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Lato
w mieście 2016
Warsztaty artystyczne, z historii sztuki, literatury,
półkolonie naukowe, najróżniejsze zajęcia sportowe
i wiele innych atrakcji czeka na dzieci i młodzież
spędzające tegoroczne wakacje w mieście. Wystarczy
wyjść z domu! Sami zobaczcie program i koniecznie
wybierzcie coś dla siebie!

 PROGRAM DNI GORZOWA NA STRONIE 8-9
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Gorzowskie Wiadomości Samorządowe 
CEA – Filharmonia Gorzowska
ul. Dziewięciu Muz 10
tel. 95 73 92 750
WARSZTATY ARTYSTYCZNE
(plastyka, muzyka i taniec)
dla dzieci w wieku 7-12 lat

Filia nr 5, ul. Śląska 7
• Termin: 8-12 sierpnia
Tajemnica listów z przeszłości
Gra miejska z wykorzystaniem literatury regionalnej.

Warsztaty z Agnieszką Graczew-Czarkowską z Zielonej Góry
O kamieniu… O sobie… O sztuce… dla Wakacjoimaginacji
Termin: 27 czerwca – 1 lipca
1 lipca – wernisaż prac dzieci.

NA TROPIE WZROKU
Warsztaty z Młodym Uniwersytetem Artystycznym z Poznania: Natalią Kołacz i Aleksandrą Grzegorek, którego motywem przewodnim
będzie hasło: obserwacja. W programie: zajęcia rysunkowe, malarskie, konstruktorskie oraz warsztaty twórcze.
Termin: 4-8 lipca
8 lipca – wernisaż prac dzieci

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Herberta
ul. Sikorskiego 107
tel. 95 727 80 44 lub 95 727 80 40, wew. 156
Cykl warsztatów
pn. WYOBRAŹNIA NIE MA WAKACJI!
Filia nr 1, ul. Kombatantów 2
• Termin: 8-12 sierpnia
Tydzień artystyczny – zróbmy sobie arcydziełko
Warsztaty plastyczne, których inspiracją będą dzieła wielkich
mistrzów malarstwa (pointylizm, collage, fotomontaż)
• Termin: 16-19 sierpnia
Słowno-obrazkowy tydzień komiksowy
Zajęcia edukacyjne, plastyczne, rysowanie komiksów
• Termin: 16-26 sierpnia
Oddział dziecięcy – rozgrywki play station
Zajęcia literacko-plastyczne w oparciu o literaturę fantasy

Filia nr 3, ul. Bohaterów Westerplatte 10
• Termin: 11-15 lipca
Zagraj w pustyni i w puszczy – tydzień ze Stasiem i Nel w ramach roku sienkiewiczowskiego
- czytanie fragmentów książek Sienkiewicza
- tworzenie planszy i elementów gier do fabuły książek; elementów 3D; strojów z epoki; teatrzyku kukiełkowego
- warsztaty cukiernicze

Filia nr 4, ul. Słoneczna 63
• Termin: 25-29 lipca
poMorskie Klimaty – tydzień podróżniczy
Warsztaty literacko-plastyczno-cukiernicze w 140. rocznicę
śmierci Aleksandra Fredro
• Termin: 1-5 sierpnia
Zemsta będzie słodka
Quiz przybliżający sylwetkę Aleksandra Fredro

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Teatralna 8
tel. 95 722 85 75
XXIII Międzynarodowy FestiwalTańca Folk Przystań

Termin: 11-13 lipca
Termin zgłoszeń: 30 czerwca
Regulamin, karta zgłoszenia, oświadczenie rodzica o wyrażeniu
zgody:
www.filharmoniagorzowska.pl

Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73
tel. 95 733 25 50
CZARNO? BIAŁO?

ruchowe i stolikowe, pogadanki, spektakle dla dzieci: „Zaczarowany młynek”, „Złota rybka” – teatru ATR-RE z Krakowa

Termin: 27 czerwca – 3 lipca

PROGRAM:
28 czerwca, wtorek
17:00 prezentacje taneczne na Starym Rynku i w Nova Park
18:00 koncert na otwarcie Festiwalu Folk Przystań na Bulwarze
Wschodnim

Filia nr 7, ul. Krasińskiego 10
• Termin: 22-26 sierpnia
W laboratorium naukowca – tydzień eksperymentów
Oddział Dziecięcy – w świecie elfów
Cykl zajęć czytelniczo-edukacyjnych i plastycznych, przygotowanych w oparciu o literaturę o tematyce detektywistycznej

Filia nr 10, ul. Pomorska 34
• Termin: 4-8 lipca
W obiektywie – tydzień fotograficzny – pogadanki,
warsztaty fotograficzne, warsztaty plastyczne.
• Termin: 4-15 lipca
W bibliotece Hogwartu
Zajęcia literacko-animacyjno-plastyczne w oparciu o cykl książek o Harrym Potterze
- tworzenie czarodziejskich różdżek; Encyklopedii Magicznych
Stworzeń
- czarodziejska partia szachów – zabawy ruchowe
- konkurs czytelniczy Harrego Pottera

Filia nr 11, ul. Chełmońskiego 8
• Termin: 1-5 sierpnia
Tydzień archeologiczny
Filia nr 14, ul. Wróblewskiego 14
Termin: 18-22 lipca
Na tropie zagadki – tydzień detektywistyczny
Zajęcia manualne, podczas których powstaną gadżety miłośnika książek.
• Termin: 25-29 lipca
Niezbędnik miłośnika książek
Zajęcia edukacyjne, warsztaty plastyczne, turniej rycerski.

Miejskie Centrum Kultury
ul. Drzymały 26
tel. 95 720 29 11
JAZDA COOLTURALNA
Termin: 1-19 sierpnia
Cykl trzytygodniowych warsztatów: plastycznych, tanecznych, muzycznych, street art.
Miejsce: gorzowskie osiedla

Klub Jedynka, ul. Chrobrego 9
Zajęcia dla dzieci
Termin: 27 czerwca – 8 lipca
Zajęcia świetlicowe, warsztaty twórcze, gry i zabawy na powietrzu (poznawanie okolic miasta), wyjścia na basen, do kina itp.

MCK „Zawarcie”, ul. Wawrzyniaka 66a
Lato żywiołów „Wakacje bez nudy”
Termin: 4-15 lipca
Wycieczki (ognisko), zajęcia plastyczne, gry i zabawy

29 czerwca, środa
16:00 koncert konkursowy w Teatrze im. J. Osterwy

30 czerwca, czwartek
19:00 koncert „Kłodawskie lasy i obertasy” na placu 700-lecia w Kłodawie

1 lipca, piątek
19:00 koncert galowy w ramach Dni Gorzowa na błoniach nadwarciańskich

2 lipca, sobota
12:00 obchody 759-lecia Miasta na placu Grunwaldzkim, przemarsz
i występ w mieście
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny!

Teatr im. J. Osterwy
ul. Teatralna 9
tel. 95 728 99 34
XIV Gorzowskie Spotkania Teatrów
Ogródkowych – Scena Letnia
Termin: 25 czerwca – 31 lipca

PROGRAM DLA DZIECI:
1 lipca, godz. 12.00 „Wierszyki – Wybryki” – wiersz J. Brzechwy
Czas trwania: 70 min.
8 lipca, godz. 12.00 „Złota Kaczka” – legenda
Czas trwania: 60 min.
15 lipca, godz. 12.00 „Koty trzy” – spektakl dla dzieci
Czas trwania: 60 min.
22 lipca, godz. 12.00 „Chatka zajączka” – bajka
Czas trwania: 60 min.
29 lipca, godz. 12.00 „Gafy czarownicy Fafy” – bajka
Na wszystkie spektakle wstęp wolny.
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Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta
Zespół Willowo-Ogrodowy
ul. Warszawska 35
tel. 95 732 38 14 lub 95 732 28 43
WAKACJE W MUZEUM
Koszt zajęć: 3 zł / osoba
grupy zorganizowane (do 20 osób) – 3 zł za osobę
preferowane małe grupy (do 20 osób) – liczba miejsc ograniczona.
Dzieci biorące udział w zajęciach dla osób indywidualnych muszą być
pod opieką osób dorosłych.
Czas trwania zajęć: 10:00-11:30
1. U dentysty dawniej i dziś
Zajęcia okolicznościowe w związku z wystawą „Urok starego gabinetu
stomatologicznego” będą prowadzone wspólnie z gabinetem Sorriso.
Termin: 4 lipca (poniedziałek)
Prowadzący: Katarzyna Sanocka-Tureczek
Miejsce: Spichlerz, ul. Fabryczna 1-3
2. Wakacyjne rękodzieło – papierowa wiklina
Zajęcia dla dzieci od 7. roku życia
Zajęcia poświęcone rękodziełu – będziemy wykonywać papierową
wiklinę, a także proste przedmioty z niej.
Termin: 5 lipca (wtorek)
Prowadzący: Hanna Kotas
Miejsce: Spichlerz, ul. Fabryczna 1-3
3. Wakacyjne spotkania z dawną bronią
Zajęcia dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Na czas letnich wakacji Dział Techniki i Militariów Muzeum Lubuskiego przygotowuje cykliczne zajęcia połączone z prezentacją i opowieścią o historycznym uzbrojeniu. Na koniec zajęć każdy z uczestników
postara się zaprojektować własne, rycerskie godło.
Termin: 6 lipca (środa)
Prowadzący: Jan Zalewski
Miejsce: Spichlerz, ul. Fabryczna 1-3
4. Harce na pięciolinii
Spotkanie poświęcone muzyce. Dzieci wykonają przedmioty, które
pomogą im zrozumieć muzykę.
Termin: 7 lipca (czwartek)
Prowadzący: Hanna Kotas
Miejsce: Spichlerz, ul. Fabryczna 1-3
5. Pracowita pszczółka ludzi przyjaciółka
Spotkanie poświęcone pszczołom – owadom, dzięki którym żyjemy.
Termin: 8 lipca (piątek)
Prowadzący: Mirosław Pecuch
Miejsce: Zagroda Młyńska w Bogdańcu, ul. Leśna 22, 66-450 Bogdaniec
6. Sztuka orgiami, czyli zabawa z papierem
Zajęcia dla dzieci od 7. roku życia
Zapraszamy do zabawy z papierem – podstawowym materiałem plastycznym.
Termin: 11 lipca (poniedziałek)
Prowadzący: Małgorzata Rubażewicz
Miejsce: Zespół Willowo-Ogrodowy, ul. Warszawska 35
7.„Kręć się, kręć wrzeciono...”czyli warsztaty tkackie
Zajęcia dla dzieci od 7. roku życia
Na zajęciach dzieci zapoznają się z poszczególnymi etapami obróbki
lnu. W części warsztatowej będą mogły spróbować swoich sił w wykonaniu własnej tkaniny na domowych krosenkach.
Termin: 12 lipca (wtorek)
Prowadzący: Kamila Matuszewska
Miejsce: Zespół Willowo-Ogrodowy, ul. Warszawska 35

8. O pieniądzu w przeszłości na terenie ziem
nad dolną Wartą i Notecią
Zajęcia dla dzieci od 7. roku życia
Dzieci poznają historię pieniądza, zobaczą dawne monety oraz dowiedzą się, jakie monety kiedyś były używane w naszym regionie.
Termin: 13 lipca (środa)
Prowadzący: Tadeusz Szczurek
Miejsce: Zespół Willowo-Ogrodowy, ul. Warszawska 35

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka
ul. Słowiańska 10
tel. 95 73 38 500
BEZPIECZNE WAKACJE NA SŁOWIANCE 2016:
1. Promocja bez limitu – obowiązuje od 24 czerwca do 30 września. Cały dzień na basenie już od 16 zł *bilet ulgowy od poniedziałku do piątku.
2. Aktywne półkolonie dla dzieci – zajęcia zorganizowanie od poniedziałku do piątku, 6 godzin dziennie atrakcji, m.in.: nauka i doskonalenie pływania, abc nurkowania, wycieczka do muzeum w Bogdańcu, elementy nauki gry w golfa na polu golfowym, zajęcia artystyczne, spotkania edukacyjno-prewencyjne, gry i zabawy sportowe, obiad ( drugie danie plus napój), ubezpieczenie nw

Pole Golfowe Zawarcie
ul. Śląska 52
tel. 603 630 710
Juniorska Akademia Golfa

9. Smoki w legendach
Zajęcia dla dzieci od 5. roku życia
Uczestnicy przypomną sobie najpopularniejsze legendy o smokach
oraz poznają różnice między smokami europejskimi a smokami z Dalekiego Wschodu. Następnie wykonają prace plastyczne zainspirowane motywem smoka.
Termin: 14 lipca (czwartek)
Prowadzący: Kamila Matuszewska
Miejsce: Zespół Willowo-Ogrodowy, ul. Warszawska 35
10. Zawód: archeolog
Dzieci poznają pracę archeologa – czym się zajmuje, jak pracuje. Jeśli pogoda dopisze i wykopaliska na grodzisku będą jeszcze trwały,
dzieci zwiedzą wykopaliska i przyjrzą się z bliska pracy archeologa.
Termin: 15 lipca (piątek)
Prowadzący: Małgorzata Pytlak
Miejsce: Muzeum Grodu Santok w Santoku, ul. Wodna 2a, 66-431 Santok

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Słowiańska 10
tel. 95 72 87 610
Letnia Olimpiada Sportowo-Rekreacyjna
Termin: 2 lipca – 31 sierpnia

PROGRAM NA LIPIEC:

5-7 lipca, godz. 10:00-14:00
piłka nożna drużyn osiedlowych
Miejsce: boisko Orlik ZSTiO, ul. Czereśniowa
12-14 lipca, godz. 10:00-14:00
wtorek – piłka nożna drużyn osiedlowych do 16 lat; środa – basketball; czwartek – piłka nożna drużyn osiedlowych do 16 lat
Miejsce: boisko Orlik SP-4, ul. Kobylogórska
19-21 lipca, godz. 10:00-14:00
wtorek – piłka nożna drużyn osiedlowych, środa – piłka nożna drużyn osiedlowych do 16 lat, czwartek – piłka nożna drużyn osiedlowych
Miejsce: boisko Orlik ZSO nr 1, ul. Puszkina
26-28 lipca, godz. 10:00-14:00
wtorek – piłka nożna drużyn osiedlowych do 16 lat; środa – basketball; czwartek – piłka nożna drużyn osiedlowych do 16 lat
Miejsce: boiska na plaży przy ul. Wał Okrężny

Zajęcia bezpłatne dla dzieci od 6 lat. Obowiązują zapisy.
Termin: każda niedziela wakacji, godz. 11:00
OPIS: Golf uczy cierpliwości, zasad fair play i dążenia do perfekcji.
Uczestnicy dowiedzą się, czym jest golf, poznają jego historię, etykietę oraz reguły gry. Obok wiedzy teoretycznej, zdobedą praktyczne
umiejętności, w tym puttowania, chippowania (krótkie uderzenia),
gry z bunkra, nauki swingu golfowego.

Gorzowski Ośrodek Technologiczny – Park
Naukowo-Przemysłowy
Stanowice 29, 66-450 Bogdaniec
tel. 95 781 70 85
NAUKOWE PÓŁKOLONIE Z KLUBEM MŁODEGO
WYNALAZCY
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat.
Termin: lipiec / turnusy 5-dniowe
W programie:
- „Młody Wynalazca” – eksperymenty w laboratoriach
- „Od ziarenka do bochenka” – warsztaty wypiekania chleba
- Nauka gry w tenisa – zajęcia z wykwalifikowanym trenerem
- Naukowe podchody
- „Na tropie miodu” – warsztaty pszczelarskie
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Gorzowskie Wiadomości Samorządowe 

Miasto zaoszczędziło

prawie 4 miliony złotych
Oszczędności to wynik przeprowadzonych
postępowań przetargowych w ramach
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Przeprowadzone postępowania przetargowe na zadania „Przebudowa ulicy Towarowej wraz z przebudową ulicy Fabrycznej od skrzyżowania z ulicą Towarową do Ronda świętego Jerzego”, „Przebudowa obiektów mostowych w ul. Borowskiego wraz
z przebudową drogi od ul. Dąbrowskiego do ul. Wyszyńskiego” oraz „Budowa Żłobka na ul. Maczka przy
Przedszkolu Miejskim nr 17” wyłoniły oferty, które
okazały się w poszczególnych postępowaniach dużo
niższe, niż zakładały kosztorysy inwestorskie. Pieniądze, które pozostały do dyspozycji jako tzw. oszczędności poprzetargowe, osiągnęły kwotę prawie
4 mln zł Dzięki oszczędności, można je było przeznaczyć na ważne dla mieszkańców działania inwestycyjne, które przyczynią się do poprawy komfortu życia w mieście. Przedstawiamy inwestycje, które planujemy wykonać dodatkowo.

 900 tys. zł – przebudowa ul. Piłkar‑
skiej – II etap
Środki pozwolą dokończyć przebudowę ul. Piłkarskiej na odcinku od ul. Ryskiej do miejsca zakończenia robót w etapie I

!

 100 tys. zł – wykonanie regulacji stud‑

ni chłonnej w ul. Kmicica
To odpowiedź na liczne wnioski mieszkańców ul.
Kmicica, w której brak kanalizacji deszczowej oraz
ukształtowanie terenu utrudniają normalne korzystanie z ulicy podczas intensywnych opadów
deszczu, co jednocześnie powoduje zalewanie
części posesji wodami deszczowymi. Zadanie polegać będzie na zaprojektowaniu i odwodnieniu
terenu poprzez studnie chłonne naturalne, zbierające wody i odprowadzające do gruntu.

 50 tys. zł – przebudowa ul. Kostrzyńskiej
W związku z uruchomieniem Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia – Polska 2014‑2020
pojawiła się możliwość aplikowania o środki zewnętrzne w partnerstwie ze stroną niemiecką na
zrealizowanie ostatniego odcinka ulicy Kostrzyńskiej od nowo budowanego węzła drogi S3 do gra-

 40 tys. zł – budowa wybiegów dla psów
W parku Wiosny Ludów, dzięki tej inwestycji, możliwe będzie wyprowadzenie pupili i zapewnienie
im możliwości korzystania z wybiegu dla psów.

nicy miasta. Dzięki temu możliwe będzie przebudowanie całej ulicy Kostrzyńskiej, gdzie w ramach
środków zewnętrznych w programie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych planowane jest
przebudowanie całej ulicy Kostrzyńskiej od Placu
Słonecznego do węzła S3, a w ramach środków
z Interregu przebudowa odcinka już za nowym
węzłem drogi ekspresowej, co pozwoli na płynne
i bezpieczne poruszanie się pojazdów zmierzających w kierunku granicy polsko‑niemieckiej. Środki
te przeznaczone są na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach tego programu.

 50 tys. zł – budowa schodów tereno‑
wych przy ul. Fabrycznej i Wał Okrężny
Kwota dotyczy wybudowania dwóch nowych
ciągów schodowych i przebudowy pozostałych
trzech na błoniach przy ul. Fabrycznej i ul. Wał
Okrężny. W tym roku możliwe jest wykonanie
kompleksowej dokumentacji technicznej wraz
z decyzją administracyjną. Realizacja planowana
jest na rok przyszły.

 100 tys. zł – system ścieżek rowerowych

 600 tys. zł – przebudowa ul. Sosnkowskiego

Środki pozwolą na wykonanie dokumentacji
projektowych na ścieżki rowerowe, aby ich realizacja w I etapie zapewniła jak najkorzystniejsze połączenie istniejących dróg rowerowych
z nowo projektowanymi.

 150 tys. zł – skarpa przy budynku Plac

Słoneczny 12 A‑E (Gorzowskie Murawy)
W 2015 r. wykonano dokumentację projektową na
zabezpieczenie obsypującej się skarpy Gorzowskich
Muraw przy budynku Plac Słoneczny 12 A‑E murkiem oporowym. Zaprojektowane zostały również
schody na skarpie, dzięki którym mieszkańcy bezpiecznie będą pokonywać drogę do pracy czy szkoły.

 90 tys. zł – dostosowanie budynku Urzę‑  150 tys. zł
du Miasta przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 do
potrzeb osób niepełnosprawnych
Po otwarciu ofert na wykonanie windy budynku Urzędu Stanu Cywilnego, mającej na celu
usprawnienie osobom niepełnosprawnym korzystania z obiektu, najniższa, a zarazem jedyna oferta przekroczyła wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na realizację powyższego zadania. Zaproponowano przesunięcie kwoty 90 tys.
celem umożliwienia podpisania umowy na roboty budowlane.

korskiego, Chrobrego i Wełniany Rynek, ul. Jagiełły, od Chrobrego do Walczaka (zieleń przyuliczna),
skwerze przy ul. Orląt Lwowskich z zielenią przydrożną i skarpą prowadzącą od Bohaterów Warszawy do kompleksu PWSZ przy ul. Chopina.

– budowa ciągu pieszo
‑ spacerowego wzdłuż Kłodawki
To środki przeznaczone na wykonanie, w ramach
rewitalizacji miasta, koncepcji programowo
‑przestrzennej ok. 2,5 km ciągu pieszo
‑rowerowego nad Kłodawką, od ul. Roosvelta
przez park Wiosny Ludów, do ul. Nadbrzeżnej

 300 tys. zł

– modernizacja budynku
pod Urząd Miasta przy ul. Obotryckiej
To I etap prac projektowych rozbudowy UM, jak
również na wykonanie dokumentacji projektowej
i uzyskanie prawomocnych decyzji na budowę
windy wewnętrznej. To odpowiedź na potrzebę
zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym do budynku magistratu, w szczególności
w związku z planowaną przebudową Sali Obsługi.

 120 tys. zł – przebudowa pętli autobu‑

sowej przy ul. Marcinkowskiego
Środki pozwolą na wykonanie prac inwestycyjnych na istniejącej aktualnie pętli autobusowej
przy ul. Marcinkowskiego, w związku z wprowadzeniem na ulice miasta nowych autobusów.

 150 tys. zł – rewaloryzacja wybranych
terenów zieleni Miejskiego Obszaru Funk‑
cjonalnego w Gorzowie
Kwota pozwoli na przygotowanie dokumentacji
niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach działania 2.5 Rozwój terenów zieleni
w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Prace
wykonane zostaną na: skwerze w kwartale ul. Si-

Wykonanie dokumentacji wraz z budową
ul. Sosnkowskiego, na odcinku 250 m wraz z wykonaniem miejsc postojowych bezpośrednio przy
żłobku. Dzięki temu rodzice będą mogli w pełni korzystać z tego obiektu. Jednoczenie pozwoli to na
kompleksowe zrealizowanie ul. Sosnkowskiego do
miejsca połączenia z inwestycją deweloperską
Subwencja
W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie na przebudowę mostków w ul. Borowskiego
wraz z fragmentem tej ulicy, złożony został wniosek o dofinansowanie na 50% planowanej wartości robót, czyli na kwotę 4,5 mln w ramach subwencji ogólnej. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 4,4
mln zł Po otwarciu ofert na roboty budowlane okazało się, iż najniższa oferta nie przekracza 4,5 mln zł,
czyli połowę zakładanej wartości. Ponieważ warunki
dofinansowania zobowiązują nas do pokrycia 50%
wartości inwestycji ze środków własnych, pozostała
oszczędność w samej subwencji, jaką nam przyznano. Wobec powyższego wystąpiliśmy do ministerstwa z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeznaczenie zaoszczędzonych pieniędzy na inne inwestycje planowane do realizacji na drogach wojewódzkich wpisujących się w założenia programu.
Otrzymaliśmy zgodę na wykorzystanie tych środków zgodnię. W związku z tym planujemy przeznaczyć je na przebudowę ul. Konstytucji 3 Maja, na
odcinku od Sportowej do Sikorskiego wraz z częściową wymianą chodników od strony wewnętrznej wyspy dzielącej jezdnie i wykonaniu wzmocnienia nawierzchni poprzez wykonanie dwóch warstw.
Zadanie to oszacowano na kwotę 2 mln zł Pozostałe środki planujemy przeznaczyć na dofinansowanie planowanej przebudowy ul. Walczaka w zakresie budowy ronda turbinowego znajdującego się
w ciągu wojewódzkiej ulicy Jagiełły oraz na dalszym
jej odcinku do włączenia się w ulicę Warszawską.
Taki podział środków pozwoli na pełne wykorzystanie subwencji, co jest warunkiem koniecznym do
pozyskania tego dofinansowania w przyszłym roku
na sfinansowanie budowy drugiej jezdni ul. Myśliborskiej, która aktualnie jest w projektowaniu na odcinku od ronda Szczecińskiego do przyszłego ronda
przy połączeniu z Północną Obwodnicą
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PROGRAM
KAWKA
–

utrudnienia

w Śródmieściu
(etap 1)
Od 28 czerwca obowiązuje
nowa organizacja ruchu
na czas prowadzenia robót
związanych z budową sieci
cieplnej w ul. Borowskiego. Prace
są prowadzone etapami, tak
żeby ograniczyć do minimum
utrudnienia w ruchu.

Są WAKACJE?
Są REMONTY!
Dwa miesiące wakacji to
dobry czas na wykonanie
potrzebnych remontów
i innych inwestycji
oświatowych. W tym roku
przeznaczono na ten cel prawie
3 mln zł.

W pierwszej kolejności wykonawca przystąpił do budowy przyłączy
na odcinku ul. Borowskiego, między
skrzyżowaniem z ul. Mieszka I/Chrobrego i ul. Dąbrowskiego. Utrudnienia związane są z punktowymi zwężeniami jezdni do jednego pasa ruchu. Dodatkowo na potrzeby realizacji zadania wprowadzone są okresowe zakazy zatrzymywania się wzdłuż
północnej krawędzi ulicy. Od 4 lipca
planowane jest rozpoczęcie prac na
ul. Borowskiego, na odcinku od Armii
Polskiej do Mieszka I/Chrobrego wraz
ze skrzyżowaniem z ul. Armii Polskiej.
Tam jezdnia ulicy zwężona zostanie
do jednego pasa ruchu, a ruch będzie prowadzony wahadłowo. Na

omawianym odcinku ul. Borowskiego również nie będzie można parkować w trakcie robót.
Po zakończeniu każdego odcinka,
wykop będzie zasypywany i miejsce
prac utwardzane tymczasowo kruszywem. Dopiero po zakończeniu całości
prac przy danym kwartale/ulicy, wykonawca przystąpi do odtworzenia nawierzchni. W trakcie układania nowej
nawierzchni połowa jezdni ulic będzie
wyłączana z ruchu, a ruch będzie prowadzony wahadłowo i w razie konieczności wprowadzone zostanie ręczne
sterowanie ruchem. W kolejnych etapach programu KAWKA prace będą
realizowane na ul. Armii Polskiej, Dąbrowskiego, 30 Stycznia, Krzywouste-

go, Wybickiego. Wstępny harmonogram zajęcia pasa drogowego do końca roku przedstawia się następująco:
‑ ul. Borowskiego, Armii Polskiej
wraz z odejściami w ul. Krzywoustego, 30‑go Stycznia – lipiec/
sierpień 2016;
‑ ul. 30‑go Stycznia, Krzywoustego –
15 sierpnia/wrzesień 2016;
‑ ul. Dąbrowskiego wraz z przyłączami w ul. Łokietka (droga brukowa)
– wrzesień 2016;
‑ ul. Jagiełły, Wybickiego – październik/listopad 2016.

Za ponad 700 tys. zł zostaną wykonane prace adaptacyjne pomieszczeń w ośmiu gorzowskich przedszkolach. We wrześniu placówki te
będą gotowe do przyjęcia nowych
przedszkolaków. Większe remonty
będą w Zespole Szkół nr 20, gdzie
koszt modernizacji węzła cieplnego
wyniesie 230 tys. zł, w Szkole Podstawowej nr 4 (remont sali gimnastycznej za 140 tys. zł) oraz w Przedszkolu Miejskim nr 25 (70 tys. zł z przeznaczeniem na elewację budynku).
Planowane są też niezbędne prace

remontowe w 29 placówkach: w 13
przedszkolach, 4 szkołach podstawowych, w gimnazjum i w 11 zespołach
szkół. Prace będą dotyczyły głównie
remontów sanitariatów, kuchni, podłóg, ścian i sufitów w salach dydaktycznych, na klatkach schodowych
i na korytarzach, a także wymiany
wentylacji oraz instalacji: oświetleniowej, wodociągowej, odgromowej. Łącznie koszt remontów w budynkach wyniesie 530 tys. zł.
Sześć inwestycji zostanie przeprowadzonych przy przedszkolach i szko-

łach w ramach Budżetu Obywatelskiego. Przedszkole Miejskie nr 10
oraz Szkoły Podstawowe nr 4 i 17 zyskają nowe place zabaw. Przy Szkole
Podstawowej nr 12 powstanie ogródek dydaktyczny, a przy Szkole Podstawowej nr 15 – nowa bieżna. Przy
Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych zostanie wybudowany
minikompleks lekkoatletyczny.

Za utrudnienia przepraszamy.
Miejski Inżynier Ruchu

Emilia Cepa
na podstawie informacji
z Wydziału Edukacji

Owocna wizyta Cava De’ Tirreni
Od 2 do 5 czerwca delegacja
z Gorzowa gościła w mieście
partnerskim Cava de’Tirreni
we Włoszech. Nasze miasto
reprezentowały: radna Halina
Kunicka, dyrektor Zespołu
Szkół Gastronomicznych
Małgorzata Pawłowska i Dorota
Napiórkowska z Wydziału
Obsługi Inwestora i Biznesu.
Okazją do spotkania były uroczystości związane z 30. rocznicą partnerstwa miast Pittsfield (USA) i Cava de’Tirreni, połączone z obchodami Festiwalu Monte Castello. Poza delegacjami z Pittsfield i Gorzowa, w wydarzeniu brali udział przedstawiciele miasta
partnerskiego na Litwie – Kowna.

Współpraca edukacyjno‑kulinarna
Gorzowska
delegacja
spotkała się z przedstawicielami lokalnej szkoły o profilu hotelarsko
‑gastronomicznym.
Omówiono
możliwości współpracy z Zespołem

Szkół Gastronomicznych w Gorzowie i realizacji wspólnych projektów
w ramach programów e‑twinning
oraz Erasmus+. Podczas pobytu delegacji w Gorzowie w 2015 r. przedstawiono potencjał gorzowskiej
szkoły i projekt Studia Kulinarnego.
Chęć zawiązania współpracy między szkołami jest naturalną konsekwencją tych spotkań.

Dobre praktyki rewitalizacji
Podczas wizyty omówiono kwestie rewitalizacji centrum miasta
w kontekście zachowania jego historycznego charakteru. Dzięki remontom kamienic i dziedzińców,
przestrzeń ta pozostaje otwarta dla
mieszkańców i zachęca do spędzania czasu we wspólnocie.
Z kolei wizyta w Mediateca Marte była
okazją do zapoznania się z inicjatywą, w ramach której zrewitalizowano budynek w centrum Cava de’Tirreni i przekazano go w zarządzanie stowarzyszeniu. Obecnie to przestrzeń
dostępna bezpłatnie dla wszystkich
mieszkańców – z kawiarnią, salami

Fot.: archiwum Haliny Kunickiej

studyjnymi wyposażonymi w sprzęt
komputerowy i salami konferencyjnymi, które służą spotkaniom, dyskusji
i wymianie pomysłów. W ramach Mediateki działa galeria, w której znajdują
się prace znanego hiszpańskiego malarza Joan’a Miró.

centrum Medaarch FabLab, będącym laboratorium dla lokalnych
szkół, składającym się z 12 pracowni technologii cyfrowych, wyposażonych w innowacyjne maszyny
i technologie produkcyjne, poprawiające jakość życia.

Nowe technologie dla szkół

Dorota Napiórkowska,
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Delegacja z Gorzowa wzięła także udział w uroczystym otwarciu
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Gorzowskie Wiadomości Samorządowe 

ŻEBYBEZPIECZNIE WRÓCILI DO DOMU!
16 czerwca w Filharmonii
Gorzowskiej odbyła
się IV Konferencja
Młodzieży Wakacje bez
zagrożeń, zorganizowana
przez radną Grażynę
Wojciechowską i jej
fundację Czysta Woda.
W
tegorocznym
spotkaniu wzięło udział około 600
uczniów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Konferencję otworzył teledysk w wykonaniu zespołu
Paradox 21 z ZS nr 21. Następnie swoje umiejętności zaprezentował zespół Elektrogitary
z Zespołu Szkół Elektrycznych.
Po uroczystym powitaniu zaproszonych gości i uczestników przez Grażynę Wojcie‑
chowską, dyrektora biura wojewody Waldemara Gredkę
oraz prezydenta Gorzowa Jac‑
ka Wójcickiego, głos zabierali
prelegenci, którzy prezentowali, jak radzić sobie z zagrożeniami współczesnego świata, które
mogą spotykać młodzież podczas wakacji. Teresa Borucka,
kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Gorzowie, przedstawiając przestępczość nieletnich
i młodocianych w okręgu gorzowskim, obrazowo przedłożyła konsekwencje popełnionych
przestępstw, których dopuszcza się młodzież. Następnie wystąpili Wiktoria Augustyniak,
uczennica Gimnazjum nr 9, która recytowała urywek z książki Marka Kotańskiego „Sprzedałem się ludziom”, natomiast
Daniel Kopiec, uczeń IV LO zadeklamował fragment z książki Marka Kotańskiego „Ty zaraziłeś ich narkomanią”. Student
PWSZ Paweł Gancarz zagrał na
organach piosenkę swojego autorstwa pt.,, Wolność”.
Dr Mariusz Król przedstawił
konsekwencje zdrowotne zażywania dopalaczy i narkotyków.
Dr Anita Kucharska‑Dziedzic,
wykładowczyni Uniwersytetu Zielonogórskiego, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba i tegoroczna laureatka nagrody Polskiej
Rady Biznesu im. Jana Wejcherta, opowiedziała młodym ludziom,
czym jest stalking i cyberprzemoc.

Emil Błaszkowski z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego przedstawił problem prostytucji nieletnich w cyberprzestrzeni. Nadkom. Piotr Wi‑

Zarzycką‑Łubian z TPV Displays Polska oraz Marcinem jezierskim z Media Expert w Gorzowie przekazała pani profesor
55‑calowy telewizor i Xbox. Te

Fot.: Łukasz Kulczyński

śniewski z Wydziału Prewencji
KWP zaprezentował zagrożenia,
jakie czyhają w świecie wirtualnym. Następnie został zaprezentowany krótki film Michała Kopca, młodego gorzowianina, który, uległ ciężkiemu wypadkowi podczas wykonywania obowiązków pracy ratownika. Był
całkowicie sparaliżowany – paraliż czterokończynowy.
Tomasz Grzechnik, ordynator
oddziału chirurgii dziecięcej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie wraz
z Jerzym Dubielem z oddziału neurochirurgii dziecięcej, na
przykładach pacjentów hospitalizowanych na swoich oddziałach, przestrzegali przed nierozważnym korzystaniem z uciech
lata, wyjazdów nad jeziora, szczególnie akcentując skoki do wody
w miejscach nieznanych, które
skutkują złamaniem kręgosłupa
i trwałym kalectwem na całe życie. To właśnie dr Dubiel uratował
rdzeń kręgowy Michała Kopca.
Prelekcję dotyczącą dbania
o zdrowie i dobrą formę fizyczną i psychiczną przedstawiła prof. Alicja Chybicka, poseł na Sejm RP, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii
Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po zakończeniu prezentacji Grażyna
Wojciechowska wraz z Anną

sprzęty staną się już niebawem
stałym wyposażeniem nowo
powstającej Świetlicy Gorzowskiej w Klinice Transplantacji
Szpiku, Onkologii i Hematologii
Dziecięcej Akademii Medycznej
we Wrocławiu.
Znany w całej Polsce Krzysz‑
tof Rutowski przedstawił, jakie zagrożenia terrorystyczne, mogą nastąpić w Polsce
i na świecie nie tylko ze strony
Państwa Islamskiego, przekazał również informację, jak zachować się na wypadek ataku
terrorystycznego. Dr Piotr Grochowski, prodziekan AWF Gorzów, instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej przedstawił naukę udzielania pierwszej pomocy w praktyce i teorii.
Natalia Ślizowska, projektantka mody z Lipek Wielkich, zaprezentowała pokaz kolekcji letniej
w wykonaniu uczniów z ZS Elektrycznych, Ekonomicznych, AWF
Gorzów oraz Gimnazjum nr 20.
Podczas pokazu wystąpiła gorzowska piosenkarka KoY i tancerki z zespołu Mirage.
Na zakończenie pokaz taneczny
zaprezentowała Anna Patykie‑
wicz, instruktorka Zumba Fitness.
Stoiska bogate w materiały promujące zdrowie i zdrowy styl życia przedstawili: Słowianka, Wojewódzka
i Powiatowa Stacja Sanitarno
‑Epidemiologiczna w Gorzo-

wie, Koło Łowieckie Dzik, Liceum Plastyczne w Gorzowie,
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej AWF w Gorzowie,
Zespół Szkół nr 12 im. Jana III
Sobieskiego, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie. Po zakończeniu konferencji, na parkingu Filharmonii młodzież mogła zobaczyć pokaz pojazdów
specjalistycznych z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie oraz
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie. Honorowy
patronat nad konferencją objęli: wojewoda lubuski Władysław Dajczak i prezydent
Gorzowa Jacek Wójcicki.
Współpartnerami tegorocznej konferencji byli: Lubuski
Urząd Wojewódzki, Lubuski
Kurator Oświaty, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta
Gorzowa, CEA – Filharmonia
Gorzowska, Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie, Prze‑
mysław Janus Beauty Center,
Beata Tomaszewska z firmy FM
Word Polska, Magdalena Ba‑
lińska z Tchibo w Nova Park,
Natalia Ślizowska, projektantka mody oraz Anna Jankow‑
ska, opiekun medyczny konferencji.
Patronat medialny nad Konferencją objęła TVP 3 Gorzów, Telewizja
Teletop, Radio Plus Gorzów, Radio
Zachód, Radio Gorzów.
Wszystkim przyjaciołom, dar‑
czyńcom i prelegentom ser‑
decznie dziękujemy!
A młodzieży życzymy bez‑
piecznych wakacji.
Fundacja Czysta Woda
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Obywatelscy
ZWYCIĘZCY
W parku Wiosny Ludów
27 czerwca prezydent
Jacek Wójcicki ogłosił wyniki
głosowania mieszkańców
na pomysły zgłoszone
do piątej edycji budżetu
obywatelskiego.
Od 23 maja do 7 czerwca mieszkańcy oddali łącznie 15.340 kart.
Ważnych było 11.664 spośród nich
(11.093 papierowych i 571 elektronicznych), a nieważnych – 3.676.
Najczęściej popełniane błędy to:
brak podpisu, oddanie więcej niż
dwóch głosów na jednej karcie, oddanie dwóch lub więcej kart, błędne dane mieszkańców, zbyt niski
wiek, tj. poniżej 13 lat.
Zwycięzcy Budżetu
Obywatelskiego 2017
Okazało się, że wszystkie zwycięskie pomysły zdobyły rekomendację mieszkańców podczas spotkań dyskusyjnych, uzyskując dodatkowe 83 punkty. Ponadto gwarancję realizacji w 2017 r., zgodnie
z regulaminem, uzyskało jedno zadanie miękkie w kategorii ogólnomiejskiej.
Lista zwycięskich
zadań, które zostaną
zrealizowane w 2017 r.
Kategoria
ogólnomiejska:
* Rozbudowa skateparku w par‑
ku Kopernika (OG 1 – zadanie
twarde)
Wnioskodawca: Wojciech Pięta
Liczba głosów: 2.597; 83 dodatkowe punkty; suma: 2.680 głosów
Koszt: 734.400 zł
Projekt polega na rozbudowie istniejącego skateparku: zostanie zamontowana specjalna płyta, zmodernizowane stare urządzenia i pojawią się nowe.
* Aktywne warsztaty kulturalne
(OG 8 – zadanie miękkie)
Wnioskodawca: Irena Gwiazdowska
Liczba głosów: 296
Koszt: 81.000 zł
Projekt obejmuje organizację zajęć letnich dla dorosłych w formie aktywnych
warsztatów kulturalno‑artystycznych.
Zajęcia odbędą się w parku Wiosny Ludów (4 godz. dziennie od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie).

Kategoria rejonowa:
* Zawarcie
Uporządkowanie
przestrzeni ul. Śląskiej (R2)
Wnioskodawca: Jan Biernacki
Liczba głosów: 77; 83 dodatkowe
punkty; suma: 160 głosów
Koszt: 190.000 zł
Projekt polega na odtworzeniu
trawników, nasadzeniu drzew i krzewów na kilku stworzonych klombach, wyposażeniu w małą architekturę (ławki i kosze uliczne), malowaniu na ulicy znaków poziomych wytyczających strefę parkingową.
* Zakanale
Wielopokoleniowy
plac zabaw przy
ul. Strażackiej (R8)
Wnioskodawcy: Angelika Zacierka
i Albert Madej
Liczba głosów: 1.171; 83 dodatkowe punkty; suma: 1.254 głosów
Koszt: 120.000 zł
Projekt polega na budowie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem,
wyposażonego w wieżę ze zjeżdżalnią i siatką do wspinaczki, podwójną huśtawkę, huśtawkę wagową, ławeczkę, piaskownicę, 2 bujaki, karuzelę krzyżową, oraz na budowie siłowni zewnętrznej obok placu.
* Śródmieście/Centrum
Remont przejścia dla pieszych
oraz schodów przy ul. Reymon‑
ta (R13)
Wnioskodawca: Jadwiga Klimanowska
Liczba głosów: 433; 83 dodatkowe
punkty; suma: 516 głosów
Koszt: 270.000 zł
Projekt obejmuje rozebranie istniejącego chodnika i schodów oraz wykonanie nowego chodnika i schodów terenowych z kostki brukowej
oraz wykonanie odwodnienia.
* Piaski
Utwardzenie ul. Kmicica (R 18)
Wnioskodawca: Karina Kowalska
Liczba głosów: 1003; 83 dodatkowe punkty; suma: 1086 głosów
Koszt: 293.374 zł
Projekt przewiduje utwardzenie
kostką betonową ul. Kmicica.
* Staszica
Przebudowa i budowa schodów
oraz remont chodnika
– ul. Matejki i Fredry (R 25)
Wnioskodawcy: Helena Chłodnicka
i Jan Majewski
Liczba głosów: 692; 83 dodatkowe
punkty; suma: 775 głosów
Koszt: 250.000 zł
Projekt polega na przebudowie schodów wraz z chodnikiem do ul. Że-

romskiego, budowie nowych schodów do przejścia dla pieszych przy
ul. Fredry, budowie schodów z chodnikiem do ul. Matejki oraz remoncie
chodnika do ul. Dunikowskiego.

Projekt polega na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na
odcinku 96 m oraz zamontowaniu
trzech lamp solarno‑wiatrowych.

* Wieprzyce/Osiedle Słoneczne
Rewitalizacja skweru przy
skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej
i Dobrej (R30)
Wnioskodawca: Lucyna Kandel
‑Feliczak
Liczba głosów: 565; 83 dodatkowe
punkty; suma: 648 głosów
Koszt: 280.000 zł
Projekt polega na utwardzeniu
ścieżki prowadzącej przez środek
skweru oraz wybudowaniu nowych ścieżek, na odrestaurowaniu
zieleni, w tym dokonaniu nowych
nasadzeń, wyposażeniu skweru
w ławki, kosze oraz renowacji muru.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem pod głosowanie nie zostały
poddane zadania oświatowe. Podczas dwóch spotkań dyskusyjnych
do realizacji w 2017 r. wybrano cztery zadania z 39 zgłoszonych, tzn.:
1. budowę
sportowo
‑rekreacyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Towarowa 21. Wnioskodawca: Urszula
Niemirowska. Kwota: 350.000 zł
2. budowę boiska przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1,
ul. Dunikowskiego 5. Wnioskodawca: Joanna Fabisiak. Kwota:
146.149 zł
3. przebudowę kompleksu boisk przy
Zespole Szkół Elektrycznych, ul. Dąbrowskiego 33. Wnioskodawca: Stanisław Jodko. Kwota: 300.000 zł
4. montaż stojaków rowerowych
wraz ze skrzynką na narzędzia,
ul. Dąbrowskiego 32‑33. Wnioskodawca: Wojciech Pięta. Kwota: 6.000 zł
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 do rozdysponowania było
4.080.000 zł, czyli 2.448.000 zł na kategorię rejonową oraz po 816.000 zł na
kategorie: ogólnomiejską i oświatową. W najbliższym czasie prezydent
zdecyduje, co z ponad 500 tys. zł, które pozostały w kategorii rejonowej.

* Manhattan
Remont nawierzchni jezdni ul.
Grota‑Roweckiego (R 38)
Wnioskodawca: Grzegorz Adamski
Liczba głosów: 321; 83 dodatkowe
punkty; suma: 404 głosów
Koszt: 220.000 zł
Projekt polega na korekcyjnym frezowaniu istniejącej podbudowy
betonowej i wykonaniu nowej warstwy asfaltowej na odcinkach, które
nie zostały przebudowane. Ponadto zostanie przeprowadzona regulacja włazów studni kanalizacyjnych i kratek ściekowych.
* Górczyn
Przebudowa ul. Siewnej (R 50)
Wnioskodawca: Zbigniew Tumi‑
łowicz
Liczba głosów: 609; 83 dodatkowe
punkty; suma: 692 głosów
Koszt: 302.000 zł
Budżet Obywatelski 2017 w licz‑
bach
Gorzowianie oddali 10.065 ważnych
głosów na 8 zadań w kategorii ogólnomiejskiej i 11.544 na 59 zadań
w kategorii rejonowej.
Najwięcej ważnych głosów oddano na zadania na Zakanalu – 2.401,
a najmniej na Zawarciu – 212. W pozostałych rejonach liczba oddanych
ważnych głosów kształtuje się w następujący sposób: Piaski – 2.017; Górczyn – 1.897; Staszica – 1.608; Man
hattan – 1.148; Wieprzyce/Osiedle Słoneczne – 1.132; Śródmieście/
Centrum – 1.129. Wykaz wszystkich zadań z liczbą zdobytych punktów znajduje się na www.gorzow.
pl w Zakładce Dialog Społeczny. To
kobiety zdecydowanie wykazały

Anna Zaleska,
Biuro Konsultacji
Społecznych i Rewitalizacji

się większą aktywnością obywatelską – swoje głosy oddały 6.452 panie. Natomiast liczba głosujących panów wyniosła 5.212. Najstarszą osobą głosującą była 100‑latka (głosy
na zadania: 1. Wyznaczenie siedmiu
wzgórz na terenie miasta oraz ich
trwałe oznakowanie, 2. Wielopokoleniowa strefa rekreacji wzdłuż Kłodawki przy ul. Dąbrowskiego i Krasińskiego) Najbardziej aktywną grupą wiekową w głosowaniu były osoby powyżej 60. roku życia (3.453 głosów) oraz 30‑latkowie (2.061). Natomiast najmłodsi zdecydowali o zwycięstwie zadania pn. rozbudowa skateparku w Parku Kopernika, choć
na to zadanie głosowali także starsi,
w tym sześć osób z przedziału wiekowego 90‑100 lat.

7

8

Gorzowskie Wiadomości Samorządowe 

Nr 6/209 lipiec 2016

9

10

Gorzowskie Wiadomości Samorządowe 

Najzdolniejsi

UCZNIOWIE
NAGRODZENI

13 czerwca prezydent
Gorzowa Jacek Wójcicki
wręczył uczniom
gorzowskich szkół stypendia
naukowe i artystyczne za
wybitne osiągnięcia w roku
szkolnym 2015/2016.
– Gratuluję wam tego, że jesteście tak mocno zaangażowani. Ja
nie miałem przyjemności odbierać stypendium, więc trochę wam
zazdroszczę. Ale zazdroszczę wam
jeszcze jednej rzeczy – wakacji.
Prawdziwych dwóch miesięcy wolnego czasu. Gratuluję i chcę, żebyście spędzili ten czas wyjątkowo dobrze, realizując swoje pasje, bawiąc

się, korzystając z życia – mówił prezydent podczas uroczystości wręczenia stypendiów w Filharmonii
Gorzowskiej.
Do Wydziału Edukacji wpłynęło 101
wniosków o stypendia za osiągnięcia naukowe i artystyczne uczniów.
Po wnikliwej analizie, do otrzymania stypendiów wytypowano 95
uczniów gorzowskich szkół, którzy reprezentowali nasze miasto
w olimpiadach ogólnopolskich
i międzynarodowych, konkursach
przedmiotowych i artystycznych.
PRZYZNANO STYPENDIA:
I stopnia – 14, w tym 2 artystyczne,
w kwocie po 1.500 zł,
II stopnia – 28, w tym 4 artystyczne,
w kwocie po 1.000 zł,
III stopnia – 34, w tym 2 artystyczne,
w kwocie po 500 zł,
IV stopnia – 19, w kwocie po 300 zł
Koszt stypendiów naukowych
i artystycznych Miasta Gorzowa
w 2016 roku wyniósł 71.700 zł

MOTYLE

znów polecą do ludzi kultury!
Prezydent Gorzowa
zaprasza mieszkańców
do składania wniosków
o Nagrodę Kulturalną
oraz Nagrodę Honorową
Mecenas Kultury – Gorzów
Przystań.
NAGRODA KULTURALNA
PREZYDENTA GORZOWA
Prezydent Gorzowa, w drodze konkursu, przyznaje maksymalnie dwie nagrody kulturalne w jednym roku, 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. Nagrodę stanowi
pamiątkowa statuetka oraz kwota pieniężna.

NAGRODA HONOROWA MECENAS
KULTURY – GORZÓW PRZYSTAŃ
Prezydent Miasta przyznaje corocznie jedną nagrodę honorową Mecenas Kultury – Gorzów Przystań. Wskazuje laureata spośród dwóch kandydatur rekomendowanych przez kapitułę. Nagroda może być przyznana pełnoletniej osobie fizycznej lub
podmiotom wyróżniającym się we
wspieraniu i promowaniu życia kulturalnego Gorzowa. Nagrodę stanowi honorowy tytuł Mecenas Kultury
– Gorzów Przystań.

Kto może wnioskować?
Wniosek, zarówno o nagrodę kulturalną, jak i nagrodę honorową,
może złożyć pełnoletni mieszkaniec Gorzowa lub podmiot, który
posiada siedzibę na terenie miasta.

Sposób, miejsce i termin składania wniosku
Wnioski o przyznanie nagród składa się na formularzach do 5 września w Kancelarii Ogólnej Urzędu
Miasta Gorzowa, ul. Sikorskiego 3‑4
lub drogą pocztową na adres: Urząd
Miasta Gorzowa, ul. Sikorskiego 3‑4,
66‑400 Gorzów Wlkp. O terminie złożenia wniosku decyduje data stem-

Fot.: Łukasz Kulczyński

Od roku 1997 nagrodzono 865
uczniów. Grono tych, którzy przynoszą chlubę miastu, powiększyło się o kolejnych 95 stypendystów, nieprzeciętnie uzdolnionych,
których rozwojowi sprzyja wsparcie wspaniałych nauczycieli. Nasze
miasto corocznie może poszczycić się laureatami i finalistami wielu dyscyplin na wszystkich szczeblach. Stypendia przyznawane są
pla pocztowego. Wnioski złożone
po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. W przypadku, gdy wnioski
nie spełniają wymogów określonych
w § 7, ust. 2 oraz § 10, ust. 2 Uchwały Nr XXX/334/2012 Rady Miasta Gorzowa z 30 maja 2012 r. oraz Uchwały Nr XLIV/507/2013 z 27 lutego 2013
r. lub zostanie złożony w innej formie niż formularz określony powyższą uchwałą, nie podlega rozpatrzeniu. W budżecie miasta zaplanowano
w tym roku kwotę 18 tys. zł na nagrody kulturalne określone w uchwale.
Zostaną one wręczone podczas Gali
Inauguracji Sezonu Kulturalnego.
Wydział Kultury i Sportu

na mocy Uchwały Nr XI/96/2015
Rady Miasta Gorzowa z 7 maja 2015
r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych i artystycznych dla młodzieży szkolnej
oraz nagradzania szkół za osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
Wydział Edukacji, bpr

Uchwała Nr XXX/334/2012
Rady
Miasta
Gorzowa
z 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa
oraz Nagrody Honorowej Mecenas Kultury oraz Uchwała Nr
XLIV/507/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustanowienia Nagrody
Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Nagrody Honorowej Mecenas Kultury – Gorzów
Przystań reguluje sprawy przyznawania i wręczania nagród kulturalnych Prezydenta Miasta.
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JESTEŚ
?
TWÓRCZY?
Sięgnij po stypendium!

Prezydent Miasta zaprasza
wszystkie osoby zajmujące
się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury
oraz opieką nad zabytkami
do składania wniosków
o przyznanie stypendium.
Stypendia przyznawane są według następujących kategorii:
1) Stypendia twórcze w dziedzinach:
‑ taniec,
‑ muzyka,
‑ film,
‑ teatr,

GORZÓW

czy Gorzów

Wielkopolski?
Czy zdarzyło się
Wam – gorzowianom
– tłumaczyć, gdzie
mieszkacie? I że mówiąc
Gorzów Wielkopolski, nie
macie na myśli żadnego
miasta położonego
w województwie
wielkopolskim? Mnie
zdarzyło się to nie raz.
W poprzednim numerze Gorzowskich Wiadomości Samorządowych obalaliśmy mit, że zmiana nazwy miasta pociąga za sobą

‑ literatura,
‑ sztuki wizualne,
‑ opieka nad zabytkami.
2) Stypendia związane z upowszechnianiem kultury, w dziedzinach:
‑ animacja i edukacja kulturalna,
‑ zarządzanie kulturą i wspieranie
rozwoju kadry kultury.
Wniosek należy wypełnić i złożyć
do 30 października na formularzu
dostępnym na BIP i w zamkniętej
kopercie, opatrzonej wizytówką
zgodną ze wzorem, bezpośrednio
w Kancelarii Urzędu Miasta Gorzowa, przy ul. Sikorskiego 3‑4, 66‑400
Gorzów Wlkp. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. Wniosek złożony po wyznaczonym terminie nie
podlega rozpatrzeniu. Do wniosku
można dołączyć oryginał aktualnej opinii, rekomendacji wystawiowielkie koszty, zarówno dla budżetu miasta, jak i dla mieszkańców.
W tym numerze postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy zmiana
nazwy naszego miasta z „Gorzów
Wielkopolski” na „Gorzów” może
wpłynąć negatywnie na jego wizerunek na arenie ogólnopolskiej,
czyli obalimy…
…MIT UTRATY WIZERUNKU
Od 1999 roku jesteśmy jedną
z dwóch lubuskich stolic, z siedzibą wojewody. Obecnie sama nazwa tej siedziby, która brzmi: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, wzbudza
konsternację. Trudno jest też wytłumaczyć zarówno turystom, jak
i inwestorom – szczególnie zagranicznym, obecną nazwę naszego
miasta. Po dość długim tłumaczeniu powojennych dziejów Gorzo-

nej przez instytucję związaną z kulturą, szkołę, uczelnię, związek twórczy, lub osobę powszechnie uznaną za dokonania twórcze lub pozycję w środowisku kulturalnym miasta. Wniosek może być też wzbogacony o załączniki w postaci kserokopii lub plików w wersji elektronicznej katalogów wystaw, recenzji,
reprodukcji, wybranych utworów
i innych materiałów potwierdzających dorobek kandydata. Podstawowym kryterium przyznania stypendium jest program kandydata.
W przypadku przyznania stypendium, stypendysta podpisuje
umowę stypendialną oraz w terminie do końca lutego roku następnego składa sprawozdanie
z jego realizacji.
Stypendium Miasta Gorzowa można otrzymać trzykrotnie.
Wydział Kultury i Sportu
wa na ich twarzy często nadal pozostaje pytanie o obecną nazwę.
Ponadto, żadne miasto wojewódzkie nie ma w nazwie przymiotnika
dookreślającego jego położenie.
Taki przymiotnik oznacza miasto
małe, którego lokalizację identyfikuje się poprzez nazwę regionu,
w którym się znajduje. Dodatkowo, w przypadku Gorzowa Wielkopolskiego przymiotnik ten wprowadza w błąd, wskazując na region, w którym nas nie ma.
Należy oczekiwać raczej, że zmiana wpłynie pozytywnie na wizerunek naszego miasta, uporządkuje naszą przynależność do regionu
lubuskiego. W przyszłości unikniemy pomyłek i tłumaczenia się z nazwy naszego miasta.
Emilia Cepa

Architekt Miejski
Dariusz Górny
e-mail: dariusz.gorny@um.gorzow.pl
tel. 602 491 302
Biuro Egzekucji Administracyjnej
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: bea@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 740
Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji
ul. Sikorskiego 8-9
e-mail: bsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 893
Biuro Miejskiego Rzecznika Kon‑
sumentów i Spraw Mieszkańców
ul. Orląt Lwowskich 1
e-mail: brk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 747
Biuro Promocji
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: bpr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 535
Biuro Zarządzania Systemami
Informatycznymi
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: bsi@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 545
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy
ul.Obotrycka 6
e-mail: bhp@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 851
Straż Miejska
ul. Myśliborska 34
e-mail: ksm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 728
po godz. pracy UM - 697 662 343
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Kazimierza Wielkiego 1
e-mail: usc@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 891
Wydział Administracyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wad@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 560
Wydział Audytu Wewnętrzne‑
go, Kontroli i Analiz
ul. Myśliborska 34
e-mail: aka@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 862
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
ul. Obotrycka 6
e-mail: kos@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 652

Fot.: Bartłomiej Nowosielski

11

12

Gorzowskie Wiadomości Samorządowe 

PRZEWODNIK PO URZĘDZIE

Wydział Budżetu i Rachunkowości
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wbr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 603
Wydział Edukacji
ul. Okólna 2
e-mail: wed@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 750
Wydział Geodezji i Katastru
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wkg@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 653
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego
ul. Myśliborska 34
e-mail: wgt@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 763
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami i Majątku
ul.Sikorskiego 3-4
e-mail: wgm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 605
Wydział Inwestycji
i Remontów Dróg
ul. Myśliborska 34
e-mail: win@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 798
Wydział Komunikacji
ul. Myśliborska 34
e-mail: wkm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 720
Wydział Kultury i Sportu
ul. Okólna 2
e-mail: wks@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 841
Wydział Obsługi Inwestora
i Biznesu
ul. Myśliborska 34
e-mail: wob@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 830
Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 812
Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wor@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 531
Wydział Podatków i Opłat
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wpo@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 647

Uroczysta

sesja Rady Miasta
Nieodłącznym elementem
obchodów rocznicy lokacji
miasta jest uroczysta sesja
Rady Miasta Gorzowa,
podczas której wręczane są
zasłużonym mieszkańcom
Odznaki Honorowe Miasta
Gorzowa Wlkp. 2 lipca
odznaki otrzyma siedem
osób.
Porządek obrad sesji Rady Miasta
Gorzowa 2 lipca:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości

2. Wręczenie Odznak Honorowych
Miasta Gorzowa
3. Wystąpienia zaproszonych gości
Uroczystości na placu Grunwaldzkim
rozpocznie o godz. 11.00 pokaz musztry paradnej uczniów Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących.
O 11.15 rozpocznie się uroczysta sesja.
W samo południe wystąpią zespoły
uczestniczące w XXIII Międzynarodowym Festiwalu Tańca Folk Przystań.
Zapraszamy gorzowian do uczestnictwa w uroczystościach.
Biuro Promocji
Odznaczeni Odznaką Honorową
Miasta Gorzowa podczas sesji 2 lipca:
Marian Wieczorek oraz Stanisław Piotr Kupidura – założyciele Bokserskiego Klubu Sporto-

Pozbądź się AZBESTU!
Gorzów od 2014 r. realizuje lokalny program usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach „Programu
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009‑2032”.
Program jest dofinansowywany ze
środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze. W ramach
dotacji, całkowita ilość odpadów
poddanych unieszkodliwieniu wyniosła w 2014 r. 89,5 ton, a w 2015
r. – 109,84 ton. Razem to 199,34 ton.
W 2016 na realizację zadania przyznano miastu wstępne dofinansowanie. Przewiduje się usunięcie w tym
roku ok. 66 t wyrobów zawierających
azbest. Przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest ze
stycznia 2016 wskazuje, iż na terenie
Gorzowa znajduje się 2.243,90 t azbestu w budownictwie mieszkaniowym,
przemysłowym, w gospodarstwach
rolnych, rodzinnych ogrodach działkowych, budynkach użyteczności publicznej jak również azbestu zmagazynowanego na posesjach.

Dlaczego należy
usunąć azbest?

Ze względu na szkodliwość wyrobów
azbestowych dla zdrowia, ich produkcja została zakazana w Polsce ustawą
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu
oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 marca 2003 r., całko-

wity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r.

Koniecznie sprawdź,
czy azbest jest
w twoim domu!

Koniecznie sprawdź, czy azbest jest
w twojej szkole, przedszkolu, firmie!
Nie usuwaj azbestu samodzielnie! Jeśli musisz usunąć wyroby azbestowe
ze swojego gospodarstwa, nieruchomości, obiektu, pamiętaj, że może
tego dokonać tylko specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników. Jedynie taka firma może prawidłowo usunąć azbest,
nie narażając na niebezpieczeństwo
Ciebie, Twoich bliskich i podopiecznych oraz sąsiadów. Kontakt do upoważnionych firm w regionie uzyskasz
w Urzędzie Miasta, Urzędzie Marszałkowskim oraz w intrenecie.

O czym należy
pamiętać, gdy musisz
usunąć azbest?

• wszystkie prace związane z usuwaniem azbestu muszą być prowadzone na mokro. Zapobiega to uwalnianiu
włókien azbestowych do powietrza
i minimalizuje ich wdychanie do płuc;
• zdemontowane wyroby zawierające azbest są niebezpiecznymi

wego ORKAN (wnioskodawca:
Bokserski Klub Sportowy ORKAN)
Bronisław Szpakowski – inżynier
budowlany
(wnioskodawca: Klub Pioniera Miasta Gorzowa)
Danuta Błaszczak – dyrektor Miejskiego Ośrodka Sztuki
(wnioskodawca: Prezydent Miasta
Gorzowa)
Jan Świrepo – wicewojewoda lubuski w latach 2008‑2015
(wnioskodawca: Rada Miasta Gorzowa)
Piotr Piektun – inżynier leśnictwa
(wnioskodawca: Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Leśnictwa
i Drzewnictwa)
Augustyn Jagiełło – gorzowski plastyk
(wnioskodawcy: Miejskie Centrum
Kultury, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Koło Związku Sybiraków)

odpadami i zakazane jest ich powtórne wykorzystywanie;
• niebezpieczne odpady zawierające azbest muszą być unieszkodliwione poprzez składowanie w odpowiednio wyznaczonych do tego
miejscach – nie mogą być pozostawiane na terenie posesji, bądź wyrzucane na „dzikie wysypiska”.

Przeprowadź kontrolę

Właściciel gospodarstwa, nieruchomości, obiektu, ma obowiązek skontrolować, czy na jego terenie znajdują się wyroby azbestowe oraz dokonać oceny ich stanu
technicznego. Wyroby zawierające
azbest zakwalifikowane do wymiany muszą być usunięte, natomiast
wyroby nieuszkodzone mogą być
bezpiecznie użytkowane do momentu kolejnej kontroli. Do 2032
roku wszystkie wyroby zawierające
azbest muszą być usunięte.

Dokonaj
inwentaryzacji

Koniecznie przeprowadź inwentaryzację zastosowanych wyrobów zawierających azbest. Jeden egzemplarz stosownej informacji o rodzaju, ilości i miejscach wykorzystywania
wyrobów azbestowych, czasie i sposobie ich usuwania oraz czasie i sposobie zastąpienia ich wyrobami nieszkodliwymi przekazuj odpowiednio:
‑ wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta
‑ pozostałym podmiotom (w tym placówkom oświatowym): marszałkowi
województwa co roku do 31 stycznia.
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Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wso@um.gorzow.pl
biuro dowodów osobistych
tel. 95 73 55 573
ewidencja ludności
tel. 95 73 55 512

Przeprowadź ocenę
stanu technicznego

Informacje o stanie wyrobów
azbestowych znajdujących się
w Twoim gospodarstwie, nieruchomości, obiekcie, zamieść
w arkuszu „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
azbest”. Arkusze do oceny uzyskasz w Urzędzie Miasta. Pamiętaj, uczciwa i rzetelna inwentaryzacja są niezbędne dla zdrowia
Twojego, Twoich podopiecznych
i Twoich bliskich.

Gdzie można uzyskać
informacje i pomoc?

Wszelkie informacje na temat usuwania wyrobów zawierających
azbest, w tym informacje o profesjonalnych firmach oraz składowiskach odpadów azbestowych,

Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26
e-mail: wss@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 801

uzyskasz w Urzędzie Miasta Gorzowa i na miejskiej stronie internetowej w zakładce Azbest: http://
www.gorzow.pl/PL/3169/Azbest/

wości złożenia wniosku o dofinansowanie usunięcia azbestu w roku
2017. Termin składania wniosków na
2017 r. upływa 30 listopada 2016 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału
w Programie i skorzystania z możli-

Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

O żużlu…

z Piotrem Paluchem, radnym Rady Miasta Gorzowa

wę, pielęgnować tuje, nadawać im
kształty. Najbardziej relaksują mnie
wszystkie działania czynne. Jeżdżę
też razem z synem na crossie.

Co Pan uważa za swój
największy osobisty
sukces?

Patrząc na ten sport, to że jestem
zdrowy i cały. Druga sprawa, że pomogłem drużynie w wielu osiągnięciach. Indywidualnie nigdy nie
byłem kozakiem, zawsze jeździłem
dla drużyny. A moim indywidualnym osiągnięciem jest to, że przez

Wydział Urbanistyki
i Architektury
ul. Myśliborska 34
e-mail: wua@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 644
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta spotykają się
z mieszkańcami w Urzędzie Miasta
Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3‑4,
I piętro, pok. nr 217
Przewodniczący
Robert Surowiec
Okręg nr 5 (Górczyn)
Platforma Obywatelska
21 czerwca, godz. 15.00-16.30
e-mail: r.surowiec@ecf.pl
tel. 95 73 55 544

W jaki sposób żużel
pojawił się w Pana
życiu?

W czasach mojego dzieciństwa mój
tata miał motorower „komarek” i czasami dawał mi nim pojeździć i tak od
„komarka” zacząłem przygodę związaną z szybkością. Później starsi koledzy dawali mi pojeździć motocyklami „wueska”. W wieku 14 lat kierowałem dużym, ciężkim Junakiem i bardzo mnie to wkręciło. W międzyczasie chodziłem na mecze gorzowskiej
Stali. Pewnego razu na meczu z Rybnikiem ogłoszono nabór do szkółki
żużlowej, miałem wtedy 15 lat. Następnego dnia przeszedłem z domu
na stadion 7 km, aby się zapisać. Po
próbnych jazdach zostałem przyjęty i przeszedłem sito selekcji. W 1987
roku zdałem licencję w Grudziądzu.
I tak jestem związany ze Stalą Gorzów
ponad 30 lat i jestem z tego dumny.

Wydział Strategii Miasta
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 843

Wiceprzewodniczący
Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Ludzie dla Miasta
28 czerwca, godz. 15.00-16.30
e-mail: syskazbigniew@wp.pl
tel. 695 577 184

Fot.: archiwum Piotr Paluch

ponad 20 lat reprezentowałem Stal
Gorzów i nie opuściłem tego klubu, nawet jak było bardzo źle. Poza
tym, szacunek kibiców, to że jestem
dobrze przez nich postrzegany, jest
dla mnie osobistym sukcesem

Jak Pan odpoczywa?
To trudne, bo żużel wiąże się z ciągłymi wyjazdami. Zajmuję się juniorami, jeździmy praktycznie po całej
Polsce. Podjąłem również studia na
gorzowskim AWF-ie. Tego czasu nie
jest za wiele W domu poświęcam
go mojej rodzinie. Poza tym lubię
zajmować się ogrodem, kosić tra-

A więc jest Pan
studentem…

Tak, jestem studentem II roku Akademii Wychowania Fizycznego
w Gorzowie na kierunku wychowanie fizyczne. Wiedza z metodyki, psychologii, dietetyki i innych
przedmiotów przydaje się i pomaga mi jeszcze bardziej się rozwijać.
To jest główny cel, by cały czas iść
do przodu, a nie stać w miejscu.
Człowiek całe życie się uczy.

Jan Kaczanowski
Okręg nr 3 (Staszica)
Gorzów Plus
14 czerwca, godz. 15.00-16.30
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540
Sebastian Pieńkowski
Okręg nr 5 (Górczyn)
Prawo i Sprawiedliwość
11 maja, godz. 15.00-16.30
e-mail: sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349
Okręg nr 1 (Zawarcie)
Maria Surmacz
Prawo i Sprawiedliwość
tel. 95 73 55 544
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Patryk Broszko
Platforma Obywatelska
e-mail: patryk.broszko@gmail.com
tel. 602 404 777
Piotr Paluch
Gorzów Plus
e-mail: ppaluch@rada.gorzow.pl
tel. 502 047 414
Grzegorz Musiałowicz
Ludzie dla Miasta
21 czerwca, godz. 15.30-16.30
e-mail: stow@wp.pl
tel. 603 289 599

Piotr Zwierzchlewski
Gorzów Plus
15 czerwca, godz. 12.00-13.00
e-mail: pzwierzchlewski@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Paweł Ludniewski
Prawo i Sprawiedliwość
e-mail: p.ludniewski@wp.pl
tel. 603 901 992
Halina Kunicka
Platforma Obywatelska
e-mail: halinakunicka@tlen.pl
tel. 605 601 879
Jerzy Wierchowicz
Nowoczesny Gorzów
e-mail: jerzywierchowicz@op.pl
tel. 603 942 739
Marcin Kurczyna
Gorzów Plus
e-mail: marcin.kurczyna@wp.pl
tel. 502 154 433
Okręg nr 3 (Staszica)
Tomasz Rafalski
Prawo i Sprawiedliwość
e-mail: rafalski.tomek@wp.pl
tel. 95 73 55 540
Jerzy Synowiec
Nowoczesny Gorzów
e-mail: adwokaci@blink.pl
tel. 95 73 55 540
Izabela Piotrowicz
Platforma Obywatelska
e-mail: piotrowicz.iza@gmail.com
tel. 531 501 889
Aleksandra Górecka
Gorzów Plus
tel. 660 274 903

Będzie Pan
namawiał syna na
sport żużlowy?

Oskar w wieku 4 lat, gdy ledwo
nauczył się jeździć rowerem, na
urodziny dostał mały motorek
crossowy i od razu wsiadł, a potem przejechał się po ogrodzie.
Pomyślałem wtedy, że ma jazdę w
genach. Później był większy motor i tak jeździ na crossie do dziś.
Jeżeli będzie chciał jeździć na
żużlu, to z pewnością mu pomogę, ale to musi być jego decyzja.
Teraz również trenuje judo i odnosi sukcesy, gra w piłkę nożną i
godzi to z nauką.

Co jest najbardziej
ekscytujące
w żużlu?

W tym sporcie najbardziej ekscytujące jest wygrywanie, wyprzedzanie
rywali i szybkość, wtedy jest adrenalina. Ale także szacunek i podziw kibiców, że się dobrze pojechało, i fajny kontakt z ludźmi. Będąc zawodnikiem, nigdy nie odmawiałem rozmów, zdjęć, autografów. My jesteśmy dla tych ludzi, którzy przychodzą na stadion żużlowy. Wiadomo,
że jak się wygrywa, to się też zarabia,
ale żużel jest takim sportem, gdzie
trzeba duże pieniądze zainwestować. Czasem może nie wyjść.

O przygodzie z piłką ręczną…
z Tomaszem Rafalskim, radnym Rady Miasta
Jak zaczęła się Pana
przygoda ze sportem?

Przygodę ze sportem rozpocząłem od
pływania. Jako pierwszoklasista zacząłem chodzić na lekcje pływania. Trwało
to trzy lata i było coraz poważniejsze,
trzeba było wstawać coraz wcześniej.
Było to też coraz mniej przyjemne dla
mnie (uśmiech). W III klasie musiałem
zdecydować się na jedną ze szkół, żeby
kontynuować pływanie. Miałem się
przenieść do „siedemnastki”, a mieszkałem 100 m od SP 15, gdzie była piłka
ręczna, i tak wyszło – już teraz trudno
mi sięgnąć pamięcią, dlaczego – że zacząłem grać w piłkę ręczną. Zacząłem
treningi w piętnastce.

Udało się Panu
osiągnąć sukcesy
ze swoją szkolną
drużyną?

Udało nam się zająć 8. miejsce na
Mistrzostwach Polski. Uważam, że
to był całkiem dobry wynik.

Na jakiej
pozycji Pan grał?

Przeważnie rozgrywającego, chociaż epizodycznie prawie na każdej
pozycji, oprócz bramkarza, ale lewy
rozgrywający to była moja nadana
pozycja i została przez całą moją karierę sportową.

Ma Pan przygodę
związaną z piłką
ręczną? Taką, którą
wspomina
Pan po latach?

Tak, mam takie przygody (uśmiech).
Sięgnę do takiej z wcześniejszych

Mówi się wiele
o zarobkach
żużlowców, a nie
mówi się o kosztach
tego sportu.

Dokładnie. Patrząc na ryzyko tego
sportu i na koszty, to nie każdy
by chciał się pokusić. W tym sporcie w jednym dniu można być na
szczycie, a w następnym – zapomnianym człowiekiem.
Życzę wielu sukcesów sportowych
i dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Emilia Cepa.

cze w Chrobrym Głogów – klubie
ekstraligowym z ambicjami, któ-

lat. Będąc jeszcze w szkole
podstawowej, na półfinały
MP pojechałem bez butów
do grania, a buty, w których
przyjechałem niespecjalnie nadawały się na halę.
To były inne czasy, nie miało się 20 par butów, nie jeździło się z całym sprzętem.
Zagrałem w butach trenera Mariusza Czubaka, które były, o ile pamiętam, 2‑3
numery za duże. Były bardzo luźne i, o dziwo, zagrałem bardzo dobry turniej, po którym (graliśmy
we Wrocławiu) chcieli mnie
ściągnąć włodarze Śląska.

W jakich
drużynach
zagranicznych
Pan grał?

Tak na poważnie grałem
w Atenach, w greckim klubie w ekstraklasie. Spędziłem tam rok. Wróciłem do Gorzowa, gdzie grałem w ekstraklasowym
wówczas klubie Stilon Gorzów. Później moja przygoda z piłką się kończyła, nie brałem jej już tak na poważnie.
Co miałem osiągnąć, to już osiągnąłem. Po trzydziestce grałem trochę
w klubach niższej rangi w Niemczech.
To było moje dodatkowe zajęcie.

A w Polsce? Oprócz
Gorzowa, oczywiście...

W Gorzowie zaczynałem karierę. Graliśmy w ekstraklasie, przeżywaliśmy wspaniałe chwile awansu
i walki w ekstraklasie. Grałem jesz-

Fot.: archiwum Tomasz Rafalski

ry ma naprawdę zaciekłych fanów.
Grałem też w klubie akademickim
w Warszawie. Miło wspominam grę
w klubie akademickim w Zielonej
Górze, gdzie spędziłem kilka lat.

A teraz? Jaki sport
Pan uprawia?

Ciężko jest zebrać drużynę do grania, ale trochę biegam, trochę pływam, staram się ćwiczyć w domu.
Najczęściej robię pompki, wtedy
syn włazi mi na plecy. Dla niego to
świetna zabawa, a dla mnie forma
wysiłku.
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Moja rodzina jest jeszcze za mała.
Młodszy syn co prawda biega, ale po
domu, a starszy zaczyna jeździć na rowerze. Bardzo to lubi, jest bardzo ruchliwy i prawdopodobnie też ma jakieś inklinacje sportowe. Jeździmy w góry.
Można powiedzieć, że jest to dla nas

forma rekreacji sportowej, na tyle, na ile
można z tak małymi dziećmi chodzić
na wędrówki górskie. Kilka szczytów
udało nam się w niższych partiach zdobyć. Chłopakom się podobało.

Komu Pan kibicuje?

W każdej dyscyplinie mam swoje
ulubione kluby i swoich zawodni-

ków, którym kibicuję. Naturalne jest
dla mnie, że zawsze kibicuję wszystkim gorzowskim zawodnikom.
Dziękuję za rozmowę.
Emilia Cepa

II Zlot Militarny czyli OPERACJA K.R.O.K.
Od 21 do 24 lipca gorzowski teren
popoligonowy po raz drugi wypełni się
pojazdami i sprzętami militarnymi. Przed
nami OPERACJA K.R.O.K., czyli II Zlot Militarny.

PROGRAM:
Czwartek, 21 lipca
9.00‑12.00 rejestracja uczestników
13.00 prezentacja pojazdów militarnych
– w ciągu dnia muzyka mechaniczna dla umilenia atmosfery
– konkursy dla publiczności (z nagrodami w postaci
przejażdżek i gadżetów zlotowych)
– konkursy, gry i zabawy dla najmłodszych uczestników Zlotu organizowane przez Akademię Twórczego Juniora Buźka (nagrody w postaci przejażdżek, gadżetów, artykułów papierniczych)
– konkursy dla dzieci i dorosłych organizowane przez
kino Cinema 3D (nagrody w postaci biletów do kina)
21.00 Blok muzyczny – Dj‑e Euforii Dźwięku
Piątek, 22 lipca
9.00 pobudka wojskowa z żołnierską nutą
– w ciągu dnia muzyka mechaniczna
– quiz wiedzy militarnej
– pojazdy wojskowe oczami dzieci (konkurs plastyczny z nagrodami)
– konkursy, gry i zabawy dla dzieci – Akademia Buźka
– konkursy – kino Cinema 3D
– przejażdżki sprzętami militarnymi na czołgowisku
16.00 przywitanie gości i oficjale otwarcie Zlotu z wciągnięciem flagi na maszt i przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Kostrzyna
– prezentacja grup rekonstrukcyjnych, klubów militarnych i ciężkiego sprzętu
– liczne konkursy na najlepszą Dioramę, na najpiękniejszy pojazd zlotowy
17.00 pokaz sztuk walki na scenie klubu K.O Zak
Gorzów
17.30 pokaz możliwości grupy detektywistycznej Rutkowski Patrol
18:00 koncert zespołu „17‑stka” z Wędrzyna
22.00‑2.00 blok DJ‑ów – dyskoteka
Sobota, 23 lipca
10.00 wojskowa pobudka
– konkursy, gry i zabawy dla najmłodszych –
Akademia Buźka
– przejażdżki sprzętami militarnymi na czołgowisku
– dnia muzyka mechaniczna

12.00 parada pojazdów militarnych – wyjazd z terenu
Zlotu
13.00 powrót na teren Zlotu
13.30 powitanie uczestników Zlotu przez prezydenta
Gorzowa Jacka Wójcickiego
14.00 pokaz – rekonstrukcja bitwy przez grupy rekonstrukcyjne GGRH, SPAT, pokaz Ułanów
16.00‑18.00 wybory militarnej Miss
18.00 wręczenie nagród
18.30 karaoke piosenki żołnierskiej
19.00 konkurs na najlepszy ubiór militarny (z nagrodami w postaci przejażdżek i gadżetów zlotowych)
19.30 koncert
21.00 gwiazda wieczoru – Myslovitz
22.00 blok DJ‑ów – dyskoteka
Niedziela, 24 lipca
10.00 pobudka – muzyka mechaniczna
– przejażdżki sprzętami militarnymi na czołgowisku
– muzyka mechaniczna dla umilenia atmosfery
12.00 bieg z przeszkodami formacji Dzikie Dziki
14.00 pokaz ratownictwa drogowego Państwowej
Straży Pożarnej
15.00 gry i zabawy dla dzieci – Akademia Buźka, kino
Cinema 3D
18.00 oficjalne zakończenie II Zlotu „Operacja K.R.O.K.”,
podziękowania za udział w Zlocie
Organizatorem jest Stowarzyszenie Pasjonaci Militariów – Operacja Krok. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.
Serdecznie zapraszamy!
Łukasz Krok

Okręg nr 4 (Piaski)
Robert Jałowy
Prawo i Sprawiedliwość
e-mail: rjalowy@wp.pl
tel. 608 835 176
Jerzy Sobolewski
Platforma Obywatelska
e-mail: jerzysobolewski@interia.pl
tel. 600 248 981
Krzysztof Kochanowski
Nowoczesny Gorzów
e-mail: kochanowski1976@wp.pl
tel. 660 265 797
Marta Bejnar-Bejnarowicz
Ludzie dla Miasta
6 czerwca, godz. 18.00-19.00
e-mail: m.bejnar@gmail.com
tel. 601 940 121
Michał Szmytkowski
Ludzie dla Miasta
e-mail: brm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 544
Okręg nr 5 (Górczyn)
Artur Andruszczak
Platforma Obywatelska
9 czerwca, godz. 10.00-11.00
e-mail: andrut11@poczta.onet.pl
tel. 669 983 377
Grażyna Wojciechowska
radna niezależna
e-mail: wojciechowskagrazyna@wp.pl
tel. 604 239 387
Przemysław Granat
Gorzów Plus
8 czerwca, godz. 12.00-13.00
e-mail: pgranat@rada.gorzow.pl
tel. 509 463 968
Radni czekają na mieszkańców
w Urzędzie Miasta, ul. Sikorskiego 3-4,
I piętro, pok. nr 219, tel. 95 73 55 673
Więcej informacji:
Wydział Organizacyjny
- referat Biura Rady Miasta,
tel. 95 73 55 544
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Czyli trenuje Pan
wspólnie z rodziną...
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LATO
u Osterwy
25 czerwca rozpoczął się XIV
Gorzowski Festiwal Teatrów
Ogródkowych – Scena Letnia
2016. Potrwa do końca lipca.
Spektakle, koncerty, recitale i kabarety
składają się na tegoroczny program festiwalu. Na deskach Sceny Letniej zobaczymy m.in. Edytę Herbuś, Olgę Borys czy
Piotra Machalicę. Tradycyjnie, nie zabraknie spektakli dla najmłodszych widzów.

PROGRAM (lipiec):

1 lipca 2016, piątek, godz. 12.00
„Wierszyki‑Wybryki” Teatru im. J.
Osterwy w Gorzowie
2 lipca 2016, sobota, godz. 20.30
„Diwa” Stowarzyszenia Teatr Żelazny w Katowicach
Występują: Małgorzata Bogdańska,
Edyta Herbuś

Relaks nad
Wartą
Od czerwca mieszkańcy
mogą korzystać plaży
przy ul. Wał Okrężny. Na
gorzowian, którzy postawią
na tę formę wypoczynku nad
rzeką, czekają komfortowe
leżaki, hamaki, siedziska,
punkt gastronomiczny oraz
w pełni profesjonalne boiska
do siatkówki plażowej.

3 lipca 2016, niedziela, godz. 20.30
Recital „Гори, гори моя звезда i inne
mieszczańskie romanse rosyjskie”
Występują: Zbigniew Stępniak (Polska) – bas, Irina Grachowska (Białoruś) – fortepian, Yuriy Rizun (Ukraina) – skrzypce, Krzysztof Koziatek
(Polska) – wiolonczela
8 lipca 2016, piątek, godz. 12.00
„Złota Kaczka” Teatru Rozrywki Trójkąt z Zielonej Góry
9 lipca 2016, sobota, godz. 20.30
Koncert Piotra Polka „Mój Film” – JG
Music Joanna Gajewska
Występują: Piotr Polk – wokal, Marcin
Cichocki – fortepian, Maciej Matysiak
– kontrabas, Daniel Popiałkiewicz –
gitara, Paweł Dobrowolski – perkusja,
Sebastian Stanny – saksofon
10 lipca 2016, niedziela, godz. 20.30
„Podpierajmy się” Kabaretu Melonik
i Szminka
Występują: Olga Borys, Jacek Fedorowicz, Zbigniew Lesień, Czesław
Majewski, Tadeusz Ross

natomiast w środy od godz. 17.00 –
zrelaksować podczas zajęć jogi.
Plaża będzie czynna do końca
sierpnia, a jeśli pogoda pozwoli –
do połowy września. Z miejsca wypoczynku nad rzeką można korzystać codziennie, od około godziny
12:00 do późnych godzin wieczornych (w zależności od ilośc liczby
uczestników). Ze względów bezpieczeństwa dzieci na plaży prze-

Podczas wakacji na plaży prowadzone są nieodpłatnie: Zumba Fitness oraz Joga.
W każdy wtorek od godz. 19.00 można poruszać się na zajęciach zumby,

15 lipca 2016, piątek, godz. 12.00
„Koty Trzy” Teatru Art. Event Maciej
Nogieć z Katowic
Występują: Ania Kandziora, Justyna
Świętojańska/Alicja Szymkiewicz,
Magda Tramer/Agata Majewska
16 lipca 2016, sobota, godz. 20.30
„Kontrabasista” Patricka Süskinda
Monodram w wykonaniu Krzysztofa Rogacewicza
17 lipca 2016, niedziela, godz. 20.30
„Muzyka żartem śpiewana” – Czesław Jakubiec Comedy
Występują: Czesław Jakubiec, Tomasz Śliwiński, Karolina Zasada
22 lipca, piątek, godz. 12.00
„Chatka Zajączka” Teatru Władca Lalek ze Słupska
Występują:
Urszula
Szydlik
‑Zielonka, Ada Paprocka, Łukasz
Makowski
23 lipca, sobota, godz. 20.30
„Audiencja III, czyli Raj Eskimosów”
Bogusława Schaeffera

bywają pod opieką dorosłych. Przypominamy, że obowiązuje zakaz
kąpieli w rzece Warcie!
Koszt „odświeżenia” plaży, to około 10 tyś. zł. W działania te włączyła
się Nova Park, które pokryła cześć
inwestycji.
Krzysztof Weber, bpr

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
z Jeleniej Góry
Występują: Renata Pałys, Maciej Tomaszewski
24 lipca, niedziela, godz. 20.30
Recital Piotra Machalicy „Brassens
i Okudżawa”
Występują: Piotr Machalica – wokal, Janusz Bogacki – fortepian, Tomasz Bogacki – gitara, Paweł Pańta – kontrabas
29 lipca 2016 r., piątek, godz. 12.00
„Gafy czarownicy Fafy” Agencji Artystycznej Bajlandia z Warszawy
Występują: Katarzyna Słomska, Sebastian Skoczeń, Paweł Wiśniewski
30 lipca 2016 r., sobota, godz. 20.30
„Powitania, Pożegnania…” w wykonaniu Andrzeja Lajborka
31 lipca 2016 r., niedziela, godz. 20.30
Koncert aktorów członków ZASP„Pierwsza młodość… Druga młodość…”
Teatr im. Juliusza Osterwy

ZUO zmienia
nazwę na INNEKO
Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, iż
od 15 czerwca 2016 roku nasza
spółka zmieniła nazwę na INNEKO Sp. z o.o. Jest ona częścią grupy kapitałowej INNEKO.
Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, REGON, numery rachunków bankowych oraz numer KRS. Zmiana nazwy spółki nie ma wpływu
na ważność zawartych wcześniej
umów.
Strona internetowa Spółki to
www.inneko.pl
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