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Pocztówka z Gorzowa
„Ludzie listy piszą, zwykłe, polecone” - śpiewali Skaldowie, a w Gorzowie mieszkańcy i turyści mogą wysłać pocztówki. Dzięki wakacyjnej
akcji promocyjnej rozdawane są kartki pocztowe z widokami naszego
miasta i ze znaczkiem dedykowanym kampanii #StądJestem, które można bezpłatnie wysłać z pozdrowieniami z Gorzowa.
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Pocztówki z przyklejonym już „gorzowskim” znaczkiem będą do dyspozycji mieszkańców
do końca wakacji. W każdy wtorek od 14.00 czekają na zainteresowanych w podanych niżej
punktach miasta. Poza wtorkami kartki będzie można odebrać w Wydziale Promocji i Informacji Urzędu Miasta (dawny Lamus, drugie piętro), codziennie w godzinach pracy urzędu.
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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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Tradycyjna kartka z duszą
Pocztówka czy list w kopercie ze znaczkiem to dziś miłe rozwiązanie
z przeszłości, kultywowane jeszcze niekiedy przez starsze pokolenie.
- Kiedyś ludzie pisali listy, pocztówki z pozdrowieniami, miło było je
doręczać, z niecierpliwością oczekiwano na listonosza. Teraz możliwości są inne, wcale nie trzeba iść na pocztę, żeby wysłać kartkę, wystarczy aplikacja, gdzie przez telefon można samemu ustawić zdjęcie oraz
treść, jaka ma widnieć na kartce – uważa Piotr Kowalski, listonosz
z Gorzowa.

Fot. Karolina Machnicka

Czy torba listonosza jest bardzo ciężka? Ile kg przesyłek dziennie Pan roznosi?

Piotr Kowalski, listonosz z Gorzowa

Tak naprawdę to każdy pakuje sobie w torbę tylko pierwszą część rejonu. Resztę
pakujemy do własnego samochodu lub dajemy na „dowózkę”, aby dobrać resztę listów z określonego miejsca w rejonie. Nie pakujemy wszystkiego od razu, przez co
też możemy dopasować wagę torby do naszych możliwości. Przeważnie wszystkie
przesyłki w ciągu dnia ważą około 20 kg. Dziennie mamy średnio około 60 listów
poleconych i około 200 -300 zwykłych.

Jak wygląda dzień listonosza?
Wszyscy myślą, że my przychodzimy do pracy, bierzemy listy i od razu wychodzimy w rejon. Prawda jest taka, że pierwsze dwie godziny
pracy poświęcamy na rozłożenie poczty. Jak jesteśmy w nowym rejonie, to też sprawdzamy rejestr zagrożeń, dotyczący w większości tego,
gdzie znajdują się groźne psy. Po przyjściu z rejonu musimy się rozliczyć z pobranej poczty, co nam zajmuje do godziny czasu.
Czy to prawda, że najcięższym dniem dla listonosza jest poniedziałek?
Oj tak, zdecydowanie. To przeważnie poniedziałki. Czasem też wtorki potrafią się takie zdarzyć. Tyle listów potrafi być w te dni, że praca
trwa nawet o dwie godziny dłużej, niż w pozostałe.
Z pracą listonosza zetknął się Pan po raz pierwszy trzynaście lat temu. Jak zmieniała się poczta przez te lata?
Jest bardzo duża różnica; kiedyś dużo roznosiliśmy listów od naszych bliskich. Było dużo kartek pocztowych, bo jak ktoś jechał na wakacje to zawsze je rodzinie wysyłał. Teraz zdarza się to rzadko. Jak są święta, to jeszcze starsi ludzie wysyłają kartki z życzeniami. Niestety,
czasem zapominają np. o dopisaniu numeru domu. Kiedyś ludzie więcej pisali - listy, pocztówki z pozdrowieniami, miło było je doręczać.
Z niecierpliwością oczekiwano na listonosza, ludzie dosłownie uśmiechali się na jego widok. Teraz możliwości są inne, wcale nie trzeba
iść na pocztę, żeby wysłać kartkę; wystarczy aplikacja, gdzie przez telefon można samemu ustawić zdjęcie oraz treść, jaka ma widnieć na
kartce. Z listami obecnie jest tak, że są to najczęściej rachunki.
Co Pan najbardziej lubi w swojej pracy?
Lubię atmosferę z rana, kiedy przychodzimy i w dużym gronie rozmawiamy na temat tego, co w poszczególnym rejonie się wydarzyło.
W trakcie codziennej pracy można także spotkać osoby, które przeżyły wojnę. Takich osób w Gorzowie jest coraz mniej, więc kiedy to się
zdarzy, to lubię porozmawiać z takimi ludźmi o wątkach historycznych, o ich przeżyciach. Dla niektórych ludzi listonosz jest jak rodzina.
Czasem nawet bardziej jak rodzina, bo tak się zdarza, że to my częściej przychodzimy - to smutne, ale niestety prawdziwe. Niektórzy listonosze zdają sobie z tego sprawę, że jesteśmy dla takich ludzi potrzebni i zostają czasem parę minut dłużej, żeby porozmawiać, niekiedy
w czymś pomoc.

Akcja „Wyślij pocztówkę z Gorzowa”

Fot. Karolina Machnicka

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Rozmawiała: Karolina Machnicka
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Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107
Letnia fabryka pasji lipiec-sierpień, godz. 11.00 – 13.00
cykl zajęć, warsztatów plastycznych, rękodzielniczych,
spotkań literacko-animacyjnych
5-9 sierpnia, Biblioteka Koszałka Opałka - Takie to ciekawe
(Gra w klasy, Odkryj w sobie talent, Oto foto, Chodź, pomalujmy
świat, Nie do poznania), Filia nr 14 / ul. Wróblewskiego 35
12-16 sierpnia, Biblioteka Wróbelka Elemelka - Magicznieartystycznie, (Kreatywne malowanie, Muzyczne inspiracje,
Twórcze poszukiwania), Filia nr 11 / ul. Chełmońskiego 8
19-23 sierpnia, Biblioteka Plastusia - Pasjonaci są wśród nas,
(Papierowe czary-mary, Tańczyć każdy może, Chemiczny zawrót
głowy, Czas na modę, Bal hobbystów), Filia nr 1 /
ul. Kombatantów 2
26 – 30 sierpnia, Biblioteka Kota Filemona - Zakątek małych
artystów, (Kropka w kropkę, Bumerang – i będziesz tu wracać,
Ornament i kolor, Pobawmy się w Klimta), Filia nr 3 /
ul. Boh. Westerplatte 10
30 sierpnia, Letnia Fabryka Pasji - Finał Akcji Lato,
(gry, zabawy, konkurencje zręcznościowe), Filia nr 3 /
ul. Boh. Westerplatte 10
Czytamy Wam – piknik - 3, 10, 17, 24 sierpnia 2019 r.
godz. 17.00
Cykl spotkań czytelniczych promujących literaturę piękną.
W sierpniowe, piątkowe popołudnia zapraszamy mieszkańców
Gorzowa na spotkania czytelnicze, na których zaproszeni goście
będą czytać fragmenty literatury polskiej i obcej, wstęp wolny.

Półkolonie „Wakacje z Muzami”
w Muzeum Lubuskim

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00–16.00 w Zespole Willowo-Ogrodowym
przy ul. Warszawskiej 35.
Tropiciele starych listów — 26-30 sierpnia
(zapisy do 19 sierpnia), wiek uczestników: 8-12 lat

Inne propozycje Muzeum Lubuskiego
Muzealna kapsuła czasu— całodniowe zajęcia dla dzieci,
14 sierpnia, godz. 8.00–16.00, wiek uczestników: 8-12 lat,
miejsce: Zespół Willowo-Ogrodowy, ul. Warszawska 35,
Muzeum. Lubię to! — dwugodzinne zajęcia przygotowane
przez pracowników Muzeum, 19-23 sierpnia, godz. 10.00–12.00,
bez ograniczeń wiekowych, miejsce: Spichlerz, ul. Fabryczna 1–3

Miejski Ośrodek Sztuki - przy współpracy
z Miejskim Centrum Kultury
Kino po zmroku! 9 sierpnia „Who Am I. Możesz być kim
chcesz”, reżyseria: Baran bo Odar - seans filmowy dla widzów
od lat 15, bezpłatny, w plenerze. Startujemy o 22.00. Wszystkie
seanse odbywają się w Parku Wiosny Ludów, czyli popularnym
Parku Róż, przy współudziale Cafe Costa. W razie niesprzyjającej
pogody projekcje będą przeniesione do sali widowiskowej MCK,
ul. Drzymały 26.
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Odkryj Gorzów!
Fot. Bartłomiej Nowosielski

To nowy cykl, w ramach którego zabierzemy Państwa w podróż po mieście, w poszukiwaniu wyjątkowości, zabytków, rozrywki, spokoju. Podpowiemy, gdzie w Gorzowie są miejsca, które koniecznie
trzeba zobaczyć, gdzie są ludzie, o których nie da
się zapomnieć i gdzie są atrakcje, których nie można ominąć.
Relaks na łonie natury, z dala od miejskiego zgiełku?
Jeśli chcesz zwolnić tempo, a jednocześnie zwiedzić naturalne zakątki miasta, to Gorzowskie Murawy z pewnością spełnią te oczekiwania. Stepowy rezerwat przyrody, rozciągający się w zachodniej
części miasta, to odpowiednie miejsce i doskonała przestrzeń do
spacerów w otoczeniu malowniczych stoków i dolin oraz ciekawej
roślinności.

Rezerwat Przyrody „Gorzowskie Murawy”

Zapraszamy do schronu
W każdy wtorek w sierpniu, od godziny 12.00 do
14.00, istnieje możliwość zwiedzania odkrytego
pod „Kwadratem” schronu.
Swoją wizytę należy wcześniej zgłosić telefonicznie (95 720 29 11)
w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury. Zwiedzanie będzie
bezpłatne, po schronie oprowadzają pracownicy MCK.
Dla zwiedzających powstała opracowana przez Muzeum Lubuskie
oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta kompleksowa informacja na
temat obiektu i jego historii. Ponadto w obiekcie zostały zamontowane, w języku polskim i niemieckim, tablice informacyjne.
Schron, a właściwie szczelinę przeciwlotniczą, można zwiedzać
także wirtualnie, dzięki materiałowi filmowemu dostępnemu na
stronie gorzow.pl.

Fot. Łukasz Kulczyński

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Rezerwat obejmuje obszar prawie 80 hektarów. Do 1999 roku znajdował się tam poligon 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów. Bogata roślinność, piaszczyste wydmy, wrzosowisko, las, sosnowe bory
i malownicze wzgórza z rozległym widokiem na miasto czy dolinę
Warty, to coś, czego nie można ominąć będąc w Gorzowie.

Wnętrze szczeliny przeciwlotniczej
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Zmiany w organizacji ruchu na ul. Szczecińskiej
Na początku sierpnia wprowadzono kolejny etap
przebudowy ulicy Szczecińskiej; na odcinku od
wjazdu na tymczasową pętlę autobusową do wjazdu do obiektu utrzymania drogi S-3 „Baczyna”.
Przebudowywany odcinek ul. Szczecińskiej został zamknięty na
całej szerokości. Od strony ronda przy węźle Gorzów Północ wyznaczono objazd do ul. Mosiężnej i Dębna (DW 130) przez ul. Złotego Smoka i Mosiężną. Dla jadących od strony Baczyny po trasie:
skręt w prawo w ul. Mosiężną – ul. Złotego Smoka – rondo przy ul.
Szczecińskiej. W ramach reorganizacji zmieniono, zgodnie z trasą
objazdu, pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu ulic Mosiężna
– Złotego Smoka.
Rafał Krajczyński / Miejski inżynier ruchu

Kolejny etap przebudowy
ul. Śląskiej
Rozpoczął się kolejny etap przebudowy ulicy Śląskiej, na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ulicą Jasną (włącznie ze skrzyżowaniem).
Na ulicy Fabrycznej, na odcinku od ronda ks. Sadownika w kierunku ulicy Waryńskiego oraz na ulicy Waryńskiego został wprowadzony ruch jednokierunkowy. Ulica Fabryczna na odcinku od
Waryńskiego do Wału Poprzecznego pozostała dwukierunkowa.
Wprowadzony został objazd z ulicy Śląskiej do ulicy Waryńskiego
przez ulice Budowlanych i Fabryczną. Ze względu na lokalizację
przystanków autobusowych i miejsc postojowych dla autobusów
oraz nową ich trasę, wprowadzony został zakaz zatrzymywania
po prawej stronie ulicy Fabrycznej oraz po lewej stronie ulicy Waryńskiego. Na trasie objazdu autobusów wyznaczone zostały przystanki zastępcze na Fabrycznej (zaraz za rondem ks. Sadownika
oraz za skrzyżowaniem z Budowlanych), a także na Waryńskiego.

Remontowana ul. Śląska

Z uwagi na zamknięte skrzyżowanie ulic Śląska – Jasna wykonana
została tymczasowa droga dojazdowa, umożliwiająca wjazd z Śląskiej w Jasną. Dodatkowo prace odbywają się także na odcinku od
ul. Waryńskiego do ul. Towarowej na ciągach pieszych po północnej stronie ulicy Śląskiej.
Paweł Najdora / Wydział Dróg
Remontowana ul. Śląska

Remontowana ul. Śląska

sierpień 2019

Skrzyżowanie ul. Kostrzyńskiej z ul. Dobrą i ul. Warzywną

Zmiany na ul. Kostrzyńskiej

nr 8 / 245

7

Skrzyżowanie ul. Kostrzyńskiej z ul. Dobrą i ul. Warzywną

Nastąpiła zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Kostrzyńskiej, Dobrej i Warzywnej. Wykonawca zajął północno – wschodnią część skrzyżowania (od strony parku).
Autobusy linii T2, T4, 119, 401 oraz linii nocnych dodatkowo
zatrzymują się (w obu kierunkach) na przystanku przy ulicy Warzywnej.
To ostatni podetap prowadzący do przebudowy skrzyżowania.
Ruch na skrzyżowaniu nadal jest kierowany za pomocą tymczasowej sygnalizacji świetlnej. Z uwagi na ograniczoną przejezdność
na skrzyżowaniu dla pojazdów ciężarowych (powyżej 3,5 t) nie ma
możliwości bezpośredniego skrętu w lewo z ulicy Dobrej w Kostrzyńską (w kierunku centrum). W celu przejazdu w kierunku
ul. Tartacznej czy siedziby MZK wyznaczony został krótki objazd,
polegający na wykonaniu zawracania na pętli autobusowej przy ul.
Warzywnej. Utrudnienia na skrzyżowaniu mają potrwać do końca
sierpnia br.

ul. Kostrzyńska w kierunku S3

Zmieniła się także organizacja ruchu na ul. Kostrzyńskiej w okolicy ulicy Górnej i mleczarni. Zajęty został kolejny odcinek ul. Kostrzyńskiej o długości około 85 m, od ulicy Kostrzyńskiej bocznej
do Górnej. Prace prowadzone są na połowie jezdni, przy zachowaniu ruchu wahadłowego, sterowanego za pomocą sygnalizacji świetlnej. W obszarze robót obowiązuje zakaz wyprzedzania
i ograniczenie prędkości do 40 km/h.
Rafał Krajczyński / Miejski inżynier ruchu

Budowa nowego wiaduktu kolejowego, Zatorze

Kolejny etap przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego

Fot. Bartłomiej Nowosielski x 8

Rozpoczął się kolejny etap przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego. Wykonawca przystąpił do prac
na odcinku od ulicy Kukuczki do Czarnieckiego odcinek ten został wyłączony z ruchu kołowego.

Remontowana ul. Kazimierza Wielkiego

Otwarte zostało skrzyżowanie ulic Czarnieckiego – Kazimierza
Wielkiego. Objazd zamkniętego odcinka ulicy Kazimierza Wielkiego do Roosevelta wyznaczony został przez ulice: Czarnieckiego,
Puszkina oraz Żwirki i Wigury. Z ulicy korzystają również autobusy MZK, których trasa nadal wyznaczona jest objazdem przez
Wyszyńskiego. Dojazd do ulicy Kukuczki odbywa się po jezdni
bocznej przy posesjach nr 41 – 63, gdzie wykonawca wprowadził
ruch dwukierunkowy. Wykonawca udostępnił dla ruchu wyjazd
z ulicy Chodkiewicza od strony kościoła, a na jezdni wspomagającej przy pogotowiu i Urzędzie Stanu Cywilnego przywrócono ruch
jednokierunkowy.
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Trwa rewitalizacja Parku Siemiradzkiego
W Parku Siemiradzkiego trwają prace związane
z jego rewitalizacją i przywróceniem funkcji miejsca wypoczynku i relaksu. Część parku zostanie
przystosowana do pobytu osób niepełnosprawnych.
Wykonano już ponad połowę koryt, po których będą biegły trasy
pieszo-rowerowe oraz ciągi piesze. Jeszcze w sierpniu będzie kładziona warstwa bitumiczna.
Wykonano nową nawierzchnię sceny do tańca (w rejonie punktu
widokowego), ustawiono 35 słupów oświetleniowych oraz ustawiono toaletę publiczną, dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Rozebrano dotychczasową kładkę dla pieszych nad alejką od ulicy Walczaka i przystąpiono do budowy nowej kładki. Rozpoczęto
prace pod projektowany plac zabaw dla dzieci i siłownię terenową.

Rewitalizowany Park Siemiradzkiego

Ścieżka nad Wartą
Trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Warty, od ulicy Hejmanowskiej do Teatralnej.

Uporządkowanie tego odcinka brzegu
rzeki planowano od dawna. Projekt jest
współfinansowany ze środków unijnych,
dotyczy budowy ścieżek rowerowych o łącznej
długości ponad pięciu kilometrów, które będą
elementem europejskiego szlaku rowerowego
EuroVelo.
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Warty

Fot. Bartłomiej Nowosielski x 4

W ramach zadania wykonano
już nasyp pod ścieżkę
rowerową, w 80 % podbudowę
ścieżki rowerowej, przygotowane
zostały miejsca pod wiatę i ławki.
Rozpoczęto podbudowę ciągu
pieszego, biegnącego wzdłuż brzegu
Warty.
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Nakręćmy się na rower!
Od 1 do 30 września Gorzów Wielkopolski weźmie udział w organizowanej przez Bydgoszcz rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy
Polski. Do udziału wystarczy darmowa aplikacja, która będzie podsumowywać nasze przejazdy rowerem. Liczba zebranych kilometrów
dla miasta zostanie podzielona przez liczbę mieszkańców Gorzowa
Wielkopolskiego, dając nam realne szanse na wygranie całej rywalizacji!

Już na start Urząd Miasta oraz „Rowerowy Gorzów” organizują Masę Rowerową, aby
z przytupem rozpocząć walkę i pokazać siłę gorzowian. Masa Rowerowa pod nazwą „Rowerem po Puchar”, wystartuje w niedzielę 1 września o godz. 12.00 z parku Górczyńskiego.
Jest to doskonała okazja do spotkania ze znajomymi, wspólnej przejażdżki rowerami oraz
pokazania, że Gorzów Wielkopolski jest miastem, w którym mieszkańcy są zgrani i zamierzają na poważnie powalczyć o Puchar i Tytuł „Rowerowej Stolicy Polski”.
Naszymi rywalami, oczywiście oprócz Bydgoszczy, będą: Biała Podlaska, Białystok,
Chełm, Chorzów, Gniezno, Grudziądz, Inowrocław, Jastrzębie Zdrój, Kielce, Koszalin,
Leszno, Olsztyn, Przemyśl, Suwałki, Świętochłowice, Włocławek, Ostrowiec Wielkopolski, Nowa Sól i Łomża. Ostateczna lista miast biorących udział w konkursie zostanie ogłoszona w połowie sierpnia.
Poza główną konkurencją, w której mieszkańcy będą zbierać kilometry dla Gorzowa,
możliwa będzie wewnętrzna rywalizacja w grupie, ale także pomiędzy grupami np. szkołami, zakładami pracy czy znajomymi. Stwarza to doskonałe warunki do zdrowej, sportowej rywalizacji w duchu zasad fair play.
Darmowa aplikacja Rowerowa Stolica Polski poza podsumowaniem naszych przejazdów
rowerowych umożliwia sprawdzenie danych dotyczących szczegółów naszych treningów,
w tym widok trasy, którą się poruszaliśmy oraz wykresy przedstawiające tempo, wysokość
oraz prędkość. Aplikacja przedstawia również wizualizację łącznych osiągnięć danego
użytkownika, w tym łączną liczbę treningów, czas i dystans aktywności oraz łączną ilość
spalonych kalorii. Możliwe jest również wybranie dwóch treningów, które system porówna w zakresie przebytego dystansu, czasu treningu, tempa, ilości spalonych kalorii oraz
wizualizacji aktywności.
Aby jeszcze bardziej podkręcić chęć rywalizacji wśród mieszkańców, a także konkurujących miast, możliwa jest publikacja treningów w mediach społecznościowych wraz z wizualizacją trasy oraz informacjami z treningu, nałożonymi na zdjęcie wykonane aparatem,
bądź wybrane z galerii.
Dla najlepszych i najwytrwalszych mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, jako organizator lokalny, przygotowaliśmy dodatkowe nagrody.
Sandra Kwiatkowska / Wydział Sportu
POBIERZ APLIKACJĘ I ZBIERAJ KILOMETRY
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Startuje „Nawigator Biznesu MOF GW”
Po raz drugi Miasto Gorzów Wielkopolski wraz z partnerami Gminą Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa
i Santok, w związku z realizacją projektu pn. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego”, zapraszają przedsiębiorców z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego do udziału w konkursie
„Nawigator Biznesu MOF GW”.
Podczas uroczystej Gali 26 września 2019 r. nagrodzimy najlepszych z najlepszych. Chcemy pokazać ich pracę i wyeksponować
jej efekty, bo wierzymy, że w naszych firmach tkwi ogromny potencjał, a ich działalność może inspirować innych.
W Konkursie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie MOF, bez względu na ich formę
prawną, z wyłączeniem firm państwowych, spółek komunalnych
jak również jednostek samorządu terytorialnego.
Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z wszystkimi załącznikami, należy przesłać do 4 września za pośrednictwem poczty lub osobiście
do siedziby Sekretariatu Konkursu (Wydział Obsługi Inwestora
i Biznesu, ul. Myśliborska 34, pokój nr 2) bądź elektronicznie na
adres mofgw@um.gorzow.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Szczegóły dotyczące konkursu, regulamin i karta zgłoszeniowa na
stronie gorzow.pl oraz lokalnybiznes.eu.
Alicja Głębicka / Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Działki przy ul. Dobrej
W październiku odbędą się kolejne przetargi na zakup atrakcyjnie zlokalizowanych działek inwestycyjnych przy ul. Dobrej. Skierowane są do małych
i średnich przedsiębiorstw.
Teren typu greenfield zlokalizowany jest w pobliżu strefy przemysłowej i węzła drogi ekspresowej S3 w zachodniej części Miasta. To
15 działek o powierzchni od 0,8960 ha do 2,2214 ha przeznaczonych zgodnie z planem miejscowym pod usługi biurowe, handlowe, transportowe, magazynowe i rzemieślnicze.
Uzbrojone są w sieć wodociągową i kanalizacyjną, skomunikowane są drogą wewnętrzną posiadającą oświetlenie drogowe. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu funduszy unijnych
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu Urzędu Miasta.
Alicja Głębicka / Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu
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Wyjątkowe miasto i wyjątkowa przestrzeń – ulica Chrobrego, na której po raz
kolejny odbędzie się pokaz najnowszej kolekcji Natalii Ślizowskiej, ambasadorki
miasta w kampanii Gorzów #StądJestem. - Ta ulica to moja ważna przestrzeń artystyczna. Jestem zakochana w wizerunku tej ulicy, a dokładnie w jej malowniczej
destrukcji. To miejsce jest jak industrialne wnętrza starych fabryk w Łodzi, których
wygląd jest doceniany nawet przez Davida Lyncha – powiedziała Natalia Ślizowska.
Niedługo zostanie zaprezentowana Twoja najnowsza kolekcja.
Co ją charakteryzuje i jak rozpoczęła się współpraca z Adamem
Bałdychem?

cha! Podobają mi się kamienice, duża ilość betonowej nawierzchni, dawne trakcje. Klimat wpisuje się zawsze w moje kolekcje. Ja
też stosuję destrukcje w ubiorze.

Kolekcja „Spirits of the violin” to kolekcja inspirowana najnowszą płytą Adama, Sacrum Profanum. Jest to kolekcja, która zawiera wiele ukrytych symboli, odnoszących się do śmierci i życia, do
boskości i ludzkości. Łączy w sobie wiele kontrastów, rozwiązań
klasycznych i nowoczesnych, świata bieli i czerni. Kolekcja składa się z ubiorów dla kobiet i mężczyzn. Ubiory męskie powstały
z myślą o występach scenicznych Adama i on rzeczywiście w nich
występuje. Projekty te są widoczne zwłaszcza w kampanii promującej Sacrum Profanum. Nasza współpraca rozpoczęła się właśnie
od stworzenia kilku marynarek. Praca dla takiego muzyka to zupełnie inny rodzaj tworzenia - komfortowe tkaniny, przestrzeń do
poruszania, a jednocześnie zachowanie dizajnerskiego looku.

Co jest największą trudnością w przygotowaniu pokazu?

Pokaz odbędzie się na ulicy Chrobrego, przy wykorzystaniu
miejskiej infrastruktury, zresztą nie pierwszy raz właśnie w tym
miejscu. Dlaczego to miejsce tak bardzo Cię urzeka?
Ta ulica to moja ważna przestrzeń artystyczna. Czuję się zobowiązana jako ambasadorka miasta i osoba, której prezydent zaufał
powierzając lokal w sercu miasta, by ożywiać to miejsce. Jestem
zakochana w wizerunku tej ulicy, a dokładnie w jej malowniczej
destrukcji. To miejsce jest jak industrialne wnętrza starych fabryk
w Łodzi, których wygląd jest doceniany nawet przez Davida Lyn-

Fot. Zbigniew Meissner

Spirits of the violin

Samo tworzenie kolekcji jest przyjemnością, natomiast sprawy
formalne (wynajęcie drogi, wypożyczanie krzeseł, prośby o wyłączenie latarni) to bardzo zajmujące zadanie. Trudnością jest także
kosztowność wydarzenia, czyli reklama, wypożyczanie sprzętów,
świateł, dodatkowych atrakcji.
Gdzie szukasz inspiracji pracując nad kolekcjami?
Inspiracje przychodzą nagle, w tym wypadku to muzyka. Bywało
różnie – cyrk, kawiarnia Letnia, kula i sześcian, literatura Williama
Whartona.
Taki pokaz to duże przedsięwzięcie, jest stres?
Na stres nie ma czasu, trzeba działać. Stres u mnie przychodzi po
pokazie, a bardziej to uczucie pustki. Jedyny sposób to rzucić się
w kolejny wielki projekt.
Plany na najbliższą przyszłość?
Mam kilka pomysłów na inne swoje ośrodki artystyczne, ale Gorzów jest na pierwszym miejscu.
Rozmawiała: Karolina Machnicka

Fashion w polsko-niemieckim wydaniu
Berlińscy przedsiębiorcy z branży modowej i tekstylnej spotkali się z polskimi w ramach warsztatów
połączonych z wizytami studyjnymi. To element zacieśniania transgranicznej współpracy sektora tekstylnego, który ma na celu budowanie biznesowych relacji.
Pierwszego dnia pobytu w Polsce odbyły się warsztaty poświecone współpracy projektantów odzieży z Berlina z wykonawcami z Gorzowa Wlkp. i okolic. Spotkanie służyło wymianie wiedzy, wyzwaniom i aspektom komunikacji między projektantami, a producentami,
a także wypracowaniu konkretnych rozwiązań ułatwiających współpracę.
W dniu drugim goście z Niemiec uczestniczyli w wizytach studyjnych w zakładach produkcyjnych w Gorzowie i Drezdenku, dzięki
którym można było bezpośrednio wymieniać doświadczenia z lokalnymi firmami specjalizującymi się w produkcji odzieży. Berlińscy przedsiębiorcy poznali specyfikę gorzowskich szwalni, mogli
obejrzeć maszyny szwalnicze i dziewiarskie, a także zapoznać się
z procesami produkcyjnymi. Łącznie odwiedzono sześć zakładów
produkcyjnych. Główną intencją wizyt studyjnych było umożliwienie niemieckim projektantom nawiązania bezpośrednich
relacji biznesowych z polskimi firmami. Wzajemna wymiana doświadczeń zaowocowała perspektywą na przyszłą współpracę.

Fot. Daniel Adamski

Organizatorem projektu „Berlin Poland“ jest Międzynarodowe
Centrum Designu w Berlinie (IDZ). Zapoczątkowany w roku 2011
cykl projektów skierowanych do branży wzornictwa przemysłowego łączy berlińskie przedsiębiorstwa designerskie z potencjalnymi
polskimi zleceniodawcami. W roku 2016 działania rozszerzono
na branżę modową. W ramach projektów już ponad 700 przedsiębiorstw z obu krajów nawiązało ze sobą kontakt.
Wydarzenie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta.
Warsztaty w ramach projektu „Berlin Poland”
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Gorzowianin Jakub Wornbard,
który z kilkoma najlepszymi z fizyki polskimi licealistami uczestniczył w Międzynarodowej Olimpiadzie Przedmiotowej w Izraelu,
przywiózł z niej brązowy medal.
Teraz oczekuje na dobre wieści z Wielkiej
Brytanii; zamierza studiować na Uniwersytecie w Cambridge.
Międzynarodowe Olimpiady Przedmiotowe to coroczne konkursy
z różnych dziedzin nauki, w których udział biorą uczniowie z całego świata, którzy w eliminacjach krajowych zajmują pierwsze
sześć miejsc. W Izraelu nasz kraj reprezentowało pięciu licealistów,
wśród nich Kuba.
Jego wrażenia są bardzo pozytywne. Jak mówi, to zupełnie inny
konkurs niż te, w których startował w Polsce. Dominowały zdecydowanie bardziej życiowe zadania, takie z kategorii problemów do
rozwiązania; mniej do obliczenia, a bardziej uczące praktycznego
zastosowania wiedzy.
- Podobały mi się i udało mi się je rozwiązać, choć w stu procentach
z siebie zadowolony nie byłem – powiedział Kuba po powrocie do
Polski.
Wizyta w Izraelu, to poza zmaganiami konkursowymi, również
okazja do nawiązania ciekawych kontaktów. - Poznałem mnóstwo
interesujących osób, była szansa na wymianę doświadczeń i nawiązanie fajnych relacji – podkreślił młody gorzowianin.
Kuba Wornbard ukończył w naszym mieście Zespół Szkół Społecznych Stowarzyszenia Edukacyjnego. Tam dał się poznać jako
wybitny młody fizyk, z zamiłowaniem do matematyki.
Do dziś jest pod ogromnym wrażeniem swojej nauczycielki fizyki
Haliny Kuś. To między innymi jej zasługa, że znalazł się w jednym
z najlepszych polskich liceów, w XIV Liceum Ogólnokształcącym
im. Stanisława Staszica w Warszawie. Dziś jest już absolwentem
tej szkoły i właśnie czeka na decyzję o przyjęciu na Uniwersytet
w Cambridge. Tam chce studiować matematykę.
Do Gorzowa wraca rzadko, choć jak podkreśla, jego związki z miastem wciąż są silne, m.in. za sprawą wielu znajomych z okresu nauki w gimnazjum i oczywiście dzięki rodzicom. Wie co dzieje się
w Gorzowie i chętnie do niego wraca.
Po trzech latach spędzonych w Warszawie docenia wielkość swojego rodzinnego miasta i fakt, że nie traci się u nas czasu w korkach.
- Lubię wspominać czasy, gdy droga do szkoły zajmowała mi cztery
minuty zamiast czterdziestu - śmieje się Kuba.
Młody gorzowianin to nie tylko wybitny fizyk. Od kilku lat trenuje
wioślarstwo i bardzo żałuje, że tej pasji nie rozpoczął w Gorzowie,
gdzie potencjał trenerski i sprzętowy jest nieoceniony. Niemniej
dobrze mu z tym, że w Warszawie może uprawiać sport, który jest
popularny i ceniony w rodzinnym miejsce. Liczy na to, że kiedyś
przyjedzie do Gorzowa na zawody wioślarskie lub chociaż popływać po Warcie.
W Gorzowie trzymamy kciuki za Kubę, by marzenia o nauce
w Cambridge się spełniły i by nigdy nie zapominał skąd jest…

Fot. Sebastian Christofer Herbut

Fot. Archiwum prywatne

Kolejne sukcesy gorzowskiej młodzieży
Przedstawiamy Kalinę Moskaluk, której artykuł opublikował
największy filozoficzny na świecie magazyn popularno - naukowy. Kalina w ramach zaliczenia
przedmiotu „Retoryka popularnej nauki” na Uniwersytecie
w Lund napisała artykuł do Science & Phenomenology. Redakcja
uznała go za interesujący na tyle, by opublikować
rozprawę młodej adeptki nauk filozoficznych na
swoich internetowych łamach.
Kalina Moskaluk to gorzowianka, absolwentka Zespołu Szkół nr
20 i II Liceum Ogólnokształcącego. Studia licencjackie podjęła na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od roku jest studentką semiotyki kognitywnnej Uniwersytetu w szwedzkim Lund,
jednym z największych w całej Skandynawii, uznanym za jeden ze
stu najlepszych uniwersytetów na świecie.
Wszystko wskazuje na to, że Kalina swoją przyszłość zwiąże ze
Szwecją; myśli o karierze naukowej i kontynuowaniu nauki na studiach doktoranckich właśnie w Lund. Zapytana o porównanie nauki na polskim uniwersytecie z tym w Szwecji odpowiada, że polski system nauki jest nieco „przeładowany”. W Polsce jest również
więcej egzaminów i sprawdzania umiejętności. W Szwecji student
ma więcej swobody naukowej oraz musi wykazać się pracowitością i samodyscypliną.
Kalina do Gorzowa wraca teraz rzadko, ale zawsze jest to święto.
Intensywnie wykorzystuje wówczas każdy moment w gronie najbliższych, z mamą Agnieszką i tatą Andrzejem. Lubi swoje rodzinne miasto, choć ma pełną świadomość pewnych jego niedoskonałości.
Czasopismo, w którym można przeczytać artykuł Kaliny to Philosophy Now. To dwumiesięcznik filozoficzny, sprzedawany w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii i Kanadzie; jest
również dostępny online. Założony został w 1991 roku, w 2016
zdobył nagrodę Bertrand Russell Society Award.
Kalina dała się poznać jako uzdolniona uczennica nauki w II LO
w Gorzowie. Była wielokrotną stypendystką Prezydenta Miasta
w dziedzinie nauki i sportu. Wydała - nagrodzony Srebrnym Sokolim Piórem za debiut literacki w ramach Lubuskiego Wawrzynu
Literackiego - tom poezji Człowiek otwarty.
W czasie studiów na UMK współpracowała z wydawnictwem
Marszałek. Tu redagowała różne książki oraz wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe, np. Kognitywistyka i media w edukacji czy Studia orientalne.
W Gorzowie trzymamy kciuki, by „szwedzkie” marzenia Kaliny
Moskaluk spełniły się i by osiągała kolejne sukcesy.
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Przed nami przygoda w Krainie Oz

Wkrótce kolejny musical Filharmonii Gorzowskiej. Twoje dziecko tańczy, śpiewa, ma
sceniczne zacięcie? To coś
dla niego! Około 40 młodych
wokalistów i 20 tancerzy zaprosi Filharmonia Gorzowska
do współpracy przy nowym
projekcie musicalowym. Tym
razem muzyczna opowieść
osnuta będzie wokół motywów książki Lymana Franka
Bauma Czarnoksiężnik z krainy Oz. Castingi odbędą się
już na początku września.

Czarnoksiężnik z krainy Oz Lymana Franka Bauma od czasu jej pierwszego wydania w 1900 roku, nadal fascynuje
i rozpala wyobraźnię. Co takiego niezwykłego kryje w sobie ta opowieść?
- Wędrując wraz z Dorotką i jej przyjaciółmi przez tajemniczą krainę Oz, stajemy się świadkami odkrywania przez
bohaterów rzeczy najważniejszych – kim są, czego pragną
i czym jest dla nich szczęście. Wspólnie z Dorotką, Toto,
Strachem na Wróble, Blaszanym Drwalem i Tchórzliwym
Lwem odkrywamy również, że największa magia kryje się
w rzeczach i słowach najprostszych, zaś to, co zdaje się wielkie i wszechmocne – bywa czasami zwykłą maskaradą – powiedziała Małgorzata Szwajlik, autorka libretta do musicalu.
„Przygoda w Krainie Oz” będzie już szóstą musicalową
produkcją Filharmonii Gorzowskiej. Tylko ostatnią, „Dogonić Pippi”, obejrzało łącznie blisko 8 tysięcy widzów.
Podobnie jak w latach ubiegłych, prace nad musicalem poprzedzą dwudniowe castingi, podczas których wyłonieni
zostaną odtwórcy głównych ról oraz wokaliści i tancerze.
Tym razem dziecięcych ról głównych będzie aż pięć i tu
pojawia się pewna nowość w stosunku do poprzednich
musicali.
- Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem castingów,
ponieważ przy każdej z ról zawarliśmy również informacje
o sugerowanym wieku ich odtwórców. To ważne, bo będziemy poszukiwali młodych aktorów w różnym wieku w zależności od postaci, w jakie się wcielą – tłumaczy Małgorzata
Szwajlik.
Podczas castingów, które odbędą się 7 i 8 września, wybrani zostaną odtwórcy głównych ról: Dorotki, psa Toto,
Stracha na Wróble, Blaszanego Drwala oraz Tchórzliwego
Lwa, a także członkowie chóru i zespołu tanecznego. Przesłuchania dzieci i młodzieży rozpoczną się o godzinie 9.00.
Sugerowany wiek dzieci to minimum 10 lat.
Wszystkie informacje, regulamin castingów oraz wskazówki dla kandydatów do głównych ról dostępne są na
stronie internetowej Filharmonii Gorzowskiej.
Pierwsze prace nad musicalem rozpoczną się jeszcze we
wrześniu, zaś premiera zaplanowana jest na 6 grudnia tego
roku.
Urszula Śliwińska / rzecznik prasowy
Filharmonii Gorzowskiej

Kandydaci do Motyli
poszukiwani
Do 31 sierpnia można zgłaszać kandydatury do Nagrody Kulturalnej oraz Nagrody
Honorowej „Mecenas Kultury – Gorzów
Przystań”. Nagrody zostaną wręczone podczas gali inauguracji sezonu kulturalnego
11 października 2019 r.
Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta
Prezydent przyznaje maksymalnie dwie Nagrody Kulturalne w jednym
roku kalendarzowym spośród 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,
pełnoletniej osobie fizycznej lub podmiotom, w szczególności: stowarzyszeniu, fundacji, instytucji kultury, związkowi twórczemu, zespołowi
artystycznemu.
Nagroda Honorowa „Mecenas Kultury – Gorzów Przystań”
Prezydent Miasta przyznaje jedną Nagrodę Honorową w jednym roku
kalendarzowym oraz wskazuje laureata Nagrody Honorowej spośród
dwóch kandydatur rekomendowanych przez Kapitułę. Nagroda Honorowa „Mecenas Kultury – Gorzów Przystań” może być przyznana pełnoletniej osobie fizycznej lub podmiotom wyróżniającym się we wspieraniu
i promowaniu życia kulturalnego Gorzowa Wlkp. Wniosek o Nagrodę
Honorową może złożyć pełnoletni mieszkaniec Gorzowa Wlkp. lub podmiot, który posiada siedzibę na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
Wniosek można złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (parter) ul. Sikorskiego 3-4 lub drogą pocztową na
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów
Wlkp., w terminie do 31 sierpnia 2019 r.
O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. Nagrodę Honorową stanowi honorowy tytuł „Mecenas Kultury – Gorzów
Przystań” nadawany przez Prezydenta Miasta.
Wydział Kultury
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Pierwsze obywatelskie realizacje
Mieszkańcy już mogą korzystać z pierwszych inwestycji zrealizowanych
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.
Mieszkańcy ul. Wschodniej na Zakanalu już korzystają z nowej
nakładki asfaltowej. Natomiast na Staszica powstał dojazd do
nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 15-19, a na Piaskach
zostały uzupełnione ciągi piesze przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Mieszkańcy Zamościa mają już poszerzony i zmodernizowany
wjazd na podwórko przy ul. Wawrzyniaka 68 oraz przebudowany
i zagospodarowany teren wokół przystanku autobusowego przy ul.
Fabrycznej 5.
Jeszcze w czasie wakacji zakończy się realizacja: budowy nakładki
asfaltowej na ul. Knaka, naprawy nawierzchni części ul. Wańkowicza, budowy zatok parkingowych przy ul. Sportowej oraz przebudowy chodnika i schodów przy ul. Słonecznej 86-90.
W sumie na realizację 36 pomysłów mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 przeznaczono 6.180.000 zł. Szczegółowy stan realizacji wszystkich zadań na dzień 16 lipca br. znajduje
się poniżej.
Kategoria ogólnomiejska:
Fabryka Pozytywnej Energii – budowa ośmiu siłowni na terenie
miasta - Dokumentacja przetargowa przekazana do Biura Zamówień Publicznych UM, WGT* – tel. 95 7355 819.
Poszukiwacze Pozytywnej Energii (projekt miękki) – Wojewódzki
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie zrealizuje zadanie
do 28 października, WSS* – 95 7355 803.
Kategoria rejonowa:
Przebudowa i zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego przy ul. Fabrycznej 5 (obok Netto) – Zadanie wykonała
firma PHU Monika Pecyna. WDR* – 95 7355 713.
Poszerzenie i modernizacja wjazdu na podwórko ul. Wawrzyniaka
68 - Zadanie zrealizowane przez PHU Monika Pecyna, WGT – 95
7355 845.
Dziarskie Zawarcie – cykl zajęć sportowych o średnim natężeniu, dla osób początkujących, z różnych grup wiekowych (projekt
miękki) – Firma CF1 Gorzów Wlkp. wykona zadanie do 30 września, WSP* – 95 7355736.

Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul. Knaka –
Konsorcjum Karol Wiącek i Krzysztof Wiącek wykona zadanie do
30 lipca, WDR – 95 7355 713.
Zagospodarowanie terenu za przychodnią przy ul. Mieszka I 42 Autorska Pracownia Architektury Jakub Koralewski do 25 lipca
wykona dokumentację projektową, ZGM – 95 7387 122.
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kilińskiego. Wystąpiono o zgodę
na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych ze względu
na małe odległości od budynków i infrastruktury drogowej. WGT
– 95 7355 819.
Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Kiemliczów wraz z wykonaniem odwodnienia –Trwa procedura wyłonienia wykonawcy,
WIN* – 95 7355 707.
Uzupełnienie ciągów pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego –
Zadanie zrealizowane przez firmę PHU Monika Pecyna, WDR –
95 7355713.
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 7789 i Bohaterów Westerplatte 2 – Firma PW Wojciech Wawrzynkiewicz wykona zadanie do 31 października. WIN – 95 7355 978.
Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102112 – Etap uzyskiwania dodatkowych pozwoleń z Urzędu Marszałkowskiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
WIN – 95 7355 978.
Naprawa nawierzchni części ul. Wańkowicza – Firma Maldrobud
wykona zadanie do 30 sierpnia, WDR – 95 7355 713.
Przebudowa nawierzchni ul. Staszica 1-3 - Firma Usługi Sprzętowo-Transportowe K. Wiącek wykona zadanie do 30 października,
WIN – 95 7355 793.
Remont schodów pomiędzy ul. Sportową 6AB i 12AB – Trwa
procedura wyłonienia wykonawcy w trybie zapytania ofertowego.
WGT – 95 7355819.
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Asnyka 3-7 - Firma PW
FAWAL Filip Walczak do 2 sierpnia przygotuje dokumentację projektową, ZGM – 95 7387122.
Budowa zatok parkingowych przy ul. Sportowej – Firma PHU
Monika Pecyna wykona zadanie do 31 lipca, WDR – 95 7355 713.

Grillujemy Zawarcie - cykliczne spotkania sąsiedzkie przy grillu (projekt miękki) – Zadanie do 31 sierpnia zrealizuje firma
Sun&More ze Szczecina, BSR – 95 7355 893.

Wykonanie dojazdu do nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego
15-19 – Zadanie wykonała firma Sebastian Owczarz Moczkowo,
WDR – 95 7355 713.

Nasze podwórko to teren bezpieczny i przyjazny – zagospodarowanie terenu przy ul. Śląskiej 5-7 i Spokojnej 1 - Autorska Pracownia Architektury Jakub Koralewski do 27 lipca wykona dokumentację projektową, ZGM* – 95 7387122.

Budowa odcinka ul. Ułanów – Trwa opracowanie dokumentów
przetargowych na wybór wykonawcy robót, WIN – 95 7355 791.

Twórcze Zawarcie – cykl zajęć z recyklingu i upcyclingu, czyli „robimy cuda z odpadów” (projekt miękki) – Firma Abrys Sp. z o.o.
zrealizuje zadanie do 17 września, WSR* – 95 7355 811.
Upiększamy Zawarcie – seria murali – Roman Piciński, lokalny
artysta malarz do 31 sierpnia skończy artystyczne wizualizacje
dawnego Landsberga. Następnie zostanie rozpisane zapytanie
ofertowe na wybór wykonawcy, WPI* – 95 7355 892.
Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul. Wschodniej – Zadanie wykonała firma PPUD Drogus Krzysztof Wiącek,
WDR – 95 7355 713.

Budowa odcinka chodnika i ścieżki rowerowej przy ul.: Srebrna
i Czartoryskiego – Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót, WIN – 95 7355 791.
Przebudowa chodnika przy ul. Popławskiego – Firma F.P.H.U.
„CHEĆKO” Jacek Chećko zrealizuje zadanie do 31 października,
WIN – 95 7355 918.
Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie, budowa muru oporowego i zielonego korytarza - Dokumentację projektową do 29 lipca wykona firma Siedem Wzgórz
Krzysztof Leśnicki, WGT – 95 7355 819.
Budowa chodnika na ścieżce łączącej ul. Ikara z ul. Sportową oraz
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remont schodów przy ul. Ikara - Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót, WIN – 95 7355 707.
Przebudowa chodnika i schodów przy ul. Słonecznej 86-90 – Firma PHU Monika Pecyna wykona zadanie do 31 sierpnia, WDR
– 95 7355 713.
Przebudowa chodników, schodów między ul. Słoneczną 52-63
a Al. 11 Listopada – Trwa procedura wyłonienia wykonawcy
w trybie zapytania ofertowego, WGT – tel. 95 7355 819.
Remont drogi, montaż oświetlenia, ul. Warszawska 155-159 – Firma PHU Monika Pecyna wykona zadanie do 30 września, WDR
– 95 7355 713.
Kategoria oświatowa:
Plac zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 14 przy ul. Kasprowicza 10 – W trakcie zawarcia umowy z wykonawcą robót,
MPI nr 14 – 95 7226287.
Boisko stacjonarne dla dzieci przedszkolnych przy Przedszkolu
Miejskim nr 3 przy ul. Słonecznej 11 – Firma TORAKOL Rajmund Zalewski wykona zadanie w terminie 90 dni od podpisania
umowy. WED – tel. 95 7355 878.
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Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 23 - Firma REDOPOL
sp. z o.o. wykona zadanie w terminie 90 dni od podpisania umowy.
WED – tel. 95 7355 878.
Budowa boiska sportowego przy IV Liceum Ogólnokształcącym
przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8 - Firma REDOPOL sp. z o.o.
wykona zadanie w terminie 90 dni od podpisania umowy. WED
– tel. 95 7355 878.
*Szczegółowe informacje na temat realizacji można uzyskać pod
wskazanymi numerami telefonów: Wydziału Dróg (WDR), Wydziału Inwestycji (WIN), Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego (WGT), Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM), Wydziału Edukacji/Placówki oświatowe (WED/
PM/PI), Wydziału Spraw Społecznych (WSS), Biura Konsultacji
Społecznych i Rewitalizacji (BSR), Wydziału Sportu (WSP), Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa (WSR), Wydziału Promocji i Informacji (WPI).
Anna Zaleska / Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Fot. Archiwum UM x2

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy
ul. Drzymały 26 a – W trakcie realizacji dokumentacji projektowej, PM nr 2 – 95 7375 800.

Warsztaty w ramach projektu „Twórcze Zawarcie”

Obywatelskie atrakcje
Budżet Obywatelski 2019 nie ogranicza się tylko do modernizacji, budowy nowych elementów infrastruktury czy oświetlenia. To także działania miękkie, które mają na celu integrację mieszkańców, szlifowanie posiadanych umiejętności i zdobywanie nowych. Zapraszamy do udziału!
Dziarskie Zawarcie – jest to cykl aktywnych i bezpłatnych spotkań z wykwalifikowanymi trenerami. Zajęcia odbywają się w sierpniu
w każdy wtorek o godzinie 18.00 na terenie siłowni przy ul. Kwiatowej.
Grillujemy Zawarcie - cykl spotkań sąsiedzkich przy grillu, gdzie każdy może przynieść swój drobny poczęstunek, integrować się z nowymi osobami i zaprezentować swoje talenty. W sierpniu spotkania odbędą się 10.08. (plac przy Plaży Miejskiej) oraz 31.08. (zielone
błonia przy ul. Wał Okrężny na wysokości stacji paliw) w godzinach 14.00-17.00.
Twórcze Zawarcie - warsztaty recyklingowe, na których można stworzyć prawdziwe cuda! Kolejne spotkanie odbędzie się 21.08. w godzinach 17.00-20.00 w Przystani Sportów Wodnych przy ul. Fabrycznej. Na warsztatach będzie można wykonać kwietniki z europalet
i breloki z korka.
Poszukiwacze Pozytywnej Energii - projekt 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 15.00-19.30 zaplanowano szereg atrakcyjnych zajęć, adresowanych
do każdej grupy wiekowej. Warsztaty rozpoczęły się 20 maja, potrwają do 28 października i odbywają się w Wojewódzkim Zakładzie
Doskonalenia Zawodowego przy ul. Sikorskiego 95. Nabór odbywa się na bieżąco - w tym celu można wysłać swoje zgłoszenie pod adres
zdz@zdz.gorzow.pl oraz pod numerem telefonu 95 722 40 06.
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Sprawdź ważność
Karty Mieszkańca
Mija rok od uruchomienia Gorzowskiej Karty Mieszkańca. Aby zachować ciągłość w korzystaniu z ulg
i zniżek, jakie daje ten dokument, od sierpnia są
przyjmowane wnioski o przedłużenie ważności Karty.
Termin ważności Karty jest nadrukowany na rewersie – miesiąc
jest oznaczony liczbą rzymską. Karta jest ważna do końca miesiąca oznaczonego na rewersie. W celu przedłużenia należy udać się
do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 (Sala
Obsługi Klienta) w miesiącu, w którym jej termin dobiega końca.
Wraz z wnioskiem o przedłużenie ważności Gorzowskiej Karty
Mieszkańca należy przedłożyć do wglądu PIT za 2018 rok, rozliczony w gorzowskim Urzędzie Skarbowym, ze wskazaniem Gorzowa jako swojego miejsca zamieszkania. PIT powinien posiadać
potwierdzenie (pieczątka - tzw. prezentata) złożenia go w Urzędzie
Skarbowym, a w przypadku rozliczania podatku przez Internet,
należy przedstawić UPO.
Druki wniosków można pobrać bezpośrednio w Urzędzie lub za
pośrednictwem strony internetowej gorzow.pl w zakładce Sprawy
Społeczne / Gorzowska Karta Mieszkańca.
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Przyjmują wnioski
Od 1 sierpnia wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500+”
i programu „Dobry start” można
składać także w formie papierowej. Już od 1 lipca można to było zrobić przez Internet.
Po wypełnieniu formularza można go złożyć:
- w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie, Dziale Świadczeń
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przy ul. Teatralnej 26,
w sierpniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 17.00,
- w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 3-4,
w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 7.30-16.00, we wtorek w godzinach 7.30 – 16.30, w piątek w godzinach 7.30 – 14.30.
Od 5 sierpnia (do końca miesiąca) codziennie w godzinach 13.0018.00 będą uruchomione punkty przyjęcia wniosków w galeriach
handlowych: Askana i Manhattan (z wyłączeniem dni wolnych od
handlu).
Wnioski można składać także korespondencyjnie, na adres: Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego ul. Teatralna 26 66-400 Gorzów
Wlkp.

Od początku działania programu wydano 14 266 Kart Mieszkańca.
Bartosz Rosiak / Wydział Spraw Społecznych

Decyzje radnych

Wyjątkowo zgodne były głosowania gorzowskich radnych podczas XI sesji Rady Miasta, która odbyła się 24 lipca br. Udało się
przegłosować kilka ważnych dla mieszkańców decyzji.
Jednogłośnie przyjęto uchwałę, zgłoszoną przez klub Koalicji Obywatelskiej, w sprawie podwyżek dla gorzowskich nauczycieli.
Ich wynagrodzenie w sierpniu wzrośnie o ponad 9 procent.
Radni byli także jednomyślni przy głosowaniu nad zwiększeniem środków na rozbudowę Zespołu Szkół nr 20. Do tej pory odbyły
się cztery przetargi i za każdym razem oferta budowlańców przekraczała możliwości finansowe miasta. Prezydent Jacek Wójcicki
uznał, iż zwiększenie budżetu na ten cel umożliwi wybór wykonawcy.
40 tysięcy złotych przeznaczono na usunięcie usterek na integracyjnym placu zabaw za Filharmonią Gorzowską. Wykonawca ociąga się z ich naprawą i plac pozostaje zamknięty. Miasto jest zdecydowane na wybór innej firmy, której musi zapłacić za wykonane
usługi.

Rehabilitacja osób pracujących

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza aktywnych zawodowo
mieszkańców województwa lubuskiego do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich ,,Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu
ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą”
Projekt będzie realizowany od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. i zakłada kompleksowe działania, takie jak: zabiegi rehabilitacyjne,
poradnictwo medyczne, edukację zdrowotną oraz wsparcie psychologiczne, które mają na celu nie tylko przywrócenie i utrzymanie
zdolności zawodowych, ale również kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych oraz pozytywnych zmian w stylu życia.
Wszelkich informacji udziela Zakład Rehabilitacji Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Fabryczna 70, Gorzów Wlkp. pod nr tel.
95 720 83 79 lub 95 7202 303.Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
Partnerzy projektu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Neurologiczna Belon, Krynicka, Sobkowiak-Osińska Lekarze Spółka Partnerska, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp.
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Fot. Karolina Machnicka x5

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Pozdrowienia, buziaki, życzenia i prywatne informacje od mieszkańców Gorzowa w różne
zakątki Polski powędrowały na kartach pocztowych w ramach akcji „Pocztówka z Gorzowa”.
Gorzowianie z entuzjazmem odpowiedzieli
na zaproszenie do wysyłania pocztowych kart
z Gorzowa. Pierwsza z nich trafiła do Międzywodzia, kolejne do Poznania, Szczecina, Kielc
oraz wielu innych zakątków Polski.

Akcja „Wyślij pocztówkę z Gorzowa”
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Fot. Archiwum Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka”

Na basenie Słowianki w ramach XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej w Sportach Letnich odbyły się dwie imprezy sportowe. Mieszkańcy mieli możliwość obejrzenia niezwykle widowiskowych zawodów w Pływaniu Synchronicznym. Następnego dnia rozpoczęły się emocjonujące pojedynki w piłce wodnej. Niesamowitych wrażeń dostarczył nam szczególnie ostatni mecz
(Arkonia Szczecin vs KS Alfa), który zakończył się zwycięstwem gorzowskiej drużyny. Nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszego zakończenia.

Imprezy sportowe w ramach XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej w Sportach Letnich

