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w dniu 11 listopada, gdy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, nasze myśli odwracamy od codziennych trosk i kierujemy ku naszej Ojczyźnie. Przypominamy sobie ważne dla naszego
narodu wydarzenia sprzed stu lat oraz podejmujemy refleksję
nad przesłaniem przodków. To właśnie oni swoją wierną służbą
i poświęceniem, przyczynili się do odzyskania wolności, a później
potrafili ją odpowiednio zagospodarować.
Entuzjazm niosący społeczeństwo w 1918 roku okazał się być
twórczą energią, która umożliwiła przedwojennej Polsce budowę
własnego porządku ustrojowego z silnymi strukturami samorządowymi. Dla Ojców Niepodległości Polska była największym dobrem, o które walczyli i zabiegali.
Miłość do Ojczyzny, leżąca u podstaw naszej drogi do wolności, to wartość, którą należy kształtować już u najmłodszych pokoleń.
Przywołując pamięć poległych i pomordowanych, oddajemy należną im cześć, ale też - jak mówił
św. Jan Paweł II - musimy pamiętać, że „Wolności nie zdobywa się na zawsze (…)”. Polska była
najpotężniejsza wtedy, gdy wszystkie jej siły polityczne i społeczne poczuwały się do odpowiedzialności za dobro wspólne. Rzeczpospolita czerpie swą moc z aktywności wszystkich obywateli. Dzisiaj nie musimy iść z bronią w ręku, ale możemy razem pracować dla swoich małych
ojczyzn - bo tak w czasie pokoju buduje się majestat Rzeczpospolitej.
Władysław Dajczak
Wojewoda Lubuski
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Gorzów świętuje
Rok 2018 jest rokiem refleksji nad historią, która pozwoliła nam dziś żyć w wolnej i odrodzonej
Polsce. Dziś odbudowujemy pamięć o wydarzeniach sprzed stu lat poprzez liczne inicjatywy rocznicowe, m.in. lekcje historii, koncerty, konkursy, widowiska, wystawy, rekonstrukcje, konferencje,
warsztaty oraz programy artystyczne.

Najwięksi polscy kompozytorzy na 100-lecie
odzyskania niepodległości
Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Filharmonia Gorzowska zaprasza na uroczysty koncert
„Dyplomacja zamiast krwi”, podczas którego usłyszymy muzykę wielkich polskich kompozytorów - Stanisława Moniuszki, Ignacego Jana Paderewskiego i Mieczysława Karłowicza. Będzie to wieczór pełen polskiej fantazji, symfonicznego rozmachu i głębokiej refleksji.

11 LISTOPADA 2018

NIEDZIELA, 19:00, SALA KONCERTOWA

DYPLOMACJA ZAMIAST KRWI

KONCERT Z OKAZJI 100-LECIA
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI

Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej
Jacek Kraszewski / dyrygent
Hubert Rutkowski / fortepian

Koncerty pod patronatem
Polskiego Wydawnictwa
Muzycznego w ramach
przedsięwzięcia TUTTI.pl
promującego wykonawstwo
muzyki polskiej.

Koncert rozpocznie moniuszkowska Bajka, która należy do najlepszych dzieł instrumentalnych kompozytora. Przebogata inwencja melodyczna nie tylko zachwyca, ale i rozbudza wyobraźnię. Można mieć chwilami wrażenie, że muzyka ta odmalowuje historię jak z andersenowskiej baśni i brzmi jak prawdziwa Opowieść zimowa (jak głosi francuski podtytuł utworu).
Z kolei wykonanie Fantazji polskiej op. 19 na fortepian i orkiestrę (1893) Ignacego Jana Paderewskiego będzie hołdem nie tylko dla znakomitego twórcy, ale i dla wybitnego męża stanu. Jego aktywna, międzynarodowa działalność polityczna i dyplomatyczna znacząco wpłynęła
na ukształtowanie wizerunku Polski niepodległej. Nawiązująca do rodzimej muzyki ludowej, romantyczna w duchu Fantazja polska to jedno
z najpopularniejszych dzieł w literaturze pianistycznej, m.in. za sprawą wirtuozowskiej solowej partii fortepianu.
W drugiej części koncertu usłyszymy Odwieczne pieśni (1904-1906) Mieczysława Karłowicza. Ten mistyczny w charakterze tryptyk symfoniczny jest bardzo osobistą wypowiedzią kompozytora na temat wartości ponadczasowych i ostatecznych. Kolejne części poetycko opowiadają o wiekuistej tęsknocie, o miłości i o śmierci oraz o wszechbycie. Karłowicz w swojej twórczości wielokrotnie wracał do tych tematów,
inspirowany głębokimi przeżyciami z tatrzańskich wędrówek.
Koncert „Dyplomacja zamiast krwi” odbędzie się w niedzielę 11 listopada o godz. 19.00.
Urszula Śliwińska / rzecznik prasowy Filharmonii Gorzowskiej

Badzmy razem w tym szczególnym czasie!

#StądJestem
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100-lecie wolności
Do wspólnego świętowania wolności i upamiętnienia bohaterskich czynów, które zadecydowały
o kształcie niepodległej Polski włączyły się przedszkola, szkoły, urzędy, instytucje publiczne i stowarzyszenia. Należy projektować przyszłość, pamiętając o bohaterskich czynach przodków, które poprowadziły drogą do wolności przyszłych pokoleń. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa
w wydarzeniach upamiętniających rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Cząstka historii Niepodległej na deskach teatru
Z okazji 100-lecia niepodległości w Teatrze im. J. Osterwy „Pan Tadeusz” we współczesnej adaptacji.
Jeszcze w listopadzie widowisko „Niepodległa – przybycie” w reż. Jana Tomaszewicza, V Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej dla Przedszkolaków „Urodziny Niepodległej”, warsztaty edukacyjne oraz „Wielki
quiz o Panu Tadeuszu”.
Wydarzenia artystyczne w duchu patriotycznym to propozycja upamiętnienia jubileuszu stulecia niepodległości. 4 listopada w gorzowskim
teatrze odbędzie się premiera scenicznej adaptacji „Pana Tadeusza” w reż. Rafała Matusza. To nie spektakl – muzeum, ani rekonstrukcja
nieistniejącego świata, a podjęcie dyskusji o nas współczesnych na wskroś klasycznym tekstem, który każdy zna.

Fot. Archiwum Teatru im. Juliusza Osterwy

Widowisko „Niepodległa – przybycie” w reż. Jana Tomaszewicza
odbędzie się 11 listopada o godz. 17.00 na Starym Rynku. Publiczność zobaczy fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego oraz
„Kolędy Nocki” Wojciecha Trzcińskiego i Ernesta Brylla. Spektakl jest
artystyczną syntezą najważniejszych wydarzeń, którymi żyli Polacy
od roku 1945 po czasy współczesne. Warstwę fabularną spektaklu
wzbogaca myśl patriotyczną Jan Pawła II, jego refleksje oraz spostrzeżenia dotyczące historii Polski.

Artur Nełkowski, aktor gorzowskiego teatru podczas obchodów Święta Niepodległości, 2017r.

Fot. Daniel Adamski

Z kolei 19 listopada o godz. 10.00 na Scenie Kameralnej odbędzie się
V Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej dla Przedszkolaków zatytułowany „Urodziny Niepodległej”, organizowany wspólnie z gorzowskim Przedszkolem Miejskim nr 17.

Michał Anioł, aktor gorzowskiego teatru w roli marszałka Józefa Piłsudskiego

Fot. Łukasz Kulczyński

Warsztaty edukacyjne oraz Wielki quiz o „Panu Tadeuszu” Adama
Mickiewicza. Dla grup szkolnych, które w terminie 6-9 listopada
obejrzą spektakl adaptacji „Pana Tadeusza” w reż. Rafała Matusza
odbędą się warsztaty, które poprowadzą aktorzy Teatru Osterwy.
Łącznie odbędzie się 20 warsztatów, w których weźmie udział ok.
500 uczestników – uczniów szkół z terenu województwa lubuskiego. W listopadzie teatr zaprasza wszystkich sympatyków poematu
Adama Mickiewicza do sprawdzenia swojej wiedzy na jego temat.
3 listopada w „Gazecie Lubuskiej” oraz na stronie internetowej teatru, ukaże się test ze znajomości „Pana Tadeusza”.

Obchody Święta Niepodległości przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego, 2017r.

Ewa Kunicka
Teatr im. Juliusza Osterwy
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Ten statek płynie dalej
Mieszkańcy zaufali mu po raz drugi. Zwycięstwo z ogromną przewagą i wynik 65,21 % to mocny mandat
zaufania na kolejne pięć lat. Rozmowa o wyzwaniach nowej kadencji. - Żadnych rewolucji nie będzie,
ponieważ ten statek jest na pełnym morzu i tutaj żaden nagły zwrot nie jest pożądany. Skupiamy się na
tym, aby dokończyć to co jest w tej chwili rozpoczęte i płyniemy dalej obranym wcześniej kursem - mówi
prezydent Jacek Wójcicki.
Mieszkańcy zadecydowali, że ponownie poprowadzi pan miasto. Czy kolejne 5 lat to wystarczająco, aby dokończyć to czego
nie udało się zrealizować w minionej kadencji?
Na pewno wiele prowadzonych w tej chwili inwestycji zostanie zakończonych i myślę, że kolejne pokolenia to docenią. Rozwój
miasta to proces ciągły, więc kiedy jedne inwestycje się kończą, kolejne działania wchodzą w fazę realizacji dostarczając pracy
na kolejne lata.
Łatwiej walczyć za pierwszym razem, kiedy jest się nowym, czy o reelekcję, kiedy trzeba utrzymać zaufanie, którym wcześniej zostano obdarzonym?
Myślę, że łatwiej było za pierwszym razem, dlatego, że tak naprawdę to była wielka niewiadoma. Wtedy nie było takich negatywnych ocen. Te cztery lata pracy to wiele osób zadowolonych, ale też grupa niezadowolonych, którzy mieli wątpliwości.
Zresztą przez opozycję, czy moich kontrkandydatów w ostatnich miesiącach kampanii wyborczej bardzo mocno podnoszono,
że miasto jest zakorkowane, że to wszystko powinno inaczej wyglądać. Wyborczy wynik potwierdził jednak, że mieszkańcy są
dalekowzroczni, patrzą w przyszłość i wiedzą, że to co dzisiaj jest rozkopane niedługo będzie nam służyło przez lata.
Czy ten statek płynie dalej cały, czy przewiduje pan zmiany kadrowe?
Statek zdecydowanie płynie cały – dziś już wiadomo, że z okrętu sam chce zejść wiceprezydent Radosław Sujak, więc w jego
miejsce na pewno będzie nowa osoba. Raczej będziemy zapraszać nowe osoby na pokład, niż komuś dziękować. Przed nami
coraz więcej pracy i potrzebujemy coraz więcej sił.
Wybory przetasowały też Radę Miasta. Mamy nowych radnych. Jak pan sobie wyobraża teraz współpracę?
Wydaje mi się, że tak jak do tej pory dobrze. W ostatnich czterech latach udawało się pracować ze wszystkimi radnymi i w sprawach ważnych zawierać koalicję z całą Radą Miasta. Nie przewiduję sztywnych umów koalicyjnych, chciałbym po prostu żeby
gorzowscy radni myśleli przede wszystkim o mieście, a dopiero później o interesie swojego ugrupowania.
Jakie inwestycje będą priorytetowe w tej kadencji?
Na pewno tramwaje, które muszą pojechać, więc priorytetowe będzie dokończenie remontów szyn. Tutaj jedną z kluczowych
inwestycji jest tramwaj na Górczyn i budowa nowej linii. Na pewno chciałbym żebyśmy w tej kadencji rozpoczęli budowę północnej obwodnicy Gorzowa. To będzie bardzo istotna dla nas droga, alternatywna, która ułatwi komunikację w mieście. Istotne
jest także uzbrojenie terenów inwestycyjnych, co pozwoli dodać miastu pędu gospodarczego.
Gorzów się wyludnia, to zresztą bolączka wielu polskich miast, jak zachęcić gorzowian do osiedlania się tutaj? Mieliśmy
tanią działkę, program się kończy. Coś w zamian?
Chcielibyśmy uruchomić kolejny podobny program dla mieszkańców, ale oczywiście to, że mieszkańcy Gorzowa wyjadą, że
młodzież pojedzie na studia, jest naturalne i ciężko tę tendencję zatrzymać. Akademia im. Jakuba z Paradyża ma coraz więcej
do zaoferowania. Tu u nas na miejscu powstają nowe kierunki studiów, wprowadzane są lepsze rozwiązania. Zwiększamy potencjał edukacyjny, co na pewno w przyszłości będzie miało wpływ na zmniejszenie emigracji. Chcielibyśmy także żeby ci młodzi ludzie, którzy wyjadą mieli do czego wracać. Gorzowianie bardzo kochają swoje miasto i wielu z tych, których wyjechało, nawet kilkanaście lat temu, dzisiaj z sentymentem wraca. Często będąc także za granicami kraju, chcą na rzecz miasta pracować
i pomagają w wielu kwestiach. Ważne jest żeby budować między mieszkańcami więź, bo to ona powoduje, że chcą tu wracać.
Współczesny rynek pracy potrzebuje fachowców. Rozpisano kolejny przetarg na CEZiB. Czy szkolnictwo zawodowe w Gorzowie w tej kadencji czeka ta upragniona rewolucja?
Tak. Mam nadzieję, że lada dzień rozpoczniemy budowę i powstanie nie tylko obiekt, ale szkoła, wyjątkowa instytucja. Chyba
największe moje marzenie właśnie w sferze edukacyjnej, wreszcie się ziści. Ten projekt został wypracowany przez ogromny
zespół ludzi - wspaniałych dyrektorów, nauczycieli, ekspertów z dziedziny szkolnictwa zawodowego. To będzie naprawdę wielka sprawa, mam nadzieję, że to świetnie zafunkcjonuje. Mamy dwa lata na realizację tej inwestycji.
W mieście brakuje żłobków i przedszkoli, zapowiedział pan budowę infrastruktury na os. Europejskim i nowe przywileje
przy przedszkolnej rekrutacji.
Na pewno chcemy wybudować nowy żłobek i przedszkole na os. Europejskim, bo tam dostrzegamy potężną potrzebę powstania infrastruktury. Na pewno będziemy zwiększać ilość miejsc w przedszkolach. W ciągu ostatniej kadencji udało zyskać 450
miejsc, więc ta kwestia będzie kolejnym ważnym elementem. Chcemy również posiadaczom Karty Mieszkańca zaproponować
nowe przywieje przy przyjęciu dziecka do przedszkola. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zostanie to zrealizowane.
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Oferta zniżek w Karcie Mieszkańca jest bardzo uboga. Czy jest przewidywane jej rozszerzenie?
My sobie doskonale zdajemy sprawę, że wiele miast oferuje jeszcze większe zniżki, bądź też darmową komunikację. Tylko
prawda jest taka, że nie ma nic darmowego i za to i tak muszą zapłacić mieszkańcy. Dzisiaj do MZK dopłacamy ok. 30 mln zł.
Jeżeli mielibyśmy tę komunikację zrobić darmową, musielibyśmy jeszcze 16 mln dołożyć. To są gigantyczne pieniądze, które
i tak będą wyciągnięte z kieszeni mieszkańców. Jak najbardziej będą nowe przywileje dla posiadaczy karty, ale przede wszystkim oparte o nasze instytucje kultury, sportu oraz partnerów.
Co z infrastrukturą sportową? Stadion lekkoatletyczny i zapowiadana hala widowiskowo-sportowa?
Obydwie inwestycje są dla nas bardzo ważne, natomiast możliwe do realizacji wyłącznie z pozyskanymi środkami zewnętrznymi. Tak naprawdę możemy mówić o budowie hali widowiskowo-sportowej w momencie kiedy będziemy mieć połowę środków
zewnętrznych. Dzisiaj pomimo zapowiedzi i obietnic Witolda Bańki, ministra sportu – o minimum 50% wsparciu, w tej chwili
tych pieniędzy nie mamy. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Podobnie było ze stadionem lekkoatletycznym gdzie staraliśmy
się o dofinansowanie. Inwestycja została wpisana na listę inwestycji strategicznych, a w efekcie nie znalazła dofinansowania.
Jak będzie dofinansowanie, będziemy realizować obie te inwestycje.
Co w tej kadencji będzie największym wyzwaniem?
Największym wyzwaniem mimo wszystko będzie takie rozłożenie inwestycji, które będzie powodowało jak najmniej utrudnień
w funkcjonowaniu życia w mieście, a przede wszystkim jak najmniej korków. Z punktu widzenia inwestycyjnego wyłączając te
inwestycje, które się już toczą, jak CEZiB, czy remont „Przemysłówki” oraz inwestycje drogowe,to chyba największym takim
wyzwaniem będzie północna obwodnica Gorzowa.
Zamierzenia na najbliższe miesiące?
Żadnych rewolucji nie będzie, ponieważ ten statek jest na pełnym morzu i tutaj żaden nagły zwrot nie jest pożądany. Skupiamy
się na tym, aby dokończyć to co jest w tej chwili rozpoczęte i płyniemy dalej obranym wcześniej kursem. Dzisiaj inwestycje idą
w bardzo dobrym kierunku, nam trzeba jedynie wsparcia, więc myślę, że będziemy witać nowych marynarzy na okręcie i płynąć
dalej, nabierając jeszcze więcej pary w kotły.
Panie prezydencie, powiedział pan niedawno, że w wyborach i do wyborów żadnych opowieści na temat życia prywatnego,
jesteśmy już po, więc co z tym ślubem?
Jest wyznaczona data na przyszły rok.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Rozmawiała: Karolina Machnicka
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NOWA RADA MIASTA
Gorzowianie w niedzielnych wyborach samorządowych wybrali nową Radę Miasta. Zasiądzie w niej dziesięciu przedstawicieli
KWW Jacka Wójcickiego, siedmiu Koalicji Obywatelskiej, pięciu Prawa i Sprawiedliwości oraz trzech Kocham Gorzów.

Piotr Dariusz PALUCH
1.074 (13,02 %)
KWW Jacka Wójcickiego

Patryk Jan BROSZKO
1.073 (13,01 %)
KWW Jacka Wójcickiego

Radosław Artur WRÓBLEWSKI
721 (8,74 %)
Koalicja Obywatelska

Halina KUNICKA
1.424 (14,67 %)
Koalicja Obywatelska

Jan Kazimierz KACZANOWSKI
1.375 (16,2 %)
KWW Jacka Wójcickiego

Albert Stanisław MADEJ
532 (6,45 %)
KWW Jacka Wójcickiego

Marta Teresa BEJNAR-BEJNAROWICZ
1.150 (11,85 %)
Kocham Gorzów

Marcin Rafał KURCZYNA
1.128 (11,62 %)
KWW Jacka Wójcickiego

Alicja Julia BURDZIŃSKA
857 (10,39 %)
Prawo i Sprawiedliwość

Maria Elżbieta SURMACZ
1.142 (11,77 %)
Prawo i Sprawiedliwość

Paulina Olga SZYMOTOWICZ
592 (6,1 %)
Koalicja Obywatelska

Tomasz Rafał RAFALSKI
1.160 (13,66 %)
Prawo i Sprawiedliwość

Okręg nr 1

Jerzy Piotr SYNOWIEC
1.048 (12,34 %)
Kocham Gorzów

Okręg nr 2
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Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Wójcickiego otrzymał 15.020 głosów (31,83 %), KKW Koalicja Obywatelska 12.411 (26,3 %),
KW Prawo i Sprawiedliwość 11.203 (23,74 %), a KWW Kocham Gorzów 6.783 (14,37 %).
Na Komitet Wyborczy Wyborców Fani Gorzowa głos oddało 1.770 osób (3,75 %).

Anna Agnieszka KOZAK
874 (10,29 %)
Koalicja Obywatelska

Jerzy SOBOLEWSKI
1.211 (11,51 %)
Koalicja Obywatelska

Robert Dariusz ANACKI
788 (7,49 %)
Prawo i Sprawiedliwość

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości komitetów wyborczych

Jerzy Piotr ANTCZAK
549 (5,22 %)
KWW Jacka Wójcickiego

Robert Edward SUROWIEC
1.597 (15,62 %)
Koalicja Obywatelska

Jacek Rafał STERŻEŃ
355 (4,18 %)
KWW Jacka Wójcickiego

Piotr Krzysztof WILCZEWSKI
565 (5,53 %)
Koalicja Obywatelska

Krzysztof KOCHANOWSKI
605 (5,75 %)
Kocham Gorzów

Tomasz Bronisław MANIKOWSKI
241 (2,29 %)
KWW Jacka Wójcickiego

Grażyna Teresa WOJCIECHOWSKA
1.564 (15,3 %)
KWW Jacka Wójcickiego

Okręg nr 3

Okręg nr 4

Sebastian PIEŃKOWSKI
1.518 (14,85 %)
Prawo i Sprawiedliwość

Przemysław Andrzej GRANAT
368 (3,6 %)
KWW Jacka Wójcickiego

Okręg nr 5
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Spacerem wzdłuż Kłodawki

Plac zabaw pomiędzy ul. Dąbrowskiego, a ul. Drzymały

Trwają prace nad zagospodarowaniem terenu i budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kłodawki. Miejskie skwery pięknieją, powstają nowe place zabaw i urządzenia do ćwiczeń pod chmurką. Ścieżka ma być
urokliwą atrakcją nie tylko dla mieszkańców, ale także turystów.
Trasa będzie biec od ujścia rzeczki do Warty aż do ulicy Chodkiewicza. Przebiegać będzie m.in. przez Park Róż, gdzie specjalnie na jej potrzeby zostanie wybudowana jedna z pięciu kładek nad rzeczką.
Wzdłuż ścieżki zostaną umieszczone ławki, stojaki na rowery. Miejsce będzie doświetlone i wyposażone w tablice informacyjne. Będzie też
siłownia pod chmurką, plac zabaw, strefa seniora, a nawet wybieg dla psów.
W ramach projektu zostaną zagospodarowane dwa podwórka - przy ul. Łokietka i Garbary. To drugie jest już gotowe na 95 %. Teren odwodniono i utwardzono, wykonano elementy małej architektury, zasiano trawę, posadzono krzewy.
Budowa ścieżki jest jednym z przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+. Miasto je
realizuje wraz z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej.

Plac zabaw pomiędzy ul. Dąbrowskiego, a ul. Drzymały

Droga pieszo-rowerowa przy ul. Dąbrowskiego

Plac zabaw przy ul. Drzymały

Fot. Daniel Adamski x 5

Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiego

#StądJestem
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Skrzyżowanie przy ul. Gwiaździstej

Zakończył się remont ulicy Gwiaździstej. Zmodernizowano 416-metrowy odcinek od skrzyżowania z ulicą
Słoneczną do skrzyżowania z ulicą Olimpijską.

Fot. Daniel Adamski x 3

Inwestycja była dofinansowana z programu rządowego (60 % jej wartości). Remont objął nie tylko przebudowę jezdni, chodników, zatok
postojowych oraz budowę elementów uspokojenia ruchu, ale także przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i remont
gazociągu.

Wyremontowana ul. Gwiaździsta

Wyremontowana ul. Gwiaździsta

Ostatni przetarg na tanie działki
29 listopada odbędzie się ostatni przetarg na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne w ramach dotychczas realizowanego programu pn. „Tania działka budowlana”. Będzie to 14 nieruchomości położonych przy ulicy Granicznej. Powierzchnia tych działek jest zróżnicowana i wynosi od 626 do 1 789 metrów kwadratowych.
- Tania działka budowlana to bardzo dobry program. O jego atrakcyjności niech świadczy liczba osób zainteresowanych każdym z przetargów. Niestety najbliższy będzie ostatni, od pierwszego stycznia
przyszłego roku zmieniają się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i nie będzie już możliwe udzielenie bonifikaty, dzięki
której nasz program był tak atrakcyjny – mówi prezydent Gorzowa
Jacek Wójcicki.

Fot. Łukasz Kulczyńki

- Mamy w planach uruchomienie nowego, podobnego, gdy tylko zaczną obowiązywać nowe przepisy – zapewnia wiceprezydent Jacek
Szymankiewicz.

Konferencja prasowa dot. programu „Tania działka budowlana”

Program rozpoczął się w 2017 roku. Do sukcesywnej sprzedaży wyznaczono ponad 100 działek, mieszczących się przy ulicy Granicznej, Pełczyckiej, Rodła, Kowalskiego i Ludowej. Ceny wywoławcze
działek do przetargu wahały się w granicach od 30 do 75 tysięcy
złotych i uzależnione były od ich lokalizacji, powierzchni i uzbrojenia.
Nabywców znalazło 36.
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Nawigatorzy biznesu wybrani
Podczas gali wieńczącej Forum Gorzowski Archipelag Rozwoju poznaliśmy pierwszych laureatów nagrody gospodarczej „Nawigator biznesu MOF GW”. Konkurs „Nawigator Biznesu MOF GW” jest wyróżnieniem
dla najbardziej korzystnych, innowacyjnych i przyjaznych środowisku działań inwestycyjnych prywatnych
przedsiębiorców z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego (MOF).
W kategorii Debiut oceniano firmy, które rozpoczęły działalność w ostatnich
dwóch latach na terenie MOF i działają nieprzerwanie do dziś. To firmy, które
stworzyły i wprowadziły z sukcesem na rynek lokalny, regionalny, krajowy czy
zagraniczny nowy produkt lub usługę.
Laureatem została Pracownia Wikliny Remiza, mieszcząca się w Łupowie, która
jest niewielką, rodzinną firmą z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na
rynku. Specjalizują się w tworzeniu pięknych, niepowtarzalnych wyrobów z wikliny.
W kategorii Innowator roku kandydaci byli oceniani
pod
względem
stopnia innowacyjności wprowadzoNawigator Biznesu w kategorii „Debiut”
nych na przestrzeni
ostatnich pięciu lat nowych lub znacząco udoskonalonych rozwiązań: technologicznych, produkcyjnych, usługowych, marketingowych, organizacyjnych.
Laureatem został Silcare, firma specjalizująca się w produkcji kosmetyków do
pielęgnacji ciała, dłoni, stóp i włosów dla kobiet i mężczyzn oraz profesjonalnych
produktów światłoutwardzalnych.
W kategorii Ambasador gospodarczy kandydaci byli oceniani pod względem
wpływu na integrację lokalnego środowiska gospodarczego, aktywności w różNawigator Biznesu w kategorii „Innowator roku”
nego rodzaju rankingach, z efektem zdobycia certyfikatów, wyróżnień, uznania
w konkursach branżowych, czym aktywnie przyczyniają się do promocji obszaru w regionie i kraju, tworzenia „tradycji gospodarczych” w regionie, pozycji na
rynku, wynikającej z długoletniej działalności i powiązaniami konkretnie z tą
częścią województwa lubuskiego.
Laureatem został holding ZREMB Gorzów, firma z doświadczeniami zdobywanymi od 1955 roku, wytwarzająca m.in. konstrukcje stalowe suwnic, konstrukcje stalowe dla przemysłu, która oferuje szereg usług z zakresu obróbki
skrawaniem oraz usługi cynkowania ogniowego.
W kategorii Biznes świadomy społecznie kandydaci byli oceniani pod względem przejrzystego i etycznego zachowania w kluczowych obszarach, takich
jak: ład organizacyjny, prawa człowieka, relacje z pracownikami, środowisko
naturalne, uczciwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami, zaangażowanie
społeczne i rozwój społeczności lokalnej.
Nawigator Biznesu w kategorii „Ambasador gospodarczy”

Laureatem została Piekarnia. Istnieje na rynku od 1997 r. Rodzinna firma, która oferuje podstawowe pieczywo oraz pieczywo specjalne i okolicznościowe wypieki.

Nawigator Biznesu w kategorii „Biznes świadomy społecznie”

W kategorii Firma z marką kandydaci byli oceniani pod względem zastosowania
nowych, ciekawych form promocji, formy prezentacji w mediach i przestrzeni
publicznej, powiązania produktu/usługi z lokalnością/cechami regionu, stopnia wykorzystania
współczesnych narzędzi komunikacji
oraz przykładania
wagi do wysokich
standardów dbałości o klienta i obsługi klienta.
Fot. Łukasz Kulczyńki x 5

Laureatem została spółka Budnex Deweloper, której przedmiotem działalności są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Nawigator Biznesu w kategorii „Firma z marką”

#StądJestem
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Amerykanie inwestują w Gorzowie
Będzie kontynuowała tradycję ZWCh „Stilon” i produkowała najwyższej jakości włókno poliamidowe na
świecie. To amerykańska spółka Universal Fibers. Jej zarząd zdecydował, że Gorzów to jedyne miasto
w całej Europie, gdzie umieści swój zakład produkcyjny oraz główne centrum dystrybucyjne dla kontynentu.

Hala produkcyjna na terenie Zakładów Włókien Chemicznych „Stilon”

Spotkanie przedstawicieli firmy Universal Fibers z prezydentem miasta

– Dzięki tej inwestycji tradycja przemysłu włókienniczego w Gorzowie będzie kontynuowana – mówi prezydent Jacek Wójcicki. Powodem
wyboru Gorzowa na miasto produkcyjne i centrum dystrybucji jest łatwo dostępna infrastruktura techniczna na terenie Zakładów Włókien
Chemicznych „Stilon”, dobre warunki ulokowania firmy oraz wsparcie ze strony władz lokalnych i Stilonu, z którym Universal Fibers blisko
współpracuje, a także tradycja produkcji włókienniczej w Gorzowie – poinformował wiceprezes Don Campbell. – Liczymy na pozyskanie zarówno wykwalifikowanych pracowników, jak i wsparcie szkolnictwa, a co za tym idzie kształcenie nowych kadr w branży, z którą Gorzów do
dzisiaj jest kojarzony w całej Europie – dodał. Rozpoczęcie produkcji w Gorzowie zaplanowano na luty przyszłego roku, do maja 2019 roku
zatrudnienie znajdzie 60 osób, docelowo 160-170 osób.
Gdy w Stanach Zjednoczonych powstawała firma Universal Fibers w 1969 roku, w Gorzowie już od 18 lat działały Zakłady Włókien Chemicznych Gorzowa „Stilon”. – Gorzów słynął z wysokiej jakości produkcji przędzy nylonowej, później jedwabiu technicznego, żyłki nylonowej i folii
magnetycznej – przypomniał prezydent Wójcicki. – To szansa dla osób, których historia zawodowa sięga jeszcze zakładów „Stilon”, a tych na
gorzowskim rynku w wieku produkcyjnym wciąż jest sporo – dodał.

Fot. Bartłomiej Nowosielski x 3

Firma Universal Fibers została założona w 1969 roku w USA. Zatrudnia w USA, Chinach, Tajlandii, Singapurze, Walii, Japonii i w Polsce ok.
1200 pracowników. Produkuje polimery, które mają zastosowanie m.in. przy produkcji wykładzin i dywanów, w medycynie, przy produkcji
kasków motocyklowych i hełmów ochronnych, czy w przemyśle tekstylnym.

Siedziba fabryki Universal Fibers na terenie Stilonu
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Obywatelskie podsumowanie
Siódma edycja budżetu obywatelskiego już za nami. Mieszkańcy wybrali do realizacji 36 projektów. Teraz
musimy dostosować regulamin do nowych przepisów prawa.
Przed nami kolejny ważny etap. Regulamin budżetu obywatelskiego musi zostać dostosowany do nowych przepisów. To oznacza m.in. obowiązkowe zorganizowanie powszechnego głosowania mieszkańców na wszystkie pozytywnie zaopiniowane projekty. Jednak, aby zachować
dotychczasowy dorobek w zakresie dialogu i budowania porozumienia na spotkaniach dyskusyjnych, proponujemy tzw. sieciowanie (łączenie) projektów. Jeśli chodzi o resztę regulaminu zachowujemy rozwiązania z obecnie obowiązującej uchwały. Jeśli ktoś chce ocenić tegoroczną edycję lub odnieść się do planowanych zmian regulaminu, powinien wypełnić ankietę udostępnioną od 29 października do 7 listopada
br. Papierowe ankiety odnajdziemy przy urnie w sali obsługi klienta Urzędu Miasta Gorzowa przy ul. Sikorskiego 3-4, a wersję elektroniczną
możemy wypełnić na www.gorzow.pl

ZADANIA PRZEZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019

REJONOWE
ZAMOŚCIE

ŚRÓDMIEŚCIE

Przebudowa i zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego przy
ul. Fabrycznej 5 (obok Netto) - 30.000 zł.

Zagospodarowanie terenu za przychodnią
przy ul. Mieszka I 42 - 344.471 zł

Poszerzenie i modernizacja wjazdu na podwórko ul. Wawrzyniaka 68 - 26.508 zł.
Dziarskie Zawarcie – cykl zajęć sportowych
o średnim natężeniu, dla osób początkujących, z różnych grup wiekowych (projekt
miękki) - 5.500 zł.
Grillujemy Zawarcie - cykliczne spotkania
sąsiedzkie przy grillu (projekt miękki) 11.250 zł.
Nasze podwórko to teren bezpieczny i przyjazny – zagospodarowanie terenu przy ul.
Śląskiej 5-7 i Spokojnej 1 - 242.042 zł.
Twórcze Zawarcie – cykl zajęć z recyklingu
i upcyclingu, czyli „robimy cuda z odpadów”
(projekt miękki) - 20.000 zł.
Upiększamy Zawarcie – seria murali 35.500 zł.

WIEPRZYCE

PIASKI

Budowa odcinka ul. Ułanów - 362.811 zł.

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kilińskiego
- 80.900 zł.

MANHATTAN

Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul.
Kiemliczów wraz z wykonaniem odwodnienia - 133.461 zł.
Uzupełnienie ciągów pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego - 29.000 zł.
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 77-89 i Bohaterów Westerplatte 2 - 53.000 zł.
Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 - 56.000 zł.
STASZICA
Naprawa nawierzchni części ul. Wańkowicza - 88.000 zł.

ZAKANALE

Położenie asfaltu przy ul. Staszica 1-3 71.000 zł,

Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul. Wschodniej - 180.000 zł.

Remont schodów pomiędzy ul. Sportową
6AB i 12AB - 42.035 zł.

Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul. Knaka - 190.800 zł

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Asnyka 3-7 - 83.969 zł.

DOLINKI

Budowa zatok parkingowych przy ul. Sportowej - 40.130 zł.

Remont drogi, montaż oświetlenia przy ul.
Warszawskiej 155-159 - 252.500 zł

Wykonanie dojazdu do nieruchomości przy
ul. Marcinkowskiego 15-19 - 31.800 zł.

KATEGORIA OŚWIATOWA
Plac zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 14 przy ul. Kasprowicza 10 - 120.000 zł.
Boisko stacjonarne dla dzieci przedszkolnych przy Przedszkolu
Miejskim nr 3 przy ul. Słonecznej 11 - 160.000 zł.
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul.
Drzymały 26 a - 100.000 zł.
Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 23 - 400.000 zł.
Budowa boiska sportowego przy IV Liceum Ogólnokształcącym przy
ul. Kosynierów Gdyńskich 8 - 450.000 zł.

Budowa odcinka chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicach: Srebrna i Czartoryskiego
- 260.480 zł.
Przebudowa chodnika przy ul. Popławskiego - 86.000 zł.
GÓRCZYN
Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie, budowa muru
oporowego i zielonego korytarza - 352.400
zł
OSIEDLE SŁONECZNE
Budowa chodnika na ścieżce łączącej ul.
Ikara z ul. Sportową oraz remont schodów
przy ul. Ikara - 75.527 zł.
Przebudowa chodnika i schodów przy ul.
Słonecznej 86-90 wraz z budową murków
oporowych przy skarpach - 138.000 zł.
Przebudowa chodników, schodów między
ul. Słoneczną 52-63 a Al. 11 Listopada 141.296 zł.

OGÓLNOMIEJSKIE
Fabryka Pozytywnej Energii - 500.000 zł.
Poszukiwacze Pozytywnej Energii - 61.800 zł.
Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
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Stefania kłania się na Chrobrego
Stephanorhinus kirchbergensis, czyli nosorożec gorzowski, którego prawie kompletny szkielet znaleziono podczas budowy gorzowskiego odcinka drogi ekspresowej S3, pojawił się na szczytowej ścianie kamienicy w centrum miasta. To kolejny mural, wykonany w ramach kampanii GORZÓW #Stąd Jestem.
Wizerunek Stephanorhinusa, czyli Stefanii - bo od czerwca bieżącego roku, dzięki
badaniom naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego znamy płeć ssaka - pojawił się
na szczytowej ścianie kamienicy przy ulicy
Chrobrego 33. Prace nad nowym muralem
trwały wiele tygodni. Kamienica, na której
umieszczono rysunek jest bowiem zabytkiem wpisanym do rejestru. By namalować
zwierzaka, potrzebna była zgoda konserwatora zabytków. Samo malowanie trwało nieco ponad dwa tygodnie. Twórcy muralu, Łukasz Karnacz i Krzysztof Ostrowski, zużyli
190 litrów farby i 40 metrów kwadratowych
papieru na szablon.
Posłużyli się wizerunkiem nosorożca według koncepcji Jagody Karłowskiej z książeczki dla dzieci „Nosorożec Gorzowski”,
wydanej przez Urząd Miasta w 2017 roku.
Za organizację przedsięwzięcia (namalowanie muralu i sfinansowanie jego realizacji)
odpowiedzialne było Miejskie Centrum Kultury. Mural w całości został sfinansowany
dzięki partnerom: firmom Gezet, Arendarski
Nieruchomości, Browar Witnica, Products,
Castorama i Globex.

dwa wydawnictwa o nim: pierwsze w postaci książeczki z zadaniami dla najmłodszych,
drugie - ekologiczne o czystym Gorzowie.

Nosorożec Gorzowski to od 2016 roku nowy
symbol promocyjny miasta, coraz lepiej kojarzony przez mieszkańców. Powstały już

W ramach popularyzacji nosorożca w czerwcu tego roku, naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowali piknik naukowy,

Odsłonięcie muralu przy ul. Chrobrego. Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 7

gdzie przybliżali postać ssaka, jego życie
i historię odkrycia z trasy ekspresowej S3.
W planach jest kolejne wydawnictwo o zwierzaku, tym razem z uwzględnieniem jego
płci oraz seria miejskich gadżetów promocyjnych.

Z Gorzowa dookoła (ś)fiata
Kilkanaście minut po godzinie dwunastej, w czwartek 11 października, z gorzowskiego „Kwadratu” Paweł i Joasia wyruszyli w świat. On gorzowianin, ona poznanianka - prywatnie małżeństwo podróżujące
po świecie fiatem 125p combi.
Właśnie rozpoczęli swoją największą przygodę - podróż dookoła świata. Przy okazji będą promować Gorzów. Na samochodzie pojawiły się logotypy, związane z miastem, a w środku zestaw miejskich gadżetów, do rozdania wśród mieszkańców krajów, przez które będą podróżować.
Joasię i Pawła pożegnał i życzył szerokiej drogi prezydent Jacek Wójcicki. - Podziwiam odwagę i odrobinę zazdroszczę. Jednocześnie mam
świadomość, jak ogromne jest to wyzwanie organizacyjne i finansowe - podkreślił prezydent. Dlatego Miasto Gorzów wesprze podróżników
finansowo. Mogą liczyć na zwrot części kosztów, poniesionych w związku z przygotowaniem wyprawy.

Fot. Bartłomiej Nowosielski x 3

Podróżnicy mają do pokonania 32 tysiące kilometrów. Po drodze odwiedzą 37 krajów na trzech kontynentach (Azja, Ameryka Północna i Europa). Samochód - fiat 125p combi - dwukrotnie będzie się przeprawiał promem przez oceany: Spokojny i Atlantycki.

Prezydent miasta podczas konferencji z podróżnikami

Paweł i Joasia podczas konferencji na gorzowskim „Kwadracie” rozpoczynającej wyprawę dookoła (ś)fiata
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Będziemy mieć nowych ambasadorów kampanii
Dziesięć kolejnych osób dołącza do oficjalnego
grona ambasadorów miasta w kampanii
GORZÓW #StądJestem. To mieszkańcy,
którzy odpowiedzieli na akcję
„Dołącz do nas, zostań ambasadorem Gorzowa”.

Ponad 20 indywidualnych zgłoszeń trafiło na adres Urzędu Miasta w odpowiedzi na akcję. Niespodzianką jest zbiorowe zgłoszenie blisko
dwustuosobowej grupy przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 7 „Bajkowy Świat”.
Przez trzy miesiące czekaliśmy na zgłoszenia mieszkańców, którzy czują więź z Gorzowem i chcieliby dołączyć do grona oficjalnych ambasadorów miasta w kampanii GORZÓW #Stąd Jestem.
Swoje historie, będące rozwinięciem myśli „Gorzów dla mnie to” mieszkańcy mogli przesyłać na adres urzędu drogą pocztową lub na specjalnie utworzony na cel akcji adres e-mail stadjestem@um.gorzow.pl. Listy docierały do nas zarówno tradycyjną drogą pocztową, jak i elektroniczną. Te przynoszone przez listonosza najczęściej były zaopatrzone w dodatkowe zdjęcia, wiersze lub inne dokumenty.
Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, wspólnie z oficjalnymi ambasadorami kampanii, wybraliśmy 10 najciekawszych historii. Z ich
autorami nawiązaliśmy współpracę podczas realizacji nowego spotu promującego miasto. Wśród nowych ambasadorów, oprócz osób indywidualnych, są również grupy i stowarzyszenia.
W ostatnich dniach akcji, pod koniec sierpnia, dotarło do nas wyjątkowe zgłoszenie. Na adres Urzędu Miasta przyszło pismo z Przedszkola
nr 7 „Bajkowy Świat” z informacją o przyłączeniu się grupy przedszkolaków do akcji GORZÓW #Stąd Jestem.
Realizacja spotu odbyła się w październiku. Wykorzystaliśmy piękną jesienną aurę, tak by poza ambasadorami również Gorzów zaprezentował się wyjątkowo. Oficjalną prezentację spotu przewidujemy na drugą połowę listopada. W przyszłym roku spot będzie pojawiał się
w mediach regionalnych, promując nasze miasto.

Olga Michalkiewicz

Izabela Piwkowska

Dawid Kowalkowski

Milena Olszewska

#StądJestem
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Małgorzata Witkowska

Anna Kowalczewska

Joanna Owczarek-Romaniszyn, Magdalena Sielska, Aneta Jabłońska

Łukasz Czarnecki

Emilia Książek

Fot. Daniel Adamski x 10

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gorzowie Wlkp.
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Nowymi ambasadorami zostali:
MAŁGORZATA WITKOWSKA – społecznik
IZABELA PIWKOWSKA – wolontariuszka
IWONA MAZUR – artystka, witrażystka
DAWID KOWALKOWSKI – pracownik firmy oczyszczającej miasto
Stowarzyszenie Kobiet Biznes i Rozwój:
MAGDALENA SIELSKA, JOANNA OWCZAREK-ROMANISZYN,
ANTEA JABŁOŃSKA
OLGA MICHALKIEWICZ – wioślarka
BARBARA LATOSZEK – artystka, malarka
Sportowcy GSSN „Start” Gorzów:
ŁUKASZ CZARNECKI, MILENA OLSZEWSKA, KRZYSZTOF CIUKSZA
EMILIA KSIĄŻEK – stylista, fryzjer
ANNA KOWALCZEWSKA – malarka
Przedszkolaki Przedszkola Miejskiego nr 7 z Gorzowa Wlkp.
Barbara Latoszek
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Gorzowskie „Motyle” rozdane
Gala wręczenia Nagród Kulturalnych Prezydenta Miasta, jak co roku, uświetniła Inaugurację
Sezonu Kulturalnego. Uroczystość odbyła się 12 października w Filharmonii Gorzowskiej.

Gala wręczenia Nagród Kulturalnych Prezydenta Miasta 2018

W tym roku „Motyle”, czyli statuetki autorstwa Andrzeja Moskaluka,
trafiły w ręce Anny Szymanek-Lange oraz Chóru Cantabile.
Anna Szymanek-Lange
Artystka zadebiutowała w 1966 r. w Biurze Wystaw Artystycznych
w Zielonej Górze, a od 1979 r. jest związana z Gorzowem. Uprawiała
wiele dziedzin pozwalających odzwierciedlić jej twórczą wyobraźnię, takich jak rysunek, malarstwo akrylowe i na płótnie. Tą najważniejszą była jednak ceramika, w której tworzyła charakterystyczne,
wymyślone, fantastyczne istoty i formy. Przez wiele lat była organizatorką artystycznych plenerów malarskich, dzięki którym powstały
kolekcje malarskie, m.in. Jerzego Dudy Gracza, Stanisława Mazusia,
Franciszka Maśluszczaka. Była inicjatorką i przez blisko 20 lat kuratorką Galerii Pod Pocztową Trąbką.

Anna Szymanek-Lange odbiera statuetkę z rąk prezydenta Jacka Wójcickiego

Od niedawna w Muzeum Lubuskim – Spichlerz można podziwiać
stałą wystawę prac Anny Szymanek. Artystka została uhonorowana
Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nadawanym
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W minionym roku
obchodziła 80. rocznicę urodzin i 60. rocznicę pracy twórczej.
Chór Cantabile

Fot. Bartłomiej Nowosielski x3

Powstał 21 marca 1994 r. Jego tworzenie powierzono gorzowiance
Jadwidze Kos. Na przestrzeni 25 lat swoją pasję muzyczną w chórze realizowało 140 osób. Zespół tworzy 38 śpiewaków amatorów,
ludzi różnych pasji i profesji. Repertuar chóru to blisko 300 utworów.
Chór na przestrzeni 25 lat działalności wyśpiewał 250 koncertów.
Nagrał kilka płyt. Współpracuje z takimi polskimi kompozytorami jak
Stanisław Szczyciński, Maciej Małecki czy Jan Szopiński. Dzięki tej
współpracy powstało oratorium „Chwalebna droga”, zbiór kolęd „Cicha noc”, czy „Missa brevis”. Chór brał udział w widowisku Janusza
Stokłosy „Stokłosa i jego goście”. Koncertował we Włoszech, Belgii,
Francji, Niemczech, Szwecji, na Litwie, Danii i Chorwacji.
W tym roku do Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa
Wlkp. zostało zgłoszonych 10 osób/zespołów. Prezydent Miasta
przyznał nagrody dokonując wyboru pośród kandydatur rekomendowanych przez Kapitułę Nagrody Kulturalnej, w skład której powołał
dziewięć osób, specjalistów z różnych dziedzin kultury i sztuki.
Chór Cantabile

Wydział Kultury i Sportu

#StądJestem
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„RysowAnka
szczęścia”
W sobotę, 17 listopada o 17.00
w Willi Hansa Lehmanna odbędzie się premiera książki pt.
„RysowAnka szczęścia”. - Książkę nazwałam podpowiednikiem
myślenia wizualnego. Dzielę się
w niej swoim własnym doświadczeniem, czyli podpowiadam jak
można realizować cele i spełniać
marzenia za pomocą myślenia
wizualnego – mówi Anna Zielińska-Stecyna, autorka.
W mojej książce opowiadam swoją historię zmiany sposobu myślenia i działania. Nie jestem żadnym ekspertem, żeby pisać poradniki. Nie
jestem też pisarką, która tworzy dzieła beletrystyczne. Jestem zwyczajną osobą z kredytem i pracą na etacie, mamą, żoną i marzycielką,
która doświadcza życia. Ta książka nie zawiera więc wytycznych postępowania ani żadnej naukowej teorii. Ja jedynie dzielę się swoją wiedzą
i doświadczeniem, a więc podpowiadam, jak można wykorzystać myślenie wizualne, by spełniać się życiowo i zawodowo.
Anna Zielińska-Stecyna

XXXV
Gorzowskie
Spotkania
Teatralne
Teatr im. Juliusza Osterwy już
zaprasza na XXXV Gorzowskie
Spotkania Teatralne, które będą
się odbywać od 10 do 16 listopada 2018 r. Karnety na wszystkie
spektakle będzie można kupować już 3 października, a sprzedaż na pojedyncze spektakle rozpocznie się 15 października.
Zapraszamy do zapoznania się z programem spektakli, w których jak zwykle nie zabraknie najwybitniejszych polskich aktorów
teatralnych i filmowych.
W trakcie wydarzenia następujące spektakle: Pan Tadeusz reż. Rafał Matusz , Cud
mniemany, czyli Krakowiacy i Górale reż.
Emil Wesołowski, Zapiski z wygnania reż.
Magda Umer, Zdobyć, utrzymać, porzucić
2. Rozstania i powroty reż Krzysztof Jaślar,
Księżniczka na opak wywrócona reż. Robert
Kuraś, Ranny Ptaszek reż. Dariusz Taraszkiewicz, Eva reż. Joanna Szczepkowska.
XXXV GST dofinansowano ze środków budżetów Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Województwa Lubuskiego. Patronatem honorowym
XXXV Gorzowskich Spotkań Teatralnych
obiął Marszałek Województwa Lubuskiego.
Teatr im. Juliusza Osterwy

