EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

ISSN 1425-7386

GORZOWSKIE
WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
Nr 8/211 wrzesień 2016

HALA

Po analizie prawnej, organizacyjnej i finansowej, prezydent Jacek Wójcicki podjął decyzję
o budowie przez Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka – zapowiadanej w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym – hali widowiskowo-sportowej.

WIDOWISKOWO-SPORTOWA
powstanie przy Słowiance
W ten sposób dotychczasowy kompleks basenowy przy ul. Słowiańskiej
rozszerzy swoją ofertę dla mieszkańców Gorzowa o nową bazę sportową. Wskazana lokalizacja pozwoli w przyszłości zabezpieczyć potrzeby szkoleniowe dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego i wszystkich
sportów drużynowych, którym ten
obiekt jest dedykowany. Wybudowanie hali w bliskości basenu da
możliwość obecnym klientom do

korzystania z dodatkowych miejsc
parkingowych wzdłuż ul. Słowiańskiej oraz obsługi wszystkich wydarzeń, które odbywają się w parku
Słowiańskim i okolicy.
W najbliższym czasie zlecone zostanie wykonanie koncepcji hali
widowiskowo‑sportowej w sąsiedztwie CSR Słowianka. Inwestycja będzie finansowana z budżetu miasta
i wsparta dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach

programu „Inwestycje o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu”, ujętym
w Planie Wieloletnim Ministerstwa.
Przewidywany koszt budowy obiektu wraz z przebudową układu komunikacyjnego to 45 mln zł, z czego ministerialne wsparcie wyniesie 50%.
Zapisanie inwestycji w Planie Wieloletnim oznacza możliwość przyznania dofinansowania na realizację zadania w ciągu trzech lat od momentu wprowadzenia jej do Planu.

Obecnie trwają rozmowy, które – liczymy – spowodują zwiększenie kwoty dofinansowania do
70% wartości inwestycji, co pozwoliłoby na realizację przedsięwzięcia na jeszcze wyższym poziomie. Prace projektowe budowy hali
sportowo‑widowiskowej w Gorzowie ruszą w przyszłym roku. Z nowego obiektu będzie można korzystać od 2019 roku.
Dawid Gierkowski
Wydział Strategii Miasta
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UWAŻAJ na utrudnienia i objazdy drogowe!
Od 1 września na gorzowskich drogach i w środkach komunikacji miejskiej zrobiło się nieco ciaśniej.
Wzmożony ruch jest spowodowany rozpoczęciem roku szkolnego. Przypominamy o trwających inwestycjach
drogowych oraz utrudnieniach z nimi związanych. Prosimy o wyrozumiałość oraz zaplanowanie dojazdu do
pracy czy szkoły z uwzględnieniem ewentualnego, dłuższego niż zwykle, czasu przejazdu.
1. Budowa drogi ekspresowej S3
– obwodnicy Gorzowa
• WĘZEŁ GORZÓW PÓŁNOC
– ul. Szczecińska – rozbudowa węzła Gorzów Północ. Przebudowywane jest m.in. skrzyżowanie ul. Szczecińskiej – Złotego Smoka. Utrudnienia dotyczą przejazdu ul. Szczecińską oraz dojazdu do zakładów i fabryk zlokalizowanych przy ul. Złotego Smoka i Mosiężnej. W godzinach
szczytu tworzą się zatory drogowe.
• WĘZEŁ GORZÓW ZACHÓD
– ul. Kostrzyńska – rozbudowa węzła
Gorzów Zachód. Przebudowa odcinka ul. Kostrzyńskiej, budowa ronda
zachodniego oraz rozbudowa łącznic z S3. Ruch odbywa się tymczasowym objazdem (bypassem) omijającym miejsce robót. Wprowadzono ruch wahadłowy sterowany przez
sygnalizację świetlną. Podczas szczytu komunikacyjnego wykonawca ma
obowiązek wdrażania ręcznego sterowania ruchem.
2. Ul. Towarowa – Fabryczna
Trwa I etap przebudowy ul. Towarowej ze skrzyżowaniem z ul. Fabryczną (budowa ronda). Niebawem prace przeniosą się na ul. Fabryczną
(od Towarowej do ul. Wawrzyniaka). Objazdy wyznaczone są ul. Śląską i Wawrzyniaka. Ostatni etap inwestycji będzie wymagał zamknięcia
wjazdu w ul. Wawrzyniaka, a dojazd
na Zawarcie będzie możliwy wyłącznie przez ul. Przemysłową i Kolejową.
3. Ul. Walczaka – Warszawska/
wodociąg – Cichońskiego
Trwa I etap przebudowy ul. Warszawskiej i Walczaka.
• ograniczenie w ruchu na ul. Walczaka (od ul. Piłsudskiego do ul. Jagiełły)
• zamknięcie skrzyżowania ul. Walczaka, Jagiełły, Warszawska
• zamknięcie ul. Warszawskiej (od ul.
Dziewięciu Muz do ul. Walczaka
z możliwością wjazdu w ul. Dziewięciu Muz)
Objazd główny możliwy jest ulicami: Sikorskiego – Teatralną – Szpitalną – rondo Santockie – Podmiejską – Pomorską – rondo Ofiar Katynia – Walczaka. Objazd alternatywny

ni północnej i południowej – ułożyć
nową warstwę ścieralną. W trakcie
II etapu wyznaczone zostaną objazdy.
8. Ul. Warszawska, od ul. Uroczej
za skrzyżowanie z ul. Parkową
Trwa I etap, związany z przebudową infrastruktury podziemnej.

w kierunku północnej części miasta:
od ul. Jagiełły, ulicami: Wybickiego
– Łokietka – Kosynierów Gdyńskich
– Roosevelta – Al. Ks. Andrzejewskiego – Al. Ruchu Młodzieży Niezależnej – Walczaka. Ta trasa objazdu jest
wykorzystywana też jako objazd zamkniętej ul. Borowskiego.
Nastąpiła zmiana organizacji ul.
Drzymały – jest ona dwukierunkowa na odcinku od ul. Łokietka do Jagiełły, bez możliwości wjazdu w ul.
Jagiełły. Na ul. Walczaka dopuszczony jest ruch jednokierunkowy dla
mieszkańców pobliskich budynków (od ul. Piłsudskiego do Jagiełły).
4. Ul. Borowskiego, od Wyszyńskiego do Dąbrowskiego
Ul. Borowskiego na przebudowywanym odcinku jest nieprzejezdna.
Główny objazd ulicami: Al. Ks. Andrzejewskiego, ul. Roosevelta, Kosynierów Gdyńskich, Łokietka i Wybickiego. Łączy się z alternatywnym objazdem wyznaczonym na czas przebudowy ul. Walczaka i Warszawskiej.
Został też wyznaczony objazd lokalny:
a) od centrum do ul. Wyszyńskiego:
ul. Dąbrowskiego – 30‑go Stycznia
– Drzymały
b) od ul. Wyszyńskiego do ul. Borowskiego: ul. Mickiewicza – ul. Dąbrowskiego. W tym przypadku nastąpiło odwrócenie kierunku ruchu
na ul. Dąbrowskiego na odcinku od
ul. Mickiewicza do ul. Jagiellończyka.
5. Ul. Szarych Szeregów, od Bora
– Komorowskiego i Kombatantów do skrzyżowania
z ul. Walczaka
Ul. Szarych Szeregów na przebudowywanym odcinku jest nieprzejezdna. Objazd wyznaczono ul.: Bora
‑Komorowskiego i Fieldorfa‑Nila.
Trwa wykonanie jezdni oraz chodni-

Fot. Bartłomiej Nowosielski

ka po stronie północnej. Natomiast
chodnik po drugiej stronie jest dostępny dla mieszkańców. Przygotowany jest również dojazd do osiedla i ul. Popławskiego. Przebudowa
nie powoduje znaczących utrudnień
w ruchu.
6. Program KAWKA
Prace trwają na:
• ul. Armii Polskiej, na odcinku od
ul. 30 Stycznia do ul. Wybickiego/
Łokietka
• ul. Krzywoustego, od ul. Kosynierów
Gdyńskich do ul. Chrobrego
Utrudnienia związane są z lokalnymi
zawężeniami jezdni, ograniczeniem
możliwości parkowania i ruchem wahadłowym.
Wymiana sieci cieplnej planowana
jest również w rejonie ul.: Dąbrowskiego (od Jagiełły do Łokietka), Wybickiego, Łokietka (od Armii Polskiej do
Chrobrego) – wrzesień/październik br.

7. Ul. Konstytucji 3 Maja, od Bohaterów Warszawy do skrzyżowania z ul. Sportową i Marcinkowskiego
Drogowcy wymieniają obecnie
krawężniki. Roboty wykonywane
są przy odcinkowym zawężeniu
jednego pasa ruchu obu jezdni
Al. Konstytucji 3 Maja, przy zachowaniu ruchu wzdłuż ulicy. Następnie prace przeniosą się na jezdnię
Al. Konstytucji 3 Maja. Drogowcy
sfrezują nawierzchnię, by – przy
Fot. Bartłomiej Nowosielski
zamkniętej dla ruchu kolejno jezd-

Ul. Warszawska, od ronda Santockiego w kierunku Czechowa, jest nieprzejezdna. Wjazd od ronda Santockiego udostępniony jest wyłącznie
dla mieszkańców budynków nr 47,
82‑94, możliwy jest też dojazd do podwórek i garaży pomiędzy budynkiem wielorodzinnym nr 86‑94. Natomiast dojazd do ul. Parkowej oraz
ul. Słabońskiego (os. Rodzinne) możliwy jest wyłącznie ul. Warszawską od
strony Czechowa.
Objazd do ul. Warszawskiej i Czechowa od ronda Santockiego wyznaczony został ul. Podmiejską i ul. Sybiraków. Objazd od Czechowa do centrum miasta wyznaczony został tą
samą trasą, tj. ul. Sybiraków i Podmiejską. W etapie I zamknięty jest
również wyjazd z ul. Uroczej w ul.
Warszawską. Mieszkańcy ul. Uroczej,
na której ruch odbywa się dwukierunkowo na całej długości, są kierowani na ul. Podmiejską. W etapie
II wykonawca przystąpi do przebudowy nawierzchni drogi. Z uwagi
na zakres robót, konieczne będzie
całkowite zamknięcie ul. Warszawskiej na przebudowywanym odcinku. Od ronda Santockiego do ul. Uroczej możliwe będzie parkowanie pojazdów. Okresowo nie będzie dojazdu do budynków mieszkalnych, ul.
Parkowej oraz ul. Słabońskiego. Trasa objazdu zamkniętego odcinka ul.
Warszawskiej będzie identyczna jak
w etapie I.
Rafał Krajczyński
Miejski Inżynier Ruchu
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K WA R TA Ł
K U LT U R Y
Z REKOMENDACJĄ
Zarząd Województwa Lubuskiego
wskazał 15 projektów, które zostaną
wpisane do Kontraktu Terytorialnego.
Gorzów zgłosił 4 propozycje, z których
dwie uzyskały rekomendację.
Umożliwi to aplikowanie
o dofinansowanie w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko
2014‑2020, VIII Oś Priorytetowa
Ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwój zasobów kultury (POIiS).
Rekomendowane projekty to Kwartał
Kultury i Dziedzictwo Sakralne Doliny
Dolnej Warty.
Projekt ma na celu poprawę jakości
i rozwój infrastruktury edukacji artystycznej i kulturalnej w Gorzowie, po-

przez wzmocnienie tzw. Kwartału Kultury, czyli współpracujących ze sobą
instytucji kultury: Szkół Artystycznych
(Szkoła Muzyczna I i II stopnia, Liceum
Plastyczne), Muzeum Lubuskie im. Jana
Dekerta, Teatr im. Juliusza Osterwy oraz
Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska. Projekt zakłada rozbudowę Muzeum Lubuskiego i modernizację jego ekspozycji stałych, kompleksową modernizację zabytkowego
ogrodu (wpisanego do rejestru zabytków), jak również rozwój obiektów artystycznych i zasobów kultury poprzez
rozbudowę, przebudowę i remont infrastruktury niezabytkowej wraz z zakupem
trwałego wyposażenia do edukacji artystycznej dla Zespołu Szkół Artystycznych.
Całość działań ma na celu ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury poprzez stworzenie infrastruktury dla edukacji artystycznej i działalności
kulturalnej. Powstanie na terenie miasta
tzw. Kwartał Kultury, gdzie obok istniejących instytucji kultury (teatr, filharmonia),
zostanie zmodernizowana infrastruktu-

ra artystyczno‑kulturalna, a tym samym
stworzy się centrum kultury dla mieszkańców subregionu gorzowskiego.

Dziedzictwo Sakralne Doliny Dolnej Warty
Celem całego projektu jest osiągnięcie wymiernych i trwałych korzyści
społeczno‑ekonomicznych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa. Przedmiotem projektu
jest rewaloryzacja zabytkowych kościołów w Gorzowie oraz w gminach:
Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Santok i Lubiszyn. Łącznie to 27 obiektów
sakralnych. W ramach projektu planuje się podjęcie działań wspierających potencjał infrastrukturalny, przestrzenny, turystyczny, kulturalny i społeczny zabytkowych kościołów zlo-

kalizowanych w w/w gminach oraz
w gorzowskiej katedrze i przy cmentarzu przy ul. Warszawskiej.
Tereny przykościelne są miejscem lokalnej integracji, będąc punktem spotkań i wydarzeń o charakterze, który nie jest ściśle związany z obrzędowością tj. organizacji festynów, koncertów, przedstawień, wystaw, targów produktów lokalnych i tradycyjnych itp. Zaproponowane rozwiązania służyć będą rewaloryzacji historycznej przestrzeni, zarówno wewnątrz, jak
i na zewnątrz obiektów sakralnych poprzez taką jej aranżację i doposażenie,
by możliwy był rozwój nowych funkcji przestrzeni sakralnej (np. koncertowej, wystawienniczej), przy zachowaniu i zabezpieczeniu dziedzictwa religijnego i kulturowego tych obiektów.
Wartość projektu szacowana jest na
ok. 21 mln zł, z czego możliwe do uzyskania dofinansowanie to ponad
18 mln zł (85% wartości całego projektu).
Dawid Gierkowski
Wydział Strategii Miasta

Mamy już PIERWSZE INWESTYCJE!
Są gotowe dwie inwestycje
realizowane w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2016. Przy
pozostałych prace idą pełną parą.
Już można korzystać z bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 15
oraz z parkingu przy ul. Obrońców
Pokoju. Do 15 września zostaną też
zakończone prace przy minikompleksie lekkoatletycznym przy Zespole Szkół Budowlanych i ogródku
dydaktycznym„Świat wokół nas” przy
Szkole Podstawowej nr 12.
Przypominamy: minikompleks lekkoatletyczny będzie składał się z czterotorowej bieżni, skoczni do skoków
w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą,
a ogródek dydaktyczny będą tworzyły m.in.: tablice edukacyjne (poświę-

cone leśnym zwierzętom, ptakom,
owadom, grzybom), puzzle, gra „rozkład śmieci”, fotościanka, światowid,
wiatromierz, drewniana ciuchcia,
kosze do segregacji odpadów, zadaszone ławostoły, karmnik dla ptaków, budki lęgowe i zielona wyspa.
Pozytywnie zakończyły się ogłoszone po raz drugi przetargi na budowę placów zabaw przy SP 17 przy ul.
Warszawskiej 12, Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Lelewela 1 i placu zabaw ze ścieżką przyrodniczo
‑edukacyjną przy SP 4 przy ul. Kobylogórskiej 110. Pierwsze dwa place zabaw będą gotowe do 15 września, a inwestycja przy ul. Kobylogórskiej – w październiku.
Po raz drugi musiał być ogłoszony
przetarg na utworzenie wielopo-

Fot. Anna Zaleska
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koleniowej strefy rekreacji przy ul.
Śląskiej 8a‑12a, 8‑12, a przetarg na
wykonanie ekranu akustycznego
przy ul. Wyszyńskiego zostanie ogłoszony niebawem. Prace projektowo
‑kosztorysowe budowy ekranu mu-

siały być poprzedzone pomiarami
hałasu, co miało wpływ na wydłużenie procesu inwestycyjnego.
Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji
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WSZYSTKO
O PIERWOKUPIE
W OBSZARZE
REWITALIZACJI

chomości w obszarze rewitalizacji.
Wydanie zaświadczeń jest zwolnione z opłaty skarbowej w myśl
art. 2 ust 1 pkt. h ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
w związku z art. 109 ust. 1 pkt. 4a
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Podpowiadamy, co koniecznie
należy zrobić, by kupić lub
sprzedać nieruchomość
znajdującą się w obszarze
rewitalizacji w Gorzowie.

Informacji na temat położenia nieruchomości w obszarze rewitalizacji drogą mailową, pisemnie lub telefonicznie udziela Biuro Konsultacji
Społecznych i Rewitalizacji, ul. Sikorskiego 5, pok. nr 5 (II piętro), tel. 95
7355 685, e‑mail: bsr@um.gorzow.pl

18 listopada 2015 roku weszła w życie ustawa o rewitalizacji (Dz.U. z
9 października 2015 r., poz. 1777),
która rozszerzyła katalog uprawnień gminy na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Na podstawie
§ 2 Uchwały nr XXVIII/367/2016
Rady Miasta Gorzowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Gorzowa z 29 czerwca 2016 roku, w Gorzowie ustanowione zostało na rzecz miasta prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.
WYZNACZONY OBSZAR REWITALIZACJI SKŁADA SIĘ Z 4 PODOBSZARÓW:
R1 Nowe Miasto – Centrum
R2 Osiedle Słoneczne
R3 Zamoście
R4 Zakanale
Istotą prawa pierwokupu jest – przysługujące w tym przypadku Miastu

O NOWYM

ratuszu, zieleni
miejskiej
i Nowym Mieście
Mamy za sobą rozstrzygnięty
konkurs architektoniczny
na siedzibę Urzędu Miasta.
Trwają prace nad projektem
wykonawczym. To dobra
wiadomość. Od lat niszczejące
budynki policji przy ul. Obotryckiej
doczekają się drugiego życia i będą
służyć mieszkańcom.

W przypadku potwierdzenia lokalizacji przedmiotu sprzedaży w obszarze rewitalizacji Gorzowa, notariusz zobowiązany jest do przygotowania umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości i przekazania jej
do Urzędu Miasta Gorzowa. Prezydent Gorzowa ma na podjęcie decyzji o skorzystaniu z prawa pierwokupu 30 dni od daty przedłożenia mu
umowy warunkowej.

– prawo pierwszeństwa w nabyciu
nieruchomości w przypadku, gdy
jest ona oferowana do sprzedaży.
Prawo pierwokupu jest uprawnieniem, z którego Miasto może, lecz
nie musi skorzystać.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

jest do sprawdzenia, czy dana nieruchomość znajduje się w wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Dokonać tego można na podstawie
powyższej uchwały dotyczącej
obszaru rewitalizacji lub zapytania
skierowanego do Urzędu Miasta.

W przypadku chęci sprzedania nieruchomości zbywca zobowiązany

Na żądanie wydawane są również
zaświadczenia o położeniu nieru-

Zyska także bezpośrednie otoczenie
ratusza. Cieszę się, że forma nowej
siedziby urzędu jest efektem postępowania konkursowego. Taka procedura, w odróżnieniu od zwykłego
przetargu, pozwala wybrać najlepsze rozwiązania spośród wielu. Dla
miasta – ze względu na jakość otaczającej nas przestrzeni – to bardzo
ważne. Teraz przed nami praca nad
chyba największym walorem Gorzowa, jego zielenią. Tu też mamy konkurs. Z niecierpliwością czekam na
jego efekty. Wpłynęły 22 zgłoszenia zespołów chcących wziąć udział
w konkursie. W ich składzie zarówno
architekci i urbaniści, jak i specjaliści
od terenów zielonych – architekci
krajobrazu. Termin składania prac to

listopad. Liczymy na ciekawe propozycje, tym
bardziej interesujące,
że oprócz
wizji zieleni miejskiej
w formie idei
dla całego miasta, koncepcje pokażą, jak mogłyby wyglądać szczegółowo obszary wzdłuż
murów obronnych, niezagospodarowane brzegi Warty czy dolinka za
filharmonią.
W krótkiej perspektywie chcemy też
zająć się naszym centrum, ale tym

Architekt pisze o inwestycjach

Informacji w sprawie pierwokupu
nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku, ul. Sikorskiego 3‑4, pok. nr 404
(III piętro), tel. 95 7355 579, e‑mail:
wgm@um.gorzow.pl
Marta Piekarska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

razem już nie jako ogólną wizją (jak to miało
miejsce w konkursie w 2009), ale jej
uszczegółowieniem
z wypracowaniem
pełnej koncepcji
przestrzeni publicznych w obszarze Starego Miasta. Mam nadzieję, że da to efekt znaczącego poprawienia jakości
centrum Gorzowa.
Dariusz Górny
Architekt Miejski
Fot. Daniel Adamski
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Czyli, o co właściwie chodzi w rewitalizacji?

Nie będzie wielką przesadą napisać, że słowo rewitalizacja w naszym mieście w ciągu ostatniego roku zrobiło
zawrotną karierę. Pojawia się w lokalnej prasie, radiu i telewizji. Często powtarzane, gości na ustach wielu
ludzi i jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Wielokrotnie mogliśmy również usłyszeć, że rewitalizacja to
nie remonty. Czym więc jest rewitalizacja? Ale po kolei…
Prawdopodobnie każdy z nas usłyszał
kiedyś od goszczących w Gorzowie
osób komplement na temat miasta.
Zapewne słyszeliśmy o mieście skąpanym w zieleni, o zaletach położenia nad
rzeką. Gości urzekają: nadwarciański bulwar,
secesyjne kamienice Nowego Miasta oraz nietypowe pomniki, np. żużlowca czy kloszarda.
Gorzów dla jego
mieszkańców jest miejscem szczególnym. Podobnie, jak nasi
goście, potrafimy dostrzec jego zalety i potencjały. Jednak, jak większość
polskich miast średniej wielkości, także Gorzów boryka się z pewnymi uniwersalnymi problemami.
Jakiś czas temu postanowiliśmy
sprawdzić, jaka jest skala tych problemów, oraz, które rejony miasta
są nimi dotknięte bardziej niż pozostałe. Sprawdziliśmy m.in., gdzie
mieszka najwięcej osób bezrobotnych, osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i korzystających z zasiłków pomocy społecznej.
Zbadaliśmy poziom bezpieczeństwa
w mieście, stan techniczny budynków, zaangażowanie mieszkańców
w życie publiczne i poziom edukacji. W ten sposób powstała Diagnoza
społeczno‑gospodarcza dla Gorzowa.
Podobnie, jak w przypadku diagnozy lekarskiej, postaraliśmy się w niej
wskazać, co i gdzie nam dolega.
W ten sposób wyznaczyliśmy obszar
rewitalizacji, czyli te fragmenty miasta, w których koncentrują się powyższe problemy i które potrzebują„działań specjalnych” – przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Gorzowski obszar rewitalizacji obejmuje Nowe Miasto, osiedle Słoneczne, część Zamościa i Zakanala.Trzeba jednak pamiętać, że
podstawą sukcesu każdego ambitnego zadania jest solidny plan. Dlatego, zanim na dobre rozpocznie-

my przedsięwzięcia rewitalizacyjne,
opracujemy Gminny Program Rewitalizacji (GPR). Brzmi bardzo poważnie, jednak ten dokument to nic innego, jak drogowskaz, zbiór
zadań i wskazówek, które mają doprowadzić
do zmniejszenia lub
likwidacji problemów w obszarze
rewitalizacji.
Z pisaniem poważnych dokumentów zawsze
wiąże się udział
specjalistów w określonych dziedzinach.
Nie inaczej jest w przypadku GPR. W tym przypadku, ekspertami do spraw Gorzowa
i obszaru rewitalizacji są jego mieszkańcy. Dlatego gorąco zapraszamy do współtworzenia GPR. Zapraszamy każdego mieszkańca, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, parafie, instytucje. Jak widać, grono „wciągniętych” w rewitalizację jest imponujące. Zapraszamy
do zgłaszania pomysłów na rozwiązanie lokalnych problemów, działań,
które spowodują zmianę jakości życia. Chodzi o przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które będą przeciwdziałać pogłębianiu kryzysu i przyczynią
się do jego zażegnania. Mogą to być
działania społeczne i kulturalne, które odbudują wzajemne zaufanie, zintegrują mieszkańców i zaangażują ich
we wspólne działania na rzecz okolicy. To również działania skierowane
na ożywienie gospodarcze i poprawę przestrzeni wokół nas.
Jak zgłosić przedsięwzięcie rewitalizacyjne? Przede wszystkim należy
podać jego krótką nazwę i opisać,
na czym będzie polegało. Jakie będą
rezultaty działania? Można je zmierzyć? Jeśli tak, to w jaki sposób? Pisząc: rezultat, mamy na myśli pozytywną zmianę stanu zastanego w obszarze rewitalizacji, o którym mowa
w diagnozie. Należy podać szacunkowy koszt realizacji, potencjalne źródła finansowania oraz wszystkie swo-

je dane. Wszyscy mieszkańcy, którzy
będą potrzebowali wsparcia w zgłoszeniu swojego pomysłu, mogą skorzystać z pomocy pracowników Biura
Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji. Proszę pamiętać, że pewne zadania wymagają wpisania do GPR, aby
mogły ubiegać się o finansowanie ze
środków zewnętrznych.
Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych można zgłaszać w czasie kon-

sultacji społecznych, które trwają od
8 września do 8 października. Można
je przesyłać, podobnie jak pozostałe
uwagi, do projektu programu rewitalizacji na adres: Urząd Miasta, Biuro
Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, ul. Sikorskiego 3‑4 lub mailowo:
bsr@um.gorzow.pl
Anna Bonus Mackiewicz
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
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wie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych
oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w obszarze Gorzowa.
Dotychczas pracownicy wydziału urbanistyki i architektury Urzędu
Miasta zinwentaryzowali miasto pod
kątem reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń. Wskazali przykłady dobrych i złych praktyk. Przeanalizowali też obowiązujące plany miejscowe. Dla uskutecznienia podejmowanych prac został powołany interdyscyplinarny zespół konsultacyjny
ds. ochrony krajobrazu złożony z kilkunastu specjalistów, który pełni rolę
opiniodawczą i doradczą.
W opracowaniu jest wstępny zakres
i zarys projektu Lokalnej Uchwały
Krajobrazowej, który stanowi próbę

określenia zasad dla czterech stref w mieście: I strefa śródmiejska,
II strefa miejska i przedmieść, III strefa produkcyjna i IV strefa przyrodnicza.
Każdy mieszkaniec Gorzowa może
mieć udział w opracowaniu Lokalnej Uchwały Krajobrazowej. Do 30
września, podczas imprezy „Koniec
Lata Party”, zostanie przeprowadzona ankieta, która pozwoli poznać opinię mieszkańców na temat estetyki
miasta. W planach jest też kampania
informacyjna:
• na FB wkrótce pojawi się wydarzenie pod nazwą „Estetyka pod lupą”,
zachęcające mieszkańców do nadsyłania zdjęć z dobrymi i złymi przykładami reklam oraz szyldów;
• wśród jednostek Urzędu Miasta (tj.
ZGM, MZK, Słowianka, GRH, ZUO,
PWiK, OSiR) oraz spółdzielni i zarządców nieruchomości, w celu
zaprezentowania idei oraz założeń
Lokalnej Uchwały Krajobrazowej.
W wybranym lokalu w centrum miasta, który obecnie jest nieużytkowany, powstanie witryna dobrych prak-

tyk – promująca te najlepsze, które
można zaobserwować w Gorzowie.
Jednocześnie będzie to miejsce wymiany informacji, w którym mogą
odbywać się np. projekcje filmów
oraz spotkania warsztatowe.
Ostateczny kształt projektu Lokalnej Uchwały Krajobrazowej będzie
uwzględniał wyniki procesu partycypacyjnego. Wypracowany w ten sposób projekt będzie poddany dalszej
procedurze ustawowej, a następnie przekazany Radzie Miasta, która
uchwalając, jednocześnie rozstrzygnie o sposobie rozpatrzenia uwag.
Kampania informacyjna będzie istotnym elementem wdrażania założeń
uchwały.
Po jej uchwaleniu organizowane
będą m.in. cykliczne konkursy na
najlepiej zaprojektowaną witrynę lub
szyld, aby promować wzorce i zachęcać innych do zmian.
Wszystkich mieszkańców, którym
zależy na coraz lepszym wyglądzie
Gorzowa, serdecznie zapraszamy do
wypełnienia ankiety!

wadza rozwiązania dające możliwość
kształtowania przestrzeni i poprawy
wizerunku miast.
Narzędziem mającym realny wpływ
na wygląd otoczenia oraz lokalny krajobraz będzie Lokalna Uchwała Krajobrazowa stanowiąca prawo miejscowe
dla całego miasta. Dotyczy ona ustalenia zasad i warunków sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
ogrodzeń, a także szyldów, z możliwością rozróżnienia regulacji dla różnych
stref w mieście. Opracowanie Lokalnej
Uchwały Krajobrazowej przyczyni się
ostatecznie do znacznej poprawy jakości przestrzeni publicznej. Uchwała
precyzuje również standardy jakościowe i dobór materiałów, z jakich mogą
być wykonane reklamy. Celem wpro-

wadzenia tych zasad jest uporządkowanie otaczającej nas przestrzeni.
Zależy nam, aby przyszłe regulacje
wprowadzone Lokalną Uchwałą Krajobrazową odpowiadały oczekiwaniom
mieszkańców, a pierwszym krokiem
do ich poznania jest właśnie ankieta.
Badanie jest anonimowe i służy wyłącznie celom badawczym. Badanie
potrwa do 30 września i odbywa się
drogą tradycyjną, czyli przez wypełnienie ankiety w wersji papierowej
i wrzucenie jej do urny, a także drogą elektroniczną przez Internet.
Ankietę w wersji papierowej znajdziemy przy 8 urnach zlokalizowanych w:
• Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3‑4
(główny hol),
• Urząd Miasta, ul. Myśliborska 34
(parter),

• Urząd Miasta, ul. Kazimierza Wielkiego 1 (hol Urzędu Stanu Cywilnego),
• Urząd Skarbowy, ul. Jagiellończyka 10 (parter),
• Nova Park, ul. Przemysłowa 2 (parter, pasaż główny),
• Askana, Al. Konstytucji 3 Maja 102
(parter, przy Punkcie Obsługi Klienta),
• Kupiec Gorzowski, ul. Witosa 50
(w holu głównym, przy fontannie),
• Słowianka, ul. Słowiańska 14 (parter).

Jak widzisz GORZÓW
Dzięki wejściu w życie Lokalnej
Uchwały Krajobrazowej,
w Gorzowie powstaną zasady
i warunki sytuowania m.in.
obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych, szyldów
oraz ogrodzeń. Wszystkich
mieszkańców zapraszamy do
wypełnienia specjalnej ankiety.
Dzięki niej każdy z nas może mieć
realny wpływ na wygląd naszego
miasta!
Przypomnijmy: we wrześniu ubiegłego roku weszła w życie tzw. ustawa krajobrazowa, która zmieniła wiele przepisów, m.in. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W związku z tym w październiku 2015 roku Rada Miasta podjęła
uchwałę intencyjną dotyczącą przygotowania projektu uchwały w spra-

Prezydent Gorzowa zaprasza
mieszkańców do udziału w badaniu
ankietowym oraz wskazaniu
swoich preferencji dotyczących
estetyki miasta. Ankieta została
przygotowana na potrzeby Lokalnej
Uchwały Krajobrazowej.
Dotychczas brakowało odpowiednich narzędzi i regulacji prawnych
umożliwiających racjonalne sytuowanie obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Ustawa
z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
(Dz. U. z 2015 r., poz. 774), precyzuje
kwestie ochrony krajobrazu i wpro-

Marta Danielak
Wydział Urbanistyki i Architektury

Natomiast wersję elektroniczną można znaleźć na stronie www.gorzow.pl,
a także na Facebooku, w wydarzeniu
Estetyka pod lupą.
Marta Danielak
Wydział Urbanistyki i Architektury
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Rusza unijny projekt

Gorzów planuje rozpoczęcie
innowacyjnego w skali polskiej
projektu, w ramach którego
uczniowie i nauczyciele szkół
zawodowych oraz pracodawcy
będą intensywnie współpracować
w ramach wielu specjalnie
zaprojektowanych działań.
Projekt jest odpowiedzią na problem, z którym zmaga się polska
gospodarka, tj. nieelastycznym systemem edukacji zawodowej, często
nieodpowiadającej potrzebom rynku pracy oraz brakiem kultury uczenia się przez całe życie. Te czynniki
przekładają się na niską jakość kapitału ludzkiego oraz pogarszają konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. W projekcie założono kompleksowe podejście do indywidualnego wsparcia uczniów i nauczycieli, wybrano takie działania i formy ich
realizacji, aby uczniów przygotować
do uczenia się w warunkach współczesnego świata.
Projekt rozpoczął się 1 września, zaś
zakończenia – 28 lutego 2018 roku.
W projekcie o wartości 3 650 360,20
zł weźmie udział 3290 osób, w tym
3200 uczniów gorzowskich szkół zawodowych oraz 90 nauczycieli.
Miasto będzie współpracowało z renomowanymi uczelniami i organizacjami: Collegium Da Vinci w Poznaniu, Akademią Finansów i Biznesu
Vistula w Warszawie, konsorcjum:

Zachodnia Izba Przemysłowo
‑Handlowa, Lubuska Organizacja
Pracodawców, Profi Biznes Sylwia
Majewska, niepubliczną Szkołą Zawodową nr 1 Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Akademią Gorzowską im. Jakuba z Paradyża oraz Wojewódzkim Ośrodkiem
Metodycznym w Gorzowie.
Projekt stwarza możliwość doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych na kursach, warsztatach i szkoleniach oraz stażach
i praktykach realizowanych u pracodawców, dzięki czemu uczestnicy będą mogli uczyć się w naturalnych warunkach pracy. Realizowane
będą działania z udziałem uczniów,
nauczycieli i przedstawicieli otoczenia społeczno‑gospodarczego,
tj. warsztaty panelowe poświęcone łączeniu edukacji z pracodawcami sześciu branż inteligentnych specjalności woj. lubuskiego; warsztaty
dotyczące rynku pracy; wizyty w 10
zakładach pracy branż działających
w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu.
Przygotowany zostanie e‑system
edukacyjny dedykowany doradztwu i kształceniu zawodowemu,
zawierający stronę www z modułami (wirtualne CV, wirtualne targi pracy, drabina osiągnięć, moduł
odznaki i punkty) oraz platformę
e‑learningową z kursami: technologie informacyjne w kształceniu zawodowym, samozatrudnienie, auto-

prezentacja i rozmowa kwalifikacyjna, zasady skutecznej komunikacji,
zarządzanie sobą, coaching kariery
zawodowej, kompetencje dydaktyczne nauczyciela zawodu, wprowadzenie do coachingu w edukacji zawodowej. Powstanie również
aplikacja mobilna na telefon umożliwiająca korzystanie z modułu wirtualne targi pracy.
E‑system będzie służył również do
wspierania działań sieci doradztwa
zawodowego, realizowanego w Powiatowym Punkcie Konsultacyjnym
oraz 12 Szkolnych Punktach Informacji i Kariery. Będzie to centralne miejsce planowania kariery, staży, praktyk i współpracy z otoczeniem społeczno‑gospodarczym
oraz platformą wymiany informacji
i przestrzenią edukacyjną dla doradców i uczniów. Każdy uczeń uczestniczący w projekcie zaprojektuje
własną ścieżkę kariery edukacyjno
‑zawodowej. Dla uczniów planujących w przyszłości uruchomienie własnej działalności gospodarczej przygotowano cykl warsztatów
typu Start‑up.
Dla uczniów zostanie zorganizowanych 25 warsztatów i szkoleń o charakterze innowacyjnym, w tym
warsztaty z zakresu: ICT, kulinariów
i hotelarstwa, fryzjerstwa, logistyki, informatyki, mechatroniki, informatyki. Ponadto będą uczestniczyć
w 14 kursach przygotowujących do
zatrudnienia zgodnie z klasyfikacją
zawodów i specjalności rynku pracy
lub nadających specyficzne uprawnienia wynikające z obowiązujących
aktów prawnych. Kursy te zwiększają
szanse na zatrudnienie na lokalnym
i europejskim rynku pracy.
W ramach realizacji ścieżki kariery edukacyjno‑zawodowej przygotowującej do zajmowania na ryn-

Ogród społeczny „NA KRAŃCU ŚWIATA”
W Gorzowie powstaje kolejny ogród
społeczny. Tym razem przy budynku
socjalnym na ul. Złotego Smoka.
Pomysłodawcą takiego właśnie
usytuowania ogrodu byli pracownicy
socjalni Zespołu Pracy Socjalnej
Nr 3 Gorzowskiego Centrum
Pomocy Rodzinie, którzy na co
dzień współpracują z mieszkańcami
budynku.
Na odbywających się regularnie spotkaniach animator lokalny, Joanna Ładziak, przedstawiła ideę ogrodów spo-

łecznych. Po wielu dyskusjach społeczność lokalna zdecydowała złożyć
wniosek o utworzenie ogrodu wierząc,
iż jego utworzenie poprawi wizerunek budynku, a wspólna praca będzie
sprzyjać budowaniu więzi społecznych
oraz zmniejszy odczucie izolacji od innych dzielnic.
Budynek przy ul. Złotego Smoka ma
specyficzne uwarunkowania, wynikające przede wszystkim z lokalizacji na
obrzeżach miasta – wcześniej budynek
ten był hotelem robotniczym, w którym mieszkali pracownicy okolicznych

zakładów. Dzisiaj zakłady te są rozbierane, a budynek otoczony jest stertami gruzu. Teren wokół byłego hotelu
jest zaniedbany, jedynym miejscem
do spędzania czasu wolnego w chwili obecnej jest plac zabaw. Z uwagi na
lokalizację budynku mieszkańcy postanowili nazwać swój ogród „Na krańcu
świata”. Ogród powstaje dzięki życzliwości i współpracy Urzędu Miasta oraz
organizacji Green Cross Poland, która
jest inicjatorem i opiekunem projektu „Nasz Ogród Społeczny”. 22 sierpnia ruszył pierwszy etap prac ogro-

ku pracy stanowisk wysoko wyspecjalizowanych, przygotowano 8 tematycznych kół naukowych. Udział
w zajęciach, realizowanych przez
pracowników naukowych w Laboratorium Środowiskowym PWSZ, pozwoli na zdobywanie wiedzy z zakresu informatyki, elektryki, mechatroniki i energetyki istotnej z punktu
widzenia nie tylko rozwoju nauki,
ale i wdrażania jej osiągnięć na rynku pracy, a jednocześnie przygotuje uczestników do udziału w olimpiadach.
Dla nauczycieli zaplanowane zostały:
studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego realizowane
w oparciu o autorski i innowacyjny program; studia podyplomowe
uprawniające do prowadzenia zajęć
z zakresu: turystyki, hotelarstwa i gastronomii, bezpieczeństwa i higieny
pracy, odnawialnych źródeł energii
oraz logistyki i spedycji; warsztaty
i szkolenia podnoszące i doskonalące kompetencje zawodowe oraz staże zawodowe.
Szkoły zostaną ponadto doposażone
w innowacyjny sprzęt i odpowiednie środki dydaktyczne z uwzględnieniem w szczególności branż inteligentnych specjalizacji lubuskiego.
Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa,
zgodnie z Osią Priorytetową 8. Nowoczesna Edukacja, Poddziałaniem
8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez
ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Biuro Promocji na podstawie
informacji z Wydział Edukacji

dowych. Mieszkańcy przy czynnej
pomocy pracowników GCPR sadzili 300 roślin dostarczonych przez
Green Cross Poland.
Monika Sułkowska
GCPR
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Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta
spotykają się z mieszkańcami w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, I piętro, pok. nr 217
Przewodniczący
Sebastian Pieńkowski
Okręg nr 5 (Górczyn)
Prawo i Sprawiedliwość
20 września, godz. 15.00-16.30
e-mail:sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349
Wiceprzewodniczący
Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Ludzie dla Miasta
13 września, godz. 15.00-16.30
e-mail: syskazbigniew@wp.pl
tel. 695 577 184
Robert Surowiec
Okręg nr 5 (Górczyn)
Platforma Obywatelska
27 września, godz. 15.00-16.30
e-mail: r.surowiec@ecf.pl
tel. 95 73 55 540
Jan Kaczanowski
Okręg nr 3 (Staszica)
Gorzów Plus
6 września, godz. 15.00-16.30
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540
Okręg nr 1 (Zawarcie)
Maria Surmacz
Prawo i Sprawiedliwość
14 września, godz. 15.40-16.40
tel. 95 73 55 544
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
13 września, godz. 15.30-16.30
e-mail: stow@wp.pl
tel. 603 289 599
Piotr Zwierzchlewski
Gorzów Plus
e-mail: pzwierzchlewski@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540

Gorzów czy Gorzów Wielkopolski?

– OBALAMY MITY
Czy nasze miasto należało
w przeszłości do Wielkopolski? Jak
silne powiązania historyczne mamy
z sąsiadującym z nami regionem?
I czy takie powiązania w ogóle
istnieją? Próbując odpowiedzieć
na te pytania, spróbujemy
jednocześnie obalić…
… MIT ZWIĄZKÓW HISTORYCZNYCH
Czy nasze miasto lub ziemie, na których
jest położone, należały w przeszłości do
Wielkopolski?
Zdaniem dr. hab. Dariusza Rymara, dyrektora gorzowskiego oddziału Archiwum Państwowego „sprawa przynależności naszego miasta do Wielkopolski w średniowieczu wydaje się
być wielce wątpliwa”. Miasto zostało założone w 1257 roku jako Landisberch Nova i aż do 1945 roku znajdowało się w granicach zmieniających
się państwowości niemieckich. Nigdy
wcześniej do Wielkopolski nie należało. Już w XIX wieku pojawił się pierwszy polski odpowiednik nazwy mia-

Czy to gorzowianie nadali miastu obecną nazwę?
28 marca 1945 roku, kiedy do naszego miasta przybyli pierwsi osadnicy z Wągrowca, Landsberg to był dla
nich po prostu Gorzów. W dokumentach oraz w prasie z tego roku głównie czytamy nazwę Gorzów (chwilowo pojawiły się
nazwy: Gorzów
nad Wartą i Kobyla Góra). Dopiero
w maju 1946 roku
wprowadzona została urzędowa nazwa z przymiotnikiem„Wielkopolski”.
Czy ktoś zapytał
pierwszych gorzowian o wolę takiej
zmiany? Z pewno-

Emilia Cepa
Biuro Promocji

Fot. archiwum UM

CHROBRY NA KWADRACIE
Zieleń, krawężniki, nawierzchnia,
oświetlenie, stojaki rowerowe,
śmietniki, fontanna, ławki, huśtawki,
parkingi i handel uliczny. To tylko
kilka z wielu tematów, które pojawiły
się podczas spotkań mieszkańców
z architektami z Pronobis Studio. To
oni zaprojektują gorzowski Kwadrat i
deptak na ul. Chrobrego.
Podczas pierwszego spotkania, które
odbyło się 29 sierpnia w Klubie Kultury Jedynka, projektanci przedstawili swoje spostrzeżenia dotyczące tej
części miasta. Swoje zdanie chętnie
wyrażali również gorzowianie - dzielili się wspomnieniami i wstępnymi
pomysłami na przedsięwzięcia, które

Fot. Daniel Adamski

powinny zostać w tym rejonie miasta podjęte dla poprawy jakości przestrzeni. Owocne w pomysły były także
spacery badawcze, które odbyły się 30
sierpnia o różnych porach dnia, oraz
weekendowe warsztaty z projektowania z wykorzystaniem makiet. Każde
ze spotkań było okazją do uzyskania
od mieszkańców informacji, czego tak
naprawdę w tym miejscu potrzebują.
BO MY TO MAMY MILION
POMYSŁÓW!

Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Paweł Ludniewski
Prawo i Sprawiedliwość
27 września, godz. 11.00-13.00
(w biurze poselskim, ul. Hawelańska 5)
27 września, godz. 15.00-16.30 (w biurze rady miasta)
e-mail: p.ludniewski@wp.pl

sta – Górzew. Nazwa Gorzów pojawiała się później, obok nazwy Landsberg, jako jej tłumaczenie na polskojęzycznych mapach w XIX i na początku XX wieku.

ścią nie! Nasze miasto tymczasowo
znalazło się w obszarze działania województwa poznańskiego (do 1950
roku). Chodziło też o odróżnienie
jego nazwy od innych miejscowości o tej nazwie. Było to o tyle istotne, że w tym okresie nie istniały kody
pocztowe.
W swojej niemal 760‑letniej historii nasze miasto należało administracyjnie
do Wielkopolski, a dokładniej do województwa poznańskiego, przez cztery (!) lata. Na tym kończy się wspólna
historia Gorzowa i Wielkopolski.
Czy jest to wystarczający powód do
wiązania się nazwą z innym regionem
na kolejne, długie lata?

Tak mówili najmłodsi uczestnicy spacerów badawczych. Dzieciom trudno
jest odmawiać, a o tym, czy na Kwadracie pojawi się ślizgawka, basen
(tak, tak – pojawiło się takie życzenie),
huśtawka lub wybieg dla psów, okaFot. Daniel Adamski

że się wkrótce. Efekt wspólnych prac
z mieszkańcami, w postaci prezentacji projektu, odbędzie się w drugiej
połowie września. Co warte podkreślenia, prace remontowe na Kwadracie, uwzględniające pomysły i uwagi
mieszkańców, rozpoczną się już 2017
roku, a na ul. Chrobrego w roku 2018.
W spotkaniach z mieszkańcami brali udział także pracownicy Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji.
Był to doskonały wstęp do rozpoczynających się właśnie konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji. Więcej na ten temat na stronie nr 5.
Anna Pękalska
Biuro Konsultacji
Społecznych i Rewitalizacji
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Pierwsze przymiarki do stawiania nowych stojaków rowerowych w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ruszają pełną
parą. Można już zgłaszać propozycje
miejsc, w których mają się pojawić.

winny się one pojawić? Stojaki będą
ustawiane w miejscach publicznych,
ogólnodostępnych, na terenach zarządzanych przez Urząd Miasta. Przy-

Krzysztof Kropiński, oficer rowerowy
Gorzowa z wydziału inwestycji i remontów dróg, ma do rowerzystów
prośbę o pomoc: – Napiszcie, gdzie
waszym zdaniem brakuje takich stojaków. Na jakich ulicach Gorzowa po-

ZŁÓŻ WNIOSEK
na zasiłek rodzinny!
Gorzowskie Centrum Pomocy
Rodzinie informuje, że 1 września
rozpoczęło przyjmowanie
wniosków o przyznanie prawa do
zasiłków rodzinnych i dodatków do
tych zasiłków na okres zasiłkowy
2016/2017.

kładowo są to: ulice, przystanki komunikacji zbiorowej, parki, place, itp. Nie
uwzględniajcie lokalizacji przy szkołach i przedszkolach, gdyż stojaki zostaną tam ustawione w ramach innego programu rowerowego. Propozycje przesyłajcie na adres mailowy: kropinski@um.gorzow.pl lub piszcie w komentarzach pod postem
umieszczonym na Facebooku.
Z góry dziękujemy pomoc i za wasze propozycje.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Daniel Adamski
Biuro Promocji

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)

Wypełnione wnioski o przyznanie
świadczeń należy złożyć, wraz z kompletem wymaganych dokumentów,
w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego GCPR przy ul.
Teatralnej 26 w Gorzowie (pokój nr 2)
W związku z powyższym, do 30 września zostaje wydłużony czas pracy
działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Wnioski będą
przyjmowane od poniedziałku do
piątku, od godz. 8:00 do godz. 18:00.

Tomasz Rafalski
Prawo i Sprawiedliwość
3 października, godz. 14.15-15.15
(w biurze poselskim, ul. Hawelańska 5)
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

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

O aktywnym wypoczynku opowiada

PRZEMYSŁAW
GRANAT
radny Rady Miasta Gorzowa
Czym jest dla Pana zdrowy tryb życia? W jaki
sposób dba Pan o swoje zdrowie i dobrą kondycję?
Zdrowy styl życia to poczucie, że jesteśmy zdrowi fizycznie, psychicznie
i nasze relacje międzyludzkie są dobre. To dokonywanie wyborów w życiu, które dają nam możliwości, by
czuć się dobrze. Dla mnie niezbędnym elementem zdrowego trybu życia jest aktywność fizyczna.

bra kondycja i samopoczucie. Sport
pozytywnie wpływa na każdą sferę życia. Kompensuje siedzący tryb
pracy i stres. Sprawia, że świadomie
i zdrowo się odżywiam, mam ochotę na podejmowanie wyzwań. Sportowa sylwetka i pozytywne myślenie
to… efekty uboczne.

Czy bierze Pan udział w gorzowskich imprezach sportowych?
Jeśli mam czas, chętnie uczestniczę
w imprezach sportowych organizowanych w mieście. Wziąłem udział
np. w I Biegu Tropem Dzika.
Jakie jest Pana największe osiągniecie w tej
dziedzinie?
Ukończyłem ten Bieg, uważam to
za duże osiągnięcie, bo było bardzo
ciężko.

Aleksandra Górecka
Gorzów Plus
e-mail: gorecka-87@wp.pl
tel. 660 274 903
Okręg nr 4 (Piaski)
Robert Jałowy
radny niezależny
e-mail: rjalowy@wp.pl
tel. 608 835 176
Jerzy Sobolewski
Platforma Obywatelska
e-mail: jerzysobolewski@interia.pl
tel. 600 248 981

Jakiś konkretny sport ma Pan na myśli?
Nie. Każdy rodzaj aktywności fizycznej jest dobry. Ja wybieram siłownię i tenis.
Dlaczego właśnie siłownia?
Przede wszystkim mogę poznać
swoje mocne strony i słabości. Dla
jednych to forma aktywności fizycznej, dla innych także chwila zapomnienia o codziennych problemach,
rozładowanie złych emocji, stresu. To
nie tylko ruch, ale także filozofia bycia
w zgodzie ze sobą i otaczającą nas
naturą. To sprawność fizyczna, świadomość własnego ciała, energia, do-

Izabela Piotrowicz
Platforma Obywatelska
e-mail: piotrowicz.iza@gmail.com
tel. 531 501 889

Krzysztof Kochanowski
Nowoczesny Gorzów
e-mail: kochanowski1976@wp.pl
tel. 660 265 797
Marta Bejnar-Bejnarowicz
Ludzie dla Miasta
e-mail: m.bejnar@gmail.com
tel. 601 940 121

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Michał Szmytkowski
Ludzie dla Miasta
e-mail: asp.szmytkowski@gmail.com
tel. 95 73 55 544

DYŻURY RADNYCH

Chcecie więcej stojaków rowerowych? Pokażcie, gdzie!
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Okręg nr 5 (Górczyn)
Artur Andruszczak
Platforma Obywatelska
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
e-mail: pgranat@rada.gorzow.pl
tel. 509 463 968

Radni spotykają się z mieszkańcami 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

PRZEWODNIK PO URZĘDZIE

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 5
e-mail: bsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 893
Biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów i Spraw Mieszkańców
ul. Orląt Lwowskich 1
e-mail: brk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 962
Biuro Promocji
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: bpr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 785
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. Sikorskiego 5 pok. 4
e-mail: bhp@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 851

Czy są rzeczy, które sprawiają, że trudniej
jest realizować sportową pasję? Jak udaje
się Panu pokonać te trudności?
Praca zawodowa, obowiązki radnego i liczne zobowiązania towarzyskie – to wszystko utrudnia, bo nie
tylko sportem żyję. Ale dla sportu jestem w stanie dużo poświęcić. Albo

tak zaplanować dzień, by aktywność
fizyczną wkomponować w pracę.

klubach, powstawanie Orlików i siłowni na świeżym powietrzu.

Czy ma to przełożenie na działalność w Radzie Miasta?
Jak najbardziej – zawsze wspieram
wszystkie inicjatywy związane ze
sportem. Szczególnie te dotyczące
młodzieży, a więc szkolenie przy

Na sam koniec: Pana życiowe motto?
Żyć zdrowo, w zgodzie z samym
sobą i szanować przyjaciół.

O wyprawach dalszych i bliższych...

z MICHAŁEM SZMYTKOWSKIM

radny Rady Miasta Gorzowa

Skąd u Pana zamiłowanie do północy, psich
zaprzęgów, skuterów śnieżnych i niskich
temperatur?
Z potrzeby bliskości z naturą, potrzeby wyrwania się od niebieskiego
światła monitorów. Na północy udało mi się to połączyć z pracą, dzięki
której poznaję ludzi z całego globu,
rozmawiam z nimi, zdobywam nowe
kontakty i doświadczenia. Praca nie
jest łatwa, ale kształtuje charakter,
uczy, jak przetrwać, jak żyć w zgodzie
z naturą, jak nie zapomnieć o odpowiedzialności za drugiego człowieka
i naszych braci mniejszych.
Jest też rzecz, która ponoć została
mi z dzieciństwa – otóż, małe dzieci
nie potrafią się spieszyć, taka blokada. Tutaj spieszyć się nie można, trzeba wszystko zrobić rozsądnie, odpowiedzialnie, przewidzieć każdą konsekwencję swojej decyzji, nie ma
miejsca na pomyłki, poprawki.
Gdzie czuje się Pan najlepiej i dlaczego?
Krótko – w Gorzowie, w moim rodzinnym domu i mieście. Mogę śmiało
powiedzieć, że idealnie wpisuję się
w nasze dotychczasowe hasło Gorzów Przystań. Podczas wszystkich
moich ekspedycji, wypraw, podróży,
Gorzów był zawsze dla mnie bazą, domem, przystanią, miejscem, do którego wracałem z bagażem nowych
doświadczeń. Chciałbym, aby Gorzów

był właśnie taką przystanią dla nas
wszystkich, wolnym od zgiełku, bez-

Estera Kurz
Biuro Promocji

na. Wraz z dziewczyną Martą i dwoma naszymi psami (labradorem i mieszańcem owczarka z malamutem
z gorzowskiego schroniska) w 35 dni
przeszliśmy przez całą Polskę i Litwę.
Niesamowita przygoda, która nie
może się doczekać następnych eta-

Fot. archiwum prywatne Michała Szmytkowskiego

piecznym domem, w którym może
i jest skromnie, ale niczego nie brakuje i nie ma się czego wstydzić. Gorzów jest miastem, z którego jestem
dumny, którego mieszkańcy – mimo
przeciwności losu – radzą sobie godnie i potrafią działać jako wspólnota.

pów. Teraz z 2,5‑letnim Frankiem i półroczną Janką musimy się zadowolić
jednodniowymi wyprawami, choć
też się nie oszczędzamy. W pogodną
sobotę uwielbiamy się wybrać leśnymi drogami spacerem z Gorzowa do
Strzelec Krajeńskich czy Bogdańca.

Jakie jest Pana największe zrealizowane wyzwanie związane z turystyką pieszą?
4 lata temu odbyłem 1000‑kilometrową
wyprawę piechotą z Gorzowa do Wil-
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PODZIĘKOWANIE za 38 lat
pracy dla GORZOWSKIEJ kultury

Sztuki. Za zaangażowanie na rzecz kultury polskiej została wyróżniona przez
ministra kultury Odznaką „Zasłużony
działacz kultury”.

1 września z aktywnym
współtworzeniem gorzowskiej
kultury pożegnała się Danuta
Błaszczak, dotychczasowa dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sztuki.
Danuta Błaszczak całe swoje życie zawodowe – 38 lat – była związana z gorzowską kulturą. Do 1996 r. pracowała
w Wojewódzkim Domu Kultury, gdzie
ze stażystki awansowała na stanowisko kierownika, kolejno kilku działów.
W 1996 r. rozpoczęła pracę w wydziale kultury Urzędu Miasta na stanowisku
starszego inspektora.
W 2002 r. została dyrektorem nowo
utworzonej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Sztuki. Wspólnie z pracownikami wydziału kultury opracowała koncepcję działalności, zakres i strukturę nowej instytucji oraz jej nazwę. Danuta Błaszczak przez 14 lat w MOS wypracowała profesjonalne standardy zarządzania instytucją kultury, znacznie
rozwinęła również edukację kulturalną. W tym czasie Miejski Ośrodek Sztuki
przygotowywał wystawy sztuki współczesnej, pokazując wybitnych artystów
z Polski i zagranicy. Gorzowianie mieli też
okazję uczestniczyć w spotkaniach z historykami i krytykami sztuki, w sympo-

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 55 663

zjach i debatach. Studyjne Kino 60 Krzeseł prezentowało repertuar spoza nurtu komercyjnego, a Dyskusyjny Klub Firmowy Megaron proponował aktywny
i krytyczny odbiór sztuki filmowej. Ważną częścią działalności był program edukacji artystycznej skierowany do różnych
grup wiekowych.
Poza działalnością zawodową Danuta
Błaszczak udzielała się w ruchu społecznym. Była członkiem Rady Programowej DKF Megaron, członkiem Gorzowskiego Towarzystwa Kultury, a także pomysłodawczynią, założycielką oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Strefa

Mamy
nowego
dyrektora MOS
Do konkursu na stanowisko
dyrektora Miejskiego Ośrodka Sztuki
stanęło pięciu kandydatów, którzy
zaprezentowali bardzo wysoki
poziom, co spotkało się z uznaniem
wszystkich członków komisji
konkursowej.
Komisja oceniała: doświadczenie zawodowe kandydatów, wiedzę z zakresu
ekonomii, finansów publicznych, mechanizmów rynkowych, znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, predyspozycje menadżerskie z uwzględnieniem znajomości regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowych instytucji kultury, wiedzę
z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, znajomość specyfiki pracy samorządowej instytucji kultury, wiedzę na temat Miejskiego Ośrodka Sztuki, ogólną
wiedzę z zakresu trendów i wydarzeń

Straż Miejska
ul. Myśliborska 34
e-mail: ksm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 728
po godz. pracy UM - 697 662 343

Fot. Daniel Adamski

kulturalno‑artystycznych w skali kraju
i Europy, wartość autorskiej koncepcji
programowo‑organizacyjnej MOS na
okres pięciu lat, cele zawodowe kandydata, jego predyspozycje osobowościowe oraz znajomość specyfiki problemów miasta w zakresie kultury.
Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego i rozmów kwalifikacyjnych,
komisja zarekomendowała kandydaturę Marty Gendery. Prezydent podjął decyzję o zatrudnieniu kandydatki.
Marta Gendera jest absolwentką historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w znaczących instytucjach kultury w Polsce i na świecie, m.in. w Austriackim Forum Kultury i Goethe Institut w Warszawie oraz realizując prak-

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Danuta Błaszczak poświęciła 38 lat życia
kulturze Gorzowa, tworząc nowe, niezwykle wysokie standardy menadżerskie, które wykorzystała do realizacji
celów statutowych kierowanej przez
nią instytucji. W dowód uznania została uhonorowana Odznaką Honorową
Miasta Gorzowa.
Swoimi kompetencjami, życzliwością,
pracowitością, rzetelnością i profesjonalizmem pozostawia znaczący ślad w gorzowskiej kulturze, za co jej dziękujemy.
Ewa Hornik
Wydział Kultury i Sportu

tyki zawodowe w Instytucie Polskim
w Nowym Jorku, Kunsthaus Graz w Austrii, a także w organizacjach pozarządowych w Berlinie i Grazu.Współpracowała także z Galerią BWA w Zielonej
Górze, gdzie zrealizowała wiele wystaw
i programów edukacyjnych. Jako kuratorka współpracowała również z Galerią
Arsenał w Poznaniu, Austriackim Forum
Kultury w Warszawie, Instytutem Awangardy w Warszawie i Narodowym Centrum Kultury.
Od stycznia 2011 r. jest prezesem Fundacji Salony. Angażuje się m.in. w projekty poświęcone relacji sztuki z przestrzenią miejską oraz międzynarodowe i ogólnopolskie warsztaty urbanistyczne. Ukończyła międzynarodowe
szkolenie dla operatorów kultury organizowane przez Narodowe Centrum
Kultury i Associacion Marcel Hicter
pour la Democratie Culturelle, uzyskując dyplom certyfikowanego konsultanta ds. strategicznego planowania rozwoju instytucji kultury.
Pracę w Miejskim Ośrodku Sztuki rozpoczęła 1 września. Koncepcja autorstwa Marty Gendery jest dostępna na
www.gorzow.pl.
Ewa Sadowska
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta

Wydział Audytu Wewnętrznego,
Kontroli i Analiz
ul. Myśliborska 34
e-mail: aka@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 862
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
ul. Obotrycka 7
e-mail: kos@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 652
Wydział Budżetu i Rachunkowości
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wbr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 522
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
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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
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
Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26
e-mail: wss@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 801
Wydział Strategii Miasta
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 835
Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Myśliborska 34
e-mail: wua@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 644
Wydział Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych
ul. Myśliborska 34
e-mail: zit@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 884

NOWY SEZON
ARTYSTYCZNY
W FILHARMONII
Repertuar w nadchodzącym
sezonie będzie ciekawy
i różnorodny. Oprócz koncertów
symfonicznych, w ofercie
Filharmonii Gorzowskiej znajdą
się również gale operowe, muzyka
oratoryjna, wybitne dzieła na
orkiestrę smyczkową, kolejne
projekty z cyklu Filharmonia Light
oraz koncerty okolicznościowe.
Z okazji Mikołajek i Dnia Dziecka specjalnym prezentem dla dzieci będzie
musical Pinokio. Ofertę edukacyjną
uzupełni w tym sezonie Filharmonia Juniora – cykl spotkań dla dzieci
w wieku 4‑6 lat, adresowany m.in. do
młodych „absolwentów” Muzycznego Raczkowania. Wśród muzycznych
znakomitości w sezonie 2016/2017
filharmonia gościć będzie m.in. legendę polskiej i światowej dyrygentury – maestro Jerzego Maksymiuka,
znakomitego dyrygenta operowego
Tadeusza Kozłowskiego oraz jednego z najbardziej cenionych polskich
dyrygentów – Marka Pijarowskiego.
Na estradzie pojawią się również wyjątkowi soliści, wśród nich wybitny
polski skrzypek Krzysztof Jakowicz.
Na Scenie Light wystąpią m.in. Renata Przemyk i Mieczysław Szcześniak.
Swój 6. sezon filharmonia zainauguruje 30 września koncertem symfonicznym, podczas którego usłyszy-

PREMIERA
w Teatrze
z NEW YEAR’s DAY
Prapremierą sztuki Piotra
Rowickiego Teatr im. J. Osterwy
zainauguruje sezon teatralny
2016/2017. Ta teatralna opowieść
o Polsce i Polakach, daleko
wykraczająca poza ramy wydarzeń
grudniowych, będzie miała
prapremierę 17 września.
Tytuł spektaklu „New Year’s Day” pochodzi od utworu grupy U2, który
Bono napisał po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce – zainspirowany ruchem Solidarności. New
Year’s Day to sztuka zaskakująca, peł-

Fot. Bartłomiej Nowosielski

my utwory Edwarda Elgara i Ludwiga van Beethovena, a także koncert
jazzowy na fortepian, bas, perkusję
i orkiestrę symfoniczną Macieja Małeckiego. Z Orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej wystąpi trio jazzowe: Krzysztof Dys (fortepian), Paweł Pańta (kontrabas) i Krzysztof Szmańda (perkusja).
W drugiej części koncertu zaprosimy
na spotkanie z muzyką największego
nowatora XIX wieku – Ludwiga van
Beethovena. Przypomnimy napisaną
pod wpływem twórczości Johanna
von Goethego słynną uwerturę koncertową Egmont op. 84 (1810). Utwór
wykonywany jest w ramach rozstrzygnięcia plebiscytu, który towarzyszył
ubiegłorocznej edycji Programu filharmonia/ostrożnie, wciąga!!! Drugą kompozycją wiedeńskiego mistrza będzie
Symfonia nr 4 (1806), która w zestawieniu z sąsiadującymi – Trzecią i Piątą, jawi się dziełem lekkim, wesołym,
a nawet beztroskim. Odrywając się
na chwilę w Czwartej od podniosłych
na czarnego humoru, oryginalnej narracji na temat wydarzeń tamtych czasów.
Stawia współczesnemu widzowi pytanie
o tożsamość podzielonego ideologicznie
narodu oraz o to, czy
w ogóle jest możliwa
spójna wizja historii.
Inscenizacji sztuki podjęła się Joanna Zdrada, reżyser teatralna, dramaturg, scenograf, absolwentka Vysokej
Školy Muzickych Umeni w Bratysławie. Na koncie ma wiele inscenizacji
zrealizowanych w Polsce, Czechach
i na Słowacji, do których w większości stworzyła również scenografię.
Spektakl we wrześniu, październiku i listopadzie będzie grany dla
młodzieży gorzowskiej w ramach

tematów, podarował nam Beethoven dzieło przepełnione czystą radością. Wszystko tu usłyszymy w piątek,
30 września, początek o godz. 19.00.
Wzór na utwór, czyli nauka i muzyka,
to koncert z cyklu Filharmonia Light.
Dyryguje Marcin Sompoliński, na lutni zagra Klaudyna Żołnierek. Speaking
Concerts to autorski projekt koncertów
edukacyjnych realizowany przez Fundację Fabryka Sztuki z Poznania od ponad 10 lat w filharmoniach całej Polski. Każdy Speaking Concert poświęcony jest konkretnemu zagadnieniu
– dziełu, kompozytorowi, bądź szeroko rozumianym kontekstom muzyki.
Twórcy projektu udowadniają, że matematyka i muzyka mają ze sobą wiele
wspólnego, a początki ich wspólnej historii sięgają odkryć Pitagorasa. Wydarzenie odbędzie się w piątek, 23 września o godz. 19:00.
Małgorzata Szwajlik
CEA – Filharmonia Gorzowska

Fot. Bartłomiej Nowosielski

XIV Miejskiej Kampanii Edukacyjno
‑Informacyjnej Obudź się. Ideą
przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych osób do konstruktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijania pasji, zainteresowań, talentów oraz popularyzowanie stylu życia wolnego
od nałogów.
Ewa Kunicka
Teatr im. J. Osterwy
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na scenie

DYM, BAŁDYCH i SKUBAS
Sobotnie koncerty z cyklu
Scena na scenie w Amfiteatrze
zapowiadają się znakomicie.
Pierwsza zaprezentuje się
gorzowska wytwórnia muzyczna
Dym, następnie projekt Adama
Bałdycha, a na zakończenie
wystąpi Skubas.
9 września Dym
w Amfiteatrze

Dym to gorzowska niezależna
wytwórnia płytowa. Skupia się na
nieoczywistych, często lokalnych
zjawiskach dźwiękowych. 9 września zorganizują audiowizualne
wydarzenie, które rozpocznie się
o godz. 20.30. Wystąpi duet Mac'n Bass z Berlina tworzony przez
Rolanda Fideziusa i Simona Vincenta. Za pomocą gitary basowej i elektronicznych instrumentów zaprezentują dźwięki zebrane podczas podróży po „ciemnej
materii” i po zakrzywieniach czasoprzestrzeni. W kwietniu chłopcy z Dymu mieli okazję wystąpić
wspólnie z Mac 'n Bass na festiwalu Mirror Mirror w Berlinie, teraz
spotkają się w Gorzowie. Wystąpią również Wrong Dials Al Most
z Dym Records, Fabian (dj set)
i VJ Pathfinder (video mapping).
Wstęp wolny.

Adam Bałdych
17 września

Adam Bałdych & Helge Lien Trio zademonstrują muzykę z płyty Brid-

Mamy przy MOS
s t a c j ę metra!
Na parkingu Miejskiego Ośrodka
Sztuki przy ul. Pomorskiej 73
powstał obraz w technice 3D
„Stacja MOS”. Jego autorem jest
gorzowianin Tomasz Kalitko.
Realizacją projektu zajął się Tomasz
Kalitko i Studio Trakcja, czyli grupa
projektowa, której jest założycielem. Tomek przenosi w przestrzeń
publiczną swoje „miejskie” pejzaże –charakterystyczny i doceniany
cykl obrazów. Przy budynku MOS

ges. Album Bridges to trzecia płyta Bałdycha nagrana dla prestiżowej wytwórni ACT Music w prestiżowym studio Hansa Studios
w Berlinie w marcu 2015 r. Okładkę zdobi obraz Wilhelma Sasnala pt. A Bridge. Gorzowski skrzypek od początku kariery stara się
łamać bariery wiolinistyki i wyznaczać dla niej nowe ścieżki.
Zaciera granice między jazzem,
muzyką poważną i współczesnym światem dźwięków, który
go otacza i inspiruje. Do współpracy przy kolejnych projektach
zaprasza wyjątkowych artystów,
którzy swoją osobowością poszerzają granice jego doświadczeń muzycznych. Początek koncertu o godz. 19.00, wstęp wolny.

Skubas 23 września

Koncertem Skubasa kończymy
letni cykl koncertów Scena na
scenie w Amfiteatrze. Jego debiutancki album pt. Wilczełyko ukazał się 11 września 2012 r. nakładem wytwórni Kayax. Płyta została okrzyknięta „powrotem do prostoty i autentyczności” w polskiej
muzyce rockowej. Artysta otrzymał 2 nominacje do Fryderyków
2013: jako Debiut Roku i Utwór
Roku za piosenkę Linoskoczek. Występował m.in. na festiwalu SoundCity w Liverpoo-lu, Open’er Festival,
Malta Festivalu, Festiwalu w Jarocinie i wielu innych. Skubas współpracował z różnymi artystami, m.in.
ze Smolikiem, Noviką, Envee, Kayah,
15 Minut Projekt czy Matt Kowalsky.

namalował obraz przedstawiający
ludzi wychodzących z podziemnej
stacji metra.
„Stacja MOS” nie jest jego pierwszym
działaniem w przestrzeni miejskiej.
W 2015 roku, wraz z gorzowskim
Stowarzyszeniem Sztuka Miasta
i poznańską grupą Noga Dzika, zaprojektował i namalował w Gorzowie mural poświęcony Zbigniewowi Herbertowi zatytułowany „Wojna”.
Można go oglądać na ścianie kamienicy przy ul. Teatralnej.
Tomasz Kalitko jest absolwentem
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał na kierunku malarstwa. Jest

Początek koncertu o godz. 19.30.
Bilety po 15 zł, do nabycia w kasie
MCK, przy ul. Drzymały 26, od 8.00
do 16.00 oraz w infokiosku w Galerii Askana. Liczba biletów ograniczona.
Wszystkie koncerty organizowane są przez Miejskie Centrum Kul-

doktorem sztuki, pracuje na Uniwersytecie
Artystycznym w Poznaniu w szóstej pracowni malarstwa. Od
września 2016 r. jest
prodziekanem na Wydziale Malarstwa i Rysunku w UAP.
Daniel Adamski
Biuro Promocji
Fot. Daniel Adamski

tury w Gorzowie i odbywają się na
scenie Amfiteatru w parku Siemiradzkiego.
Rafał Stećków
Miejskie Centrum Kultury
Daniel Adamski
Biuro Promocji
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BRĄZOWY MEDAL
Z IGRZYSK W RIO DE JANEIRO
Trzecie miejsce i brązowy medal w Rio wywalczyła gorzowska kajakarka
Karolina Naja. Udział i dobre wyniki uzyskali również Paweł Kaczmarek
i wioślarz Zbigniew Schodowski. Wszyscy są z AZS AWF Gorzów. 30 sierpnia
spotkali się z przedstawicielami władz miasta, sponsorami, a także
z kibicami. Zostały im wręczone kwiaty, pamiątkowe zdjęcia, gadżety ale
przede wszystkim składano im wszystkim wielkie gratulacje.
Podczas spotkania padły deklaracje
nagród dla naszych olimpijczyków,
a największe będą należeć do Karoliny Nai. Nasza zawodniczka cztery
lata temu z Londynu zdobyła brąz
w dwójce na 500 metrów, który wywalczyła z Beatą Mikołajczyk z Bydgoszczy. W Rio panie powtórzyły ten wynik, chociaż liczyły na coś
więcej. – Wróciłam z wielkim sukce-

sem jakim jest brązowy medal w kajakowej dwójce, ale i z porażką, bo
finał B w czwórce to zdecydowanie
nie było to, o czym z dziewczynami
z osady marzyłyśmy. Będziemy wyciągały wnioski, ale z pewnością nie
za długo, przede wszystkim trzeba
patrzeć do przodu. Wcześniej nie
było takich myśli, ale podczas ceremonii zakończenia igrzysk, gdzie eki-

Fot. Łukasz Kulczyński

pa kajakowa wzięła udział, pojawiły
się akcenty z Tokio, przedstawiciele tego miasta zabrali flagę olimpijską. Wtedy urodziła się wielka chęć,
aby popłynąć dalej do Japonii, oczywiście jeśli zdrowie pozwoli i będę

lepsza od młodszych zawodniczek,
które z pewnością spróbują naciskać
i wysadzić obecną ekipę z łódki. – powiedziała Karolina Naja.
Daniel Adamski
Biuro Promocji

GORZOWIANIE JADĄ DO RIO!
Podczas Koniec Lata Party
wspólnie pożegnaliśmy
gorzowskich sportowców, którzy
będą walczyć o medale na
Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio
de Janeiro.
Wśród 18 lubuskich para olimpijczyków, aż 11 jest z Gorzowa. Wszyscy
oni na scenie Koniec Lata Party otrzymali upominki i flagi z logo Gorzowa.
Podczas Olimpiady w Rio nasz kraj
i miasto reprezentować będą: Tomasz Blatkiewicz, Maciej Lepiato,

Łukasz Mamczarz, Milena Olszewska, Łukasz Wietecki, Mateusz Michalski, Lech Stoltman, Adrian Imianowski, Bartosz Tyszkowski, Renata
Śliwińska i Krzysztof Ciuksza.
Zapraszamy do śledzenia występów
gorzowian podczas paraolimpiady.
Emilia Cepa
Biuro Promocji
Fot. Bartłomiej Nowosielski

Starty zawodników GZSN „START” na IP w Rio
8.09.2016 r. Czwartek

11.09.2016 r. Niedziela

15.09.2016 r. Czwartek

17.09.2016 r. Sobota

Imianowski Adrian – dysk – godz.
10:10 – 13.00
Tyszkowski Bartosz – kula – godz.
17.45 – 18.55
Blatkiewicz Tomasz – dysk – godz.
18:05 – 19.15
Michalski Mateusz – 100m – półfinał –
godz. 19:34 – 19.40

Tyszkowski Bartosz – oszczep –
godz. 11:00 – 12.15
Śliwińska Renata – kula – godz.
18:16 – 19.30
Wietecki Łukasz – 1500m finał –
godz. 18:31 – 18.38

Wietecki Łukasz – 5000m finał – godz.
10:00 – 10.20
Ciuksza Krzysztof – półfinał 400m –
godz. 10:21 – 10.27
Śliwińska Renata – dysk – godz.
17:40 – 18.55

Ciuksza Krzysztof – finał 800m –
godz. 17:30 – 17.36 Lepiato Maciej
– skok wzwyż – godz. 18:15 – 19.30
Milena Olszewska
10.09.2016 zaczyna pojedynki indywidualnie na pkt

12.09.2016 r. Poniedziałek

16.09.2016 r. Piątek

17.09.2016 r. finały

Lepiato Maciej – skok wzwyż –
godz. 18:20 – 19.40
14.09.2016 r. Środa
Blatkiewicz Tomasz – kula – godz.
17:54‑ 18.50

Stoltman Lech – kula – godz. 10:09
– 13.00
Ciuksza Krzysztof – finał 400m –
godz. 10:15 – 10.21

mikst z Piotrkiem Sawickim

9.09.2016 r. Piątek
Michalski Mateusz – 100m – finał
11.04 – 11.10 Mamczarz Łukasz –
skok wzwyż – godz. 18:20 – 19.35
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Jerzy Hopfer
Jerzy Hopfer, wieloletni kapitan lodołamacza Kuna, były pedagog i radny, urodził się w 1946 roku w Pile. Był
absolwentem wydziału nawigacyjnego Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, wydziału prawa
i administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył
też studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Sopocie. W 1989
roku został posłem z ramienia Unii
Chrześcijańsko‑Społecznej. Był członkiem parlamentarnej delegacji do
kontaktów z Parlamentem Europejskim oraz stałej parlamentarnej delegacji do Rady Europy. W 1998 roku
został radnym Gorzowa z ramienia

SLD. W 2003 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką Honorową Miasta Gorzowa.
Był współzałożycielem i wieloletnim nauczycielem nawigacji Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.
Należał do grupy zapaleńców, która wyłowiła i odbudowała najstarszy
na świecie, zabytkowy lodołamacz
Kuna, na którym przez lata pływał
jako kapitan. Od 2001 do 2009 szefował Stowarzyszeniu Wodniaków
Gorzowskich Kuna.
Jerzy Hopfer zmarł w piątek, 2 września. Miał 70 lat.
Daniel Adamski
Biuro Promocji
Fot. Daniel Adamski

Odszedł

Zbigniew
Bocian
29 sierpnia zmarł nagle
wieloletni pedagog Zbigniew
Bocian. Był wychowawcą dzieci
i młodzieży, którym wpajał miłość
do muzyki.
Jak sam często wspominał, miał
być matematykiem. Jednak już

Fot. archiwum MCK

Ostatnie pożegnanie

Franciszka
Kujawskiego
Z przykrością informujemy, że
w piątek, 26 sierpnia, odszedł
Franciszek Kujawski. Miał 98
lat, był pionierem Gorzowa
oraz działaczem politycznym
i społecznym. Ceremonie
pogrzebowe odbyły się 1 września

Fot. archiwum prywatne

na cmentarzu Komunalnym przy
ul. Żwirowej.
Franciszek Kujawski urodził się w roku
1919 r. w Pniewie. W 1939 r. był żoł-

Zmarła pionierka

Pionierka Gorzowa, przez prawie 25
lat związana z chórem Wrzosy MCK,

brał udział w przeglądach chórów
i uświetniał uroczystości miejskie.
Działalność muzyczną prowadził
także w Barlinku, gdzie prowadził
zespół Classic Band – wykonujący
standardy muzyki jazzowej, oraz
Studio Piosenki ECS działające przy
Europejskim Centrum Spotkań.

nierzem Armii Polesia pod dowództwem generała Kleberga. Od 1940 r.
wysłany na roboty przymusowe do
powiatu Skwierzyna. Po wyzwoleniu
w 1945 r. był Strażnikiem Ochrony
Kolei. Do Gorzowa przybył jako jeden z pierwszych pionierów. W tym
czasie ukończył Wyższą Szkołę Nauk
Społecznych w Warszawie, studia magisterskie rozpoczął na Uniwersytecie Warszawskim, a zakończył na Politechnice Szczecińskiej. Od 1 grudnia 1969 r. wieloletni dyrektor Gorzowskiego Przedsiębiorstwa Pro-

dukcji Leśnej LAS, inspektor ds. konkursu„Mistrz Gospodarności” w Urzędzie Wojewódzkim.
Uhonorowany licznymi odznaczeniami, medalami i odznakami,
w tym Krzyżem Oficerskim, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi
oraz w roku 1977 Honorową Odznaką Miasta Gorzowa Wlkp. Był działaczem politycznym i społecznym.

roku otrzymała odznakę honorową
miasta Gorzowa. Zawsze uśmiechnięta, pogodna, niezwykle życzliwa.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się
w środę, 7 września na cmentarzu komunalnym przy ul. Żwirowej (kaplica
firmy Products).

Kazimiera
Górska
Z wielkim żalem i smutkiem
zawiadamiamy, że 5 września
w wieku 90 lat odeszła od nas Pani
Kazimiera Górska.

w liceum został członkiem zespołu
młodzieżowego Kleks i tak jego życie związało się nie z ciągiem liczb,
a z nutami na pięciolinii.
Był absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu. Współpracował z zespołami: Słoneczna Gromada, Mali Gorzowiacy i Buziaki. Założył grupę Klaster wykonującą muzykę gospel, z którą zdobył wiele
nagród i wyróżnień. Prowadził Chór
Uniwerek przy gorzowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, który

Fot. archiwum prywatne

w którym śpiewała od początku jego
istnienia. Skarbnica wiedzy o Gorzowie. Za fakt szerzenia tej wiedzy m. in.
wśród seniorów niemieckich, w 2011

Marzena Maćkała
Miejskie Centrum Kultury

Estera Kurz, Emilia Cepa
Biuro Promocji

Jan Kaczanowski
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
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MIB Nordic Gorzow Speedway Grand Prix 2016

Sportowe Pożegnanie Wakacji i Animalia

Dawid Kwiatkowski

MOTO Racing SHOW
MOTO Racing SHOW

Agnieszka Chylińska

Fotorelacja: Bartłomiej Nowosielski, Łukasz Kulczyński, Daniel Adamski.

