3 w Gorzowie okryto szczątki zwierzęcia. Szybko okazało się, że szczątki są wyśmienicie
zachowane, a szkielet nosorożca jest prawie kompletny. Kości trafiły do badań, a w Gorzowie ruszyły
prace nad promocją odkrycia i samego nosorożca.
W ich wyniku, w 2017 roku została wydana książeczka „Nosorożec Gorzowski”, której współautorką była
młoda gorzowianka, 7-letnia Kamila Januszewska.
Narysowała nosorożca zgodnie ze swoim wyobrażeniami o zwierzaku. Książeczka trafiła do bibliotek
wszystkich szkół podstawowych w mieście.
W tym roku powstała kolejna publikacja z nosorożcem w roli głównej. Tym razem o charakterze edukacyjnym i ekologicznym „Jak nosorożec prehistoryczny zadbał, by Gorzów był
miastem czystym”. Książeczka jest wciąż dostępna. Będzie ją można odebrać w punkcie promocyjnym miasta podczas wydarzenia Koniec Lata Party w ostatni weekend sierpnia, a we
wrześniu również trafi do bibliotek gorzowskich podstawówek.
Tymczasem na początku czerwca naukowcy z Wrocławia wrócili do Gorzowa z bardzo ważną
informacją. Podczas badań ustalili, że szczątki znalezionego w 2016 roku zwierzęcia należały do samicy. Dlatego nazywany dotąd w sposób roboczy Stefan stał się oficjalnie Stefanią
(łac. Stephanorhinus kirchbegensis). Od dziś jako Stefanię będziemy prezentować wizerunek
nosorożca. Są już plany na malowanie miejskiego muralu z jej wizerunkiem oraz montaż
w przestrzeni miejskiej odlewu zwierzaka w skali 1:1 z tabliczką informacyjną.
Są również poważniejsze plany wykorzystania gorzowskiego znaleziska. Prezydent miasta
Jacek Wójciki wspólnie z marszałek województwa Elżbietą Polak i prorektorem Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Iwoną Bartoszewicz podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia
w Gorzowie „Parku Kenozoicznego”. W ocenie naukowców z Wrocławia, może on być magnesem dla turystów z całego świata.
Marta Liberkowska

Dariusz Wieczorek

Warsztaty rowerowe dla dzieci
Poprawa bezpieczeństwa dzieci w trakcie poruszania się po drogach
to główny cel warsztatów rowerowych, które – jak co roku w okresie
letnich wakacji - organizuje gorzowska Straż Miejska.
Odbędą się one w następujących terminach:
* 15 lipca 2018 r., godz. 11.00-14.00 - miasteczko rowerowe w Parku Kopernika,
* 5 sierpnia 2018 r., godz. 11.00-14.00 –
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, ul. Fabryczna 177.
W trakcie warsztatów każdy uczestnik będzie mógł przejechać rowerem w miasteczku ruchu drogowego w asyście strażnika,
który omówi zasady zachowania się w sytuacjach mogących wystąpić na drodze. Dzieci
zapoznane zostaną ze znaczeniem znaków
drogowych oraz zasadami poruszania się
rowerami i pieszo po drogach publicznych.
UM Dziwnów

Andrzej Jasiński / Straż Miejska

lipiec 2018

#StądJestem

29.06.2018, godz. 12.00 - Teatr Rozrywki
Trójkąt „Żeglarze siedmiu mórz”
30.06.2018, godz. 20.30 - Zespół Muzyczny
Podwójne Dno „Hawaje”
1.07.2018, godz. 20.30 - „W starym kinie
… czyli zwierzenia dublera” występują:
Krzysztof Rogacewicz, Paweł Sikora
6.07.2018, godz. 12.00 - „Dzień czarownicy”,
występują: Joanna Gonschorek, Katarzyna
Kaźmierczak
6.07.2018, godz. 13.00 - „Wyspa potarganych myśli” – pokaz finałowy uczestników
„Lata w Teatrze”
7.06.2018, godz. 20.30 - „Stąd jesteśmy” –
Artur Barciś i przyjaciele
8.06.2018, godz. 20.30 - Teatr Powszechny
im. J. Kochanowskiego z Radomia „Jestem”
13.07.2018, godz. 12.00 - Agencja Artystyczna Bajlandia „Czerwony Kapturek”
14.07.2018, godz. 20.30 - Recital Hanny Śleszyńskiej „Troszeczkę słońca”
15.07.2018, godz. 20.30 - „Za sen mój chodzę na czereśnie”, występuje: Julia Sawicka,
prowadzenie: Bogusław Dziekański
20.07.2018, godz. 12.00 - Teatr Władca Lalek „Słupski chłopczyk”
21.07.2018, godz. 20.30 - Michał Kwiatkowski „Amour ETC”
22.07.2018, godz. 20.30 - Kari Sal „Betesda”
Projekt został sfinansowany z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp., dzięki czemu wstęp na
wszystkie spektakle i koncerty jest bezpłatny. Zapraszamy serdecznie.
Aleksandra Modzelan
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Bulwar wolny
od zakazu

Scena Letnia
2018 - XVI
Gorzowski
Festiwal
Teatrów
Ogródkowych
Liczne grono gorzowian czeka na
ten moment cały rok. W piątek, 29go czerwca, ruszyła kolejna edycja
Sceny Letniej. Dyrektor Teatru im. J.
Osterwy Jan Tomaszewicz postawił
w tym roku na artystów związanych
z naszym miastem: wystąpią ambasadorowie kampanii „GORZÓW
#Stąd Jestem”, a także przyjaciele
miasta powiązani z Gorzowem poprzez różne projekty artystyczne
oraz więzy rodzinne. Wydarzenia
w ramach Sceny Letniej będą odbywały się w każdy weekend do końca
lipca.
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Na ostatniej sesji radni zajęli się
propozycją prezydenta miasta
Jacka Wójcickiego w sprawie
uchylenia zakazu spożywania alkoholu na gorzowskim bulwarze.
- Spożywanie alkoholu na bulwarach będzie
legalne. To mieszkańcy zdecydują i wybiorą,
czy będą korzystać z tej formy rekreacji, czy
też nie. Taką możliwość, po przeanalizowaniu moich argumentów, daje uchwała przyjęta przez radnych – zaznaczył prezydent
Gorzowa Jacek Wójcicki.

Chopin
w plenerze
Już 15 lipca rozpocznie się cykl koncertów plenerowych odbywających
się pod hasłem „Pikniki Chopinowskie”. W każdą kolejną niedzielę, do
końca wakacji, bo aż do 2 września,
muzycy zagrają na Placu Sztuk. Co
tydzień, od godziny 16.00 przez około dwie godziny, piękne zielone tereny wokół Filharmonii zamienią się
w miejsce wyjątkowego miejskiego
pikniku.
- Będą koce i leżaki, a wszystko to przy
dźwiękach dobrze znanych i lubianych kompozycji Fryderyka Chopina – zapowiada Mariusz Wróbel, dyrektor Filharmonii Gorzowskiej.

Będzie to możliwe po wejściu uchwały w życie, czyli na przełomie czerwca i lipca br. Do
tego czasu bulwar, jak każde inne miejsce
publiczne „pod chmurką”, objęte jest zakazem spożywania alkoholu.
Bulwar jako miejsce wolne od ograniczeń
w spożywaniu alkoholu wskazały władze
Gorzowa, które proponowały zgodę na picie
tam słabszego alkoholu (piwo, wino).
Radni uznali, iż w ciągu dnia na bulwarach
przebywają rodziny z małymi dziećmi. Zgłosili więc poprawkę, by alkohol można było
spożywać tylko od 19.00 do 4.00 i o zawartości alkoholu tylko do 8 proc. Poprawka została przyjęta. Przeciw byli radni PiS i niezrzeszony Robert Jałowy.
9 marca br. weszła w życie znowelizowana
ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Wprowadziła ona zakaz spożywania alkoholu
w miejscach publicznych, równocześnie
dała władzom gmin możliwość wskazania
miejsc, które będą wolne od tego zakazu.

W tym roku nowością będzie wzbogacenie
repertuaru o kompozycje innych twórców,
m.in. Debussy’ego, czy Gershwina.
Jeśli pogoda nie dopisze, koncerty odbędą
się wewnątrz, w sali koncertowej Filharmonii.
W każdym przypadku wstęp na wszystkie
koncerty letnie jest darmowy.
Urszula Śliwińska
Rzecznik prasowy Filharmonii Gorzowskiej
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