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W trosce o siebie!

To dzięki Wam jest dobrze, ciekawie i inspirująco. Każdego dnia
doświadczamy Waszej mądrości, doświadczenia i umiejętności
rozwiązywania najbardziej skomplikowanych problemów. To Wy,
od wielu lat udowadniacie, że macie siłę, pokonujecie przeszkody,
świetnie, wspieracie siebie nawzajem i inspirujecie do działania
innych. Energia Gorzowa to Wy!
Dziękuję za to, że jesteście, za uśmiech, optymizm i mądrość. To
Wy, drogie Panie, macie szczególne miejsce w historii naszego
miasta oraz w jego przyszłości. Bez Was, Waszego zaangażowania
i inicjatywy, Gorzów nie byłby tym samym miastem, którym jest
dziś. To Wy zmieniacie naszą rzeczywistość i robicie to już od lat.
To z Waszą aktywnością związany jest postęp, rozwój i wszystko,
co ważne i dobre w tym mieście. Jako prezydent Gorzowa czerpię
z tego pełnymi garściami. Dziękuję i proszę o więcej! Zapewniam
jednocześnie o swoim nieustającym wsparciu.
Z okazji Waszego święta życzę nieustającej pasji, siły i wiary w dobre
jutro w Gorzowie. Chcę, abyście były szczęśliwe i dumne z naszego
miasta, które nieustająco będzie stwarzać Wam szanse do rozwoju.
Dołożę wszelkich starań, aby tak było! Jednocześnie zapraszam do
udziału w spotkaniach, które przygotowaliśmy w marcu specjalnie
z myślą o wyjątkowych kobietach. Takich, jak Wy, Drogie Panie!
Z wyrazami szacunku
Jacek Wójcicki
Prezydent Gorzowa Wlkp.

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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W trosce o siebie!
Są zaangażowane i oddane, kreatywne
i aktywne. Poszukują rozwiązań najtrudniejszych problemów, odpowiadają na
skomplikowane wyzwania, jednocześnie
nie tracą poczucia humoru, wierzą w siebie, w innych i zawsze służą pomocą. Tu,
w naszym mieście, odnalazły sposób, by
pokonać problemy, znaleźć sojuszników
i działać na rzecz innych. Oprócz sposobu,
znalazły wsparcie i pomocników, angażując w swoje działania innych. A ich energia
służy wszystkim, którzy tego potrzebują.
Gorzowianki każdego dnia udowadniają, że nie ma rzeczy niemożliwych i spraw
beznadziejnych.
Marzena Wieczorek, Katarzyna Radkiewicz i Bożena
Ambroży - bohaterki okładki marcowego numeru Gorzowskich Wiadomości Samorządowych. Każda inna,
wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju, ale łączy je jedno.
To siła! Kobieca siła, która może „przenosić góry”. Pierwsza to aktorka gorzowskiego teatru, po godzinach zaangażowana w sprawy ważne, pilne, czasem beznadziejne.
Kasia Radkiewicz to założycielka „Lucynek”, warsztatów
dla kobiet chorujących na raka, Bożena Ambroży to silna
gorzowska Amazonka. Skupia wokół siebie i prowadzonego stowarzyszenia kobiety po operacjach onkologicznych i w trakcie leczenia.
Każdego dnia udowadniają, że w Gorzowie można działać, robić dobre rzeczy, a w gorzowiankach jest siła
i moc. I choć często zmagają się ze sprawami trudnymi
i smutnymi, to w tym działaniu i współpracy z innymi
wytwarza się niepowtarzalna i wyjątkowa energia!
I to właśnie tę energię chcemy wyzwolić jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, podczas drugiego spotkania GORZÓW #Jest Kobietą, organizowanego z okazji Dnia
Kobiet w Gorzowie. 21 marca w Przystani Sportów
Wodnych spotkają się wyjątkowe panie, opowiedzą
o swoich pasjach, podejmowanych działaniach, a przede
wszystkim poruszą najważniejsze tematy: profilaktykę

raka piersi oraz wsparcie dla zdrowia własnego i innych
- próbę zmierzenia się z samą sobą. Zapraszamy gorzowianki na wyjątkowe pokazy, prelekcje i warsztaty.
Ponadto, z uwagi na przypadający 21 marca pierwszy
dzień wiosny, wspólnie, podczas spotkania, posadzimy
żonkile i sadzonki drzew. Tym samym, wyrażając troskę o siebie, zadbamy również o naszą przyszłość, czyli
o środowisko.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zaczynamy o godzinie 11.00. W przerwie degustacja masła jabłkowego,
prosto z gorzowskiego słoiczka jabłkowego.
Serdecznie zapraszamy!
Do zobaczenia!

Konferencja Kobiet już po raz piętnasty
Pod hasłem „… Unoszę cię w myślach jak obłok…” w sobotę (7 marca) w Filharmonii Gorzowskiej odbędzie się, zorganizowana już po raz piętnasty przez fundację Czysta Woda,
Konferencja Kobiet.
W programie m.in. blok medyczny ze specjalistami z gorzowskiego Szpitala Wojewódzkiego, gala wręczenia statuetek
z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego, występy muzyczne i artystyczne oraz pokaz sukni wieczorowych Natalii
Ślizowskiej i dodatków kaletnika Rafała Rybickiego. Jak zawsze nie zabraknie słodkiego poczęstunku.
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Bożena Ambroży kieruje Gorzowskim Stowarzyszeniem Amazonek, które działa od
ponad 25 lat. Jego pomysłodawcą był dr
Andrzej Kanikowski wraz z żoną. - Staramy
się pomagać kobietom po leczeniu raka piersi. W Stowarzyszeniu działa około pięćdziesięciu kobiet. Niektóre są w nim od początku, inne przychodzą po wsparcie na krótki
okres, potem powracają do swoich zajęć powiedziała pani prezes.
Amazonki spotykają się, aby integrować kobiety po
przebytej chorobie nowotworowej piersi. Skupiają się
na rehabilitacji, ale także wymianie doświadczeń, czy
spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin, korzystają z porad psychologa.
Odwiedzają także pacjentki w szpitalu, wspierają chore kobiety w tym trudnym czasie, służą pomocą i radą.
Wspólnie biorą udział w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych, czy turnusach rehabilitacyjnych. - Przez te
lata wiele się zmieniło, kobiety są bardziej odważne, myślą
o sobie, myślą bardziej pozytywnie, chcą walczyć o swoje
zdrowie i działać, bo to jest najważniejsze - powiedziała
Bożena Ambroży.

Katarzyna Radkiewicz - współzałożycielka i prowadząca warsztaty dla kobiet w trakcie
leczenia onkologicznego LUCYNKI. Od 5 lat zaprasza do aktywnego udziału w zajęciach
kobiety w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej; w trakcie leczenia onkologicznego, ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową.
Do tej pory Lucynkom udało się zorganizować ok. 250
profesjonalnych warsztatów tematycznych i ok. 70
imprez towarzyszących. Zakres tematyczny warsztatów jest bardzo szeroki; od urody, poprzez rękodzieło,
modę, kulturę, sztukę na rozwoju duchowym kończąc.
Warsztatom towarzyszą liczne imprezy, jak wycieczki,
udział w konferencjach, szkoleniach, wystawach i wernisażach. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
Każdy miesiąc to oddzielne wydarzenie, na które składa
się od kilku do kilkunastu warsztatów. Lucynki mają także swojego psychologa i mecenasa. Na wypadek, gdyby
zaistniała taka potrzeba... Lucynki to energia Kasi, jej
córki Marty oraz wszystkich przyjaciół zaangażowanych
w „lucynkowe” projekty.
Lucynki to także działania adresowane do wszystkich
mieszkańców Gorzowa, m.in. wystawy fotograficzne:
„Kobieta nie anioł. Anioł nie kobieta” Kasi Radkiewicz,
„Tu i teraz” Igi Borowskiej-Krajnik i Kasi Radkiewicz,
a także sztandarowy projekt Fundacji Rak’n’Roll „Pięknołyse”, zaprezentowany w Filharmonii Gorzowskiej
oraz Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim,
wystawa „Rak fuck, bo tak!” oraz „Infiltracja” Kasi Radkiewicz. Ta ostatnia pojawiła się na ulicach Gorzowa
podczas Nocnego Szlaku Kulturalnego.
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Równie często jak na teatralnych deskach, Marzenę
można spotkać bowiem wśród podopiecznych gorzowskiego schroniska „Azorki”. – Tam odpoczywam i mam
swoich najwierniejszych fanów – śmieje się aktorka.
Ostatnio dała się poznać również jako wolontariusz na
rzecz Fundacji DKMS. Niedawno znalazła swojego bliźniaka genetycznego, oddała szpik obywatelowi Grecji,
ratując mu życie. Marzena Wieczorek jako zarejestrowany od kilku lat dawca w bazie fundacji DKMS przekonuje o tym, że rejestracja nic nie boli, a jedynie napawa
nadzieją, że być może uratujemy komuś życie. Pomoc
innym to po aktorstwie druga pasja Marzeny Wieczorek. Niemniej wciąż aktywnie spełnia i realizuje się na
scenie.

Wielokulturowy
Dzień Kobiet
Miejskie Centrum Kultury oraz Natalia
Ślizowska zapraszają na wyjątkowe spotkanie, które odbędzie się w bardzo szczególnym czasie – w Dniu Kobiet, o godzinie 16.00, w Klubie Kultury MCK Jedynka
przy ulicy Chrobrego 9.
Zainteresowane spotkaniem panie proszone są o zabranie ze sobą fotografii ślubnych, swoich lub swoich rodziców, dziadków. Wstęp wolny, organizatorzy gwarantują
miłą atmosferę, słodki poczęstunek oraz niespodzianki.
Projektantka Natalia Ślizowska chce stworzyć kolekcję
inspirowaną kobietami z Gorzowa Wielkopolskiego - ich
wielokulturowością, tradycjami. Częstym motywem łączącym kobiecy świat jest dzień ślubu. Suknie ślubne,
które są wybierane najczęściej świadczą o wyjątkowości
kobiety, indywidualności, osobowości, tradycji, miejscu
pochodzenia, a także mówią o kobiecym świecie marzeń.
Celem realizacji tego projektu jest łączenie pokoleń,
pokazywanie różnic kulturowych, tradycji oraz angażowanie do aktywności osób w różnym wieku. Efektem
końcowym projektu będzie wyjątkowy pokaz sukien
ślubnych, inspirowany historiami kobiet mieszkających
w Gorzowie. Pokaz odbędzie się 20 czerwca w ramach
Dni Gorzowa 2020.

Fot. Łukasz Kulczyński x 3

Marzena Wieczorek – kobieta do zadań
specjalnych na scenie i w życiu. I choć jak
sama mówi, nie dojrzała jeszcze do „bycia
gwiazdą”, w Gorzowie świeci swoim blaskiem już od wielu lat, czarując widzów
w Teatrze im. Juliusza Osterwy i angażując
się w projekty charytatywne i społeczne.
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Wielu tylko marzy, żeby objechać świat,
oni tego dokonali. Gorzowianin Paweł
z żoną Joasią swoją największą przygodę,
podróż dookoła świata dużym fiatem combi, rozpoczęli z gorzowskiego „Kwadratu”
11 października 2018 roku. Ich wyprawa
przebiegała przez Bałkany, Bliski Wschód,
całą Azję, aż do Singapuru, a następnie
przez całą Amerykę Północną. Teraz wracają do Gorzowa, aby oficjalnie zakończyć
swoją przygodę, w miejscu, z którego wystartowali. I zacząć nową, bo przed podróżnikami nowa rola, najważniejsza w życiu
– zostaną bowiem rodzicami. W następną
podróż z pewnością wyruszą już we troje.
Ile kilometrów pokonaliście, ile krajów?
Musimy wszystko jeszcze dokładnie policzyć, ale pokonaliśmy około czterdzieści cztery tysiące kilometrów,
znacznie więcej niż zakładaliśmy. Z drugiej strony, jak
na szesnaście miesięcy poza krajem, to nie jest to ilość,
której nie da się przejechać przy codziennym użytkowaniu pojazdu. Odwiedziliśmy dwadzieścia sześć krajów,
o jedenaście mniej niż pierwotnie zakładaliśmy. Było
to spowodowane czasem, porą roku bądź zwyczajnie
finansami.
Czy trudno się wraca po takiej wielomiesięcznej, pełnej
przygód podróży?
Na pewno nie jest łatwo. Przed nami teraz okres adaptacji do rzeczywistości. Mimo, że nasz wyjazd to nie
były długie wakacje, a bardziej codzienne zmaganie się
z logistyką, planowaniem, zarządzaniem trasą, to było
to oczywiście dalekie od pracy na etacie, która jednak
wprowadza codzienny rytm dnia. Byliśmy zależni tylko
od siebie. Teraz nastąpi mała weryfikacja tego jak żyliśmy do tej pory. Dodatkowo oczywiście czekamy na
pojawienie się na świecie małej Helenki, co niewątpliwie diametralnie zmieni nasz dotychczasowy styl życia.
Jakie miejsca odwiedziliście i które z nich najbardziej
was zachwyciło?
Wymieniać można by długo. Wiele było drobnych rzeczy, które robiły na nas wrażenie. Nie zawsze musi to
być najwyższy budynek, wodospad, czy najgłębszy kanion. Bardzo zaskoczyła nas kultura picia kawy w Laosie. Jak teraz sobie to wspominamy, to długo by szukać
równie dobrze palonej i smacznej kawy jak ta, którą piliśmy w Luang Prabang. Zwłaszcza mrożonej. A kto wiąże
Laos z plantacjami kawy? Podobnie było w północnej
Tajlandii. Tajlandia zresztą zachwyca na wielu płaszczyznach. Od jedzenia, przez widoki, po niezwykle miłych
i uprzejmych ludzi. Uprzejmość ludzka robiła na nas
wrażenie przez całą niemal trasę. Realizacja marzenia
jakim jest podróż dookoła świata oraz to, że jechaliśmy
dość nietypowym samochodem powodowała, że z każdej strony spotykaliśmy się z niezwykłą życzliwością

Fot. Archiwum prywatne P. Poterski

Dookoła (ś)fiata

i gościnnością. Zwłaszcza w USA, gdzie rzadko zdarzało
nam się płacić za nocleg, kolację czy nawet paliwo. Na
wszystkich wrażenie robiła nasza podróż i za wszelką
cenę chcieli stać się jej częścią. Nawet jeżeli miało to
oznaczać tylko postawienie nam kawy na stacji benzynowej.
Jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą tak długa podróż?
Przed wyjazdem na takie pytanie miałbym mnóstwo
odpowiedzi. A to drogi, awarie auta, kradzieże, napad,
różnice kulturowe i wynikające z nich niezrozumienia.
Prawda jest taka, że nic z powyższych nie miało miejsca.
Przez całą trasę nie mieliśmy ani jednego jednoznacznie
negatywnego przypadku. Co prowadzi do wniosku, że
świat jest jednak bezpiecznym miejscem. Oczywiście
jeżeli szukasz guza, to znajdziesz go wszędzie. Nawet
w Gorzowie. Niebezpieczeństwo jest jednak chyba tylko jedno: podróże są uzależniające - możesz nie poprzestać tylko na tej jednej wymarzonej i bardzo prawdopodobne jest, że będziesz chciał dalej podróżować. Co
samo w sobie nie jest złe. Ale jak ze wszystkim, z tym
również trzeba zachować umiar.
Czego Was to doświadczenie nauczyło?
To może być wniosek dla niektórych trudny do zaakceptowania, ale nam po przejechaniu tych 26 krajów i po
odwiedzeniu w sumie pięćdziesięciu narzuca się jedna
myśli - bardzo często nie doceniamy tego co mamy.
Polska według nas jest naprawdę świetnym miejscem
do życia. Nasz rozwój, służba zdrowia, edukacja i infrastruktura, w porównaniu do bardzo wielu krajów świata,
są na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście zawsze jest
coś do poprawienia, lecz wystarczyłoby nieco więcej
cierpliwości i wyrozumiałości do drugiego człowieka,
a Polska byłaby jednym z lepszych miejsc do życia.
Jakie macie plany na najbliższy czas?
Teraz koncentrujemy się na powrocie do normalności
i tym, aby zapewnić Helenie, która już za chwilę się urodzi, właściwych warunków do życia. Chcemy też w ciągu
kilku najbliższych miesięcy podsumować wyjazd i wydać
książkę, gdzie nieco opiszemy nasze przygody. W planach są też oczywiście i dalsze wyjazdy. Ale wszystko
zweryfikuje nowy etap życia, jakim jest pojawienie się
nowego, najmłodszego członka naszej ekipy. Nie sądzę
jednak, aby mała ostudziła nasze podróżnicze zapędy.
Rozmawiała: Karolina Machnicka
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Gorzów oj!czysty – to nazwa zaplanowanej na ten rok kampanii społecznej, która zmierza
do tego, żebyśmy żyli w czystszym, a przez to ładniejszym i bardziej przyjaznym otoczeniu.
Oficjalnie kampania wystartuje w piątek 20 marca oryginalnym konkursem na marzannę
z recyklingu.
W kampanii uczestniczą gorzowskie media, instytucje,
formalne i nieformalne organizacje społeczne. - Zaproszeni są na dowolnym jej etapie wszyscy, którym zależy na
tym, żeby żyć w czystym mieście, w lepszym otoczeniu –
mówią organizatorzy.
Start akcji to nieoficjalny pierwszy dzień wiosny (oficjalny w tym roku przypada w sobotę). Tego dnia zamiast
topienia marzanny (bo to też… śmiecenie) wspólnie organizujemy konkurs dla szkół, przedszkoli, organizacji
społecznych i pojedynczych osób na marzannę z surowców wtórnych. Jego finał, czyli prezentacja kukieł, odbędzie się w centrum Gorzowa.
Zakończenie w trzecim tygodniu września, bo wtedy
przypada doroczna akcja Sprzątanie świata. Chcemy

namówić gorzowian, małych i dużych, zarówno zorganizowanych, jak i nigdzie niezrzeszonych, aby w tym jednym dniu, zamiast górnolotnie „sprzątać świat”, podnieśli
z chodnika choć jeden papierek.
Pomiędzy jednym a drugim wydarzeniem chcemy wspólnie popracować nad jak największym zasięgiem akcji.
Planujemy działania edukacyjne i promocyjne. Nagłośnimy też przepisy regulujące porządek w naszym mieście,
będziemy pisać i mówić o karach za śmiecenie czy wandalizm, o sprzątaniu po psach itp.
Powtórzmy: chcielibyśmy, żeby nasze miasto było czyste, ładniejsze, bardziej w porządku. Marzy nam się, żeby
każda gorzowianka i każdy gorzowianin uwierzyli, że to,
jak wygląda Gorzów, zależy też od nich.

Kwietna łąka w mieście
Będzie kolorowo i w zgodzie z naturą - już niebawem w mieście powstanie pierwsza łąka
kwietna. Wpisze się ona w krajobraz Parku 750-lecia. Teren pod łąkę został wytyczony
i przygotowany do wysiewu już jesienią ubiegłego roku, zajmuje ponad 350 mkw.
Poprawiają miejską estetykę, ale przede wszystkim są azylem dla wielu gatunków roślin, owadów oraz zwierząt. Pozytywnie wpływają także na miejski mikroklimat. Oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń i sprzyjają retencji wody
w glebie. Łąki kwietne to rozwiązanie wykorzystywane przez wiele miast. Już niebawem dołączy do nich Gorzów. Takie
naturalne zbiorowisko roślin powstanie w Parku 750-lecia. Na miejskiej łące rosnąć będą chabry, cykorie, dzwonki,
macierzanki, rumianki, wiesiołki, maki czy nagietki.
To rozwiązanie to efekt współpracy Miasta
z fundacją „Łąka”, która chce, aby łąki kwietne były
alternatywą dla miejskich trawników.

8

nr 3 / 252

marzec 2020

Gorzów pracuje
nad strategią
elektromobilności

Wybrano wykonawcę
przebudowy
ul. Chrobrego
i Mieszka I
Konsorcjum firm ZUE i FDO wygrało przetarg na przebudowę 1,5-kilometrowego
odcinka drogi wraz z torowiskiem na ulicach Chrobrego i Mieszka I, na odcinku od
Pocztowej do Roosevelta.
W ramach inwestycji przebudowane mają zostać też
deptak, skrzyżowania i obiekt mostowy. Na realizację
prac przeznaczono 18 miesięcy od podpisania umowy. O zamówienie ubiegało się trzech wykonawców
z ofertami na kwoty od 69 mln zł do 83,5 mln zł brutto.
Wszystkie propozycje przekraczały budżet określony na
59,9 mln zł.
Miasto zdecydowało się na zwiększenie środków. Wygrało konsorcjum firm ZUE i FDO, które zaproponowało nie tylko najniższą cenę, ale też pokonało konkurencję w innych kryteriach. Na odcinku od Roosevelta do
Borowskiego torowisko biegnie środkiem jezdni. Przy
skrzyżowaniu powstaną dodatkowe pasy do skrętu. Na
odcinku od Borowskiego do Wybickiego zaplanowano
deptak miejski – bez wyniesionych krawężników. Pojawią się nowe nasadzenia drzew.
Na deptaku przewidziano torowisko na podbudowie betonowej, na pozostałym odcinku na prefabrykowanych
żelbetowych płytach. Sieć trakcyjna zostanie zawieszona na nowych słupach trakcyjno-oświetleniowych.

Spółka Refunda z Wrocławia opracuje do
końca września br. dokument pn. „Strategia elektromobilności Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego”.
Głównym celem przyświecającym pracom
nad dokumentem jest diagnoza obecnego
stanu transportu, zarówno zbiorowego,
jak i indywidualnego, w kontekście elektromobilności oraz przygotowanie planu
jej wdrożenia na terenie naszego miasta.
Dokument zostanie opracowany z dofinansowaniem
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego
„GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2. Strategia
rozwoju elektromobilności”.
Aby przybliżyć mieszkańcom Gorzowa tematykę elektromobilności, transportu niskoemisyjnego, infrastruktury oraz regulacji prawnych związanych z tą problematyką, uruchomiony został pod adresem: https://www.
facebook.com/elektromobilnyGORZOW/ nowy fanpage. Za jego pośrednictwem przekazywane będą bieżące
informacje na temat prac nad strategią.
Elektromobilność, jako całokształt zagadnień związanych z użytkowaniem pojazdów zeroemisyjnych o napędzie elektrycznym, otworzy szereg szans dla rozwoju
gospodarki oraz przyczyni się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Ma szansę przyczynić się do
poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju i zniwelować różnice pomiędzy zjawiskami szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną, a tak zwanej doliny
nocnej, podczas której pojazdy elektryczne mogą być
ładowane, by przemieszczać się za dnia. Zastępowanie
pojazdów spalinowych tymi o napędzie elektrycznym
wpłynie pozytywnie na ograniczenie niskiej emisji i szeroko pojmowanego smogu.
Ustawa o elektromobilności wprowadza swymi zapisami
szereg obowiązków, których część przypada w realizacji również samorządom terytorialnym. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć konieczność wymiany części
floty, zarówno obsługującej Urząd jak i wykonującej zadania publiczne, świadczenie czy zlecanie usług komunikacji miejskiej przy udziale autobusów zeroemisyjnych
oraz sporządzenie planu budowy ogólnodostępnych
stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
Rafał Walentynowicz
Wydział ZIT i Programowania Strategicznego
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Szybkie tempo
rozbudowy SP 20
Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr
20 na osiedlu Górczyn. Gotowe są już dwie
kondygnacje budynku. Obecnie trwa murowanie ścian I piętra, betonowanie szybu
windowego oraz montaż wszystkich instalacji wewnętrznych.
Dzięki inwestycji szkoła zyska więcej pomieszczeń dydaktycznych. W nowym skrzydle powstanie m.in. sala
gimnastyczna oraz łącznik z istniejącym budynkiem placówki. Nastąpi przeniesienie istniejącego placu zabaw,
powstaną obiekty małej architektury (ławeczki, kosze
na śmieci).
Naukę w nowym obiekcie uczniowie prawdopodobnie
rozpoczną 1 września. Koszt inwestycji to ponad 14 mln
złotych.

Modernizacja
Przemysłówki

Roboty budowlane obejmują cztery piętra – od czwartego do siódmego, gdzie zostanie przeniesiona część
biur Urzędu Miasta. Wszystkie działania zmierzają do
tego, by zmniejszyć liczbę lokalizacji wydziałów magistratu. W dolnej części budynku nową siedzibę znajdzie
Miejskie Centrum Kultury.
Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie lipca br. Inwestycja obejmuje modernizację czterech pięter i prace niezbędne do uzyskania pozwolenia na ich
użytkowanie. Jej koszt to niemal 7 mln złotych.

Fot. Bartłomiej Nowosielski x 4

Trwa modernizacja czterech pięter w pomieszczeniach budynku po tzw. Przemysłówce. Zakończono stawianie ścianek
działowych oraz kładzenie instalacji elektrycznej, obecnie trwa tynkowanie klatki
schodowej oraz sufitów w pomieszczeniach biurowych. Przygotowano już szyb
do montażu windy dla osób niepełnosprawnych i służb ratunkowych.
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Śląska z nową nawierzchnią
Trwają prace porządkowe przy ulicy Śląskiej. Remontowany odcinek, od ul. Wał
Poprzeczny do skrzyżowania z ul. Towarową, został ukończony.
Inwestycja obejmowała także przebudowę oświetlenia,
instalacji deszczowej, wodociągowej, placu manewrowego dla autobusów oraz budowę ścieżki rowerowej,
ciągu pieszo-rowerowego i 129 miejsc postojowych.
Zadanie otrzymało rządowe wsparcie w wysokości
4.286.557 zł.
Wykonawca przebudowy ulicy Śląskiej rozpoczął wprowadzanie stałej organizacji ruchu wzdłuż całej ulicy. Najistotniejszą zmianą dla kierowców jest zmiana
pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ulic Śląska
– Towarowa – Bracka.
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Przebudowa DK 22
Trwa budowa drugiej jezdni ul. Łukasińskiego. Wykonano zabezpieczenie skarpy od strony elektrociepłowni. Aktualnie trwają roboty ziemne na ulicy Łukasińskiego oraz prace
związane z budową kanalizacji deszczowej.
Miasto otrzymało 49 mln dofinansowania do zadania
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020, które obejmuje odcinek o długości ponad 3
km, od ronda Sybiraków do granic miasta.

Trwa przebudowa ulicy Myśliborskiej
W tej części miasta ruch odbywa się obecnie po nowej jezdni na odcinku 1,2 km za
planowanym rondem z ul. Berlińską w stronę węzła S3.
Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się po drodze istniejącej lub tymczasowej. Obecnie trwają prace ziemne, związane z budową jezdni po stronie południowej. Od ul. Chorwackiej do Berlińskiej trwają prace związane z likwidacją
kolizji z sieciami gazowymi, elektroenergetycznymi oraz teletechnicznymi. Po ich zakończeniu wykonawca przystąpi
do budowy drogi na tym odcinku.
W okolicy ronda z ul. Berlińską trwają prace zabezpieczające sieci teletechniczne, które są niezbędne przed rozpoczęciem wykonywania konstrukcji drogi.

Fot. Bartłomiej Nowosielski x 4

Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej drogi krajowej nr 22 (ul. Walczaka) wraz z budową drugiej jezdni,
budowę drugiej jezdni ul. Bierzarina oraz ul. Łukasińskiego, przebudowę i budowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pasa dzielącego ul. Walczaka od
ronda Gdańskiego do ul. Augusta Emila Fieldorfa-Nila
wraz z przebudową pętli, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, a także ścieżek rowerowych, chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych, wykonanie wiat
przystankowych, rozbudowę oraz przebudowę skrzyżowań na ronda i ronda turbinowe, a także przebudowę
zjazdów.
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Nowa „Polityka Mieszkaniowa Gorzowa”
Pod koniec lutego w Urzędzie Miasta ogłoszono główne założenia „Nowej Polityki Mieszkaniowej dla Gorzowa Wielkopolskiego”. Stworzenie dokumentu poprzedziła kilkumiesięczna praca gorzowskich radnych i miejskich urzędników w specjalnym zespole, powołanym decyzją prezydenta.
Dokument obejmuje diagnozę sytuacji mieszkaniowej,
zasady racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta oraz instrumenty pomocy mieszkańcom o niskich dochodach. Jest to pierwszy etap prac
nad tym ważnym zagadnieniem.

mieszkaniową, porównaliśmy do innych miast i po przemyśleniu przedstawiliśmy propozycję, która na dzisiaj wydaje
się optymalna - powiedziała radna.
Radna Alicja Burdzińska zwróciła uwagę, że zespół porządkuje sprawy, które nie były dotknięte od 20 lat. – Po
braku spójnej polityki mieszkaniowej zespół, w którym miałam przyjemność pracować, stworzył racjonalne zasady gospodarowania mieszkaniami - powiedziała. – Proszę mieszkańców, by podeszli do tych zasad z dużą dozą spokoju, bo
zadbaliśmy o to, by zasady nie były krzywdzące – dodała.
- Dla mnie osobiście bardzo ważne jest, że nowe zasady
polityki mieszkaniowej chronią osoby w trudnej sytuacji
materialnej i bytowej – powiedział radny Tomasz Manikowski. – Praca była trudna, czasem niełatwo jest połączyć różne interesy, ale uważam, że proponowany wariant
jest optymalny – dodał radny.

- Nasze działania miały uwzględnić dwa ważne aspekty,
połączyć społeczną wrażliwość na mieszkańców Gorzowa
w trudnej sytuacji, ale też zwiększyć skuteczność miasta
w dbaniu o strukturę komunalną – powiedziała Małgorzata Domagała, zastępca prezydenta miasta.
– Chcemy wypracować instrumenty, które pomogą osobom w trudnej sytuacji, by nie podążały w stronę kolejnego
zadłużenia. Chcemy też zwiększenia wpływów na remonty
i rozwój dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – dodała.
- Jednym z ważnych elementów nowej polityki mieszkaniowej jest pomoc mieszkańcom w spłacie zadłużenia –
powiedział Jacek Szymankiewicz, zastępca prezydenta
Gorzowa.
– Zadłużenie na dzisiaj wynosi około 65 milionów złotych.
Obejmuje opłaty czynszowe i eksploatacyjne. Przygotowaliśmy program restrukturyzacji zadłużenia, czyli program
oddłużeniowy. Ma on aż pięć wariantów, więc każdy, kto
ma z tym problem może znaleźć najlepsze dla niego rozwiązanie - dodał.
- Proponowane programy to dla mieszkańców nowe otwarcie – dodał Paweł Nowacki. – To szansa na wyjście ze spirali zadłużenia. Liczę na to, że mieszkańcy z tych możliwości skorzystają - dodał.
Anna Kozak, gorzowska radna, mówiła o pracach zespołu. – Zrobiliśmy analizę rynkową, oceniliśmy sytuację

– W tej sytuacji nie mają szans na własne mieszkanie. Ten
pierwszy etap naszej pracy zmierzał w kierunku, by rozszerzać zasób mieszkaniowy miasta i dać szansę takim osobom. Nasze prace to krok w dobrym kierunku, ale liczę, że
rozpoczniemy prace nad drugim etapem, czyli rozwojem
polityki mieszkaniowej opartej na najmie mieszkań z zasobu miasta. Ale mieszkań wyremontowanych, dzięki skutecznym narzędziom wypracowanym w zasadach polityki
mieszkaniowej. Samorząd, który prowadzi odpowiedzialną
politykę mieszkaniową, może stać się ważnym graczem na
rynku mieszkaniowym, ale dopóki nie mamy większego zasobu do dyspozycji, takim graczem stać się nie możemy dodała radna.
Nowe założenia polityki mieszkaniowej zostaną przedstawione na kolejnej sesji rady miasta.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Uczestnicy konferencji przedstawili najistotniejsze
aspekty zebrane w dokumencie. Podkreślali, że to znaczący krok naprzód, zrobiony po wieloletnim okresie zaniedbań. Uważają jednak, że prace nad polityką mieszkaniową powinny być kontynuowane, że jest to tylko
pierwszy etap.

Radna Marta Bejnar – Bejnarowicz podkreśliła, że
w chwili obecnej miasto ma mało realnych możliwości
inwestowania w mieszkania komunalne. Zwróciła też
uwagę na inną istotną kwestię. - W mieście jest spora grupa mieszkańców, którzy z jednej strony nie mają możliwości
otrzymania mieszkania komunalnego, bo zarabiają za dużo.
Ale jednocześnie zarabiają za mało, by kupić mieszkanie na
kredyt, nie mają zdolności kredytowej – powiedziała Marta Bejnar – Bejnarowicz.
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W Klubie „Odnowa”
o uzależnieniach
U zbiegu ulic Mieszka I i Jagiellończyka
działalność rozpoczął Klub Abstynenta
„Odnowa”, w którym prowadzone są zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu.
Odbywają się tam spotkania terapeutyczne z psychologiem, przy klubie działa także kawiarenka.
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Odnowa” powstało
12 maja 2009 roku. W 2015 roku otrzymało od Miasta lokal. - Osoba potrzebująca pomocy może tu liczyć,
poza ciepłym miejscem i poczęstunkiem, kawą lub herbatą,
również na poradę, jednego z dziesięciu dyżurujących przy
telefonie fachowca, mogącego wspomóc swoim doświadczeniem w trzeźwieniu i leczeniu z choroby alkoholowej
– poinformował Waldemar Kurczewski, prezes klubu.

Fot. Łukasz Kulczyński x 2

– Osoby, które tu przyjdą, poczują się jak w domu. Mam
nadzieję, że to sprawi, że ludzie z dużą chęcią będą tutaj
przychodzić – dodał Tomasz Manikowski, przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Klub jest dziełem ludzi, którzy dzięki trzeźwości wrócili
do życia i społeczeństwa. Lokal jest przystosowany do
przyjęcia osób z niepełnosprawnością. Wszystkie spotkania w Klubie są bezpłatne.

Czas na aktualizację programu rewitalizacji
Zapraszamy do rozmowy o projekcie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji
Gorzów 2025+. Konsultacje rozpoczną się 2
marca i potrwają do 2 kwietnia. W tym okresie będzie można pisemnie zgłaszać uwagi
do projektu oraz nowe propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Zapraszamy również na otwarte spotkanie konsultacyjne,
które odbędzie się 19 marca 2020 r. o godz. 17.30 w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Sikorskiego 5 (dawny „Lamus”)
oraz 23 marca o tej samej godzinie, również w „Lamusie”, na
dyżur konsultacyjny.
Projekt dokumentu, który jest przedmiotem konsultacji oraz
formularze zgłaszania uwag są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rewitalizacja Miasta.
Aktualizacja jest związana z koniecznością modyfikacji
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wynikają ze zmiany
sytuacji prawnej, czy też zmiany wysokości środków lub źródła finansowania. W 2019 r. na potrzeby tego dokumentu,
na zlecenie Miasta, zostały wykonane badania społeczne,
w których opisany został aktualny stan gorzowskiego obszaru rewitalizacji. Diagnoza ta stanowi ważny rozdział aktualizowanego dokumentu.
Marta Piekarska/ Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
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Kamień węgielny pod Panattoni Park Gorzów
W Gorzowie przy ulicy Szczecińskiej wmurowano kamień węgielny pod budowę ogromnych magazynów. Centrum logistyczne będzie nosić nazwę Panattoni Park Gorzów.

- To inwestycja o dużym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego naszego miasta. Wielu potencjalnych inwestorów
przed wejściem do Gorzowa pyta się o przestrzeń magazynową. Teraz możemy odpowiadać pozytywnie – podkreślił
prezydent miasta Jacek Wójcicki.
Na terenie Panattoni Park Gorzów powstaną dwa nowoczesne budynki magazynowe o łącznej powierzchni ponad 69 tys. mkw. Dzięki możliwości elastycznego
kształtowania modułów magazyny będą w stanie sprostać wymaganiom klientów z różnych branż.
Park zostanie wybudowany w bezpośrednim sąsiedztwie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Lokalizacja w pobliżu linii kolejowej, niedaleko węzła z drogą S3, zagwarantuje połączenie lądowe
z najważniejszymi rynkami zbytu w kraju oraz za granicą. Położenie w pobliżu miasta oraz bliskość kampusów
uczelni wyższych, zapewnią dopływ wykwalifikowanych
pracowników oraz doskonałą komunikację – podkreśla
inwestor.
Już teraz wiadomo, że dwie duże firmy, jedna o zasięgu
światowym, postanowiły rozpocząć swój biznes w Panattoni Park Gorzów. Firma Omnipack, wynajęła blisko
6,5 tys. mkw. powierzchni magazynowej. Jest to lider
rynku logistyki dla e-commerce w Polsce, świadczący
kompleksową obsługę sklepom internetowym.

Panattoni Europe jest europejską filią jednego z największych deweloperów powierzchni przemysłowej Panattoni Development Company, firmy założonej w USA
w 1986 roku przez Carla Panattoni. W Polsce od 2005
roku. Od początku swojej działalności w Europie firma
zrealizowała projekty o łącznej powierzchni przekraczającej 9,6 milionów mkw., większość (7,5 mln mkw.)
w Polsce.

Fot. Łukasz Kulczyński x 4

Druga to Logoplast - międzynarodowa firma zajmująca
się projektowaniem i produkcją opakowań z tworzywa
sztucznego. Działa w 16 krajach, ma 63 fabryki, zatrudnia ponad dwa tysiące pracowników. Firma jest zaangażowana w działania proekologiczne, w tworzenie nowych metod recyklingu.
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IV Gorzowskie Targi Edukacyjne
– szkoły i pracodawcy
Nadchodzi trudny czas dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych. Robimy wszystko, aby im pomóc. Poza Galą Zawodowców w Gorzowie, podczas
której można było zobaczyć pokazy umiejętności zawodowych, organizujemy już czwartą
edycję Gorzowskich Targów Edukacyjnych – szkoły i pracodawcy. W tym roku Targi honorowym patronatem objęła Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego oraz
Ewa Rawa, lubuski kurator oświaty.
Podczas targów uczestnicy będą mogli nie tylko obejrzeć
stanowiska szkół i pracodawców, ale także wziąć udział
w grze sprawdzającej umiejętności i predyspozycje zawodowe.
Celem Gorzowskich Targów Edukacyjnych – szkoły
i pracodawcy, jest promocja szkolnictwa zawodowego
w powiązaniu z potrzebami lokalnego rynku pracy, prowadzenie kampanii informacyjnej na temat działalności
lokalnych przedsiębiorców, a przede wszystkim wsparcie
uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Dlatego też przygotowania do Targów rozpoczęły
się kilka miesięcy wcześniej. Doradcy zawodowi zaangażowani w realizację projektu „Zawodowcy w Gorzowie
2.0” oraz pracownicy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przeprowadzili w gorzowskich szkołach
podstawowych i oddziałach gimnazjalnych przesiewowe
badania dotyczące predyspozycji i potencjalnych umiejętności oraz preferencji zawodowych uczniów ostatnich
klas. W sumie przeprowadzono prawie 2 000 diagnoz.
Dla każdego uczestnika przygotowano spersonalizowaną informację zwrotną w oparciu o teorię Fine’a, który
twierdził, że każdą pracę ludzką można sprowadzić do relacji człowieka z rzeczami, ludźmi lub danymi. Dzięki diagnozie uczniowie stający przed wyborem dalszej ścieżki
edukacyjnej zostali specjalnie przygotowani do zwiedzania targów. W oparciu o wyniki diagnoz zostały stworzone profile zawodowe każdego z uczniów, które pozwoliły
na stworzenie indywidualnych map zwiedzania targów.
Teren targów został podzielony na strefy, w zależności
od specyfiki branży i wymaganych predyspozycji od potencjalnego pracownika. Obok stoisk szkół znajdować
się będą stoiska pracodawców, przedstawicieli biznesu
i organizacji pracodawców oraz gorzowskich uczelni. Gorzowskie Targi Edukacyjne – szkoły i pracodawcy, to targi
podczas których jest możliwość aktywnego zwiedzania,
ponieważ prezentacje zarówno szkół, jak i firm, będą
interaktywne. Dzięki temu każdy zwiedzający będzie
mógł nie tylko poczytać informacje, ale także zobaczyć
konkretny produkt, zobaczyć i przetestować działanie
maszyn, czy wykonać doświadczenie. Oprócz interaktywnych stoisk targowych, aktywna będzie również scena, na której prezentować się będą poszczególne szkoły
z wybranym przez siebie programem i pomysłami.
Podobnie jak w drugiej edycji targów, również w tym roku
uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w interaktywnej grze, polegającej na wykonaniu co najmniej
czterech zadań na wybranych przez siebie stanowiskach

przygotowanych przez wystawców. Zadania będą miały
charakter praktyczny, dzięki czemu uczestnicy gry będą
mogli sprawdzić swoje predyspozycje i umiejętności
manualne. Zwieńczeniem gry będzie losowanie atrakcyjnych nagród dla uczniów, które zostały ufundowane
przez pracodawców.
Nie tylko zwiedzający targi będą mieli możliwość rywalizowania o nagrody. Zorganizowany zostanie również
konkurs dla najlepszego wystawcy – w dwóch kategoriach: szkoła i pracodawca. W głosowaniu na najciekawsze i najbardziej aktywne stanowisko uczestniczyć będą
zwiedzający, którzy będą mogli oddać swój głos wrzucając kolorową piłeczkę do przeźroczystego pojemnika
z numerem wybranego przez siebie stanowiska.
Na IV Gorzowskich Targach Edukacyjnych – szkoły i pracodawcy nie może zbraknąć także rodziców, ponieważ to
oni mają ogromny wpływ na wybory dokonywane przez
ich dzieci. Podczas targów zarezerwowano czas na swobodne zwiedzanie stoisk i zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkół oraz możliwościami współpracy z lokalnymi
zakładami pracy, zarówno podczas edukacji w szkole, jak
i po jej zakończeniu.
W pierwszym dniu targów organizowane są wydarzenia
dedykowane rodzicom:
- spotkanie z przedsiębiorcami,
- pokaz filmów prezentujących potencjał lokalnych firm,
- spotkania z doradcami zawodowymi,
- spotkania z nauczycielami i uczniami na stoiskach szkół.
Dzięki takiej organizacji targów uczestnicy, zarówno
uczniowie, jak i ich rodzice, będą mieli możliwość pozyskania kompletnego pakietu informacji począwszy od
tego, jakie zawody są potrzebne na lokalnym rynku pracy, jakie umiejętności i predyspozycje są niezbędne, aby
wykonywać dany zawód, jakie są warunki pracy oferowane przez konkretnych pracodawców oraz w której szkole
można podjąć edukację w tym zakresie.
Wydział Edukacji
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Fot. Archiwum prywatne M. Dziekoła

Młodzi zaangażowani
W grudniu ubiegłego roku odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta. Reprezentanci młodych gorzowian nie tylko poznają funkcjonowanie samorządu, ale przede wszystkim pracują nad
realizacją pomysłów, będących odpowiedzią na potrzeby swoich rówieśników. - Bardzo dużą wagę przywiązujemy do kultury, środowiska,
jak i zdrowia – podkreśla Maciej Dziekoła, przewodniczący młodzieżowych radnych.
Co udało się do tej pory zrealizować?
Oprócz wyboru władz i powołania składów komisji
rady, co było dla mnie bardzo ważne, udało się przeprowadzić pierwszą akcję - „Walentynka dla Gorzowa”.
Chcieliśmy dotrzeć do wszystkich mieszkańców miasta,
żeby pokazać, że Gorzów łączy pokolenia. Choć my będziemy wsłuchiwać się zwłaszcza w opinie naszych rówieśników.
Za co gorzowianie kochają miasto?
Gorzowianie kochają miasto za to, że w nim mieszkają,
mają tutaj swoich bliskich, za bulwar, za atrakcje kulturalne, za remonty, dzięki którym Gorzów stanie się miastem bardziej atrakcyjnym i lepiej skomunikowanym. To
było wielkie doświadczenie móc porozmawiać, podzielić się refleksjami na temat miasta. „Walentynka dla Gorzowa” miała pokazać, jak bardzo gorzowianom zależy
na naszym mieście.
Priorytety na najbliższy czas?
Bardzo dużą wagę przywiązujemy do kultury, środowiska, jak i zdrowia. Wspólnie ze szpitalem chcemy zorganizować konferencję o raku szyjki macicy i profilaktyce
nowotworowej - jak zapobiegać, jak się leczyć. Chcemy
pokazać naszym kolegom i koleżankom, że nowotwór
nie jest wyrokiem, że badania profilaktyczne są bardzo
ważne.
Kolejnym tematem, którym zamierzamy się zająć, jest
środowisko. Ostatnio spotkałem małe dzieci z workami,
zbierające śmieci. Okazało się, że z własnej inicjatywy;
uznali, że po lekcjach pójdą posprzątać, żeby Gorzów
był ładniejszy. To pokazuje, że młodzi ludzie chcą, aby
cały świat był czystszy i bezpieczniejszy pod względem
klimatycznym. Dlatego Młodzieżowa Rada Miasta wesprze organizatorów akcji „Sprzątanie świata”.

Planujemy organizację kongresu klimatycznego, którego celem jest zachęcenie młodzieży do sformułowania
swojego punktu widzenia na zmian klimatyczne i swoich
oczekiwań względem rządzących w tym zakresie. To ma
być prawdziwa rozmowa młodych o stanie środowiska
naturalnego, naukowa debata pokazująca konsekwencje zmian klimatycznych.
Będziemy walczyć o zniżki dla młodych; także do teatru
czy filharmonii i zachęcać ich do poznania tzw. kultury
wysokiej.
Muszę podkreślić, że nasza Rada jest organem doradczym; możemy zgłaszać projekty, jednak nie mamy własnego budżetu. Każdy nasz projekt musi przejść odpowiednią drogę legislacyjną, musi zostać przegłosowany
podczas sesji Rady Miasta, uzyskać podpis prezydenta
i dopiero może być realizowany.
Jakie możliwości otwiera bycie młodzieżowym radnym?
Możemy poznać, jak pracuje samorząd. Dla mnie to
wejście w prawdziwe, dorosłe życie - zajmowanie stanowiska przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta
to duże wyzwanie, nie tylko logistyczne, ale także praca
i wolontariat dla naszego miasta.
Młodzieżowy radny uczestniczy w licznych spotkaniach
z różnymi ludźmi, specjalistami w swoich dziedzinach,
porusza z nimi wiele nowych, ciekawych tematów, uczy
się pozyskiwania sojuszników w organizacji różnych
imprez. No i najważniejsze; ma kontakt z rówieśnikami
z wszystkich gorzowskich szkół i świadomość, że ich reprezentuje. Bycie radnym daje nam możliwość wniesienia młodzieńczej energii do życia naszego miasta.
Rozmawiała: Karolina Machnicka

Rekrutacja do żłobków w kwietniu
Nabór do żłobków miejskich rusza 15 kwietnia o godz. 8.00 i potrwa do 30 kwietnia do
godz. 15.30. Do żłobków uczęszczać mogą maluchy w wieku od 20 tygodnia do trzeciego
roku życia. Rekrutacja odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Kartę przyjęcia dziecka do żłobka należy wypełnić na stronie https://nabor-kandydat.edukacja.gorzow.pl/gorzow/,
a następnie dostarczyć wraz z załącznikami do jednej wybranej placówki. Szczegółowe informacje dotyczące zasad
rekrutacji wraz z kryteriami i punktami rekrutacyjnymi znajdują się na stronach internetowych żłobków miejskich.
Przyjęcie dziecka do placówki odbywać się będzie według liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych do danej grupy
wiekowej. Dodatkowe punkty w naborze będą przyznawane m.in. posiadaczom Gorzowskiej Karty Mieszkańca oraz
Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny.
Wioleta Szymczak / Wydział Spraw Społecznych
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Fot. Sławomir Sajkowski

Gorzowianka o wielu pasjach
Alicja Burdzińska to gorzowianka o wielu pasjach, z niesamowitą energią do działania. Od niedawna radna gorzowskiej
Rady Miasta. Wieloletnia wolontariuszka fundacji „Mam
Marzenie”, przewodnik i pilot wycieczek, absolwentka studiów hotelarsko-gastronomicznych, pedagogicznych oraz
bezpieczeństwa narodowego. Jej największą pasją jest założony kilka lat temu ogród, który ze starannością pielęgnuje.
Kocha Bieszczady – Jak o tym mówię, to czuję zapach tych gór,
nigdzie bowiem nie pachnie tak jak w Bieszczadach – uważa.
Przeszło dekadę temu wraz z koleżanką założyła w Gorzowie oddział fundacji „Mam Marzenie”. - Spełnialiśmy
marzenia dzieci, których życiu zagrażała choroba, bardzo
często nowotworowa – powiedziała Alicja Burdzińska. –
To były przeróżne marzenia, począwszy od laptopa po wyjazd do fabryki Porsche w Stuttgarcie. To był bardzo ważny dla mnie czas – dodała. Pytana o motywację mówi
o wewnętrznej potrzebie pomagania. Jej charytatywna
działalność w fundacji trwała osiem lat.

Alicja Burdzińska jest szczęśliwą mamą i babcią. Ma
trzech synów i jak podkreśla, synowie nigdy nie wyjechali z Gorzowa, tu z powodzeniem prowadzą firmy
i wychowują swoje dzieci. - Bardzo zależy mi na tym, aby
nasze miasto rozwijało się, ponieważ moja najbliższa rodzina chce tu mieszkać, budować to miasto, płacić tu podatki.
Oczekują godnych warunków i ja właśnie staram się sprostać tym oczekiwaniom – powiedziała radna. – Gorzów to
perła w koronie lubuskiego – dodała.

Alicja Burdzińska ma wiele pasji. Największą, pielęgnowaną od wielu lat, jest założony wraz z mężem ogród.
- Każdy może stworzyć swój zakątek na świecie, zaplanować, później realizować to przedsięwzięcie i obserwować
z uwagą jak wszystko rośnie. Ogród ma już trochę lat, z biegiem czasu się zmienia, coraz bardziej go udoskonalam –
podkreśliła.

To trzeci start pani Alicji w wyborach do Rady Miasta,
pierwszy zakończony sukcesem. Jak mówi, trzeba było
na ten sukces ciężko zapracować. - Przychodzą do mnie
ludzie m.in. ze sprawami, które od lat nie mogły być załatwione. Czasami przychodzą, żeby tylko porozmawiać i to
też jest pomocne – uznała. Nie ukrywa, że najbliższe są
jej sprawy społeczne, z uwagi na wcześniejszą pracę
w fundacji. - Tyle lat byłam wolontariuszem i ocierałam się
o rożne problemy. Cierpienie, nieszczęście - czuję, że umiem
sobie poradzić w trudnych sytuacjach i tym „darem” mogę
podzielić się z innymi – powiedziała.

W swoich opowieściach pani Alicja często nawiązuje do
„Parku Róż”. To miejsce w mieście, do którego ma szczególny sentyment. Chętnie opowiada jak w dzieciństwie
pływała z ojcem kajakiem po stawie położonym w centrum parku. - Z wielkim uczuciem wspominam dzieciństwo
i tę kafejkę na wyspie, gdzie można było zjeść lody. Moi
rodzice zapoznali się w tym parku, to dla mnie wyjątkowe
miejsce – powiedziała radna.
Równie ważną sferą spełniania się jest dla pani Alicji
gotowanie, to również m.in. proces tworzenia - mówi
z zapałem. Niedawno odkryła nową pasję, jest nią dziedzina bezpieczeństwa narodowego. - Jakbym była osobą młodszą, to na pewno chciałabym pracować w wojsku
– przyznała. Zupełnie niedawno ukończyła studia na
kierunku bezpieczeństwo narodowe. – Na uczelnię poszłam, żeby odświeżyć swoją wiedzę , poszerzyć horyzonty
i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, a wiedzę zdobytą
na studiach wykorzystuję w swojej obecnej pracy zawodowej – przyznała.
Radna uwielbia podróżować. Pasja do wyjazdów to
w dużej mierze pokłosie zawodowej pracy. - Przez wiele
lat pracowałam w turystyce, w biurze podróży oraz w hotelu. Jeździłam na targi turystyczne do wielu miejsc w Europie
– wyjaśniła. Przy okazji podróży zawodowych zwiedziła
Odessę, Londyn, Berlin, Moskwę. Radna jest przewodnikiem po Kotlinie Jeleniogórskiej i pilotem wycieczek.
Biegle posługuje się językiem rosyjskim, uwielbia rosyjskie romanse.

Radna pochodzi z rodziny o góralskich korzeniach.
- Każde wakacje spędzam na wędrówkach po Bieszczadach. Mamy tam do dzisiaj kawałeczek ziemi, moja rodzina
mieszka nieopodal Soliny. Magiczne miejsce, jak o tym mówię, to czuję zapach tych gór, nigdzie bowiem nie pachnie
tak jak w Bieszczadach – podkreśliła.
Obecnie radna jest dyrektorem biura poselskiego.
Z entuzjazmem realizuje swoje zainteresowania i pasje. - Trzeba pilnować, żeby nie zgorzknieć. Ciągle szukać
nowych wyzwań i pasji – powiedziała Alicja Burdzińska.

Decyzje radnych

Podczas sesji Rady Miasta 26 lutego br. radni podjęli decyzję o wprowadzeniu dodatkowego kryterium
przy naborze dzieci do żłobków miejskich, umożliwiającego otrzymanie dodatkowych punktów, które
zostaną przyznane w przypadku złożenia przez rodzica/opiekuna oświadczenia, że dziecko zostało
poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym
określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych
szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753)
lub zostało z tego obowiązku zwolnione z przyczyn
zdrowotnych.
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Sprawdź, kto opiekuje się Twoim zadaniem!
Poniżej prezentujemy wykaz zadań z Budżetu Obywatelskiego 2020 wraz z wydziałami/
jednostkami odpowiadającymi za ich realizację. W przypadku jakichkolwiek pytań, informacji udzielą opiekunowie zadań.
KATEGORIA OGÓLNOMIEJSKA:
Trasa siedmiu wzgórz - trasa spacerowa Nordic Walking,
ścieżka rowerowa - WGT* - Mikołaj Zawadzki - tel. 95
7355 845
Zawody ekstremalne na skateparku - WSP* - Sandra
Kwiatkowska - tel. 95 7355 628
KATEGORIA REJONOWA:
Oświetlenie odcinka ul. Zielona Kotlina - WDR* - Rafał
Beker - tel. 95 7355 766
Przebudowa i budowa chodników wraz z przebudową
zjazdów w ciągu ul. Żniwnej - WDR* - Zdzisław Badora tel. 95 7355 713
Budowa parkingu przy kompleksie przychodni przy ul. Piłsudskiego 1 - WDR* - Zdzisław Badora - tel. 95 7355 713
Budowa toru rowerowego dla dzieci i młodzieży - WDR*
- Zdzisław Badora - tel. 95 7355 713
Budowa oświetlenia przy ul. Dolnej - WDR* - Rafał Beker
- tel. 95 7355 766
Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Dobrej
14, 15, 15d - WDR* - Zdzisław Badora - tel. 95 7355 713
Remont nawierzchni ul. Wyszyńskiego - droga dojazdowa do budynków nr 132b-144b - WDR* - Zdzisław Badora - tel. 95 7355 713
Remont parkingu przy ul. Kuratowskiej (przy garażach) WDR* - Edward Wasilewicz - tel. 95 7355 713
Budowa chodnika przy ul. Owocowej na odcinku od
mostku do Przedszkola Kubusia Puchatka - WDR*
- Edward Wasilewicz - tel. 95 7355 713
Oświetlenie ścieżki łączącej ul. Ikara z ul. Sportową WDR* - Rafał Beker - tel. 95 7355 766
Zakup i montaż 3 stojaków rowerowych przy ul. Sportowej 5 - WDR* - Halina Michalska - tel. 95 7355 588
Próg zwalniający na ul. Ukośnej - WDR* - Halina Michalska - tel. 95 7355 588
Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia
przy ul. Cysterskiej - WIN*- Mirella Stróż - tel. 95 7355 912
Remont drogi i chodnika od schodów przy ul. Gwiaździstej 18 do ul. Słonecznej 6 - WIN*- Mirella Stróż - tel. 95
7355 912
Stworzenie 10 miejsc parkingowych przy ul. Gwiaździstej
- WIN*- Mirella Stróż - tel. 95 7355 912
Przebudowa ul. Akacjowej - WIN* - Małgorzata Kasprzak
- tel. 95 7355 707
Budowa dojazdu do ul. Dobrej
wraz z jej uporządkowaniem WIN* - Dorota Kaczmarczyk - tel.
95 7355 793
Wjazd do posesji przy ul. Dzieci Wrzesińskich 7 - WIN* - Sara
Czepiel, tel. 95 7355 988

Budowa miejsc postojowych przy ul. Kos. Gdyńskich 3032 – WIN* - Małgorzata Kasprzak - tel. 95 7355 707
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 - WIN*- Mirella Stróż - tel. 95 7355 912
Modernizacja chodnika przy ul. Norwida- WIN* - Aniceta
Rother-Bodzon - tel. 95 7355 791
Remont chodnika przy ul. Szwoleżerów - WIN* - Klaudia
Piątek - tel. 95 7355 911
Budowa miejsc parkingowych od skrzyżowania z ul. Rataja do wjazdu do Panoramy - WIN*- Mirella Stróż - tel.
95 7355 912
Zestaw urządzeń do treningu ogólnorozwojowego i biegów przeszkodowych przy ścieżce biegowej przy ul. Słowiańskiej - WGT* - Zbigniew Turzański - 95 7355 819
Zakup i montaż 3 ławek przy ul. Sportowej 3a i 3b WGT* - Klaudia Szymczak - tel. 95 7355 770
Remont chodnika oraz schodów przy ul. Gwiaździstej 2022 - ZGM* - Jacek Szempliński - tel. 95 7387 112
Doposażenie „wielopokoleniowej strefy rekreacji przy ul.
Słonecznej 96, 86-90, 91-95” - ZGM* - Jacek Szempliński - tel. 95 7387 112
Zagospodarowanie podwórka przy ul. Estkowskiego i ul.
Moniuszki - ZGM* - Jacek Szempliński - tel. 95 7387 112
Plac zabaw między budynkami przy ul. Aleje Konstytucji
3 Maja, Asnyka, Grottgera - ZGM* - Jacek Szempliński tel. 95 7387 112
KATEGORIA OŚWIATOWA:
Fanty za fanty, kino na bojo, dawaj kolego na Cegielskiego - WKU* - Małgorzata Porębska - tel. 95 7335 882
Budowa placu zabaw przy PM nr 4 przy ul. Kobylogórskiej
107 - PM nr 4* - dyr. Skoczna Bożena tel. 667659266
Budowa boiska „Stadionowe Piaski” przy SP nr 21 przy
ul. Taczaka 1 - SP nr 21* - dyr. Turczyńska Iwona tel.
667659333
Budowa mini boiska przy ZSO przy ul. Poznańskiej 23 - ZS
Ogrodniczych* - dyr. Szembek Marcin tel. 667 659 317
Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy
ul. SP nr 2 przy ul. Zamenhofa 2a - SP nr 2* - dyr. Gromiec
Katarzyna tel. 667659221
*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/ Administracji Domów
Mieszkalnych (ZGM/ADM), Wydziału
Edukacji/Przedszkole
Miejskie/Szkoła
Podstawowa/Zespół Szkół Ogrodniczych
(WED/PM/SP/ZS Ogrodniczych), Wydział
Kultury (WKU), Wydział Sportu (WSP).

Klaudia Jodłowska
Wydział Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji
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We wtorek, 25 lutego br. w Teatrze im. Juliusza Osterwy odbyła się III gala „Zawodowcy
w Gorzowie”. To każdego roku okazja do podziękowań i prezentacji efektów projektu. Podsumowania realizacji jednego z najważniejszych projektów edukacyjnych w Gorzowie dokonali
jego uczestnicy, opiekunowie i partnerzy. Galę otworzył prezydent miasta Jacek Wójcicki,
gospodarz wydarzenia. Zapraszamy na krótką fotorelację.

