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Szanowni Państwo,
Przed nami kolejne wyjątkowe dni,
które później wspominamy przez wiele
miesięcy… i te, na które czekamy długo przed…. Dni Gorzowa to czas, kiedy każdy ma szansę być tam, gdzie chce
i robić o czym marzy, ale w tej wolności wyboru ostatecznie wszyscy jesteśmy
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tak nie buduje lokalnej wspólnoty jak
przeżywanie podobnych emocji.

4-5

Alte Kameraden w Gorzowie

6

Rozmowa z Cezarym Żołyńskim

7

Nowe wnętrze i więcej książek

7

Ogólnopolski Tydzień Czytania
Dzieciom

7

Amerykańska firma oficjalnie
otwarta

8

Rozmowa z Remigiuszem Juraszem

8

Nowe tereny czekają na
przedsiębiorców

9

Nawigator Biznesu po raz drugi

9
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W tym roku w obliczu Dni Gorzowa jednoczymy wszystkie miejskie instytucje kultury, zaspokajamy wiele muzycznych gustów i oczekiwań, wychodzimy naprzeciw tęskniącym do wakacji - na nadwarciańskich błoniach
organizujemy tropikalną plażę pod palmami. Będzie również tanecznie,
dzięki zaangażowaniu gorzowskich zespołów, aktorów Teatru im. J. Osterwy
oraz Kijowskiego Teatru Ulicznego Highlights. Ponownie zaprosimy do odkrywania tajemnic miasta podczas pikniku paleontologicznego.

Prezydent Miasta

Dyżury przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
odbywają się we wtorki w godz. 15.30-16.30 w pokoju 217
w Urzędzie Miasta ul. Sikorskiego 3-4, tel. 95 73 55 510
Spotkania radnych z mieszkańcami
odbywają się w pokoju 219 w Urzędzie Miasta ul. Sikorskiego 3-4.
Szczegółowe informacje dotyczące dyżurów radnych znajdują się na stronie gorzow.pl
w zakładce Rada Miasta oraz w Biurze Rady Miasta nr tel. 95 73 55 544.
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Romane Dyvesa
Wielkimi krokami zbliża się 31. edycja Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Romane
Dyvesa. Po dwóch imprezach na nadwarciańskich
błoniach cygański folklor powraca do gorzowskiego amfiteatru.
Podczas tegorocznego wydarzenia, które rozpocznie się 8 czerwca o godzinie 20.00, na scenie wystąpi zespół The Gipsy Band
z Francji, Russka Roma z Rosji, Trupa Modern z Rumunii, Teatr
Romathan ze Słowacji, Dikanda z Polski oraz Błażej Król, Rafał
Brzozowski i gospodarz festiwalu Cygański Teatr Muzyczny TERNO.
Gościnnie z zespołem TERNO wystąpi Salwin Merstein-Siwak
„Jimmy”, który jest laureatem ostatniej edycji programu „Śpiewajmy razem”, emitowanego na antenie telewizji POLSAT.
Koncert galowy będzie transmitowany na żywo na antenie TVP 2.
Transmisja rozpocznie się o godzinie 21.20 i potrwa do godziny
23.10.
Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich Romane
Dyvesa to najstarsza tego typu impreza na świecie, odbywająca się
w Gorzowie nieprzerwanie od 1989 roku, z inicjatywy i pod kierownictwem Edwarda Dębickiego - kompozytora, wirtuoza akordeonu, założyciela i szefa Cygańskiego Teatru Muzycznego TERNO.
Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy w Gorzowie, współorganizatorem jest Miejskie Centrum Kultury,
a głównym mecenasem miasto Gorzów.
Kamil Lewera

Tegoroczny sceniczny line-up DNI GORZOWA 2019 –
ENERGIA MIASTA! prezentuje się imponująco.
Na nadwarciańskich błoniach wystąpią m.in. Electric Light
Orchestra Classic Phil Bates & Orkiestra Filharmonii
Gorzowskiej, The Dumpligs, Strachy na Lachy,
Witek Muzyk Ulicy, Planbe, Gooral, Łobuzy,
Filary Jazz Big Band, Gra Sów, The Radioactive,
a także … NOSOWSKA.

NOSOWSKA
Kłopotliwe jest przedstawianie Katarzyny Nosowskiej w kilku zdaniach, bo to artystka, która musi wynajmować sporych rozmiarów magazyn, by pomieścić wszystkie statuetki i dyplomy dla najlepszej polskiej
wokalistki i autorki tekstów.
Jak to możliwe, że tak skromna, unikająca tłumów dziewczyna zdominowała naszą scenę? Odpowiedź jest prosta: talent i pracowitość.
Gdy tylko Hey ma wolne, NOSOWSKA solo – choć zawsze ze znakomitymi partnerami, penetruje obszary, w które z macierzystym
zespołem się nie zapuszcza.
Od roku bardzo aktywnie działa na Instagramie, gdzie prowadzi treningi fatness i przybierając śmieszną minę, mówi o życiu, show-biznesie, celebrytach, współczesnych snobizmach, fobiach i modach.
Na polu muzycznym NOSOWSKA również nie próżnuje; jesienią 2018 ukazał się jej kolejny solowy album BASTA, który szybko pokrył
się złotem. Tym razem za stronę muzyczną i produkcję odpowiadał Michał FOX Król, którego mocnymi beatami tętni ten krążek. To
zbiór jedenastu, bardzo osobistych w warstwie tekstowej, utworów; jak sama NOSOWSKA mówi - to najważniejsza płyta.
Nowy materiał można było usłyszeć na żywo podczas, w całości wyprzedanej, jesiennej trasy koncertowej - „NOSOWSKA na tłusto”.
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Alte Kameraden
w Gorzowie
Ponad 320 muzyków z ośmiu zespołów z całej Europy uczyniło z Gorzowa stolicę orkiestr dętych w czasie Międzynarodowych Spotkań Orkiestr Dętych Alte Kameraden 2019.
Dwudniowy festiwal, poświęcony pamięci Carla Teike, na stałe wpisał się
w harmonogram wydarzeń kulturalnych w mieście. Pierwszego dnia imprezy,
w sobotę 18 maja, orkiestry zagrały koncerty w gorzowskim amfiteatrze.
Następnie, każda z ośmiu orkiestr zaprezentowała się w repertuarze rozrywkowym. Koncerty trwały blisko pięć godzin i zakończyły się koncertem specjalnym
gospodarzy, czyli Gorzowskiej Orkiestry Dętej, pod batutą Anny Wiśniewskiej
i z udziałem gorzowskich wokalistów: Justyny Głażewskiej, Aleksandry Pieczkowskiej, Sylwii Beech, Julii Bury i Wojciecha Brożka.
W tegorocznej edycji festiwalu wzięło udział osiem orkiestr: Marktmusikkapelle Seewalchen am Attersee (Austria), Harcerska Orkiestra Dęta Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy, Dechový Orchestr ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
(Czechy), Blasorchester des Musikvereins Müllrose (Niemcy), Orkiestra Dęta
Chludowo, Grodziska Orkiestra Dęta, Wrzesińska Orkiestra Dęta, Gorzowska
Orkiestra Dęta.
W niedzielę odbyły się przemarsze z ulicy Chrobrego na plac Grunwaldzki,
z udziałem mażoretek i buławianek, pokazy musztry paradnej oraz wspólne wykonania utworów. Ponownie zabrzmiał marsz „Alte Kameraden”.
Alte Kameraden 2019 to już 13. edycja festiwalu. Od ubiegłego roku, co dwa
lata, będzie organizowany w formie konkursu i eliminacji do mistrzostw świata
z udziałem międzynarodowego jury. Pierwszy taki konkurs w naszym mieście
już w 2020 roku.

Alte Kameraden 2019
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Trzydziestolecie
teatralnej podróży

Nowe wnętrze
i więcej książek

W swojej zawodowej
karierze
w y re ż y s e row a ł
ok. 40 bajek dla
dzieci. W 2006
roku został uhonorowany nagrodą
Pierścienia
Melpomeny dla
najlepszego aktora. Dziś świętuje
trzydziestolecie pracy artystycznej. Cezary Żołyński - aktor i reżyser gorzowskiego teatru, od pamiętnych wagarów w szkole miłośnik Gwiezdnych
Wojen, ambasador miasta w kampanii Gorzów
#StądJestem, w rozmowie poświęconej artystycznej działalności.

24 maja Filia nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta przy ulicy Mieszka
I została - po gruntownym remoncie - ponownie
otwarta.
Nowoczesna przestrzeń, szerokie odstępy między półkami, estetyczna i przyjemna dla oka czytelnia. Ale przede wszystkim i na
szczęście wciąż – książki.
- Jest to obecnie najładniejsza biblioteka dzielnicowa w Gorzowie
Wielkopolskim. W dniu otwarcia drzwi biblioteki nie zamykały się,
co chwilę przychodzili czytelnicy wypożyczyć książki, zwłaszcza, że
półki wzbogaciły się o nowe pozycje – powiedział Sławomir Szenwald, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Zbigniewa Herberta.
Średnio dziennie tę filię odwiedza 50 czytelników, głównie mieszkających w pobliżu.
W uroczystości otwarcia wzięła udział wiceprezydent Małgorzata
Domagała oraz radni z komisji kultury i sportu.
WiMBP

Co sprawiło, że wybrałeś aktorstwo?
Lenistwo, bo lubię długo spać i naiwnie doszedłem do wniosku,
że każdy aktor zaczyna próby dopiero od dziesiątej i nic później
nie musi robić. Tak oczywiście nie jest, ale myślałem, że będzie
ciekawie, że będę mógł się wyspać, a później mieć wolny wieczór.
Pomyliłem się strasznie. Aktorstwo to ciężka praca fizyczna i psychiczna. Bez dwóch zdań musi być pasją. Nie jest się w stanie robić
trzech rzeczy na raz – grać w teatrze, reżyserować i jeszcze zagrać
w filmie. Myślę, że coś gdzieś się wyklucza. Zarówno gra na scenie,
jak i reżyserowanie gdzieś wciąż mnie miło łechta i myślę, że widać
tego efekty.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Fot. Daniel Adamski
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Urodziłeś się w Wałbrzychu, co Cię sprowadziło do Gorzowa?
Prosta rzecz - życie, warunki pracy, chęć zmiany środowiska. Kiedyś były inne czasy, aktorzy częściej zmieniali teatry i środowisko,
żeby się rozwijać, szukać nowej energii, nowej siły, do tego żeby
pracować. Tak się złożyło, że przyjechałem do Gorzowa, bo była
taka okazja. Wtedy dyrektor Stanisław Kuźnik zaproponował ciekawe warunki, fajną pracę, więc zostałem i zadomowiłem się tutaj.
Ja w Gorzowie się bardzo dobrze czuję, dobrze mi się żyje, mam
przyjaciół. Jest to dobre miasto do życia i mnie się bardzo tu podoba.
Najbardziej oryginalna rola jaką grałeś?
Wciąż czekam na najważniejszą rolę. Generalnie nie pamiętam co
grałem, to szybko mija, bo są nowe wyzwania i nie do końca jest
czas, żeby na to zwracać uwagę.
Pamiętasz swój debiut sceniczny, był stres?
Oczywiście był stres. Grałem wtedy w Legnicy, Hajmona w „Antygonie”. Teraz po trzydziestu latach na scenie już się tak stresem nie
przejmuję, chociaż stres pojawia się zawsze. Można powiedzieć, że
teraz jestem lepiej przygotowany i dlatego tego stresu tak bardzo
nie odczuwam.

Filia nr 2 WiMBP w Gorzowie Wlkp.

Ogólnopolski Tydzień
Czytania Dzieciom
3-7 czerwca w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie
Wlkp. odbędzie się XVIII Ogólnopolski Tydzień
Czytania Dzieciom pod hasłem: „Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie”.

Zawsze mam niedosyt, chyba do końca życia będę miał w takim
sensie, że jeszcze mógłbym coś zrobić, więcej i więcej.

Cała Polska Czyta Dzieciom to ogólnopolska kampania społeczna,
której celem jest zachęcenie do czytania, ponieważ czytanie dzieciom to najlepsza inwestycja w ich przyszłość. Szczególnego wymiaru te działania nabierają podczas Ogólnopolskiego Tygodnia
Czytania Dzieciom, gdy do akcji włączają się ludzie kultury, znane
postaci życia publicznego, przedstawiciele różnych zawodów.

Rozmawiała: Karolina Machnicka

Elżbieta Niewiadomska / WiMBP

Czujesz się spełniony?
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Amerykańska firma oficjalnie otwarta
Universal Fibers oficjalnie otworzyła swoją produkcję w Gorzowie. Firma produkująca najwyższej jakości włókna
poliamidowe rozpoczęła swoją działalność na terenie przemysłowym, w bliskim sąsiedztwie Stilonu. Obecnie zatrudnia prawie 30 osób, docelowo będzie ich ponad 150.
Fot. Bartłomiej Nowosielski

Zakład produkcyjny w Gorzowie to jedna z dwóch europejskich lokalizacji amerykańskiej spółki, obok Wielkiej Brytanii. W Gorzowie, poza produkcją, zostanie
zlokalizowane europejskie centrum dystrybucji.
- Gorzów to nasz nowy dom - uznał podczas otwarcia wiceprezes firmy Don Campbell. - W pełni skorzystaliśmy ze wsparcia udzielonego nam tutaj zarówno przez
przedstawicieli Stilonu, z doświadczenia którego korzystamy oraz władz miasta.
Prezydent i jego ludzie dołożyli wszelkich starań, by proces lokalizacji firmy w Gorzowie przebiegł sprawnie i skutecznie - podkreślił.
Gdy w 1969 roku w Stanach Zjednoczonych powstawała firma Universal Fibers, 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. - Pomaganie przedsiębiorcom w naszym mieście to nie tylko obowiązek
samorządu, ale czysta przyjemność, gdy po procesie budowy, adaptacji, możemy
pochwalić się inwestycją na skalę Universal Fibers – dodał.

Uroczyste otwarcie Universal Fibers

Tradycja włókiennicza wciąż żywa
Na terenie dawnego wydziału polimeryzacji Stilonu ruszyła produkcja amerykańskiej firmy Universal Fibers. - W tym miejscu kryje się ogromna historia. Kiedy my weszliśmy do tego budynku,
znajdowały się tu biura pozamykane na klucz, po których otwarciu miało się dziwne wrażenie cofnięcia w przeszłość – mówi Remigiusz Jurasz, dyrektor generalny Universal Fibers.
Do czego służą włókna produkowane przez Universal Fibers?
Faza pierwsza, którą już zakończyliśmy, to włókna do produkcji dywanów i wykładzin. W kolejnych trzech fazach to będzie także produkt dla branży motoryzacyjnej, bowiem dużo włókien wykorzystywanych jest przy produkcji samochodów, a także w przemyśle morskim oraz w kilku innych branżach, które tutaj w Polsce są nowe. Włókno to produkt, który kojarzy się tylko z nitką, natomiast fabryki
w Stanach Zjednoczonych produkują także włókna tekstylne, z których powstaje obuwie sportowe, czy ubrania. Dostarczamy także
włókno wykorzystywane przy produkcji spadochronów dla amerykańskiej armii, kasków ochronnych, filamentów do drukarek 3D itp.
Włókno to nie jest tylko nić, nasz produkt ma bardzo wiele rożnych zastosowań.
Jako pierwsi na świecie zaczęliśmy produkować włókna z poliamidu 66 barwione w masie. Proces polega na stopieniu poliamidu bazowego, czyli najczęściej poliamidu 6 lub poliamidu 66, potocznie zwanego „nylonem” i po wzbogaceniu kilkoma dodatkami, wyprzędzeniu
z niego nici. Produkowane przez nas nici bazowe mogą być w kilkuset podstawowych kolorach, natomiast teksturowanie daje już miliony możliwych kombinacji. W zależności od typu maszyny do wyprodukowania dywanu lub wykładziny potrzeba od kilkuset do kilku
tysięcy rolek takiego włókna.
Zarząd firmy nie zdecydował się wybudować nowego obiektu, a wyremontować stary. Dlaczego i czy było to duże wyzwanie?
Byłoby prościej, szybciej i prawdopodobnie taniej wybudować nowy budynek, natomiast jesteśmy zdania, że lepszym dla środowiska było
uratowanie istniejącej lokalizacji, niż zajmowanie nowych terenów. Firma ma długą historię, powstała w 1969 roku i od początku staraliśmy się myśleć ekologicznie. Wtedy jeszcze nie było to tak popularne. Dziś nazywamy to sustainability, czyli zrównoważonym rozwojem.
Misją firmy jest, aby zostawić każde miejsce, gdzie się pojawiamy lepszym, niż zastaliśmy. W momencie, kiedy tutaj weszliśmy, budynek
był przeznaczony do rozbiórki. To był dawny wydział polimeryzacji, natrafiliśmy na masę konstrukcji, fundamentów. Ponieważ budynek
nie był remontowany od wielu lat, na dachu rosły kilkumetrowe drzewa. Podczas usuwania izolacji z dachu udało nam się kilka tych
mniejszych drzewek uratować. Zamierzamy je na dniach posadzić przed firmą.

Podczas prac ziemnych wykopaliśmy m.in. typowy kopalniany wózek – znajdował się 2,5 metra pod ziemią. Słyszeliśmy także niebywale ciekawe historie po
sąsiedzku, np. o betoniarkach zabetonowanych w posadzce i innych urządzeniach. W tym miejscu kryje się ogromna historia. Kiedy my weszliśmy do tego
budynku, znajdowały się tu biura pozamykane na klucz, po otwarciu których
miało się dziwne wrażenie cofnięcia w przeszłość. Wiszący na ścianie kalendarz
był z 1991 roku, na biurku leżał notatnik, długopis, filiżanka i kwiatek, który zdążył uschnąć. Ktoś wyszedł i po prostu już nie wrócił do tego miejsca. Było wiele
takich pomieszczeń w których czas się zatrzymał.
Rozmawiała: Karolina Machnicka

Fot. Universal Fibers

To miejsce to nie tylko symbol tradycji włókienniczej w mieście, to teren, który kryje w sobie wiele tajemnic…

czerwiec 2019

nr 6 / 243

9

Nowe tereny czekają na przedsiębiorców
Gorzów dzięki funduszom unijnym zyskał przy ulicy Dobrej kompleksowe uzbrojenie terenów, przeznaczonych pod inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorców.
W ramach inwestycji wykonana została droga wewnętrzna wraz z
oświetleniem, siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz siecią
wodociągową.
Tereny są dla małych i średnich przedsiębiorców, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod usługi biurowe, handlowe, transportowe, magazynowe
lub rzemieślnicze.
Fot. Bartłomiej Nowosielski

- Nowe tereny to nowe miejsca pracy, to dodatkowy impuls do rozwoju naszej lokalnej gospodarki. Dziękuję pani marszałek Elżbiecie Annie Polak za dobrą współpracę przy realizacji tego niezwykle
istotnego przedsięwzięcia dla Gorzowa – powiedział prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.

Fot. Konrad Kerker

Uzbrojenie nieruchomości kosztowało ponad 10,6 mln zł, z czego
ponad 9 mln pochodzi z unijnych dotacji, reszta to wkład własny
Miasta.

Nawigator Biznesu po raz drugi

Tereny inwestycyjne przy ul. Dobrej

W tym roku po raz drugi organizujemy konkurs „Nawigator Biznesu MOF GW”, który ma być wyróżnieniem dla najbardziej korzystnych, innowacyjnych i przyjaznych środowisku działań inwestycyjnych
prywatnych przedsiębiorców z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.
- Tak jak budżet obywatelski ma budować spoiwo pomiędzy mieszkańcami, poprawiać relacje, powoływać do życia nieformalne grupy,
by realizować wspólne inicjatywy i brać współodpowiedzialność za
otaczająca nas rzeczywistość, tak samo biznes powinien być wyróżniany i promowany. Dzięki temu możemy wskazywać najlepsze kierunki jego rozwoju – przekonuje prezydent Jacek Wójcicki.

Konkurs zostanie przeprowadzony w drugiej połowie roku. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej i profilach fejsbukowych Miasta, gdzie zostaną opublikowane zasady
udziału w tegorocznej edycji.

Fot. Łukasz Kulczyński

Celem konkursu jest wyeksponowanie i nagrodzenie najlepszych
wzorców. Ma również sprzyjać wzajemnemu poznawaniu przez
firmy swojej pracy i jej efektów. Firmy będą mogły ubiegać się o
nagrodę w pięciu kategoriach - Debiut, Firma z Marką, Biznes
Świadomy Społecznie, Ambasador Gospodarczy oraz Innowator
Roku.

Nawigator Biznesu 2018
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Nowe ścieżki rowerowe
Trwają prace związane z budową drogi rowerowej
na ulicy Fabrycznej (w ramach Budżetu Obywatelskiego) oraz na ulicy Piłsudskiego.

Trwają także prace związane z budową drogi rowerowej na ulicy
Piłsudskiego (od Czereśniowej do ronda Piłsudskiego), al. ks. Andrzejewskiego i ulicy Roosevelta. W związku z tymi pracami nie
występują obecnie utrudnienia w ruchu kołowym, piesi kierowani
są na chodniki zlokalizowane po drugiej stronie ulicy.
Krzysztof Kropiński / Wydział Dróg

Fot. Bartłomiej Nowosielski x 3

Przy ulicy Fabrycznej roboty prowadzone są na odcinku od ronda
ks. Sadownika do ulicy Waryńskiego. W tym miejscu można się
spodziewać utrudnień w ruchu, które polegają na zawężeniu północnej strony jezdni na kilkunastu lub kilkudziesięciu metrach i
całkowitym zamknięciem chodnika. W rejonie prowadzonych robót obowiązuje ruch wahadłowy. Prace będą prowadzone etapowo.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2

Rowerowy Maj
Od 6 maja trwa ogólnopolska kampania Rowerowy
Maj, w której biorą udział trzy gorzowskie podstawówki – dwójka, czwórka i dziesiątka. Jej celem jest
promowanie zdrowego trybu życia i zrównoważonej mobilności wśród uczniów szkół podstawowych oraz grona nauczycielskiego.

Ścieżka rowerowa ul. Piłsudskiego

Do tej pory do akcji Rowerowy Maj dołączyło ponad 625 uczniów
i nauczycieli, co oznacza, że co trzeci uczeń i nauczyciel w maju
postanowił dojechać do szkoły za pomocą alternatywnego środka
transportu jakim jest rower, hulajnoga, czy też deskorolka.
Nawet niesprzyjające warunki atmosferyczne nie stoją na przeszkodzie w uzyskaniu wysokiej frekwencji, która sięga 25%.
Uczniowie poprzez akcję rywalizują o atrakcyjne nagrody indywidualne oraz klasowe, a szkoła, która uzyska najwyższą frekwencję,
wygra wiatę rowerową ze stojakami rowerowymi.
Nie zmienia to faktu, że na rower może wsiąść każdy. Gorąco zachęcamy do aktywności fizycznej, która jest podstawą zdrowia.
Inicjatorem kampanii jest Gdańsk, bierze w niej udział 47 polskich
miast i ponad 170 tysięcy uczniów z całej Polski.
Paweł Najdora / Wydział Dróg

Ścieżka rowerowa ul. Fabryczna

Wakacje bez zagrożeń

W gorzowskim amfiteatrze 11 czerwca odbędzie się VII Konferencja Młodzieży „Wakacje bez zagrożeń”.
Celem spotkania jest uświadamianie młodym ludziom potencjalnych zagrożeń związanych z wakacyjnym czasem.
W tym roku hasłem przewodnim konferencji są słowa Winstona Churchilla: „Jeśli idziesz przez piekło, nie zatrzymuj się…”. Podczas
spotkania odbędą się prelekcje poświęcone problematyce uzależnień (narkotyki dopalacze, alkohol), przemocy i agresji w cyberprzestrzeni, a także hejtu i nienawiści wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Podczas konferencji przedstawione zostaną najczęstsze urazy
kończyn podczas wakacji, odbędzie się także nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dla uczestników przygotowano pokaz akcji ratowniczej, połączony z ćwiczeniami praktycznymi oraz prezentację sprzętu służb mundurowych i medycznych. Pokazy odbędą się na placu Grunwaldzkim.
Wydarzenie po raz kolejny organizowane jest przez radną Grażynę Wojciechowską. Fundacja ,,Czysta Woda”, której jest prezesem,
w ramach profilaktyki służy pomocą we wskazaniu młodzieży dróg, którymi mogą kroczyć bez wspomagaczy w widzeniu świata pięknym i realnym. Poprzez cykliczne spotkania można dowiedzieć się, gdzie oraz w jaki sposób szukać pomocy.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Wojewoda Lubuski.
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Fot. Daniel Adamski
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„Twist” oficjalnie nasz!

Fot. Łukasz Kulczyński

Na ręce prezydenta miasta Jacka Wójcickiego dyrektor sprzedaży PESA Bydgoszcz Sławomir Piątek
przekazał kartę pojazdu, która oficjalnie otworzyła
drzwi do nowego wagonu tramwajowego „Twist”.
To pierwszy z 14 zamówionych tramwajów, które już wkrótce będą
wozić gorzowskich pasażerów.
Nowy wagon ma 24,2 m długości, 2,4 m szerokości, rozwija prędkość maksymalną 70 km/h. Posiada 48 miejsc siedzących i 122
stojące.
- Tramwaje „Twist” są spełnieniem marzeń o nowoczesnym taborze
tramwajowym w Gorzowie sprzed ponad 20 lat – powiedział prezes
gorzowskiej MZK Roman Maksymiak.
- Gorzowski tramwaj to również dla bydgoskiego przedsiębiorstwa
wartość dodana, gdyż jeszcze zanim oficjalnie wyjechał na tory już
odbiera nagrody, a w planach jest jego prezentacja na największych
europejskich targach komunikacyjnych w Gdańsku, jesienią tego
roku – powiedział przedstawiciel PESA.
Fot. Daniel Adamski

Uroczystość oficjalnego przekazania wagonu dla Gorzowa była
okazją, by podziękować i docenić zaangażowanie i pracę wielu
osób, bez pomocy których nie udałoby się sprawnie zrealizować
założeń projektu tramwajowego.
Prezydent Gorzowa podziękował za zaangażowanie i podkreślił, że
tramwaje w Gorzowie i rozwój systemu komunikacji to wspólna
sprawa całego województwa, stąd niezbędna była pomoc zarówno
władz centralnych i samorządowych. - Tylko dzięki połączeniu sił i
współpracy projekt, którego początki sięgają 2004 roku, dziś spełnia
się na naszych oczach – powiedział Jacek Wójcicki.
„Twist” pokonał kilkaset metrów na terenie zajezdni MZK. Zanim
wyjedzie w oficjalną trasę po mieście i zacznie wozić pasażerów,
musi jeszcze otrzymać świadectwo homologacji, wystawione przez
Instytut Pojazdów Szynowych.

Fot. Łukasz Kulczyński

Po jego otrzymaniu PESA przedstawi tramwaj dla MZK do odbiorów: technicznego i końcowego. W ramach odbiorów tramwaj
będzie musiał pokonać 100 kilometrów bezawaryjnie. Wówczas,
po podpisaniu protokołów odbiorów, pojazd stanie się własnością
MZK.
Uroczystość oficjalnego przekazania tramwaju „Twist” dla Gorzowa Wlkp.
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Przebudowa ulicy Szczecińskiej
Rozpoczęły się prace remontowe przy ulicy Szczecińskiej. W ramach inwestycji powstanie nowe skrzyżowanie tej ulicy z Mosiężną.
Inwestycja obejmuje odcinek o długości 582 m. W planach jest wykonanie skrzyżowania z wydzielonym lewoskrętem dla pojazdów
skręcających od strony miasta. Dodatkowo przewidziano budowę
ciągów pieszych i rowerowych, zjazdów, zatok autobusowych z peronami i wiatami przystankowymi, oświetlenia oraz odwodnienia.
Na czas realizacji inwestycji uruchomiono tymczasową pętlę autobusową przy skrzyżowaniu ulic Mosiężnej i Szczecińskiej, która
umożliwi sprawną obsługę komunikacyjną pracowników pobliskich zakładów.
Obecnie trwa przebudowa drogi na długości około 235 m - przy
skrzyżowaniu z ulicą Mosiężną. Zamknięte jest skrzyżowanie ulic
Szczecińskiej i Mosiężnej. Wprowadzono ruch wahadłowy, sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Objazd został wyznaczony
przez ulicę Złotego Smoka.
Koszt robót to prawie cztery miliony złotych, połowa tej kwoty pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa. Remont ma się zakończyć do 31 października br.

ul. Szczecińska do węzła S3

Trwa przebudowa ulicy Kostrzyńskiej
Prace odbywają się etapami. Obecnie są realizowane na odcinkach drogi od ulicy Dobrej do węzła S3,
na skrzyżowaniu z Dobrą, na całej szerokości do
ulicy Tartacznej w stronę Promiennej, a także na
połówce nasypu drogowego tj. nitce południowej
na wysokość placu Słonecznego.
Na wymienionych odcinkach trwają prace rozbiórkowe, roboty
związane z kanalizacją deszczową oraz drogowe. Odcinki zakończone do warstwy ścieralnej lub wiążącej udostępniono dla ruchu
lokalnego, trwają roboty wykończeniowe i brukarskie. Zakończono prace związane z kolizjami teletechnicznymi oraz ułożeniem
nowej linii oświetleniowej.
Wstrzymane są roboty dotyczące budowy nowego wiaduktu kolejowego z powodu braku zgody PKP na zajęcia torowe niezbędnej
do wykonania podpory nr 2, co wynika z nieukończonych prac na
estakadzie kolejowej. Wykonawca przystąpił do realizacji podpory
nr 1 oraz 3 nowego wiaduktu.

Fot. Bartłomiej Nowosielski x 3

Prace torowe tj. wykonanie nowego torowiska tramwajowego zostały ukończone i możliwe stało się rozpoczęcie przejazdów próbnych nowych tramwajów.

ul. Zatorze

ul. Kostrzyńska do skrzyżowania z ul. Dobrą
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Ścieżka nad Wartą
Trwa budowa ok. 700-metrowej ścieżki rowerowej wzdłuż Warty, od strony Bulwaru Wschodniego, od
ulicy Cichońskiego do Teatralnej. Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu i wykonanie trasy rowerowej oraz traktu spacerowego z miejscami odpoczynku oraz parkingiem dla rowerów.
Uporządkowanie tego odcinka prawego brzegu planowano od
dawna. Projekt Szlak Stolic EV2/R1 jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia –
Polska 2014 – 2020. Projekt dotyczy budowy ścieżek rowerowych
o łącznej długości 5 389 metrów, które będą elementem europejskiego szlaku rowerowego EuroVelo.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Realizacja projektu pozwoli na lepsze wykorzystanie na pograniczu polsko-niemieckim wspólnego dziedzictwa przyrodniczo-turystycznego regionu. Dotychczas niewykorzystany obszar stanie się cennym elementem całego systemu ścieżek rowerowych
i pieszych w Gorzowie Wlkp. a także systemu transgranicznych
ścieżek rowerowych, które będą służyć zarówno mieszkańcom po
obu stronach granicy jak i turystom, którzy już odwiedzają bogate
przyrodniczo tereny.
Powstająca ścieżka rowerowa wzdłuż Warty

Postępy prac na ulicy Sikorskiego
Zakończono budowę południowej części chodnika od ulicy Garbary do ulicy Młyńskiej. Na tym odcinku
zostały także ułożone płyty torowe. Ukończono także regulację i kotwienie rozjazdów na węźle Dworcowa. Wykonawca postawił wszystkie słupy trakcyjno-oświetleniowe (za wyjątkiem jednego - przy PWL).

Wykonano chodnik na wysokości Urzędu Miasta oraz rozpoczęto
prace rozbiórkowe na skrzyżowaniu ulic Pionierów z Sikorskiego;
w związku z tym ruch ulicą Pionierów jest zamknięty.

Wykonawca zakończył także roboty na zachodniej części skrzyżowania ulicy Chrobrego. Obecnie trwają prace po stronie wschodniej - wykonawca rozpoczyna frezowanie nawierzchni.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Remontowana ulica Sikorskiego przy Urzędzie Miasta

Fot. Daniel Adamski

Zakończono także prace związane z torowiskiem przy ulicach Cichońskiego i Herberta (za wyjątkiem skrzyżowania Sikorskiego
z ulicą Dzieci Wrzesińskich). Udostępniono ruch kołowy w obu
kierunkach. W tym miejscu wciąż trwają prace brukarskie.

ul. Sikorskiego

Remontowana ul. Sikorskiego przy Parku 111
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Dofinansowanie
przebudowy ul. Śląskiej
Prezydent Jacek Wójcicki uczestniczył w spotkaniu lubuskich samorządowców z premierem Mateuszem Morawieckim, podczas którego wręczono
symboliczne czeki na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Prezydent Gorzowa odebrał symboliczny czek na kwotę 4 286 557
zł, która zostanie przeznaczona na przebudowę ulicy Śląskiej.
Wizualizacja hali widowiskowo-sportowej

Budowa hali
staje się realna
Ministerstwo Sportu przyznało dodatkowe 7 milionów złotych na budowę hali widowiskowo–sportowej w Gorzowie – poinformowała prezydenta Jacka Wójcickiego minister rodziny, pracy i polityki
społecznej Elżbieta Rafalska.
- Udało się pozyskać kolejne dofinansowanie do budowy hali widowiskowo-sportowej. Wcześniej dostaliśmy 15 mln, teraz siedem,
co daje łącznie 22 mln zł. Ta kwota wystarcza nam na to, abyśmy
rozpoczęli budowę hali, na którą gorzowianie czekają od wielu lat –
powiedział Jacek Wójcicki.
Prezydent wręczył Elżbiecie Rafalskiej bukiet kwiatów, dziękując
za wspieranie władz miasta w zdobywaniu funduszy na budowę
hali widowiskowo – sportowej oraz w wielu innych inwestycyjnych inicjatywach.
- Jest to ważna i wyczekiwana inwestycja dla miasta, bo hala będzie służyła nie tylko sportowcom, ale również mieszkańcom Gorzowa – powiedziała Elżbieta Rafalska. – Te pieniądze to tylko część
wsparcia, bo prezydent Jacek Wójcicki otrzymał 15 mln na zagospodarowanie wód opadowych. Dzięki temu udało się zaoszczędzić
pieniądze miasta i będą mogły one zostać wykorzystane na budowę
hali – dodała pani minister.
Przetarg na budowę hali zostanie prawdopodobnie ogłoszony jeszcze w tym roku. A jeśli znajdzie się wykonawca, to najpóźniej na
wiosnę przyszłego roku rozpocznie się budowa.
Wiesław Ciepiela

- To ważna ulica, przede wszystkim dlatego, że jest w katastrofalnym
stanie; jedna z najgorszych ulic w mieście i musi zostać wyremontowana. W tej chwili te pieniądze pozwolą nam na spokojną realizację
tej inwestycji – powiedział. - Myślę, że program jest ważny, ponieważ dofinansowuje drogi w regionach. Wsparcie płynie nie tylko na
drogi krajowe, czy drogi wojewódzkie, cieszymy się z każdych pieniędzy, które płyną na drogi lokalne – dodał prezydent Wójcicki.
Wyremontowany zostanie odcinek na długości 999 m - od skrzyżowania z ulicą Towarową do ulicy Wał Poprzeczny.
Inwestycja obejmuje nie tylko przebudowę jezdni, ale także chodników i zjazdów, budowę drogi rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego, miejsc postojowych, w tym miejsca postojowego dla autobusów, a także zatok autobusowych.
Województwo lubuski z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymało ponad 54,5 mln zł, które przeznaczono na modernizację 14
dróg powiatowych oraz 27 gminnych.

Festyn z okazji
Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie wspólnie
z Fundacją im. Janusza Korczaka i spółką INNEKO
organizuje obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
Obchody odbędą się 16 czerwca 2019 r. na terenie Pola Golfowego
przy ul. Śląskiej 52.
Zapraszamy mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego do wspólnej
zabawy.
GCPR

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku
Na terenie Gorzowa Wlkp. świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna w pięciu punktach, które pracują
cztery godziny dziennie, od poniedziałku do piątku.
W 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest według nowych przepisów. Z takiej pomocy skorzystać może znacznie szerszy krąg
osób zainteresowanych. Zgodnie z ustawą, nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej (wystarczy złożyć pisemnie oświadczenie, że nie stać nas na płatną pomoc prawnika).
Zmianie uległa również forma umawiania się na porady prawne. Od stycznia należy zapisać się na poradę pod numerem telefonu
95 73 55 909 (poniedziałek – piątek 11.00-14.00). Osoby mające trudności w komunikowaniu się – mailowo, na adres: wss@um.gorzow.pl
Wioleta Szymczak / Wydział Spraw Społecznych

czerwiec 2019

nr 6 / 243

15

Absolutorium dla prezydenta
Prezydent Miasta Jacek Wójcicki otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok. Radni przegłosowali uchwałę w tej sprawie.
Radni podczas majowej sesji przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za 2018 rok i zagłosowali za udzieleniem prezydentowi miasta absolutorium za realizację budżetu.

Fot. Łukasz Kulczyński

Prezydent Wójcicki podziękował swoim pracownikom. - Dziękuję
wszystkim, którzy przyczynili się przez ostatni rok do wielkiego wysiłku modernizacji naszego miasta, bardzo serdecznie dziękuję – powiedział. - Podziękowania należą się zarówno pracownikom Urzędu
Miasta, jak i mieszkańcom, którzy mam nadzieję znoszą to wszystko
cierpliwie i ze zrozumieniem - podkreślił prezydent.
Sprawozdania miały pozytywną opinię komisji Rady Miasta oraz
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.
Głosowało 22 radnych; 15 głosowało za, siedmiu wstrzymało się
od głosu, nikt nie był przeciw.
Dochody Miasta ogółem w 2018 roku wyniosły 788 322 702,14
zł (95,9 % zaplanowanych), a wydatki 886 798 673,14 zł (84,2 %
zaplanowanych). Przy planowanym budżecie deficytowym w kwocie 98 475 971 zł Miasto rok 2018 zamknęło nadwyżką dochodów nad
wydatkami w kwocie 9 467 833, 17 zł. Na koniec 2018 roku łączna kwota długu Miasta wyniosła 156 077 867 zł.
Sesja Rady Miasta 22 maja 2019

Decyzje radnych
Podczas Sesji Rady Miasta 22 maja br. Prezydent Miasta otrzymał wotum zaufania. To efekt decyzji radnych i głosowania nad
przyjęciem Raportu o Stanie Miasta za 2018 rok. To pierwszy raz w historii samorządu, gdy radni w ten sposób wyrażają swoje
poparcie dla działań Prezydenta. Nowy obowiązek nałożyła na samorządy nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym. Co
roku (do 31 maja) Prezydent musi przedstawić radzie raport o stanie gminy. Uchwałę o udzieleniu Prezydentowi Miasta wotum
zaufania Rada Miasta podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.
Radni zdecydowali o przeniesieniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 z ulicy Warszawskiej 18 na ul. Estkowskiego 3 oraz
włączenia Szkoły Podstawowej nr 7 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim.
Rada Miasta podjęła uchwałę pozwalającą Prezydentowi Miasta na zaciągnięcie zobowiązania na rok 2020 na sfinansowanie
przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańska/Wełniany Rynek”. Chodzi
o wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przyszłego remontu tego rejonu śródmieścia.

Wnioski o świadczenie z programu
Od 1 lipca 2019 r. będzie można drogą elektroniczną (przez stronę empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS) składać wnioski o świadczenie z programów „Rodzina 500+”
i „Dobry start”.
Wnioski w formie papierowej można złożyć bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Gorzowskiego
Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Teatralnej 26 od 1 sierpnia 2019 r.
- w sierpniu: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 17.00,
- w pozostałych miesiącach w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30,
- we wtorki w godzinach 7.30 – 16.30,
- w piątki w godzinach 7.30 – 14.30.
Dodatkowo od 5 do 31 sierpnia codziennie w godzinach 13.00-18.00 uruchomione będą punkty przyjęcia wniosków w galeriach handlowych Askana i Manhattan (z wyłączeniem dni wolnych od handlu).
Wnioski będzie można składać także korespondencyjnie na adres: Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Dział Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego ul. Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wlkp.
Gabriela Demczyszyn GCPR
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Uczestnicy biegu
uhonorowani
18 maja, z okazji 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino, władze miasta uhonorowały medalami uczestników biegu sprzed ćwierć wieku, którzy pokonali
trasę Gorzów – Monte Cassino.
24 kwietnia 1994 roku grupa gorzowskich biegaczy z Klubu Biegacza im. Bronisława Malinowskiego, pod kierownictwem Józefa
Pieluszczaka, postanowiła uczcić 50. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Gorzowscy biegacze pokonali trasę liczącą ponad dwa tysiące kilometrów, biegnącą przez terytorium Polski, Czech, Austrii
i Włoch.
Kulminacją tego gigantycznego maratonu biegowego było wbiegnięcie gorzowian na Cmentarz Polski na Monte Cassino podczas
oficjalnych uroczystości z udziałem władz państwowych.

Fot. Łukasz Kulczyński x 2

W biegu wzięło udział 19 osób, przygotowania do niego trwały
ponad trzy lata; wymagały wielu oficjalnych zgód i pozwoleń m.in.
na przebiegnięcie granic państwowych.

Uroczystość uhonorowania medalami uczestników biegu z Gorzowa Wlkp.
na Monte Cassino

Uroczystości uświetnił pokaz musztry paradnej uczniów klas
wojskowych i parada ułanów Pułku Ułanów Jazłowieckich z Lubniewic. Organizatorami wydarzenia byli: Andrzej Wiśniowski uczestnik biegu oraz radni Grażyna Wojciechowska i Piotr Wilczewski.

Gorzowski Start najlepszy!
Polski Komitet Paraolimpijski obchodzi w tym roku
dwudziestolecie obecności w strukturach międzynarodowych. Z tej okazji podczas zorganizowanej
10 maja w Warszawie Gali Paraolimpijskiej zostały wręczone nagrody dla najbardziej zasłużonych
sportowców, trenerów, działaczy i partnerów Komitetu.
W kategorii najlepsza organizacja sportowa 20-lecia zwycięzcą został Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”.
Wśród dziesięciu nagrodzonych sportowców znalazło się dwóch
zawodników gorzowskiego Startu: Maciej Lepiato (w kategorii lekkoatletyka) oraz Milena Olszewska (w kategorii łucznictwo).
Jerzy Jankowski- najlepsza organizacja 20-lecia

Minister sportu i turystyki Witold Bańka dziesięciu osobom przyznał odznaki „Za zasługi dla sportu”; jednych z wyróżnionych był
przewodniczący GZSN Jerzy Jankowski.
Podczas Gali wręczono także nagrody finalistom Plebiscytu PZSN
Start „Sportowiec 2018 roku”. Zawodnik GZSN Krzysztof Ciuksza
zdobył zaszczytne drugie miejsce.

Fot. Ministerstwo Sportu i Turystyki x 2

Gala Paraolimpijska była wspomnieniem i podsumowaniem ostatnich 20 lat dokonań polskich sportowców niepełnosprawnych, ale
także wyjątkowym spotkaniem. Do udziału zostali zaproszeni
wszyscy medaliści od igrzysk paraolimpijskich w Sydney w 2000
roku. Na uroczystości pojawiło się ponad 80 spośród 133 paraolimpijczyków. W gali uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda
z małżonką.
Natalia Olczak / Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych
„START”
Jerzy Jankowski z odznaczonymi za zasługi dla sportu
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Zapraszamy na obywatelskie spotkania
Jeśli chcesz mieć wpływ, na to co zmieni się w Twojej najbliższej okolicy – to musisz przyjść na spotkanie
dyskusyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020! W maju br. o obywatelskich projektach już rozmawiali
mieszkańcy Zamościa, Wieprzyc, Górczyna i Zakanala. Kolejne spotkania odbędą się do 19 czerwca br.
Jak przebiega spotkanie?
Na początku wnioskodawcy prezentują swoje projekty, a potem odbywa się debata o potrzebach i rozwoju poszczególnych osiedli.
W trakcie dyskusji mieszkańcy sieciują projekty, czyli łączą je. Jeśli uczestnicy spotkania są zgodni, co powinno być zrealizowane w przyszłym roku, to do powszechnego, obowiązkowego głosowania we wrześniu br. trafiają tylko zsieciowane projekty, których łączna wartość
nie przekroczy tzw. kwoty maksymalnej. Pozostałe pomysły wnioskodawcy wycofują, tym samym zapewniając gwarancję zwycięstwa
połączonemu pakietowi zadań.
Dlaczego warto przyjść?
Twój głos może okazać się decydujący podczas debaty i wyborze
projektów, które mają być zrealizowane na Twoim osiedlu.
Co warto zrobić przed przyjściem na spotkanie?
Zapoznać się z zamieszczonym
obok harmonogramem spotkań
oraz z listą pozytywnie zaopiniowanych projektów, którą odnajdziesz w internecie na stronie
gorzow.pl w zakładce Dialog
Społeczny w podzakładce Budżet
Obywatelski 2020, a także na https://gorzow.konsultacjejst.pl oraz
na portalu społecznościowym FB,
na profilu Przystań na konsultacje.
Jak możesz zwiększyć szanse
projektu?
Przed spotkaniem możesz zaangażować się w akcję promocyjną projektu, na którym Ci szczególnie zależy. W prowadzeniu akcji promocyjnej w internecie i na portalach
społecznościowych będzie pomocny nowy portal: https://gorzow.konsultacjejst.pl Warto też wykorzystać udostępniony szablon plakatu
i stworzyć własny, który będzie zapraszał do uczestnictwa w spotkaniu dyskusyjnym i do poparcia projektu.
Anna Zaleska / Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Bezpłatne warsztaty dla mieszkańców
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 realizowany jest projekt pod nazwą Poszukiwacze Pozytywnej
Energii, polegający na organizacji bezpłatnych zajęć wykładowo-warsztatowych dla gorzowian, mających
na celu budowanie poczucia własnej wartości, przeciwdziałanie stresowi i samotności oraz poprawę dobrostanu psychospołecznego.
W ramach tego zadania, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, zaplanowano szereg atrakcyjnych i pożytecznych
zajęć, adresowanych do młodzieży szkolnej, studentów, osób aktywnych zawodowo, bezrobotnych, seniorów.
Są to m.in.: wykłady psychologiczne na temat rozwoju osobistego (zarządzanie sobą, poczucie własnej wartości, komunikacja interpersonalna, środki i płaszczyzny komunikacji, asertywność); zajęcia warsztatowe (m.in. jak radzić sobie ze stresem, z wypaleniem zawodowym, jak zarządzać swoimi emocjami, o technikach relaksacji); zajęcia ruchowe, polegające na poprawie samopoczucia i podniesieniu
poziomu pozytywnej energii, za pomocą tańca i ruchu; zajęcia i zabawy integracyjne (m.in. zajęcia florystyczne, dogoterapia, decoupage,
ogrodnictwo).
Dla wszystkich gorzowian, którzy wezmą udział w warsztatach, przygotowano poczęstunek oraz gadżety informacyjne. Osoby chętne
do udziału w bezpłatnych zajęciach mogą się zapisywać w siedzibie Wojewódzkiego Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., ul.
Sikorskiego 95, tel. 95 720 73 25, e-mail: szkolenia@zdz.gorzow.pl. Planowane jest utworzenie 20 grup szkoleniowych, każda z nich liczyć
będzie dziesięć osób. Zajęcia dla grupy zaplanowane są na pięć dni. Warsztaty rozpoczęły się 20 maja i potrwają do 28 października.
Monika Józwa / Wydział Spraw Społecznych
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Fot. Daniel Adamski

Maj to miesiąc który obfitował w mnóstwo wydarzeń i imprez kulturalnych, w których licznie
uczestniczyli mieszkańcy miasta. Z niecierpliwością czekamy na czerwiec, który również zapowiada się imponująco.

Fot. Daniel Adamski

Fot. Daniel Adamski

Poniżej krotka fotorelacja.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Wspólne śpiewanie „Ody do radości” na gorzowskim „Kwadracie” w 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Fot. Łukasz Kulczyński

Fot. Łukasz Kulczyński

Majówkowe śniadanie na trawie w „Parku Róż”

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja na Placu Grunwaldzkim

Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka
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Fot. Daniel Adamski

Fot. Daniel Adamski
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Fot. Łukasz Kulczyński

Fot. Łukasz Kulczyński

Piknik Europejski w „Parku Róż”

Fot. Łukasz Kulczyński

Fot. Łukasz Kulczyński

Alte Kameraden

Fot. Daniel Adamski

Fot. Daniel Adamski

Bieg z okazji 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino

Międzynarodowy Dzień Inwalidy z kulturą myśliwską

