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Oddajemy w Państwa ręce Kartę Mieszkańca. Niewielki dokument o ogromnym potencjale. Długo
szukaliśmy rozwiązania, na które zasłużyli gorzowianie, który pozwoli poczuć jeszcze silniejszą
więź z miastem i docenić fakt, że to właśnie tu trafiliśmy i tu jest nasze życiowe centrum, baza
i dom.
Karta Mieszkańca, którą oddajemy w Państwa ręce to nowe narzędzie, które umożliwi mieszkańcom Gorzowa korzystanie z różnych ulg na usługi i towary. Na początek oferujemy ulgi komunikacyjne dla uczniów, ale ideą karty jest poszerzanie katalogu zniżek we wszystkich dziedzinach
życia. Będziemy pracować z gorzowskimi przedsiębiorcami, by w zamian za możliwość poprawy
komfortu życia mieszkańców, byli częścią dużego projektu, jakim jest Karta Mieszkańca.
Posiadanie Karty to na pewno wsparcie, dostępne dla tych, którzy tu żyją i tu się rozliczają.
Oddaję Kartę Mieszkańca w Państwa ręce z nadzieją, że dzięki niej każda gorzowianka i każdy
gorzowianin będzie mógł na nowo odkrywać miasto, a później regularnie wracać do ulubionych
miejsc i korzystać z usług, które poprawiają komfort życia. Bardzo wierzę, że dzięki Karcie docelowo poczujemy się dumnymi mieszkańcami naszego miasta. Każdy z nas bowiem może być
ambasadorem Gorzowa!
Jacek Wójcicki
Prezydent Gorzowa Wlkp.
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Karta Mieszkańca
Rozmowa z Pawłem Salamonem, ambasadorem miasta w kampanii Gorzów #Stądjestem.
Kamil Bednarz: Czy uruchomienie programu
„Gorzowska Karta Mieszkańca” to dobry pomysł?
Paweł Salamon: Zdecydowanie. To świetna inicjatywa, integrująca mieszkańców, pokazująca,
że jesteśmy wspólnotą, możemy współdziałać.
To również dodatkowa zachęta do osiedlania się
w Gorzowie i planowania tutaj swojego życia.

KB: Jakiego rodzaju usługi, zniżki, rabaty byłyby Pana zdaniem atrakcyjne?
PS: Wszystkie zniżki i bonifikaty skierowane do
rodzin z dziećmi, tak aby można było razem spędzać wolny czas, np. na basenie. Oczywiście, dużym atutem programu byłoby włączenie do niego
oferty lokalnych przedsiębiorców. Każda, nawet
niewielka zniżka to pieniądze, które zostają w naszych domowych budżetach.

KB: Czy Pana zdaniem gorzowianie masowo
ruszą po kartę mieszkańca?
Fot. Daniel Adamski

PS: Na pewno. Myślę, że mieszkańcy będą aktywnie korzystać z tej nowej oferty Urzędu Miasta,
tak jak jest to już dziś w przypadku innych programów społecznych, np. Karta Dużej Rodziny czy
Karta Seniora.

KB: Dziękuję za rozmowę.
Kamil Bednarz

Karta Mieszkańca; na początek
zniżki dla uczniów i seniorów
Od 1 sierpnia br. rusza nowy program dla gorzowian pod nazwą „Gorzowska Karta Mieszkańca”, w ramach którego wydawana będzie Karta Mieszkańca, uprawniająca do korzystania z ulg i zniżek oferowanych
przez Miasto oraz partnerów programu.
Jako pierwsze zostaną wprowadzone – najbardziej oczekiwane przez gorzowian – zniżki na komunikację miejską. Biletów nie będą potrzebowały dzieci,
które nie ukończyły siedmiu lat, a dzieci i młodzież ucząca się (do 25 roku życia)
oraz seniorzy między 65. a 70. rokiem życia będą mogli nabyć bilet miesięczny
z prawie 70-procentowym rabatem (będzie kosztował zamiast 46 zł 29 zł).
- Karta to efekt dokładnych szacunków, obliczeń
i możliwości finansowych miejskiego budżetu –
podkreślił prezydent Jacek Wójcicki.
- Katalog zniżek i ulg będzie systematycznie
rozbudowywany, zarówno w oparciu o miejskie
instytucje jak i podmioty prywatne – dodał.
- Oddaję Kartę Mieszkańca w Państwa ręce
z nadzieją, że dzięki niej każda gorzowianka
i każdy gorzowianin będzie mógł na nowo odkrywać miasto, a później regularnie wracać
do ulubionych miejsc i korzystać z usług, które poprawiają komfort życia. Bardzo wierzę, że
dzięki Karcie docelowo poczujemy się dumnymi
mieszkańcami naszego miasta. Każdy z nas bowiem może być ambasadorem Gorzowa – powiedział prezydent.
Celem programu jest m.in. poprawa warunków życia mieszkańców i umacnianie poczucia
tożsamości lokalnej; zwiększanie dostępności
i zachęcenie do udziału w miejskich wydarzeniach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;
wsparcie lokalnych przedsiębiorców oraz zachęcenie do osiedlania się w mieście.
Kto jest uprawniony do otrzymania Karty?
Do otrzymania Karty uprawnione są osoby, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycz-

nych w urzędzie skarbowym właściwym dla
osoby zamieszkałej na terenie Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego, ze wskazaniem Gorzowa Wielkopolskiego jako miejsca swego zamieszkania,
bez względu na to, czy osiągają dochód, albo
rozliczają w mieście Gorzowie Wielkopolskim
podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie miasta, a także dzieci
własne tych osób oraz pozostające pod ich opieką prawną, do ukończenia przez nie 18 roku życia, zaś kontynuujące naukę - do ukończenia 25
roku życia oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Jak uzyskać Kartę?
Wystarczy wypełnić wniosek i złożyć go w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 (Sala Obsługi Klienta). Druki wniosków
można pobrać bezpośrednio w Urzędzie lub
za pośrednictwem strony internetowej www.
gorzow.pl w zakładce Sprawy Społeczne/ Gorzowska Karta Mieszkańca.
W okresie od 1 sierpnia do 1 września br. zostaną dodatkowo uruchomione punkty pobierania formularzy i przyjmowania wniosków
w galeriach handlowych: „Askana”, „NoVa Park”,
„Manhattan”, czynne od poniedziałku do soboty
w godzinach od 13.00 do 18.00.

Podczas składania wniosku o wydanie Karty należy mieć przy sobie:
- dokument tożsamości (dowód osobisty lub
inny dokument ze zdjęciem);
- pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT za
ostatni rok podatkowy przed złożeniem wniosku, z prezentatą urzędu skarbowego; w przypadku rozliczania się z podatku dochodowego
przez Internet należy okazać pierwszą stronę
wydrukowanego PIT oraz wydrukowane UPO
(Urzędowe Poświadczenie Odbioru) dla PIT
wraz z wygenerowanym numerem dokumentu
zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO;
w przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z urzędu skarbowego.
Więcej informacji
Szczegółowe informacje na temat zasad wydawania i regulaminu korzystania
z Gorzowskiej Karty Mieszkańca można uzyskać telefonicznie pod numerem 95 7355 565,
e-mailowo: wss@um.gorzow.pl lub osobiście w
Urzędzie Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4, Sala
Obsługi Klienta.
Marta Liberkowska, Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
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Dofinansowanie dla Sulęcińskiej i Gwiaździstej
Z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej Gorzów otrzymał dofinansowanie (60 % wartości inwestycji) na przebudowę ulic
Sulęcińskiej i Gwiaździstej. Umowę w tej sprawie w czwartek podpisali wojewoda lubuski Władysław Dajczak i prezydent miasta Jacek Wójcicki.

Fot. Łukasz Kulczyński

Na przebudowę Sulęcińskiej otrzymamy
2.756.378 zł (wartość zadania 4.593.964 zł),
a Gwiaździstej - 2.106.925 (wartość inwestycji 3.511.542 zł). Prace budowlane muszą
być wykonane do końca 2018 roku.
Sulęcińska
Zadanie polega na przebudowie ulicy na odcinku od przecięcia z Kanałem Różkowieckim do skrzyżowania z ul. Zuchów. Zaplanowano przebudowę skrzyżowań z drogami
publicznymi, tj. z ulicami Osadniczą, Niwicką, Willową, Junacką oraz Zuchów. Ponadto przebudowie ulegnie zjazd publiczny na
drogę wewnętrzną, tj. ul. Ludową oraz inne
zjazdy publiczne i indywidualne na posesje
przyległe.
Ponadto zaplanowano budowę chodnika (ok.
1.500 m) po obu stronach ulicy, siedmiu peronów autobusowych, przebudowę zjazdów
i przepustu drogowego oraz budowę sześciu
przejść dla pieszych (w tym pięciu o podwyższonym standardzie).

Gwiaździsta
Realizowana już modernizacja ulicy obejmuje: przebudowę jezdni, chodników, zjazdów, przebudowę i remont zatok postojowych, budowę elementów uspokojenia
ruchu, przebudowę sieci kanalizacyjno-deszczowej oraz przebudowę oświetlenia
drogowego.
Inwestycja ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz zwiększenie płynności drogowej. Przyczyni się do po-

prawy bezpieczeństwa jej użytkowników nie
tylko poprzez przebudowę jezdni, ale także
chodników, skrzyżowań, zjazdów, zatok postojowych, budowę elementów uspokojenia
ruchu, przebudowę oświetlenia drogowego
oraz wprowadzenie rozwiązań dla niepełnosprawnych.
Inwestycja przewiduje również montaż sześciu stojaków rowerowych, pięciu ławek, nasadzenia drzew wysokich oraz żywopłotów.
Dariusz Wieczorek

Przywrócono pierwotną organizację ruchu

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Prace na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego – Jancarza – Estkowskiego zostały zakończone i ruch odbywa się
zgodnie z pierwotną organizacją ruchu.

Oznakowanie poziome na jezdni zostało odtworzone, a sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ponownie pracuje w programie trójbarwnym.
Rafał Krajczyński, Miejski Inżynier Ruchu
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Otwarcie skrzyżowania Dowgielewiczowej – Walczaka
10 lipca zostało otwarte skrzyżowanie ulic Dowgielewiczowej i Walczaka. Było ono czasowo zamknięte ze
względu na prace związane z przebudową torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy Walczaka na odcinku od
stacji Shell do ul. Dowgielewiczowej.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Przywrócona zostanie pierwotna organizacji ruchu na skrzyżowaniu oraz zlikwidowane objazdy kierujące mieszkańców ulic
Dowgielewiczowej, Kućki, Korcza, Papuszy
do wjazdu na osiedle od ulicy Górczyńskiej.
Wykonawca planuje również przeniesienie
przystanków komunikacji autobusowej (linia T1) w miejsce wybudowanych nowych
peronów.
Rafał Krajczyński
Miejski inżynier ruchu

Renowacja wiaduktu
nad Chrobrego
Fot. Daniel Adamski

Wykonawca modernizacji estakady kolejowej rozpoczął
w lipcu pierwszy etap prac związanych z renowacją stalowego wiaduktu nad ul. Chrobrego. Prosimy zwracać uwagę
na ustawione tymczasowe oznakowanie drogowe. W godzinach szczytu komunikacyjnego zalecamy korzystać z Mostu Lubuskiego.
Wyłączone zostaną skrajne pasy ruchu ul.
Chrobrego, w związku z powyższym na czas
prac:
na kierunku Katedra – Most Staromiejski
zamknięty zostanie prawy pas ruchu ul.
Chrobrego, a lewy pas ruchu służyć będzie
do jazdy na wprost na Most Staromiejski
i w lewo w ul. Spichrzową (tak jak miało to
miejsce dotychczas),
na kierunku Most Staromiejski – Katedra
zamknięte zostaną dwa prawe pasy ruchu (służące do skrętu w prawo i jazdy na
wprost). W związku z tym na czas modernizacji wiaduktu z pasa ruchu do jazdy na
wprost będzie można także skręcić w prawo
w ul. Spichrzową. Dla ruchu pojazdów nadal
pozostanie pas ruchu do skrętu w lewo w ul.
Spichrzową w kierunku dworca PKP,
na ul. Spichrzowej jadąc od strony ul.
Hejmanowskiej, wyłączony z ruchu zostanie lewy pas, natomiast prawy pas będzie
umożliwiał jazdę we wszystkich kierunkach,
na ul. Spichrzowej jadąc od strony dworca
PKP nie będzie możliwości jazdy na wprost
dalej w ul. Spichrzową – wprowadzony zostanie objazd przez Most Staromiejski i zawracanie na Rondzie Św. Jerzego,
z ul. Nadbrzeżnej, z uwagi na wygrodzenie
fizyczne pasów ruchu na moście, wjazd na
Most Staromiejski będzie bezkolizyjny.
Paweł Najdora
Wydział Dróg
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Zamknięcie skrzyżowania Sikorskiego z Dworcową
W poniedziałek, 16 lipca, rozpoczął się kolejny etap modernizacji ulicy Sikorskiego. To przebudowa skrzyżowania z ulicą Dworcową. Zostało ono zamknięte dla ruchu samochodowego.
Ulica Dworcowa funkcjonować będzie
jako droga dwukierunkowa i „ślepa”,
z wjazdem wyłącznie od ulic Jancarza
i Składowej. Podobnie ruch będzie się
odbywał na ul. Sikorskiego na odcinku
od ul. Jancarza do ul. Dworcowej. Wjazd
na ten odcinek możliwy będzie wyłącznie od ul. Jancarza, bez możliwości dojazdu do ul. Dworcowej.
Wyjazd z ul. Sikorskiego możliwy będzie
wyłącznie w prawo w kierunku ulicy
Estkowskiego i sterowany za pomocą
ustawionego sygnalizatora świetlnego.
Ten etap przebudowy Sikorskiego nie
powoduje zmian w funkcjonowaniu MZK,
nie wymaga również zmian w trasach
objazdu.
Rafał Krajczyński
Miejski Inżynier Ruchu

Zmiany w ruchu na Kostrzyńskiej
10 lipca rozpoczął się kolejny etap przebudowy ul. Kostrzyńskiej. Wykonawca zamknął północną jezdnię
Al. 11 Listopada - na odcinku od przystanku autobusowego „Os. Słoneczne” do cerkwi.

Pojazdy jadące od centrum zostaną skierowane na jezdnię południową, na której ruch
będzie dwukierunkowy. Prace na tym odcinku drogi potrwają do końca września.

W związku z przebudową północnej jezdni
Al. 11 Listopada skróceniu - do przystanku
„Os. Słoneczne” - ulegnie trasa linii T-1.

Wprowadzony zostanie objazd do Al. 11 Listopada z osiedla Słonecznego przez ul.
Słoneczną i ul. Olimpijską. Wyjazd z ul. Plac
Słoneczny na Al. 11 Listopada zostanie zamknięty.
Paweł Najdora, Wydział Dróg

Rymowane Dni Gorzowa – wyniki konkursu

Zbigniew Witosławski zajął pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą rymowankę o Dniach Gorzowa
2018. Tuż za nim, na podium stanął Artur Szwarc. Obaj panowie w nagrodę otrzymają telewizory od partnera konkursu, firmy TPV Displays Polska.
Z okazji tegorocznego święta miasta prezydent Jacek Wójcicki przygotował specjalny
konkurs dla mieszkańców. Zadaniem było
napisanie wierszyka - rymowanki o Dniach
Gorzowa 2018 na specjalnym formularzu.
Wystarczyło w sobotę lub w niedzielę przynieść wierszyk na stoisko promocyjne Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta
na moście Staromiejskim. Rymowankę trzeba było napisać własnoręcznie. Do wygrania
były wyjątkowe nagrody: dwa telewizory
światowej marki o przekątnej ekranu 55 i 43
cale, ufundowane przez firmę TPV Displays
Polska.

Jury w składzie: Małgorzata Kocik, Cezary
Żołyński, Bartosz Bandura, Sylwia Beech
i Marta Liberkowska oceniło w sumie 60
prac. Wybrane zostały dwie najlepsze i przyznane dwa wyróżnienia dla pań: Sylwii Dylewskiej i Katarzyny Gucałło.
I miejsce: "Limeryk o pewnej Lubuszance"
Lubuszanka obchodzić chciała Dni Gorzowa,
/ ale nazbyt dosłownie pojęła sens słowa. /
Gdy przez Chwalęcice / doszła na Wieprzyce, / od nadmiaru wrażeń rozbolała ją głowa.
Marta Liberkowska
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Dawny Grodzki Dom Kultury sprzedany
Nabywcą zabytkowej nieruchomości przy ulicy Wał Okrężny 36-37, byłej siedziby Grodzkiego Domu Kultury, została firma z Gorzowa. Jako jedyna zgłosiła się do przetargu na sprzedaż willi Pauckscha.
teresy miasta ma też zabezpieczać hipoteka
w kwocie 1 mln zł, która będzie wykreślona
w chwili oddania willi do użytku.

Nabywca, prezes Silcare Włodzimierz Gajewski, zadeklarował, iż nieruchomość doprowadzi do stanu świetności oraz zapewnił, że willa i otaczający ją park pozostaną
dla gorzowian otwarte. Cena wywoławcza
wynosiła 4 mln 851 tysięcy złotych, nabywca
ją przebił do 4 mln 900 tys. zł.
Radni podczas sesji w lutym br. zgodzili
się na sprzedaż całej nieruchomości (budynek, powozownia, park) z 80-procentową
bonifikatą. Nabywca willi Pauckscha jest
zobowiązany do zakończenia prac adaptacyjnych w terminie pięciu lat od dnia zakupu
nieruchomości. W przeciwnym razie grożą
mu kary umowne: 100 tys. zł za każdy rok
zwłoki w rozpoczęciu remontu i tyle samo
z tytułu nie zakończenia adaptacji w wyznaczonym terminie. Jeżeli nabywca nie wywiąże się z umowy lub prace będzie tylko
symulował, to miasto ma prawo wykupienia
obiektu w ciągu pięciu lat od sprzedaży. In-

- Stanęliśmy przed trudnym wyborem, czy
bardziej powinno nam zależeć na tym, że
obiekt odzyska blask, czy że pozostanie
własnością miasta. Przy obecnych zobowiązaniach miasta, skierowanych na realizację
wyzwań związanych z wieloletnimi zaniechaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę,
pozyskanie tak dużych środków na remont
nie wydaje się w najbliższym czasie możliwe. Jednocześnie podjęliśmy działania
w celu zabezpieczenia interesu miasta, które mają sprawiać, że najpóźniej po pięciu
latach od zakupu obiekt musi w znaczymy
stopniu poprawić swój stan - powiedział
zastępca prezydenta miasta Jacek Szymankiewicz.
Budynek jest jednym z najcenniejszych zabytków Gorzowa Wlkp. Wybudowany został
w 1876 roku z przeznaczeniem na rodzinną
rezydencję Hermanna Pauckscha. Pałacyk,
znany do dzisiaj jako willa Pauckscha, został

Fot. Mateusz Kaźmierczak

Fot. Daniel Adamski

Miasto wielokrotnie podejmowało próby
zagospodarowania nieruchomości, pozyskania współfinansowania zewnętrznego,
czy zainteresowania obiektem podmiotów
publicznoprawnych i instytucjonalnych, ale
bez oczekiwanego rezultatu. Jednocześnie
priorytetem zawsze było zachowanie zabytkowej substancji.

sprzedany po śmierci jego właściciela przez
spadkobierców. Po wojnie, w 1945 roku,
mieściła się tu kwatera wojsk radzieckich.
Późniejszymi użytkownikami byli: Dyrekcja
Dróg Wodnych, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego, Wojewódzki Domu Kultury
oraz Grodzki Dom Kultury.
Dariusz Wieczorek

„Orkan” ma profesjonalny ring

Fot. archiwum Orkan Gorzów

Zawodnicy Bokserskiego Klubu Sportowego „Orkan” będą trenować
w profesjonalnych warunkach. Z myślą o nich Miasto zakupiło ring
bokserski.
Można na nim przeprowadzić każde zawody bokserskie oraz w innych dyscyplinach
sportów walki (np. K-1, Kickboxing, MMA
itp.). Ring - zgodny z wymogami AIBA (Association Internationale de Boxe Amateur)
– ma wymiary 7,5 x 7,5 x 1,0 m (pole walki
6,1 x 6,1 m). Wartość zakupu, dostarczonego
przez poznańską firmę „Boxfit”, to 36 tysięcy
280 złotych.

liczne grono bokserskich talentów. Trener
z 40-letnim dorobkiem posiada znakomitą
zdolność umiejętnego kształtowania młodych charakterów. Wśród wychowanków nie
brakuje członków kadry narodowej Polskiego Związku Bokserskiego, są to m.in. mistrz
Polski Kamil Holka, wicemistrz Polski Tomasz Niedźwiecki, czy brązowy medalista
mistrzostw Europy Oskar Kopera.

Bokserski Klub Sportowy „Orkan” działa
w Gorzowie od 1990 roku, choć pod obecną nazwą od 2012 roku. Jego celem jest
upowszechnianie sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej, w szczególności
wśród dzieci i młodzieży. W Gorzowie nie
brakuje pasjonatów tego rodzaju aktywności
fizycznej, a zawodnicy trenują w hali przy ul.
Kosynierów Gdyńskich 86.

W boksie wyróżniamy poszczególne kategorie wiekowe: 14 lat – młodziki, 15-16 lat kadeci, 17-18 lat juniorzy oraz seniorzy od 18
do ukończenia 34 roku życia. Pierwsze przygotowawcze kroki stawiać mogą już 11-letni
kandydaci, którzy nie mają przeciwwskazań
lekarskich. Treningi bokserskie można rozpocząć od ukończenia 12 roku życia.

W klubie głównym szkoleniowcem jest
Grzegorz Swadowski, który wychował już

Piotr Guszpit
Wydział Kultury i Sportu
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Fot. Marcin Malinowski, MCK (x2)

LATO W MIEŚCIE

Scena na Scenie, koncert Lecha Janerki w Amfiteatrze MCK

Fot. archiwum filharmonii

Scena na Scenie, koncert Mikromusic w Amfiteatrze MCK

Fot. archiwum MCK

Fot. Marcin Malinowski, MCK

Pikniki Chopinowskie przy filharmonii

Akcja Lato, spektakl teatralny Bazyliszek w MCK Zawarcie

Sztuka sześciu zmysłów, warsztaty w MOS

Sztuka sześciu zmysłów, warsztaty w MOS

Fot. Bartosz Nowak

Fot. Dominika Sadowska

Kino po zmroku w parku Róż

sierpień 2018
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Poznajmy bliżej ambasadorów Gorzowa – część IV
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: Maria Szupiluk, Sebastian Świderski, Stanisław Chomski oraz Jankes.

zupiluk
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Nasze miasto ma już 761 lat
Każdego 2 lipca przypada kolejna rocznica nadania Gorzowowi praw miejscach. Z tej okazji co roku odbywa się szereg uroczystości. W tym roku odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, symboliczne uderzenie
w Dzwon Pokoju i wspólne malowanie wielkiej urodzinowej laurki dla Gorzowa.

Fot. Bartłomiej Nowosielski (x2)

Uderzenie
w Dzwon Pokoju

Fot. Łukasz Kulczyński (x2)

Punktualnie o godzinie 12.00 na Placu Grunwaldzkim prezydent miasta Jacek Wójciki wspólnie z mieszkańcami uderzyli w Dzwon Pokoju
– symbol pojednania pomiędzy dawnymi mieszkańcami Landsberga a współczesnego Gorzowa. Było też wspólne zdjęcie i mnóstwo pozytywnych emocji.

Dziesięć osób otrzymało Honorowe Odznaki Miasta Gorzowa podczas uroczystej sesji Rady Miasta 2 lipca. To Anna Jankowska, Irena Sosińska – Małyszko, Violetta Panasiuk-Strzyżewska, Krzysztof Marek Chrobowski, Bogusław Zenon Dziekański, Paweł Jakubowski, Dariusz Sapkowski, Krzysztof Wincencik, Krzysztof Woliński, Piotr Pietkun. Podczas tej samej sesji, troje pracowników Urzędu Miasta otrzymało Medale
za Długoletnią Służbę. To Grażyna Raubo, Maria Wrześniak i Jarosława Drąg.

sierpień 2018
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Fot. Bartłomiej Nowosielski (x2)

Fot. Konrad Kerker (x2)

#StądJestem

Ogromna Kartka Urodzinowa dla miasta

Fot. Tomasz Rusek, Gazeta Lubuska (x2)

Ponad 150 metrów kwadratowych powierzchni miała rekordowa wielka laurka urodzinowa dla miasta. 2 lipca na Placu Grunwaldzkim, tuż
po oficjalnych uroczystościach, gorzowianie rozpoczęli wspólne malowanie i ozdabianie płótna, które zostało rozłożone na placu i oddane do
dyspozycji mieszkańców. Ponad trzy godziny trwało wielkie malowanie i w rezultacie powstała wyjątkowa, unikatowa kartka urodzinowa dla
Gorzowa. Zostanie ona schowana do kapsuły czasu pod jedną z realizowanych w mieście inwestycji.

Sentymentalna urodzinowa podróż „ogórkiem”
Z okazji urodzin miasta, MZK wspólnie z prezydentem zafundowali mieszkańcom sentymentalną podróż. Przez pięć godzin po Gorzowie
jeździł autobus Jelcz 043, potocznie nazywany „ogórkiem”. Mieszkańcy mogli się przejechać na trasie między centrum miasta a osiedlem
„Piaski”. Z takiej możliwości skorzystały setki gorzowian. Było sporo radości i uśmiechu.

12

nr 8 / 233

sierpień 2018

SCENA LETNIA

Fot. Ewa Kunicka (x9)

Jak co roku w gorzowskim Teatrze im. J. Osterwy odbywały się przedstawienia i koncerty w ramach Sceny
Letniej. Tegoroczna edycja zorganizowana została pod hasłem „Gorzów #StądJestem”, kampanii wizerunkowo-tożsamościowej Urzędu Miasta.

#StądJestem
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Landsberg Circus – Gorzów fashion show
Takiego pokazu w Gorzowie jeszcze nie było. W sobotę, 7 lipca, po raz pierwszy w naszym mieście odbył
się pokaz mody, inspirowany dawnym i współczesnym Gorzowem. Autorką kolekcji ubrań jest ambasadorka kampanii GORZÓW #Stąd Jestem Natalia Ślizowska.
Kolekcja powstawała kilka tygodni. Inspiracją dla projektantki jest Gorzów wraz ze swoją różnorodnością, kolorem, specyfiką i tempem życia.
Mieszkańcom zaprezentowało się dwanaście modelek i trzech modeli. Towarzyszyły im psy oraz artyści cyrkowi z formacji Arttego: szczudlarze, ogniomistrz i akrobata. W sumie kolekcja Landsberg Circus liczyła 50 strojów.
Pokazowi towarzyszyła muzyka Patryka Rynkiewicza, który skomponował muzykę inspirowaną utworem Children of Sanchez Chucka Mangione’a specjalnie na okoliczność pokazu. Wydarzenie wspiera wielu lokalnych przedsiębiorców oraz Miasto Gorzów.
Natalia Ślizowska jest ambasadorką kampanii GORZÓW #Stąd Jestem. Ideą kampanii jest prezentowanie potencjału mieszkańców miasta
oraz wsparcie ich przy realizacji projektów. Natalia jest pierwszą w Gorzowie przedstawicielką branży fashion. Pokaz mody i kolekcji, inspirowanej Gorzowem będzie elementem kampanii, który projektantka w przyszłości zamierza zaprezentować w Berlinie oraz podczas innych
wydarzeń modowych w Polsce.

Fot. Bartłomiej Nowosielski (x8)

Marta Liberkowska
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Przewodnik
po urzędzie
Architekt Miejski
Dariusz Górny
e-mail: dariusz.gorny@um.gorzow.pl
tel. 602 491 302
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Pszczoły na Przemysłówce
Dwa ule z rodzinami pszczelimi stały w tym roku przez niespełna miesiąc na gorzowskiej „Przemysłówce”.

Fot. Marek Pogorzelec (x2)

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

Niestety nie udało się ich ustawić przed rozpoczęciem kwitnienia lip, kiedy dostępnego
dla pszczół nektaru jest najwięcej. Jednak
mimo to pszczoły zdołały przynieść po kilka
kilogramów miodu spadziowego. Pszczoły są
częścią przyrody. Dzięki ich pracy – zapylaniu – zjadamy smaczne i zdrowe owoce oraz
warzywa. Na terenach rolniczych stosowane
środki chemiczne stanowią poważne zagrożenie dla życia rodziny pszczelej, czego efektem
jest duża liczba rodzin, które nie są w stanie
przetrwać zimy.

W opinii specjalistów pszczoły mają w mieście
i na przedmieściach lepsze warunki do życia
niż na terenach typowo rolniczych, szczególnie jeśli występują tam monokultury (duże
jednogatunkowe uprawy).
Jeśli współpracę uda się kontynuować w przyszłym roku, będę się starał zlecić szczegółową
analizę jakości miodu, a wyniki opublikować
w najbardziej poczytnej prasie pszczelarskiej.
Mam nadzieję, że dzięki pozytywnej promocji,
zyska na tym też miasto.
Marek Pogorzelec

Nie ma wakacji od segregacji
Podsumowanie kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców
Gorzowa Wlkp. pn.: „Gorzów miastem bez odpadów”
Wraz z nadejściem wakacji dobiegła końca realizowana przez Miasto kampania edukacyjna dla mieszkańców Gorzowa Wlkp. pn. „Gorzów miastem bez
odpadów”. Współfinansowana jest ona ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Pierwsze półrocze
obfitowało w wiele wydarzeń związanych z kampanią, podczas której mieszkańcy naszego miasta mogli utrwalić zasady selektywnej zbiórki odpadów, m
in. zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci pod
nazwą „Gorzów miastem bez odpadów”, przeprowadzono cykl prelekcji dla uczniów naszych szkół oraz
konkurs wiedzy w przedszkolach pn. „Segregowanie
śmieci?... To potrafią nawet dzieci”. Przeprowadzono również warsztaty tematyczne „EKO-MODA jest
w modzie” oraz warsztaty kreatywnego recyklingu.
Podsumowaniem wszystkich prowadzonych działań
były Edukacyjne Targi Ekologiczne, podczas których
promowano publikację dotyczącą selektywnej zbiór-

ki odpadów pt.: „Jak nosorożec prehistoryczny zadbał, by Gorzów był miastem czystym”.
Niemniej jednak przypominamy, iż mimo zakończenia kampanii i wakacyjnej pory, segregujemy nadal.
Pamiętajmy, iż większość towarów, które kupujemy
w sklepach, jest wykonana z tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady
stają się wartościowym surowcem.
Segregujemy odpady komunalne zgodnie z podziałem na 5 frakcji:
1. do pojemnika niebieskiego wrzucamy gazety, czasopisma, prospekty, kalendarze, książki, zeszyty,
kartony, opakowania papierowe, tektura
2. do pojemnika zielonego wrzucamy butelki, słoiki,
opakowania szklane
3. do pojemnika żółtego wrzucamy tworzywa sztuczFot. archiwum Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów i Spraw Mieszkańców
ul. Łokietka 22
e-mail: brk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 747
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ne, metale, opakowania wielomateriałowe, butelki po napojach i wodzie mineralnej typu PET wraz
z nakrętkami, opakowania po chemii gospodarczej,
butelki i opakowania po artykułach spożywczych (jogurtach, kefirach, mleku), plastikowe torebki, worki,
reklamówki, puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny, metale kolorowe, kartony po mleku,
napojach, itp.
4. do pojemnika brązowego wrzucamy odpady biodegradowalne i zielone, skoszoną trawę, liście, gałęzie, obierki, skórki, skorupki jaj, ogryzki, kwiaty
doniczkowe i ogrodowe
5. do pojemnika czarnego wrzucamy odpady będące
pozostałością przy prowadzeniu selektywnej zbiórki
np. resztki jedzenia, odpady higieniczne, zabrudzone
nie dające się oczyścić puszki, butelki, papier, pojemniki, a także popiół.

Odpady wielogabarytowe, meble, zużytą odzież
i tekstylia, przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po chemikaliach, zużyte baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony,
świetlówki, stare farby i rozpuszczalniki, zużyte oleje
silnikowe, filtry olejowe, środki i odczynniki chemiczne przyjmuje nieodpłatnie do utylizacji Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Odpady przyjmowane są w dwóch punktach:
1. ul. Małyszyńska 180, mieszkańcy mogą oddać
bezpłatnie wszystkie rodzaje odpadów komunalnych selekcjonowanych
2. ul. Teatralna 49, punkt czynny całodobowo, gorzowianie mogą oddać bezpłatnie zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny – tel. 95 722 58 58 (od
godziny 700 - 1500)
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Cenne produkty pszczele
Walory produktów pszczelich
Oprócz zapylania niemal wszystkich roślin rosnących na
ziemi, z ciężkiej pracy pszczół uzyskuje się uzdrawiający
miód. Składnik wielu lekarstw i spożywany jako główny
produkt w leczeniu chorób przeziębieniowych. Ponadto dzięki pszczołom otrzymuje się naturalny kit pszczeli,
który w medycynie naturalnej stawiany jest za przykład
środka uzdrawiającego i służącego do poprawy zdrowia
i samopoczucia człowieka.
- Na zebranie 1 kg miodu pszczoły odwiedzają dla porównania ponad 8 mln kwiatów akacji lub 20 mln kwiatów koniczyny.
- Litr miodu waży od 1,38 do 1,45 kg.; w słoiku 0,9 l mieści
się około 1,2 kg miodu

Nie ma złego miodu, bo choć różnią się składem chemicznym, to naturalny miód pszczeli prosto z polskiej pasieki
zawiera substancje stymulujące metabolizm organizmu.
Najlepszy jest ten miód, który swym składem chemicznym
i właściwościami będzie odpowiadał potrzebom danego
organizmu.
Miód rzepakowy - najlepszy jest na wątrobę, drogi żółciowe, serce, naczynia wieńcowe. Jest przydatny podczas
leczenia stanów zapalnych dróg oddechowych. Szybkie
przyłożenie miodu na oparzoną skórę zabezpiecza ją przed
tworzeniem się pęcherzy i zakażeniem.
Miód akacjowy - działa na człowieka uspokajająco i wzmacniająco. Przydatny jest także w zaburzeniach dotyczących
przewodu pokarmowego nerek i układu moczowego. Pomaga także przy kuracji podczas przeziębienia.

- Bardzo cennym produktem pozyskiwanym od pszczół jest
pyłek kwiatowy, który stanowi niesamowicie bogate źródło
białka, witamin, soli mineralnych, węglowodanów, enzymów i kwasów organicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Pyłek kwiatowy wpływa na
procesy trawienne, działa odtruwająco, antydepresyjnie,
antyalergicznie i przeciwmiażdżycowo.

Miód lipowy - działa antystresowo, ma dobroczynny wpływ
na układ nerwowy, a także na górne i dolne drogi oddechowe, serce oraz układ krążenia.

- Wysoko cenionym przez człowieka produktem pozyskiwanym od pszczół jest propolis (kit pszczeli), który ma
właściwości bakterio- i grzybobójcze Wykorzystywany jest
on w produkcji kremów np: przeciwtrądzikowych oraz na
trudno gojące się rany.

Miód wrzosowy - najlepszy jest na nerki i drogi moczowe,
gruczoł krokowy, stany zapalne jamy ustnej i gardła, stany
zapalne jelita

- Bardzo wartościowym produktem pszczelim jest mleczko pszczele, które reguluje przemianę materii, zwiększa
żywotność komórek, korzystnie wpływa na apetyt oraz
dodaje sił.
- Wosk pszczeli jest wykorzystywany przede wszystkim do
produkcji świec oraz kremów. Świece z wosku pszczelego
ujemnie jonizują powietrze atmosferyczne, dzięki czemu
przyczyniają się do poprawy samopoczucia ludzi.
- Jad pszczeli był i w dalszym ciągu jest wykorzystywany
w medycynie naturalnej do leczenia schorzeń reumatycznych, artretyzmu, egzemy oraz zapalenia pęcherza moczowego.

Miód gryczany - działa odtruwająco, jest bardzo dobry na
układ krążenia, wątrobę, miażdżycę, niedokrwistość wynikającą z niedoboru żelaza.

Miód wielokwiatowy - jeżeli czujesz się wyczerpany psychicznie lub fizycznie- ten miód jest dla Ciebie; jest dobry
także na stany alergiczne dróg oddechowych, na serce i naczynia krwionośne.
Miód wielokwiatowy nektarowo-spadziowy - najlepszy jest
na stany wyczerpania fizycznego i psychicznego, serce
i układ krążenia oraz na zaburzenia trawienia.
Miód spadziowy ze spadzi liściastej - najlepszy jest na nerki i drogi moczowe oraz na wątrobę i drogi żółciowe.
Helena Niczyj
nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych
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Przewodnik
po urzędzie
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

- Wartość (wyrażona w pieniądzach) produktów pszczelich
pozyskiwanych od pszczoły miodnej, to tylko 1 do 10% wartości ich całej pracy. Pozostała część, to wartość plonów
i zwyżki plonów, które uzyskuje się dzięki pracy pszczoły
miodnej.

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

Właściwości miodów
Łyżka naturalnego miodu to nie tylko rozkosz dla kubków smakowych, ale przede wszystkim solidna porcja
zdrowia. Słoik „płynnego złota” kryje w sobie wiele zalet.
Specjał stanowi bogate źródło wielu składników odżywczych, wykazuje szereg właściwości leczniczych, a nawet
– jako komponent kosmetyków – pomaga zadbać o urodę.
Naturalny miód pszczeli to świetne „lekarstwo”, które ma
wartości odżywcze, regeneracyjne a zwłaszcza lecznicze.
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Artykuł powstał w ramach kampanii edukacyjno informacyjnej „Ratujmy pszczoły” współfinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

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

Prezydent Gorzowa oczekuje do 31.
sierpnia br. na zgłoszenia kandydatur do Nagrody Kulturalnej oraz nagrody honorowej „Mecenas Kultury
– Gorzów Przystań”. Nagrody zostaną
wręczone 12 października br. podczas gali Inauguracji Sezonu Kulturalnego.
Prezydent przyznaje maksymalnie dwie
Nagrody Kulturalne w jednym roku kalendarzowym. Laureatów Nagrody Kulturalnej
wskazuje spośród trzech kandydatur rekomendowanych przez Kapitułę.
Nagroda może być przyznawana we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, zarówno za
osiągnięcia artystyczne, jak i sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej wartości oraz edukacji kulturalnej. Otrzymać ją
mogą pełnoletnie osoby fizyczne lub podmioty, w szczególności stowarzyszenia, fundacje,
instytucje kultury, związki twórcze lub zespoły
artystyczne.
Nagroda Honorowa „Mecenas Kultury – Gorzów Przystań”
Prezydent przyznaje jedną Nagrodę Honorową w jednym roku kalendarzowym. Laureata
wskazuje spośród kandydatur rekomendowanych przez Kapitułę.
Nagroda Honorowa „Mecenas Kultury – Gorzów Przystań” może być przyznana pełnolet-

Weź udział
w konkursach
miejskich
Prezydent Miasta ogłosił dla mieszkańców Gorzowa konkursy: „Piękne Balkony” i „Domy w Ogrodach”
oraz konkurs fotograficzny „Parki
gorzowskie widziane oczami mieszkańców”.
Każdy, kto ma ukwiecony balkon lub zadbany
ogród oraz każdy, kto docenia piękno przyro-

Fot. Daniel Adamski

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
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
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

Kandydaci
do Motyli
poszukiwani

Fot. Bartłomiej Nowosielski
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niej osobie fizycznej lub podmiotom wyróżniającym się we wspieraniu i promowaniu życia
kulturalnego Gorzowa.
Wniosek
Wniosek (na stronie gorzow.pl) o nagrodę
może złożyć pełnoletni mieszkaniec Gorzowa lub podmiot, który posiada siedzibę na
terenie Gorzowa. Wniosek wraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych można złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu
Miasta Gorzowa Wlkp. (parter) ul. Sikorskiego
3-4 lub droga pocztową na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66400 Gorzów Wlkp., w terminie do 31 sierpnia.
O terminie złożenia wniosku decyduje data
stempla pocztowego.
Dorota Janczewska
Wydział Kultury i Sportu
Dariusz Wieczorek

dy i walory gorzowskich parków, może wziąć
udział w konkursach miejskich.
Gorzowianie mogą dwudziesty trzeci raz zaprezentować w konkursie swoje balkony, a po
raz dwudziesty ogrody. Termin nadsyłania
zdjęć balkonów i ogrodów upływa 31 sierpnia
2018 r.
Ponadto po raz pierwszy ogłoszony został
konkurs fotograficzny: „Parki gorzowskie
widziane oczami mieszkańców”. Prace fotograficzne wraz z wymaganymi załącznikami
dostarczyć należy do 15 października 2018 r.
Wszyscy chętni do udziału w konkursach powinni zapoznać się z regulaminami konkursów i ich załącznikami, które dostępne są na
miejskiej stronie internetowej www.gorzow.
pl, jak również w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
przy ul. Myśliborskiej 34 w pokoju 19 lub 21,
tel. 95 7355 737.
Wyniki konkursów zostaną podane do publicznej wiadomości. Dla laureatów organizator
przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach mieszkańców miasta.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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#StądJestem

„Przychodnia przyjazna seniorom”
Gorzowska Rada Seniorów zaprasza mieszkających w naszym mieście seniorów do
udziału w konkursie pn. „Przychodnia przyjazna seniorom”.
Celem konkursu jest wyróżnienie przyjaznej seniorom placówki medycznej (przychodni podstawowej opieki zdrowotnej bądź poradni specjalistycznej) działającej na terenie miasta Gorzowa
Wielkopolskiego.
Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 01
sierpnia do 28 września 2018r. Wyniki zostaną
ogłoszone podczas obchodów „Tygodnia Seniora”,
a najlepsze placówki nagrodzone dyplomami.
Głosy będzie można oddawać na kuponach konkursowych dostępnych przy urnach na Sali Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3-4 oraz w Klubie
Seniora „Pogodna Jesień” przy ul. Słonecznej 63.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie
www.gorzow.pl w zakładce Gorzowska Rada Seniorów.
Zapraszamy do udziału w konkursie!
KUPON KONKURSOWY
NAZWA PRZYCHODNI / PORADNI
RODZAJ PODMIOTU (przychodnia POZ lub Poradnia Specj.)
ADRES PRZYCHODNI/PORADNI
UZASADNIENIE
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie gorzow.pl
Sylwia Bronka / Wydział Spraw Społecznych

Nowe wnioski
na 500+

Czas na
„Dobry Start”

Od 1 sierpnia można składać wnioski
osobiście w GCPR lub listownie i w galeriach handlowych, a już od miesiąca (od
1 lipca) można było to zrobić przez Internet.

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.
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 drogą korespondencyjną należy wysłać na adres: Gorzowskie Centrum Pomocy
Rodzinie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Teatralna 26, 66400 Gorzów Wlkp.
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.

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.
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.
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.
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.

Dariusz Wieczorek

Ewa Bielska
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
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Dyżury
radnych
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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Korzyści zdrowotne i społeczne wynikające
z eliminacji wyrobów zawierających azbest

- pylica azbestowa (azbestoza) – zwłóknienie tkanki płucnej, będące nieuleczalną
chorobą zawodową występującą u osób
długotrwale narażonych na wysokie stężenia pyłu azbestowego, prowadzącą do
niewydolności oddechowej,
- rak płuca – najczęściej występujący nowotwór złośliwy powodowany przez azbest,
- rak oskrzela, międzybłoniak opłucnej –
rzadko występujący nowotwór złośliwy
spowodowany długotrwałym narażeniem
nawet na nieduże stężenia włókien azbestu, przewlekłe obturacyjne zapalenie
oskrzeli,
oraz
- łagodne zmiany opłucnowe – występują
pod postacią zgrubień, blaszek lub blizn
będących skutkiem zwłóknienia tkanki
płucnej.
W polskim prawodawstwie nadrzędnym
dokumentem obligującym do usunięcia wyrobów zawierających azbest jest Program
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 20092032, przyjęty uchwałą Rady Ministrów
z dnia 14 lipca 2009 r. Zastępuje on dotychczasowy Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski. Utrzymuje on dotychczasowe cele i określa nowe zadania niezbędne
do oczyszczenia kraju z azbestu.
Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
uchwałą Nr XXXIX/474/2017 z dnia 24
stycznia 2017 r. przyjęła do realizacji Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2016-2032.

Realizacja Programu usuwania azbestu z terenu miasta przyczyni się do podniesienia
jakości życia mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego oraz do poprawy stanu środowiska, w którym żyją. Podjęcie działań założonych w Programie pozwoli w szerokim
znaczeniu racjonalnie kształtować środowisko i gospodarować jego zasobami zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju w znaczeniu społeczno-gospodarczym.

nictwie mieszkaniowym, przemysłowym,
w gospodarstwach rolnych, rodzinnych
ogrodach działkowych, budynkach użyteczności publicznej, jak również azbestu zmagazynowanego na posesjach.

Do najistotniejszych korzyści społecznych
należy zaliczyć oczyszczenie terenu ze
szkodliwych wyrobów, a tym samym redukcję emisji niebezpiecznych włókien. To
w konsekwencji przekłada się na ograniczenie negatywnych skutków oddziaływania
(w tym występowania chorób spowodowanych emisją włókien azbestu) oraz wydłużenie okresu użytkowania obiektów budowlanych i poprawę ich wyglądu.

2015 r. - 109,84 Mg

Korzyści ekonomiczne to przede wszystkim wzrost wartości obiektów budowlanych
oraz gruntów, poprawa stanu technicznego
obiektów, z których azbest usunięto oraz
zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem chorób wywołanych wdychaniem włókien azbestu. Dla środowiska zasadniczą
zmianą będzie ograniczenie, a docelowo
eliminacja zagrożenia ze strony włókien
azbestowych występujących w powietrzu.
Nie należy podejmować na własną rękę prób
usuwania wyrobów zawierających azbest.
Przy niewłaściwym postępowaniu z nimi
narażamy się na zagrożenie utraty zdrowia,
a nawet życia. Wszelkiego rodzaju prace demontażowe może wykonywać tylko uprawniona firma. Wyroby zawierające azbest, po
usunięciu, przekazywane są na specjalnie
do tego celu przygotowane składowisko odpadów niebezpiecznych.
Miasto od 2014 r. realizuje Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta Gorzowa Wlkp., który dofinansowywany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy
udziale środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przeprowadzona we wrześniu 2016 r. inwentaryzacja
wyrobów
zawierających
azbest wykazała, iż na terenie Gorzowa
znajduje się 2.001,37 ton azbestu w budow-

W ramach uzyskanych dotacji całkowita
ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu wyniosła:
2014 r. - 89,50 Mg
2016 r. - 93,27 Mg
2017 r. - 50,88 Mg
W ramach dotacji w latach 2014-2017
unieszkodliwiono 343,49 Mg azbestu.
Całkowity koszt zrealizowanych zadań w latach 2014-2017 – 215.690,19 zł
2014 r. - 61.871,58 zł - dotacja WFOŚiGW
2015 r. - 60.412,00 zł - dotacja WFOŚiGW
2016 r. – 60.438,96 zł - dotacja WFOŚiGW
2017 r. – 32.967,65 zł - dotacja WFOŚiGW
W ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest na terenie miasta
Gorzowa Wlkp. w roku 2018” planuje się
usunąć ok. 97 ton wyrobów zawierających
azbest. Działaniami projektu objętych zostanie ogółem 43 nieruchomości, w tym 28 nieruchomości należących do osób fizycznych,
11 należących do innych podmiotów (m.in.
do miasta), 3 budynki wielorodzinne Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczyn”, szkoły, tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz
inne. Zadanie będzie obejmowało demontaż,
odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Fot. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Szkodliwość
wyrobów
zawierających
azbest dla zdrowia ludzkiego związana jest
z wdychaniem włókien wydostających się
z uszkodzonych wyrobów. Dopóki włókna
azbestu nie są uwolnione z wyrobu, nie ma
zagrożenia dla zdrowia człowieka. Określono, że przewidywany okres przydatności
wyrobów azbestowych wynosi nawet 30 lat.
Oddziaływanie wielu czynników atmosferycznych oraz mechanicznych powoduje, że
czas bezpiecznego wykorzystywania wyrobu zawierającego azbest ulega znacznemu
skróceniu. Niebezpieczne dla zdrowia stają
się wówczas emitowane do atmosfery przez
wadliwy przedmiot trwały włókna azbestowe. Włókna azbestu trafiają do organizmu
głównie drogą oddechową, z wdychanym
powietrzem, a w niewielkim tylko stopniu
przez skórę i poprzez układ pokarmowy. Rakotwórcze działanie włókien azbestowych
może być wzmacniane współdziałaniem
innych czynników toksycznych, np. palenie
tytoniu przy jednoczesnym narażeniu na
działanie azbestu zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuc 50-krotnie. Narażenie na
pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu oddechowego (choroby zawodowe):
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Skarby z wieży
Katedry
„Archeologia niebiańska” to tytuł wystawy prezentującej wyniki
prac archeologicznych prowadzonych na wieży kościoła katedralnego w Gorzowie.

To już 10. edycja wakacyjnych otwartych
warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży. Prowadzone są one w różnych punktach miasta przez trzy tygodnie, od 30 lipca
do 17 sierpnia, codziennie od godz. 10.00
do 14.00. Zapewniamy wesołą atmosferę,
pomysłowe „antynudy” i świetnych prowadzących. Sprawdźcie rozkład jazdy i bądźcie z nami przez trzy sierpniowe tygodnie.
Wstęp wolny.
Poniedziałki – Skwer przy ul. Reja i ul. Zapolskiej, os. Staszica
Wtorki – Plac Nieznanego Żołnierza tzw.
“Kwadrat”, Śródmieście
Środy – Skwer przy fontannie Motylia, os.
Górczyn
Czwartki – Hala Aktywności Społecznej, Błonia nad Wartą, ul. Fabryczna
Piątki – Hala Aktywności Społecznej, Błonia
nad Wartą, ul. Fabryczna
Pierwszy tydzień 30.07 – 3.08 Warsztaty
artystyczne, tydzień teatralny
W tym roku Jazdę rozpocznie tydzień teatralny. Zabawa polegać będzie na budowaniu
scenografii, pisaniu dialogów, reżyserowaniu i wystawieniu przedstawienia. Wszystko
to pod okiem aktorów i z wykorzystaniem zabawnych wprawek aktorskich. Warsztaty poprowadzą Marzena Wieczorek, Marcin Ciężki
i Agata Ambrożewicz.
Drugi tydzień 6.08 – 10.08 Warsztaty plastyczne / muzyczne
Warsztaty obejmować będą tematykę malarstwa i rysunku w zakresie klasycznego malowania na płótnie pędzlem, jak i przy użyciu
sprayu oraz szablonu. W nawiązaniu do powstałych prac uczestnicy z pomocą prowadzących, zespołu Żółte Kalendarze, stworzą
kompozycję muzyczną, którą zaprezentują
wspólnie na zakończenie warsztatów.
Trzeci tydzień 13.08- 17.08 Warsztaty taneczne
Pod okiem doświadczonych instruktorów
ze Szkoły Tańca „Dance Mix” będziecie mieli możliwość poćwiczyć układy taneczne
w różnych nowoczesnych stylach związanych z hip hop’em.
Organizator: Miejskie Centrum Kultury.
Współorganizator: Spółdzielnia Socjalna Odkrywamy Lubuskie.
MCK

Darmowe warsztaty dla dzieci
w wieku od 9 do12 lat odbędą się
od 20 do 24 sierpnia br. Udział
w warsztatach jest nieodpłatny.
„Zaplątani w dźwięki – Junior” to wakacyjna
kontynuacja cyklicznego projektu edukacyjno-muzycznego, adresowanego tym razem
do młodszych odbiorców w wieku od 9 do
12 lat. Uczestnicy działań będą mieli okazję
poznać ponad sto nietypowych instrumentów z różnych stron świata – zarówno tych
tradycyjnych, jak i bardziej współczesnych.
Poznając kolejne grupy instrumentów, dzieci
będą uczyć się, jak wydobywać z nich dźwięki i szukać własnych pomysłów na wydobycie nietypowych brzmień. Będzie również
czas na stworzenie własnych instrumentów muzycznych. Na zakończenie wspólnych działań odbędzie się pokaz z udziałem
wszystkich uczestników.
Prowadzeniem zajmie się Tomasz Drozdek.
To muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista etniczny, kolekcjoner rzadkich instrumentów z całego świata, perkusista, perkusjonalista, animator społeczno-kulturalny.
Chcesz wziąć udział w warsztatach – wystarczy zadzwonić pod nr tel. 95 73 92 748.
Zapisy trwają aż do momentu wyczerpania
miejsc. Ilość miejsc ograniczona.

Wystawa organizowana jest w rocznicę pożaru katedry, a wernisaż odbył się 29 czerwca 2018 r. w Zespole Willowo-Ogrodowym
Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta, przy
ul. Warszawskiej 35 w Gorzowie. Ekspozycję można oglądać do 15 września 2018 r.
Wstęp jest bezpłatny.
Wśród zebranych artefaktów pochodzących
z okresu od XIV do XXI wieku można wyodrębnić:
– sto monet, wśród których wyróżniają się:
brandenburskie fenigi brakteatowe z XIV-XVI
wieku, fenig brakteatowy Zakonu Krzyżackiego z XV wieku, XV-wieczny denar miejski
z Pomorza Zachodniego, szwedzki szeląg
z XVIII wieku oraz liczmany kupieckie; pozostałe monety to różne nominały emitowane
przez Niemcy, Brandenburgię, Prusy i Polskę; do nietypowych w tym zbiorze monet
należą XVIII-wieczne trzeciak i półgrosz wybite w Polsce;
– kilkaset fragmentów ceramiki naczyniowej z okresu od XIV/XV do XIX wieku;
– gotycka i nowożytna ceramika budowlana;
– artykuły codziennego użytku, ozdoby, zabawki, okucia książek, nowożytny tłok pieczętny.
Stanisław Sinkowski
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta
w Gorzowie

Urszula Śliwińska
Rzecznik prasowy Filharmonii Gorzowskiej

Warsztaty dla dwóch pokoleń
czyli Muzyczne Letnisko
MUZYCZNE LETNISKO to oryginalny pomysł
na wspólne spędzenie czasu i odkrywanie
nowych przestrzeni do wspólnej zabawy –
zapraszamy do Filharmonii Gorzowskiej!
Oto pierwsze realizowane przez nas warsztaty artystyczne z udziałem dwóch pokoleń,
dwóch różnych bajek, dwóch różnych światów. Na naszym Muzycznym Letnisku właśnie
z tych różnic stworzymy coś bardzo wyjątkowego. Poprzez wspólne muzykowanie i twórcze działanie wyczarujemy najbardziej muzyczną i kolorową więź międzypokoleniową.
Warsztaty odbywać się będą od 6 – 10 sierpnia br. w dwóch grupach wiekowych:
I grupa (młodsza) – dzieci w wieku od 3 do 6
lat wraz z babcią / dziadkiem
II grupa (starsza) – dzieci w wieku od 7 do 9
lat wraz z babcią / dziadkiem

Warsztat prowadzony jest metodą Mobilnej
Rekreacji Muzycznej z elementami autorskiego programu Anny Siek, aktorki, muzyka,
pedagoga i muzykoterapeuty.
Aby wziąć udział w warsztatach, wystarczy
zadzwonić pod nr tel. 95 73 92 748, lub końcówka 749. Zapisy potrwają do momentu
wyczerpania miejsc.
WSTĘP NA WARSZTATY DLA DWÓCH OSÓB
(dziecko i babcia / dziadek)
150 zł / 5 dni warsztatów (30 zł / 1 dzień
warsztatów)
Warsztaty mają charakter 5-dniowego cyklu
i zakładają udział stałej grupy uczestników.
Program warsztatów dostępny jest na stronie Filharmonii Gorzowskiej.
Filharmonia Gorzowska

