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Mistrzowska STAL!
Po emocjonującym meczu
finałowym Drużynowych
Mistrzostw Polski, Stal Gorzów
sięgnęła po złoto!
Mecz w Gorzowie rozpoczął się z ośmiopunktową przewagą dla rywali – Get
Well Toruń. Mimo że gorzowska drużyna, bieg po biegu, zdobywała punktową przewagę, przez większość meczu
szale zwycięstwa ważyły się raz w jedną, raz w drugą stronę, stąd emocji na
stadionie im. Edwarda Jancarza w niedzielny wieczór było wiele. Rozstrzygającym okazał się 14. wyścig, w którym gorzowska para: Zmarzlik – Iversen, pokonując rywali wynikiem 4:2, nie dała więk-

szych szans na tytuł mistrzowski drużynie z Torunia. Do pełni zwycięstwa brakowało Stali zaledwie jednego punktu
i tylko katastroficzny splot zdarzeń w 15.
biegu mógł pozbawić złota gorzowską
drużynę.
To dziewiąte zwycięstwo gorzowskiej
Stali, co daje trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji mistrzów Polski na żużlu (Unia Leszno ma 14 złotych medali,
a ROW Rybnik – 12.). Tegoroczny sezon był 50. sezonem gorzowskiej Stali
w najwyższej klasie rozgrywkowej. Kolejny przyniesie wielkie świętowanie
jubileuszu 70‑lecia Klubu.
Emilia Cepa
Biuro Promocji

Fot. Bartłomiej Nowosielski

NASI Z MEDALAMI!

Fot. Łukasz Kulczyński

Aż 4 medale przywieźli z Igrzysk paraolimpijskich w Rio de Janeiro
sportowcy z Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START!
Podziwiamy i gratulujemy!
Znakomity lekkoatleta Maciej Le‑
piato w Rio de Janeiro w świetnym
stylu obronił złoty medal z Paraolimpiady w Londynie. Dokonał tego, bijąc rekord świata w skoku wzwyż wynikiem 219 cm. Starał się jeszcze go

poprawić, atakując 230 cm, jednak
bezskutecznie. Maciej zdobył drugi
złoty medal dla Polski podczas Paraolimpiady.
Drugi w konkursie był Brytyjczyk Jonatham Broom‑Edwards, który sko-

czył 2,10 m, zaś trzeci Rafael Uribe
z Wenezueli z wynikiem 2,01m.
Kolejny medal na Igrzyskach Paraolimpijskich wywalczyła Milena
Olszewska. Po zaciętej walce wywalczyła brązowy medal i tym samym powtórzyła swoje osiągnięcie
z Londynu, gdzie również zdobyła
brąz w konkurencji łuku klasycznego.
Z kolei Renata Śliwińska rzutem na
odległość 23.34 poprawiła „życiów-

kę” o prawie 6 m, jednocześnie ustanawiając nowy rekord świata w rzucie dyskiem w klasie F40. Z uwagi na
małą liczbę zawodniczek, rywalizacja
w rzucie dyskiem była łączona jednocześnie w dwóch kategoriach F40
i F41, dlatego – pomimo pobicia rekordu – nie udało się jej stanąć na
podium i zajęła VI miejsce. Wg nas
i tak zasługuje na najwyższe uznanie!
Gorzowianin Bartosz Tyszkowski,
reprezentant GZSN Start Gorzów,
zdobył na Paraolimpiadzie w Rio de
Janeiro srebrny medal w pchnięciu
kulą. To już jego drugie olimpijskie
srebro. Gratulujemy naszemu Bartoszowi świetnego występu!
Do piątej kolejki Bartek był zdecydowanym liderem klasyfikacji. Wówczas
pchnięcie na wagę złotego medalu
wykonał rywal naszego reprezentanta, Niemiec Niko Kappel, osiągając rezultat o 1 cm lepszy!
Brązowy medal w pchnięciu kulą
z wynikiem 11,39 zdobył w trakcie
Igrzysk także Lech Stoltman. Do
brązowego medalu zabrakło niespełna 0,3 sekundy Krzysztofowi Ciuk‑
szy w biegu na 400 m, któremu na
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ostatnich metrach zabrakło sił i zajął
IV miejsce, tuż za podium.
27 września sportowcom podziękowali przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej. – Dziękuję za to,
że jesteście, że nas reprezentujecie,
że dajecie nam ogromny powód do
dumy. Ciężką pracą dochodzi się do
wspaniałych rezultatów. Chciałbym
podziękować Wam nie tylko za medale, ale przede wszystkim za tę pra-

cę na co dzień. – mówił prezydent
Gorzowa Jacek Wójcicki. Trener
GZSN „START” Zbigniew Lewko‑
wicz w imieniu sportowców podziękował za wsparcie i zapewnił: – Zawsze spełniamy marzenia gorzowskich kibiców i zdobywamy medale.
Gratulujemy naszym sportowcom
świetnego występu na największej
imprezie na świecie. Musimy dodać,
że osiągnięte wyniki są również efek-

tem pracy trenerów Zbigniewa Lewkowicza i Da‑
riusza Niemczyna. Dobrym duchem w ekipie
jest również przewodniczący Zarządu GZSN Start
Jerzy Jankowski.
Piotr Guszpit
Wydział Kultury i Sportu
Joanna Sobania, GZSN „START”

Fot. © Adam Nurkiewicz / Polski Komitet Paraolimpijski

POZOSTAŁE WYNIKI:
Łukasz Mamczarz – IV miejsce (skok wzwyż) – 177, Krzysztof Ciuksza – IV miejsce (400m) – 55,97– VI miejsce (800m) – 2:16.90, Adrian Imianow‑
ski – V miejsce (rzut dyskiem) – 16,33, Mateusz Michalski – V miejsce (100m) – 11,09, Łukasz Wietecki – V miejsce (1500m) – 3:54.20 – X miejsce
(5000m) – 15:36.04, Tomasz Blatkiewicz – VI miejsce (pchnięcie kulą) – 12,61 – VIII miejsce (rzut dyskiem) – 44,26, Renata Śliwińska – VI miejsce
(pchnięcie kulą) – 6,64 – VI miejsce (rzut dyskiem) – 23,34 REKORD ŚWIATA.

Polska reprezentacja przywiozła z Igrzysk Paraolimpijskich 39 medali (9 złotych, 18 srebrnych i 12 brązowych) i zajęła
10. miejsce w klasyfikacji medalowej.

UTRUDNIENIA I OBJAZDY DROGOWE W PAŹDZIERNIKU
Trwają inwestycje drogowe i związane z nimi utrudnienia. Przedstawiamy
zakres prac prowadzonych na terenie Gorzowa w październiku.
1. Budowa drogi ekspresowej S‑3 –
obwodnicy Gorzowa
• WĘZEŁ GORZÓW PÓŁNOC – UL.
SZCZECIŃSKA

Na początku października udostępnione dla ruchu będzie nowe rondo
i otwarta zostanie droga w kierunku
Myśliborza (dawna droga krajowa nr
3). Udostępniony zostanie również
odc. ul. Złotego Smoka – Szczecińska.
Zlikwidowany zostanie objazd ul. Mosiężną, a autobusy MZK wrócą na stałe
trasy. Wykonawca przygotowuje się do
przebudowy ul. Szczecińskiej na odc.
ul. Złotego Smoka do skrzyżowania
z ul. Dobrą. W trakcie przebudowy ruch
przełożony zostanie na nową jezdnię,
budowaną równolegle do ul. Szczecińskiej.

Fot. Bartłomiej Nowosielski
• WĘZEŁ GORZÓW ZACHÓD – UL.
KOSTRZYŃSKA

Ruch odbywa się wybudowanym objazdem (bypassem) omijającym miejsce robót. Na zawężonym odcinku
ruch odbywa się wahadłowo i sterowany jest przez sygnalizację świetlną.
W trakcie szczytu komunikacyjnego

wykonawca ma obowiązek wdrażania
ręcznego sterowania ruchem. Taka organizacja ruchu funkcjonować będzie
co najmniej do końca listopada br.
2. Ul. Towarowa i Fabryczna
Trwa I etap przebudowy ul. Towarowej ze skrzyżowaniem z ul. Fabryczną (budowa ronda). Równolegle prowadzone są roboty budowlane w ul.
Fabrycznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Towarową do wiaduktu kolejowego w ul. Fabrycznej. Po oddaniu
ul. Towarowej do ruchu, roboty na ul.
Fabrycznej będą postępowały w kierunku ul. Wawrzyniaka. Objazdy prowadzone będą nadal ul. Śląską i Wawrzyniaka. Ostatni etap będzie wymagał
zamknięcia wjazdu w ul. Wawrzyniaka,
a dojazd na Zawarcie będzie możliwy
wyłącznie przez ul. Przemysłową i Kolejową. Termin zakończenia inwestycji
to 30 listopada br.
3. Ul. Walczaka i Warszawska – I etap
Wprowadzona organizacja ruchu obejmuje:
• ograniczenie w ruchu na ul. Walczaka,
na odc. ul. Piłsudskiego – Jagiełły (dojazd dla mieszkańców);
• zamknięcie skrzyżowania ul. Walczaka, Jagiełły, Warszawska;
• zamknięcie ul. Warszawskiej na odc.
ul. Dziewięciu Muz – Walczaka z możliwością wjazdu w ul. Dziewięciu Muz.
Objazd główny dla komunikacji
możliwy jest ulicami: Sikorskiego –
Teatralną – Szpitalną – rondo San-

Fot. Bartłomiej Nowosielski

tockie – Podmiejską – Pomorską
– rondo Ofiar Katynia – Walczaka.
Objazd alternatywny dla kierowców
w kierunku północnej części miasta:
od ul. Jagiełły, ulicami: Wybickiego –
Łokietka – Kos. Gdyńskich – Roosevelta – Al. Ks. Andrzejewskiego – Al.
Ruchu Młodzieży Niezależnej – Walczaka. Ta trasa objazdu jest wykorzystywana też jako objazd zamkniętej
ul. Borowskiego. Ul. Drzymały jest
dwukierunkowa na odc. ul. Łokietka – 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, odc. Wyszyń‑
skiego – Dąbrowskiego
Ul. Borowskiego na przebudowywanym odcinku jest nieprzejezdna. Główny objazd ulicami: Al. Ks. Andrzejewskiego, Roosevelta, Kos. Gdyńskich, Łokietka i Wybickiego. Łączy się on z alternatywnym objazdem wyznaczonym na

czas przebudowy ul. Walczaka i Warszawskiej. Ponadto został wyznaczony
objazd lokalny:
a) od centrum do ul. Wyszyńskiego:
ul. Dąbrowskiego – 30 Stycznia –
Drzymały,
b) od ul. Wyszyńskiego do Borowskiego: ul. Mickiewicza – Dąbrowskiego.
W tym przypadku nastąpiło odwrócenie kierunku ruchu na ul. Dąbrowskiego, na odc. Mickiewicza – Jagiellończyka. 7‑10 października planowane jest zamknięcie skrzyżowania Borowskiego – Dąbrowskiego.
Powyższy objazd zostanie zawieszony. Nowy objazd dwukierunkowo wyznaczony zostanie ul. Drzymały – 30 Stycznia. W tym celu na
ul. Drzymały, na odc. Borowskiego
– 30 Stycznia zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy z zakazem
zatrzymywania się w ciągu tego odcinka. Dodatkowo, ok. 10 października planowane jest rozpoczęcie
przebudowy chodnika od granicy
inwestycji (skrzyżowania ul. Borowskiego z ul. Dąbrowskiego do ul. Kos.
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Gdyńskich). Termin zakończenia inwestycji to 30 listopada br.
5. Ul. Szarych Szeregów, odc. od ul.
Bora‑Komorowskiego i Kombatan‑
tów do skrzyżowania z ul. Walczaka
3 października ulica zostanie oddana
do ruchu pod warunkiem zakończenia
prac budowlanych. Później, po 2 tygodniach wykonane zostanie oznakowanie poziome jezdni. Podczas robót malarskich nie przewiduje się znaczących
utrudnień w ruchu.
6. Program KAWKA
Prace trwają na:
• ul. Armii Polskiej, na odc. 30 Stycznia
– Wybickiego/Łokietka – do 5 października
• ul. 30 Stycznia, na odc. Armii Polskiej –
Chrobrego – do 7 października
• ul. Łokietka, na odc. Dąbrowskiego –
Drzymały – do 10 października
• ul. Łokietka, na odc. Wybickiego –
Chrobrego – do 31 października
• ul. Chrobrego, na odc. Wybickiego – Sikorskiego – od 3 do 31 października
• ul. Wybickiego, na odc. Armii Polskiej
– od 8 do 22 października
• ul. Dąbrowskiego, na odc. Łokietka –
Jagiełły – od 10 października do 10 listopada

Utrudnienia związane są z lokalnymi zwężeniami jezdni ulic, ograniczeniem możliwości parkowania i ruchem wahadłowym oraz
brakiem wjazdu z ul. Wybickiego
w Armii Polskiej (planowany objazd
ul. Kos. Gdyńskich i 30 Stycznia).
Wymiana sieci cieplnej planowana jest również na ul. Dąbrowskiego i Chrobrego.
7. Al. Konstytucji 3 Maja – od Boh.
Warszawy do skrzyżowania
z ul. Sportową i Marcinkowskiego.
Od 24 września realizowana jest
jezdnia południowa Al. Konstytu-

cji 3 Maja (w kierunku centrum) na
odc. od skrzyżowania z ul. Sportową do skrzyżowania z ul. Estkowskiego – Sikorskiego. Termin udostępnienia jezdni do ruchu to 4 października. Całkowite zakończenie robót
planowane jest na 14 października br. Objazd zamkniętego odcinka
Al. Konstytucji 3 Maja wyznaczono:
Olimpijska – Al. 11 Listopada – Sikorskiego. Wyjazd z ulic Boh. Warszawy,
Asnyka, Chopina, Marcinkowskiego
możliwy jest wyłącznie na zasadzie
prawoskrętu. Zamknięty jest również
wyjazd z ul. Sportowej na Al. Konstytucji 3 Maja, a wyjazd z osiedla możliwy jest wyłącznie poprzez ul. Przy
Stadionie do ul. Olimpijskiej.
8. Ul. Warszawska, na odc. od
ul. Uroczej za skrzyżowanie
z ul. Parkową
W trakcie robót ul. Warszawska, od
ronda Santockiego w kierunku Czechowa, jest nieprzejezdna. Wjazd od
ronda Santockiego udostępniony jest
dla mieszkańców budynków nr 47,
82‑94. Możliwy jest też dojazd do podwórek i garaży między budynkiem
wielorodzinnym nr 86‑94. 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 oraz od Czechowa do centrum miasta wyznaczono ul. Podmiejską i Sybiraków. W etapie I zamknięty jest również wyjazd
z ul. Uroczej w ul. Warszawską. Mieszkańcy ul. Uroczej, na której ruch odbywa się dwukierunkowo, są kierowani
na ul. Podmiejską. Wprowadzany jest
też etap II, w którym wykonawca realizuje przebudowę nawierzchni drogi.
W październiku prace wymagać będą
zamknięcia 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. Termin zakończenia robót to 14 października br.
9. Ul. Piłkarska – przebudowa dro‑
gi od ul. Ryskiej do końca (wzdłuż
stadionu piłkarskiego)
W październiku wykonawca przystąpi do wykonania podbudowy
drogi, ułożenia krawężników i zakończy prace w zakresie kanalizacji
deszczowej. Roboty wykonywane są
przy częściowym zamknięciu drogi,
z podziałem na fragmenty. Wytyczono objazdy umożliwiające dojazd do
okolicznych firm. Zakończenie prac
planuje się na 30 listopada br.
10. Przebudowa ul. Kłosowej
W pierwszych dniach października
zostanie wprowadzona tymczasowa
organizacja ruchu, która przewiduje utrudnienia w ruchu dla mieszkańców ul. Kłosowej. Termin zakończenia
prac to 24 listopada br.
Rafał Krajczyński
Miejski Inżynier Ruchu
Wydział Inwestycji i Remontów Dróg

Fot. Daniel Adamski

Odkryto nagrobki

Z CZASÓW LANDSBERGA
Podczas robót ziemnych
prowadzonych na ul. Walczaka
znaleziono stare płyty nagrobkowe.
Sprawą zajął się Wydział Inwestycji
i Remontów Dróg.
Płyty pozostawiono w miejscu odkrycia oraz zaprzestano w tym miejscu prac budowlanych. Po uzyskaniu opinii Nadzoru Archeologiczne-

go o tym, że płyty nie są zabytkowe, nawiązano kontakt z Fundacją
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
i poprzez wolontariuszy Stowarzyszenia Człowiek w Potrzebie dokonano oględzin odkrytych elementów nagrobnych. Większość z nich
jest pokruszona – są to kawałki
o wielkości 20‑25 cm, co utrudnia
ich jednoznaczną identyfikację.

Na podstawie opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków ustalono docelowe miejsca składowania
elementów nagrobnych. Części nagrobków z napisami czy elementami hebrajskimi zostaną przewiezione
na cmentarz żydowski przy ul. Słonecznej. Części nagrobków o charakterze ewangelickim zostaną z kolei
umieszczone w lapidarium znajdującym się w parku Kopernika.
Do czasu zakończenia robót ziemnych na ul. Walczaka, fragmenty na-

grobków będą składowane na zapleczu placu budowy przy ul. Dziewięciu Muz. Zachodzi bowiem podejrzenie, że takich elementów
może być więcej. Po zakończeniu
prac części nagrobków zostaną
przewiezione w wyznaczone miejsca docelowe.
Emilia Cepa,
Biuro Promocji
na podstawie informacji Wydziału Inwestycji
i Remontów Dróg
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Odzyskujemy centrum miasta… dla mieszkańców!
Gorzów zmienia się dla mieszkańców. Kierunki wyznaczone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasto realizuje zgodnie z przyjętymi
harmonogramami. Wdrażane są też nowe rozwiązania, które służą naszemu miastu. Są one odpowiedzią na potrzeby mieszkańców oraz instytucji
działających w Gorzowie. Jednym z nich jest zakup oraz przystosowanie do funkcji użytkowo-kulturalnej nieruchomości przy ul. Wełniany Rynek 18.

W Gorzowie intensywnie rozwijają
się osiedla, powstają nowe budynki mieszkalne i usługowe. W procesie zmiany nie możemy zapominać
o najważniejszej części Gorzowa
– jego centrum. Prezydent Jacek
Wójcicki, po otrzymaniu przeprowadzonej ekspertyzy budowlanej
oraz rekomendacji architekta miejskiego, podpisał umowę kupna nieruchomości.

Najważniejszy dokument określający stan obiektu potwierdza, że jest
on w bardzo dobrym stanie. Spełnia
wymagane warunki normowe pod
względem bezpieczeństwa konstrukcji, a jego techniczne zużycie
określa się w ekspertyzie technicznej tylko na 15%. Budynek niedawno
został wyposażony w instalację oddymiania klatek schodowych zintegrowaną z systemem powiadamia-

nia o pożarze i systemem samozamykających się drzwi przeciwpożarowych na każdej kondygnacji.
Obiekt był poddany częściowej termomodernizacji i z tego punktu widzenia może być użytkowany bez
dodatkowych nakładów w tym zakresie, jednakże ze względu na nowe
wymagania obowiązujących przepisów, w perspektywie powinien być
docieplony. Usytuowanie budynku,
a w szczególności duża działka przynależna do niego, pozwalają na adaptację części niskiej oraz zlokalizowanie rozbudowy na cele placówek kultury. Tego rodzaju zagospodarowanie działki będzie niezwykle korzystne z punktu widzenia uzupełnienia
zabudowy w centrum i właściwego
kształtowania tkanki urbanistycznej. Dodatkowym walorem byłaby
możliwość aktywności obu placówek w oparciu o skwery przed dawnym Empikiem i od strony ul. Jagiełły.
Zaletą funkcjonowania części biurowej w pierwszej połowie dnia, a części kulturalnej po południu i wieczorem, byłoby dodatkowe uaktywnie-

nie centrum jako całości. Nakłady
na przystosowanie obiektu do bieżących potrzeb w części biurowej
będą relatywnie nieduże.
Budynek w rękach miasta stanie się
ważnym elementem skupiającym
aktywność mieszkańców oraz pobudzi czynniki centrotwórcze. Obiekt
będzie generował aktywność od
rana do wieczora. W tym zakresie
słusznym rozwiązaniem wydaje się
być wykorzystanie istniejącej przestrzeni, która daje duże możliwości
adaptacji, na rzecz instytucji kultury
(Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiego Ośrodka Sztuki). Pieniądze
na wspomniane instytucje kultury
zostały ujęte w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym i uwzględniają dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Inwestycja znacznie przyczyni się do poprawy funkcjonalności
centrum miasta oraz jego otoczenia.
Nieruchomość przy ul. Wełniany Rynek 18 Miasto kupiło za kwotę 5,9
mln zł.

• modernizację i przebudowę Hali nr 1
• integrację rynku hurtowego, półhurtowego i detalicznego
• uniezależnienie targowiska detalicznego od wpływów atmosferycznych
• budowę zaplecza techniczno-magazynowego
• organizację przestrzeni parkingowej
Projekt finansowany jest ze środków:
• Programu INTERREG VA

• Miasta Gorzowa
• Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A.
• Programu Rewitalizacji Obszarów
Wiejskich
• Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Ewa Sadowska‑Cieślak
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Gorzowa

NOWE OBLICZE

HANDLOWANIA

Zmodernizowana hala, budowa zaplecza techniczno-magazynowego
czy organizacja przestrzeni parkingowej na terenie Gorzowskiego Rynku
Hurtowego w Gorzowie, to część wspólnego projektu Gorzowa
i Frankfurtu nad Odrą.
Dzięki niemu powstaną: Targowisko
Miejskie w Gorzowie i Centrum Produktów Regionalnych we Frankfurcie.
W ramach projektu prowadzone będą
również działania promujące produkty i producentów regionalnych.
Szacowany na 3 mln euro projekt
uporządkuje tereny targowiskowe

oraz nada im czytelne i spójne funkcje. Zrewitalizowana i aktywnie wykorzystana zostanie infrastruktura
miejska – Hala nr 1 – dziś wyłączona z użytkowania, generująca koszty i stanowiąca potencjalne zagrożenie budowlane. Targowisko miejskie zyska stałą lokalizację. Zmodernizowana i przebudowana hala rozwiąże kompleksowo problemy handlu targowiskowego na najbliższe
dwie-trzy dekady. Realizacja projektu będzie silnym impulsem dla
rozwoju Zawarcia oraz branży rolno-spożywczej.
Realizacja projektu w Gorzowie planowana jest na lata 2017-19 i obejmuje swoim zakresem:

Krzysztof Weber
Wydział Organizacyjny
Projekty są autorstwa Biura Projektów
– Pracownia Autorska Dom
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KOLEJNE
MILIONY
DO MIEJSKIEJ
KASY

Baza
lotniczego
pogotowia
coraz bliżej!
6 września podpisano protokół
przekazania placu, na którym
powstanie baza Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego (LPR).
Na tę decyzję mieszkańcy
północnej części regionu czekali
ponad 7 lat.
– Zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu to jeden
z głównych celów, jaki stawia sobie
zarząd lecznicy. Powstanie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
to kolejny etap na drodze rozwoju gorzowskiej lecznicy – mówił Je‑
rzy Ostrouch, prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.
– Teraz, kiedy będziemy mieli Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na miejscu, pomoc będzie realna, szybka –
taka, jaka powinna być, na europej-

SIGMA GROUP DK sp.zo.o wygrała
8 września przetarg na zakup
nieruchomości przeznaczonej
pod usługi z możliwością handlu
wielkopowierzchniowego.
Za teren zapłaci 3.726.900 zł brutto.

skim poziomie – dodał prezydent
Jacek Wójcicki.
Dzięki stałej dostępności śmigłowca
ratunkowego (od świtu do zmierzchu) pacjenci, którzy wymagają natychmiastowej pomocy specjalistycznej, będą mogli trafić do szpitala w możliwie najkrótszym czasie.
Przelot na miejsce oddalone o ponad 100 km nie powinien przekroczyć 40 minut.

Tymczasowa baza kontenerowa
przy lądowisku dla śmigłowców
ratunkowych powinna być goto-

Nieruchomość położona przy
ul. Myśliborskiej, będąca przedmiotem przetargu, to obszar
dawnej pętli autobusowej. Choć
oferta cieszyła się sporym zainteresowaniem, to do przetargu
przystąpiła jedna firma.

Atrakcyjność terenu znacznie
wzrosła w związku z ujęciem
przebudowy odcinka ul. Myśliborskiej w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami i Majątku

wa pod koniec października. To da
początek stałej obecności ratowników – lotników w Gorzowie. Docelowa baza powstanie kilka miesięcy później.
– To będzie jedna z najnowocześniejszych baz LPR w Polsce – mówił Ro‑
bert Hełminiak, dyrektor regionalny
regionu zachodniego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. – Wykorzystywane w innych bazach ciągni-

lądować śmigłowce ratunkowe. To
jedyna baza w Polsce, która będzie
zlokalizowana tuż przy szpitalu.
Budowę bazy Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Gorzowie wspólnie
sfinansują Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i Urząd Miasta Gorzowa. Docelowa baza ma kosztować ok. 6 mln zł, tymczasowa – ok.
600 tys. zł. Zakup śmigłowca, którego
koszt jest szacowany na ok. 20 mln
zł, będzie dofinansowany z funduszy
unijnych. 85% na ten cel przekaże Europejski Fundusz Regionalny. Resztę
dołoży Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na utrzymanie bazy budżet państwa każdego roku będzie przekazywał kwotę ok. 3 mln zł.
Z szacunków prowadzonych przez
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wynika, że z bazy w Gorzowie śmigłowiec będzie wylatywał około 300
razy roku. W ciągu pierwszego półrocza tego roku śmigłowce ratunkowe korzystały z przyszpitalnego
lądowiska ponad 30 razy.

Fot. depositphotos.com

Agnieszka Wiśniewska
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki
w Gorzowie
Biuro Promocji

ki, które wyprowadzają śmigłowiec
z hangaru, tu zastąpi specjalna platforma, bezpośrednio na której będą

NOWY
wiceprezydent od spraw społecznych
Radosław Sujak został
powołany na stanowisko
nowego zastępcy prezydenta
ds. społecznych. Pracę
w Urzędzie Miasta Gorzowa
rozpoczął 19 września.
Radosław Sujak (ur. 1986 r.) to absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Radny Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim od 2006 roku.

W kadencji 2014‑2018 Przewodniczący Rady. Był doradcą marszałek województwa lubuskiego z zakresu nowych mediów i technologii oraz zastępcą dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury. Organizator wielu imprez
sportowo‑kulturalnych.
Zainteresowania: historia, muzyka,
sport, polityka i gospodarka.
Ewa Sadowska‑Cieślak
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta
Fot. Daniel Adamski
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LUBUSCY
LIDERZY BIZNESU
SĄ Z GORZOWA!
16 września w Filharmonii
Gorzowskiej poznaliśmy laureatów
konkursu Lubuski Lider Biznesu
2016. Galę uświetnił występ
jednego z najzdolniejszych
skrzypków jazzowych Adama
Bałdycha.
O tytuł Lubuskiego Lidera Biznesu 2016 ubiegało się 50 przedsiębiorstw. Najliczniejszą grupę stanowiły mikrofirmy (zatrudniające do 9
pracowników) – 15. Po 13 stanowiły grupy w kategoriach małych oraz
średnich przedsiębiorstw. Wśród
największych podmiotów swój akces do nagrody zgłosiło 9 firm. Podczas gali poznaliśmy również laureatów Lubuskiego Lidera Innowacji. W tej kategorii rywalizowało
12 przedsiębiorstw.
WYNIKI KONKURSU
LAUREACI W KATEGORII
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA:
I miejsce: Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. z Sulechowa

II miejsce: Bokaro Szeligowscy Sp.j.
z Gorzowa
III miejsce: DW Consulting Dariusz
Wróbel z Gorzowa
LAUREACI W KATEGORII
MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA
I miejsce: M&J Sp. z o.o. z Żar
II miejsce: Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp.
z o.o. z Sulechowa
III miejsce: Profi Biznes Group Sylwia
Karina Majewska
LAUREACI W KATEGORII
ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
I miejsce: MB Pneumatyka Sp. z o.o.
z Sulechowa
II miejsce: RECARO Aircraft Seating
Sp. z o.o. ze Świebodzina
III miejsce ex equo: Przedsiębiorstwo
Usługowo‑Produkcyjne GOTECH
Sp. z o.o. z Gorzowa
III miejsce ex equo: eobuwie.pl S.A.
z Zielonej Góry
LAUREACI W KATEGORII
DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA
I miejsce: Borne Furniture Sp. z o.o.
z Gorzowa/Barlinka
II miejsce: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział
Elektrociepłownia Gorzów
III miejsce: ICT Poland Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą

Fot. Łukasz Kulczyński

LUBUSCY LIDERZY INNOWACJI:
‑ w kategorii mikroprzedsiębiorstwa:
RECUPYL POLSKA Sp. z o.o. z Gorzowa
‑ w kategorii małe przedsiębiorstwa:
Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych z Kalska
‑ w kategorii średnie przedsiębiorstwa: ESTO Sp. z o.o. z Barlinka
‑ w kategorii duże przedsiębiorstwa:
Borne Furniture Sp. z o.o. z Gorzowa
Gala Lubuskiego Lidera Biznesu
była okazją do wręczenia przedsiębiorcom odznaczeń Krajowej
Izby Gospodarczej. Wyróżnienia
otrzymali:
Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej: Michał Wrembel – prezes
ICT Poland Sp. z o.o.

Lubuski Lider Biznesu to najbardziej
prestiżowe przedsięwzięcie konkursowe w regionie, które docenia i wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa zachodniej Polski.
Zachodnia Izba Przemysłowo‑Handlowa

wej bieżni, skoczni do skoków w dal
oraz rzutni do pchnięcia kulą.
W październiku na Zawarciu będzie
gotowa wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Śląskiej 8a-12a, 8-12,
a w listopadzie na Zakanalu – plac
zabaw ze ścieżką przyrodniczo-edukacyjną przy Szkole Podstawowej nr
4 przy ul. Kobylogórskiej 110 oraz
ekran akustyczny przy ul. Wyszyńskiego na Górczynie.

OBYWATELSKIE

pomysły cieszą

Kolejne inwestycje z Budżetu
Obywatelskiego 2016 już
są gotowe. Wszystkie są
ogólnodostępne, więc zapraszamy
do korzystania z nich!
Już od sierpnia entuzjaści sportu ze
Staszica korzystają z bieżni i skoczni
przy Szkole Podstawowej nr 15 przy
ul. Kotsisa 1, a mieszkańcy Manhattanu – z parkingu przy ul. Obrońców Pokoju. 21 września uroczyście
otwarto ogródek dydaktyczny„Zielona szkoła” przy Szkole Podstawowej
nr 12 przy ul. Dobrej. Wszyscy miłośnicy przyrody mogą tam spędzać
wolny czas. To wspaniała rozrywka
dla całych rodzin. Ogródek tworzą
m.in.: tablice edukacyjne (poświęcone leśnym zwierzętom, ptakom,
owadom, grzybom), puzzle, gra „rozkład śmieci”, fotościanki, światowid,
wiatromierz, drewniana ciuchcia,
kosze do segregacji odpadów, za-

Medal Krajowej Izby Gospodarczej
z okazji 25‑lecia polskiej transformacji:
1. M
 ariusz Batura, prezes Zarządu
GOTECH sp. z o.o. w Gorzowie
2. Mirosław Laszko, właściciel LAMIX w Witnicy
3. Edward Skałecki, prezes Zarządu
ESTO sp. z o.o. w Barlinku

Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
Fot. Daniel Adamski

daszone ławostoły, karmnik dla ptaków, budki lęgowe i zielona wyspa
złożona z ciekawych roślin.
Od 23 września można też korzystać
z placów zabaw w Śródmieściu przy
Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Warszawskiej oraz na Staszica, przy Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Lelewela.
Niebawem będzie można ćwiczyć
na minikompleksie lekkoatletycznym przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei 42. Kompleks
na Piaskach składa się z czterotoro-

Fot. Daniel Adamski
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Czekamy
na opinie
Co sądzisz o budżecie obywatelskim?
Czy podoba Ci się obecny podział na
rejony? Jaka jest Twoja opinia na
temat głosowania? Na te oraz inne
pytania będzie można odpowiedzieć,
wypełniając ankietę.
Za nami piąta edycja budżetu obywatelskiego. Zwycięskie pomysły
mieszkańców niebawem zostaną
wpisane do projektu budżetu mia-

sta na 2017 rok. Czas więc ocenić
proces konsultacji społecznych.
Wskazać słabe i mocne punkty procedury przeprowadzonej na podstawie nowego regulaminu obowiązującego od tego roku. Chcielibyśmy, by gorzowski budżet obywatelski stale się rozwijał i zmieniał
zgodnie z wolą mieszkańców. Dlatego zaplanowaliśmy kilka działań
w ramach ewaluacji. We wrześniu
odbyły się trzy spotkania: urzędników zajmujących się weryfikacją
wniosków zgłaszanych przez mieszkańców, środowiska oświatowego
oraz mieszkańców. Poruszane pod-

czas tych spotkań obszary znalazły
swoje odzwierciedlenie w ankiecie,
do wypełnienia której zapraszamy!
Ankieta będzie dostępna od 10 do
23 października w wersji elektronicznej na oficjalnym portalu miejskim
www.gorzow.pl oraz w formie papierowej przy urnach usytuowanych
w siedzibach (główny hol) Urzędu
Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3‑4 oraz Myśliborskiej 34.
Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Przepis
NA MIASTO

palnią wiedzy o codziennych problemach i troskach gorzowian. Zorganizowane przez miasto konsultacje
społeczne są nie tylko spełnieniem
wymogów ustawy o rewitalizacji, ale
też czasochłonnym procesem budowania zaufania pomiędzy urzędnikami a mieszkańcami.
Cel mamy jeden: stworzyć Gminny
Program Rewitalizacji, który będzie
zawierał takie przedsięwzięcia, które
w realny sposób przyczynią do ożywienia Gorzowa i sprawią, że gorzowianie będą coraz bardziej dumni
ze swego zmieniającego się miasta.

Jak żyć między budynkami,
jak uciec od bloków, jak ma
wyglądać miasto? Na te pytania
najlepiej potrafią odpowiedzieć
sami mieszkańcy. Do wspólnych
spacerów zapraszamy wszystkich
chętnych, dorosłych i dzieci,
mieszkańców centrum i innych
osiedli, także kierowców
samochodów, rowerzystów
i lokalnych przedsiębiorców..
Jak tworzyć dobre
przestrzenie?
Korzystając z doświadczeń tych, którzy przetestowali na własnej skórze
ich wartość, pytając mieszkańców,
czego oczekują. Czym jest partycypacja publiczna? Angażowaniem się
ludzi w różne obszary funkcjonowania miasta. Dla urzędników i projektantów metodą zdobywania informacji oraz ważną podstawą podejmowania decyzji.
Spacery badawcze, jako jedna z form
partycypacji, pozwalają na bezpośrednie doświadczenie przestrzeni, są inspiracją do dyskusji o jakości
ważnych dla mieszkańców miejsc.
Kluczowy jest nie tylko kontakt
urzędnika z mieszkańcem, ale też
wymiana opinii pomiędzy mieszkańcami jako współużytkownikami danej przestrzeni. Taki tryb pracy
pozwala nie tylko na uzyskanie opinii, ale i wypracowanie rozwiązań
kompromisowych, co służy podjęciu przez miasto dobrych rozwiązań i podniesieniu atrakcyjności danego terenu.

Zaprojektuj z nami park Wiosny
Ludów i park Kopernika
Po raz drugi gorzowianie będą mogli włączyć się w projektowanie
przestrzeni publicznych miasta. Po
wspólnym tworzeniu koncepcji zagospodarowania Kwadratu i deptaka
na ul. Chrobrego, przyszedł czas na
parki. Zanim na desce kreślarskiej architektów pojawią się pierwsze zarysy projektu rewaloryzacji parku Wiosny Ludów oraz parku im. Mikołaja
Kopernika, mieszkańcy będą mogli
wyrazić swoje zdanie na ich temat
po to, by projekt był skrojony pod
ich potrzeby.
Anna Pękalska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Dyżury konsultacyjne, spotkania
robocze czy warsztatowe, to kolejne formy współpracy na linii urząd
– mieszkaniec. Im więcej metod poznawczych zastosujemy, tym większą wiedzę uzyskamy. Ta bardzo prosta zasada sprawdza się i w tym przypadku.
Działania Gorzowa w tym zakresie są
zgodne z wytycznymi Krajowej Polityki Miejskiej 2023, które za cel dzia-

łań samorządowych stawiają budowanie miasta otwartego na dialog.
Rewitalizacja oczami
mieszkańców
Wrzesień był miesiącem intensywnych spotkań urzędników z Biura
Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji z mieszkańcami. Spacery badawcze i dyżury konsultacyjne na
Os. Słonecznym, Nowym Mieście,
Zamościu i Zakanalu okazały się ko-

18-19 PAŹDZIERNIKA
(wtorek, środa)
17.00‑ 19.00
spotkanie warsztatowe –
siedziba
fundacji Ad Rem,
ul. Łokietka 29
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O D N AW I A M Y
PODWÓRKA
26 września Urząd Miasta
wspólnie z gorzowską Castoramą
zorganizował akcję społeczną
„Odnawiamy podwórka”. Blask
odzyskały: podwórko przy ul.
Łokietka 9a i przy ul. 30 Stycznia 6.
Akcja rozpoczęła się o 12.00 i trwała
ponad trzy godziny. W odnawianie
zaangażowało się ponad 40 osób,
m.in. pracownicy Castoramy, urzędnicy, pracownicy ZGM i ADM nr 3,
trener Stali Gorzów oraz mieszkańcy. Posadzono kwiaty i krzewy, odmalowano elementy małej architektury oraz ściany, okna i drzwi
pomieszczeń gospodarczych. Zaaranżowano również miejsca do
wspólnego spędzania wolnego cza-

Fot. Daniel Adamski

Fot. Bartłomiej Nowosielski

su, a więc przybyły nowe ławki, stoły, krzesła ogrodowe, a nawet huśtawka.
To już druga akcja społeczna, którą
Miasto wspólnie organizuje z pracownikami gorzowskiej Castora-

my. W ubiegłym roku, dzięki ich inicjatywie, blask odzyskał plac zabaw
w parku Wiosny Ludów.
Daniel Adamski
Biuro Promocji
Fot. Daniel Adamski

15 nowych „Lwów”
W Miejskim Zakładzie Komunikacji
6 września została podpisana
umowa na dostawę 15
fabrycznie nowych autobusów
niskopodłogowych MAN Lion’s
City o długości 12 m. Dostawa
autobusów zaplanowana jest do
marca 2017 r.
W postępowaniu przetargowym
złożona została jedna oferta –
przez mLeasing Sp. z o.o. Zgodnie
z tą umową, cena netto jednego
autobusu, zawierająca koszty leasingu na okres 6 lat, to 987.285,08
zł netto, a całkowita wartość umowy, czyli 15 sztuk autobusów, to
kwota 14.809.291,20 zł netto.
Umowa na dostawę autobusów została podpisana w siedzibie MZK z udziałem władz Gorzowa, które były reprezentowane przez Artura Radzińskiego,
zastępcę prezydenta ds. gospodarki, przedstawicieli instytucji finansującej, wykonawcy autobusów oraz przez władze spółki MZK.
Zgodnie ze złożoną ofertą, do
Miejskiego Zakładu Komunikacji dostarczone zostaną autobusy
MAN Lion’s City, które charakteryzują się następującymi elementami: są niskopodłogowe i wyposażone w rampę dla wózków, są klasy MAXI o długości 12 metrów, są

Fot. www.bus.man.eu

trzydrzwiowe, spełniające normę
emisji spalin EURO 6, są wyposażone w silnik o mocy 235 kW (319
KM), komora silnika jest wyposażona w automatyczny system detekcji i gaszenia pożaru, autobusy wyposażone są w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej oraz stanowiska pracy kierowcy, oraz w system informacji pasażerskiej wizualnej i głosowej. W przestrzeni pasażerskiej znajdzie się jedno dwuportowe gniazdo USB dające moż-

liwość ładowania telefonów oraz
innych urządzeń przenośnych.
Wnętrza wyposażone są w dodatkowe udogodnienia dla osób słabowidzących bądź niewidomych.
Autobusy mają system monitoringu wizyjnego, na który składają się
trzy kamery wewnętrzne oraz trzy
kamery zewnętrzne.
Dostawa autobusów odbędzie się
nie później, niż na 180. dzień od
dnia podpisania umowy, czyli nie
później niż w marcu 2017 r.

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na rok 2017 planowany
jest zakup kolejnych 10 autobusów niskopodłogowych. Co ważne, aż 6 z nich, będą to autobusy
hybrydowe.
Marcin Pejski
Rzecznik Prasowy MZK
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ŚWIĘTOWALIŚMY

BEZ AUTA

Światowy Dzień bez Samochodu to
doskonała okazja do promowania
alternatywnych, ekologicznych
środków podróżowania. 22
września także i nasze miasto
zachęcało do zamiany aut na
komunikację miejską, wybrania
roweru albo spaceru.

przez internet
Fot. Bartłomiej Nowosielski

dujących się w obszarze gmin Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn
i Santok. Mieszkańcy byli zadowoleni
z faktu, że przynajmniej jeden dzień

NA SPORTOWO
Pracownicy Wydziału Kultury
i Sportu Urzędu Miasta Gorzowa
oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji
wspólnie opracowali nowy
harmonogram korzystania
z boisk piłkarskich zarządzanych
przez OSiR.
Chodzi o obiekty przy ul.: Olimpijskiej, Krasińskiego i Wyszyńskiego.
Klucz był jeden – wszystkie kluby
muszą być traktowane na uczciwych i równych zasadach! Te same
argumenty zdecydowały też o ustaleniu nowych stawek za korzystanie
z obiektów sportowych.
Podczas ubiegłorocznego sezonu piłkarskiego 2015/16 pracownicy Wydziału Kultury i Sportu wielokrotnie odbierali sygnały świadczące o niezadowoleniu z otrzymanych
godzin treningowych na boiskach
zarządzanych przez OSiR. Konieczne stało się wypracowanie nowego harmonogramu, który wszystkim klubom da równe szanse szkoleniowe.
W celu poznania argumentów
i potrzeb zainteresowanych stron,
urzędnicy zorganizowali dwa spotkania z klubami. Pierwsze, mimo
deklaracji porozumienia się, nie
zmieniło stanowisk największych
klubów. Dlatego urzędnicy ponownie przystąpili do rozmów, które niestety także nie przyniosły porozumienia.
Biorąc pod uwagę przede wszystkim uczciwe podejście do problemu, powstał nowy harmonogram.

Uwzględnia on potrzeby zgłoszone przez wszystkie zainteresowane strony.

w roku mogli bez konsekwencji jeździć na przysłowiową „gapę”.
Bartłomiej Nowosielski
Biuro Promocji

współpracy i wsparcia dla wszystkich klubów sportowych działających w Gorzowie, ale to nie koniec
nowości.
Zarządzenie nr 286/I/2016, dotyczące ustalenia wysokości opłat za
korzystanie z urządzeń i obiektów

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego
Urzędu Miasta Gorzowa zachęca
do bezpłatnego testowania
aplikacji mobilnej GoPay.
Przy pomocy smartfonu pasażerowie komunikacji miejskiej mogą
kupić bilety okresowe (siedmiodniowe, czternastodniowe, miesięczne i trzymiesięczne). Usługa jest dostępna od 15 września,
przez całą dobę, we wszystkie dni
tygodnia. Aplikacja umożliwi także zakup biletów jednorazowych,
które są sprzedawane przez innych operatorów.
Bilet kupiony w taki sposób wystarczy przechowywać w telefonie lub wydrukować. Informacje
o sposobie korzystania z aplikacji
sukcesywnie pojawiają się w autobusach i w gablotach przystankowych.
Testy potrwają do końca roku. Po
tym czasie zostanie podjęta decyzja dotycząca wprowadzenia
na stałe sprzedaży biletów okresowych w takiej formie.
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego

Fot. Daniel Adamski

Po przesłaniu klubom planu korzystania z boisk, działacze UKS Warta nie kryją rozżalenia z powodu
zmniejszenia ich czasu treningowego na górnej płycie boiska. Kilka
z ich dotychczasowych godzin (7,5
z 15) zostało rozdysponowanych
dla innych klubów. Czas ten trafił m.in. do: TKKF Stilon, MUKS Stilon i KP Progres (w przypadku boiska przy ul. Wyszyńskiego), a także PUKS Maksymilian, UKS Chemik
Sport Akademia i dodatkowo TKKF
Stilon (w przypadku stadionu przy
ul. Olimpijskiej). Dodatkowo wyłącznie UKS Warta korzysta z boiska przy ul. Krasińskiego.
Harmonogram równych szans bezwzględnie pokazuje konieczność

sportowo‑rekreacyjnych, wprowadza nowe, jednolite stawki dla
wszystkich podmiotów na wszystkich obiektach. Bez zmian pozostają kwestie dotyczące dotychczasowych zobowiązań klubów
co do odpłatności za udostępnienie obiektów sportowych. Pozostają one na dotychczasowych zasadach. Zarządzenie dotyczy przypadków udostępnienia miejskich
obiektów dla nowych użytkowników. Zaktualizowana regulacja
została wprowadzona w związku
z nowym harmonogramem dostępu do miejskich boisk.
Ewa Sadowska-Cieślak
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta

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
18 października, godz. 15.00-16.30
e-mail:sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349
Wiceprzewodniczący
Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Ludzie dla Miasta
11 października, godz. 15.00-16.30
e-mail: syskazbigniew@wp.pl
tel. 695 577 184

DYŻURY RADNYCH

Po raz pierwszy wszyscy pasażerowie mogli skorzystać z bezpłatnych
autobusów i tramwajów. Zarządzenie Prezydenta Miasta dotyczyło zarówno linii miejskich, jak i tych znaj-

Kup bilet
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Robert Surowiec
Okręg nr 5 (Górczyn)
Platforma Obywatelska
25 października, godz. 15.00-16.30
e-mail: r.surowiec@ecf.pl
tel. 95 73 55 540
Jan Kaczanowski
Okręg nr 3 (Staszica)
Gorzów Plus
4 października, 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
12 października, godz. 15.40-16.40
tel. 95 73 55 544

K U C H N I A to mój świat

Patryk Broszko
Platforma Obywatelska
e-mail: patryk.broszko@gmail.com
tel. 602 404 777

Grzegorz Szkudlarek, 30 lat,
absolwent Zespołu Szkół
Gastronomicznych w Gorzowie,
laureat wielu konkursów
kulinarnych, aktualnie szef kuchni
w Pałacyku Łąkomin.

Piotr Paluch
Gorzów Plus
e-mail: ppaluch@rada.gorzow.pl
tel. 502 047 414
Grzegorz Musiałowicz
Ludzie dla Miasta
27 października, 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
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Paweł Ludniewski
Prawo i Sprawiedliwość
25 października, godz. 11.00-13.00
(w biurze poselskim, ul. Hawelańska 5)
25 października, godz. 15.00-16.30
(w biurze rady miasta)
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

A MOŻE JAKIŚ
KONKRETNY
NAUCZYCIEL
SZCZEGÓLNIE ZAPADŁ
PANU W PAMIĘĆ?

‑ Na pewno żaden nie
powoduje negatywnych
emocji. Może to dziwnie
zabrzmieć, ale bardzo lubiłem chodzić do szkoły. Skromność też nie jest
moją mocną cechą, więc
przyznam się, że byłem
prymusem. Przełożyło
się to na dobre stosunki
z nauczycielami. Wyróżnić muszę z pewnością
tych, którzy prowadzili
w szkole przedmioty zawodowe, z których czerpię do dziś.

CO SKŁONIŁO PANA DO WYBORU
ZAWODU KUCHARZA I CZY
Z PERSPEKTYWY CZASU UWAŻA
PAN, ŻE BYŁA TO DOBRA DECYZJA?

‑ Myślę, że lepiej wybrać nie mogłem.
Co prawda wybór szkoły był troszkę przypadkowy, ale szybko zauważyłem, że to właśnie w tym kierunku chcę podążać. Praca kucharza, jak
każda, ma swoje plusy i minusy. Pogodziłem się z tym, że takie dni jak
Walentynki, Dzień Kobiet czy Święta jestem w pracy, ale mam pełne
wsparcie mojej ukochanej osoby, co
sprawia, że nie jest to problemem.
Chciałbym zaznaczyć, że praca szefa kuchni nie kończy się z zamknięciem drzwi restauracji. Trzeba śledzić
wszystkie nowinki, trendy, szkolenia,
konkursy, jak również szukać dostawców, aby produkty przyjeżdżały takie,
jak sobie życzymy. Wszystkie te elementy przekładają się na końcowy
efekt naszej pracy. Wspominając drogę, jaką przebyłem, i patrząc w przyszłość, nie wyobrażam sobie pracy
w innym miejscu niż kuchnia.
TERAZ JEST JUŻ PAN
DOŚWIADCZONYM SZEFEM
KUCHNI, ZWYCIĘZCĄ WIELU
PRESTIŻOWYCH KONKURSÓW
KULINARNYCH. JAKI WPŁYW NA
PANA KARIERĘ ZAWODOWĄ MIAŁA
SZKOŁA, KTÓRĄ PAN UKOŃCZYŁ?

‑ Na pewno znaczący. To w szkole
spotkałem pierwsze autorytety, za-

NA KONIEC, MOŻE JAKAŚ
RADA DLA PRZYSZŁYCH
UCZNIÓW „GASTRONOMIKA”?

Fot. Estera Kurz

równo w gronie pedagogicznym, jak
i zawodowym. To przy nich zdobywałem pierwsze szlify sztuki kulinarnej, a początki są zawsze najważniejsze. Pomogli mi wyznaczyć pierwsze
cele i wspierali w ich realizacji.
CZY POSIADA PAN WYJĄTKOWE
WSPOMNIENIA ZWIĄZANE
Z OKRESEM NAUKI ZAWODU?

‑ Całe mnóstwo! Trochę tych zabawnych, na które mogłem sobie pozwolić, będąc uczniem wyrozumiałych nauczycieli, jak i tych, które miały wpływ na moją późniejszą karierę.
Na pewno były to pierwsze konkursy
kulinarne, na których przeżywałem
ogromny stres i nie raz zadawałem
sobie pytanie: „Grzesiek, po co ci to?”.
Dzięki tym doświadczeniom było mi
łatwiej na konkursach dla profesjonalnych kucharzy.

‑ Wyznaczajcie sobie cele i dążcie do
nich. Może nie za wszelką cenę, ale
małymi krokami. Ważne jest, byście
wymagali od siebie, a nie oglądali się
na kolegów, bo za kilka lat ich nie będzie, a wy zostaniecie ze swoimi decyzjami. Myślę, że ja swoje wyznaczyłem dobrze, dlatego dziś robię to, co
kocham, i to, co sprawia mi największą przyjemność.
Dziękuję za rozmowę
i życzę sukcesów kulinarnych.
Estera Kurz
Biuro Promocji
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z certyfikatem jakości
w edukacji językowej
IV Liceum Ogólnokształcące
otrzymało certyfikat
„European Language Label”.
19 września odebrały go
w Ministerstwie Edukacji
Narodowej: dyrektor
Hanna Mickiewicz‑ Kędziora
oraz nauczycielka języka
angielskiego i łaciny Joanna
Lisiecka‑ Kabat.

cina i kultura antyczna stymulowały przy tym niejako wykorzystywanie najnowocześniejszych narzędzi
z zakresu technologii informacyjnej.”
European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków
obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. W Polsce przyznawany jest
od 2001 roku. Od 2015 r. nagroda
przyznawana jest w jednej kategorii konkursowej: za projekt językowy
realizowany pod opieką koordynatora w instytucji edukacyjnej.
Emilia Cepa
Biuro Promocji

UNIJNE

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
e-mail: gorecka-87@wp.pl
tel. 660 274 903

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

1 września w Przedszkolu
Miejskim nr 17 przy ul. Maczka 21
uroczyście otwarto dwa oddziały
dla 50 trzylatków.

wi niepieniężny wkład własny Miasta Gorzowa w postaci udostępnienia pomieszczeń. Projekt ma za zadanie zniwelowanie istniejących barier
w dostępie do edukacji przedszkol-

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

Okręg nr 4 (Piaski)

PRZEDSZKOLAKI
W GORZOWIE

Utworzenie nowych oddziałów zostało
dofinansowane ze środków unijnych
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Gorzów w ramach projektu „Unijne przedszkolaki w Gorzowie”.
Projekt jest realizowany w 7 przedszkolach: nr 11, 15, 17, 18, 20, 23, 25.
Łączna wartość projektu wynosi
1.999.936,86 zł, w tym 15% stano-

Okręg nr 3 (Staszica)

Krzysztof Kochanowski
Nowoczesny Gorzów
e-mail: kochanowski1976@wp.pl
tel. 660 265 797
Fot. Daniel Adamski

nej poprzez utworzenie 200 dodatkowych miejsc w 8 grupach przedszkolnych dzięki adaptacji i doposażeniu pomieszczeń w przedszkolach.
Ponadto, w ramach projektu finansowane jest wynagrodzenie kadry
pedagogicznej i
wspomagającej,
a także realizowane są szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dla
dzieci w zakresie
pracy metodą A.
i M. Kniessów, C.
Fot. Daniel Adamski Orffa, gimnastyki
twórczej R. Labana oraz pedagogiki
zabawy Klanzai Logorytmiki.
Przypomnijmy najważniejsze liczby
roku szkolnego 2016/2017 w Gorzowie:
(stan na 1 września 2016 r.)

Od września w ramach gorzowskiej,
miejskiej oświaty funkcjonuje:
- 29 przedszkoli,
- 17 szkół podstawowych,
- 16 gimnazjów,
- 25 szkół ponadgimnazjalnych.
Liczba uczniów i oddziałów:
- przedszkola: 4.024 dzieci w 169 oddziałach,
- szkoły podstawowe: 6.888 uczniów
w 324 oddziałach,
- gimnazja: 3.042 uczniów w 129 oddziałach,
- szkoły ponadgimnazjalne: 5.818
uczniów w 218 oddziałach,
- kształcenie muzyczne: 510 uczniów
w 2 szkołach muzycznych,
Ponadto Centrum Kształcenia Zawodowego realizuje kształcenie dla pracowników młodocianych.
Magdalena Łabuza
Wydział Edukacji

Marta Bejnar-Bejnarowicz
Ludzie dla Miasta
e-mail: m.bejnar@gmail.com
tel. 601 940 121
Michał Szmytkowski
Ludzie dla Miasta
e-mail: asp.szmytkowski@gmail.com
tel. 95 73 55 544
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

DYŻURY RADNYCH

IV LO

Certyfikat został przyznany za projekt
„The Incredible Life of Marcus Poncius
Europaeus” napisany przez Joannę
Lisiecką‑Kabat. Projekt wziął udział
w XV edycji konkursu European Language Label. W gronie laureatów znalazło się również 11 innych instytucji.
W konkursie nagradzane są działania
w dziedzinie nauczania języków obcych uznane za oryginalne, nowatorskie i mające europejski wymiar.
Jak czytamy o gorzowskim projekcie:
„[jest] niemal jak pisany w odcinkach
serial, którego bohaterem jest młody Rzymianin sprzed wieków, w niekonwencjonalny sposób promuje łacinę i kulturę antyczną. Wkład polskich uczestników tej międzynarodowej inicjatywy nosi znamiona wielkiej kreatywności, a zapał w tropieniu śladów cywilizacji rzymskiej we
własnym regionie budzi podziw. Ła-
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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

AKTYWNI SENIORZY
Rozmowa z prezesem
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Czesławem Gandą.
KIEDY ROZPOCZNĄ SIĘ PIERWSZE
ZAJĘCIA?

Pierwsze zajęcia odbędą się w poniedziałek, 3 października.

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
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 55 663

ILE JEST OBECNIE SEKCJI W UTW?
KTÓRE Z NICH CIESZĄ SIĘ
NAJWIĘKSZĄ POPULARNOŚCIĄ?

Obecnie w UTW mamy 25 sekcji. Największą popularnością cieszą się zajęcia ruchowe z gimnastyki rehabilitacyjnej, jogi, hydroterapii, tańca terapeutycznego oraz wykłady z medycyny i psychologii. Dużym zainteresowaniem cieszy się sekcja komputerowa. Ponadto lektoraty języków obcych, sekcja plastyki, chór i wykłady
z historii muzyki, sztuki.
CZY SĄ OD TEGO ROKU NOWE
SEKCJE?

W roku akademickim 2016/2017 rusza nowa sekcja Kalokagathia, czyli harmonia ciała i umysłu. Zajęcia
warsztatowe będzie prowadził psycholog dr Przemysław Pieczyński
w siedzibie UTW w grupie 30 osób,
raz w tygodniu po 90 min.
ILU SŁUCHACZY ZADEKLAROWAŁO
UDZIAŁ W ZAJĘCIACH W NOWYM
ROKU?

Do uniwersytetu zapisało się prawie
600 seniorów, jednak liczba naszych
słuchaczy zapewne jeszcze wzrośnie.

Fot. depositphotos.com

Zapisy trwają cały rok. Z doświadczenia
wiemy, że duża liczba osób czeka z zapisaniem się do rozpoczęcia roku akademickiego, a nawet końca października. Ponadto zauważyliśmy większe zainteresowanie ze strony nowych słuchaczy. Liczmy, że w tym roku pobijemy rekord poprzednich lat.
JAK DUŻA JEST STRUKTURA UTW?

Słuchacze gorzowskiego UTW pochodzą nie tylko z Gorzowa, ale i z pobliskich gmin. Mamy filie w Strzelcach
Krajeńskich, Skwierzynie, Sulęcinie,
Kostrzynie nad Odrą. Mają one pełną
samodzielność programową i organizacyjną, a „macierzyste” UTW w Gorzowie służy im wsparciem merytorycznym. Utrzymujemy też kontakty zagraniczne. Współpracujemy od
wielu lat z niemieckimi organizacjami skupiającymi seniorów tj. z Uranią
we Frankfurcie nad Odrą i Jahresringe w Berlinie.

KIEDY I GDZIE ODBĘDZIE
SIĘ INAUGURACJA ROKU
AKADEMICKIEGO UTW?

Uroczyste „Gaudeamus igitur...” zabrzmi 13 października w auli Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej
w Gorzowie. Tego dnia seniorzy gorzowskiego UTW wraz z studentami
AWF zainaugurują nowy rok akademicki 2016/2017.
KILKA SŁÓW ZACHĘTY DO
NIEZDECYDOWANYCH SENIORÓW,
BY ZAPISALI SIĘ NA ZAJĘCIA UTW?

Credo Uniwersytetu Trzeciego Wieku brzmi: „Sposób spędzania jesieni
życia, jego jakości zależy wyłącznie
od nas samych, od naszej aktywności,
pozytywnego nastawienia, woli bycia
potrzebnym. Nie wybierajmy zatem
starości. Wybierajmy festiwal radości,
wiosnę jesienią, spełniajmy marzenia,
bo one nigdy nie idą na emeryturę”.
Emilia Cepa
Biuro Promocji

Od 10 do 15 października w Gorzowie realizowane są działania w ramach XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora.
Szczegółowy program obchodów podany jest na stronie www.gorzow.pl oraz FB/przystan.

105. urodziny
Wandy Kobereckiej

Wanda Koberecka to obecnie
najstarsza mieszkanka Gorzowa.
Urodziła się 26 września w 1911
roku w Buczaczu (obecnie terytorium
Ukrainy). Tam w gronie licznej rodziny
spędziła dzieciństwo i młodość.
Zawarła związek małżeński i urodziła
troje dzieci.
Wojna przerwała spokojne i dostatnie życie (ojciec był zarządcą majątku). Wiosną 1940 r. została, wraz z naj-

bliższymi, wywieziona
do Kazachstanu. Warunki były bardzo ciężkie. Straciła tam czteroletniego syna oraz ojca.
Mąż i bracia wstąpili do
wojska gen. Andersa, została sama.
Po wojnie przyjechała do Gorzowa. Odnalazł się mąż i bracia (bracia zamieszkali na terenie Polski). Mieszkała przy ul. Kosynierów Gdyńskich, następnie przy ul.
Widok, a od 2002 r. w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podmiejskiej‑ Bocznej. Gratulujemy pani Wandzie

Fot. Łukasz Kulczyński

105. urodzin i życzymy dużo zdrowia
oraz pomyślności.
Mirosława Winnicka
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

DKF Megaron

laureatem nagrody PISF

20 września podczas 41. Festiwalu
Filmowego w Gdyni odbyła
się uroczysta gala wręczenia
Nagród PISF – jedynych polskich
nagród za znaczące osiągnięcia
w upowszechnianiu i promocji
polskiego kina. Wśród laureatów
znalazł się gorzowski DKF Megaron.
– Nie byłoby odbiorców polskich
filmów, recepcji polskiej sztuki filmowej, nie byłoby polskiego środowiska filmowego bez Państwa.
Ważni są twórcy, polskie filmy, ale
najważniejszy jest widz. Żeby ten
widz istniał i chodził na polskie filmy, potrzebna jest praca, uświadamiająca, czym jest sztuka filmowa,
którą Państwo wykonujecie na co
dzień – mówiła Magdalena Sro‑
ka, dyrektor Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej.
– To dla nas ogromne wyróżnienie
i potwierdzenie, że jako DKF idziemy dobrą drogą. Nie chodzi tylko o promocję polskiego kina, ale
przede wszystkim idei dyskutowania o filmach i aktywnego uczestnictwa w projekcji. To także taki ła-

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

Fot. M. Kułakowski

dunek energii do dalszego działania
– uważa Iwona Bartnicka, prezes
DKF Megaron.
Nagrody PISF są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To jedyne
polskie nagrody, wręczane w kilkunastu kategoriach za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina i ułatwienie dostępu do polskiej twórczości filmowej.

Nagrody PISF są przyznawane od
2008 roku. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą i inne podmioty oraz osoby działające w sektorze kultury.
Paulina Bez, Polski Instytut Sztuki Filmowej
Biuro Promocji

ZAJĘCIA W OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
przy ul. Okrzei 39 w Gorzowie to
całodobowe pogotowie oferujące
pomoc osobom w sytuacjach
kryzysowych.
Odpowiadając na indywidualne potrzeby osób w kryzysie, staramy się dostarczać im wszechstronne wsparcie. Pomoc
udzielana jest bezpłatnie, bez skierowań,
we wszystkie dni tygodnia, przez całą
dobę. Interwenci Ośrodka wspierają potrzebujące osoby w placówce, w miejscu ich pobytu lub telefonicznie pod nr
957 214 215. W szczególnych przypadkach można uzyskać schronienie w hostelu Ośrodka.
Poza działalnością ratowniczą, Ośrodek
realizuje również programy profilaktyczne. Z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, przypadającego 10 października, rozpoczynamy cykl spotkań. W okresie od października do grudnia 2016 r. chcemy zaoferować mieszkańcom Gorzowa możliwość

Wydział Audytu Wewnętrznego,
Kontroli i Analiz
ul. Myśliborska 34
e-mail: aka@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 862

uczestnictwa w wykładach z elementami warsztatów:
13.10.2016 r. w godz. 17:00‑19:00 – Kryzys normatywny (rozwojowy) – spowodowany wydarzeniami zachodzącymi w toku normalnego rozwoju człowieka, powodującymi nagłą,
niespodziewaną zmianę, np. urodzenie dziecka, rozpoczęcie nowej pracy,
przejście na emeryturę.
02.11.2016 r. w godz. 17:00‑19:00 – Kryzys traumatyczny – występujący w obliczu rzadkich, niespodziewanych zdarzeń, których człowiek nie jest w stanie
przewidzieć lub kontrolować, np. wypadek samochodowy, nagła choroba,
śmierć bliskiej osoby.
01.12.2016 r. w godz. 17:00‑19:00 – Kryzys egzystencjalny – spowodowany
wewnętrznymi konfliktami dotyczącymi życiowych celów, wolności, niezależności w pewnych obszarach życia, najbardziej charakterystyczny dla
wieku średniego.
Celem spotkań jest wzbogacenie
w wiedzę umożliwiającą:

• rozpoznanie objawów kryzysu i uświadomienie konsekwencji, jakie może
przynieść ich lekceważenie;
• poznanie sposobów radzenia sobie
w sytuacjach trudnych i traumatycznych;
• podjęcie działań poprzedzających
pomoc specjalistyczną;
• zdobycie informacji o pomocy instytucjonalnej.
Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod
nr 957 214 215 lub osobiście w siedzibie Ośrodka przy ulicy Okrzei 39 w Gorzowie. Chętnie odpowiemy na pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Wszystkich chętnych serdecznie
zapraszamy!
Jolanta Szynkarczuk
dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej

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
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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

Podziękowania
Organizatorzy XXIII Międzynarodowego Festiwalu Tańca „FOLK PRZYSTAŃ” – Gorzów 2016 dziękują Operatorowi Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM SA. za pomoc
finansową w organizacji festiwalu.

PUNKT EKO‑REAKTYWATOR
Na terenie INNEKO przy ul. Teatralnej
49 powstał Punkt EKO‑REAKTYWATOR.
Tam mieszkańcy mogą zostawić
przedmioty do powtórnego
użycia, ale muszą być one sprawne
i nieuszkodzone.
Przyjmujemy: meble (krzesła, tapczany,
stoły, taborety itp.), doniczki, zabawki, rowery, wyroby ceramiczne i szklane, a także urządzenia elektroniczne
z wykluczeniem zawierających nośniki danych.

Przez nasz profil na FB będziemy informować mieszkańców o każdej rzeczy, która czeka na nowego właściciela. Często na śmietnik wyrzucamy
nadające się wciąż do użytku przedmioty: meble, zabawki, nawet rowery.
EKO‑REAKTYWATOR daje możliwość
wykorzystania ich przez nowych wła-

ścicieli i jednocześnie ograniczenia
liczby odpadów.
Punkt EKO‑REAKTYWATOR jest czynny
od 7.00 do 15.00 w dni robocze. Komplet informacji na temat działalności
EKO‑REAKTYWATORA dostępny na FB/
innekogorzow.
Joanna Szafraniec
Inneko Sp. z o.o.

Masz w domu niepotrzebne przedmioty? Stary fotel nie pasuje do odnowionego wnętrza? Po remoncie zostały – nadal w do‑
brym stanie – drzwi i umywalka? Przynieś je do nas. DAJ IM DRUGIE ŻYCIE! EKO‑REAKTYWACJA – JUŻ CZAS!

WSPARCIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH
Jak podaje Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, w naszym mieście przebywa obecnie około 200 osób
bezdomnych. Przed nami okres jesienno‑zimowy, który jest dla nich szczególnie trudny i niebezpieczny.
Dlatego w Gorzowie już od września ruszyły zwiększone patrole streetworkerów, pracowników
socjalnych z sekcji do spraw bezdomności, strażników miejskich
i funkcjonariuszy policji. Sprawdzane jest każde miejsce, w którym mogą przebywać osoby bezdomne: pustostany, altanki, klatki schodowe, miejsca w centrum
miasta.
Dzięki takim działaniom w ubiegłym roku kilkanaście osób trafiło do noclegowni, kilka rozpoczęło leczenie. Ważne jest bezpieczeństwo, ale przede wszystkim gotowość do podjęcia zmiany. To często bardzo długi proces, ale dzięki
pracownikom Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie każda osoba chcąca wyjść z bezdomności,
może liczyć na profesjonalną pomoc.
Anna Sadzik
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
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TYLKO
BEZ PRZEMOCY!
Ruszyły działania w ramach
projektu „Razem przeciwko
przemocy w rodzinie”. To Program
Osłonowy „Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego
w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie”.

Program realizowany jest przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Wydział Prewencji Komendy
Miejskiej Policji w Gorzowie. Działania profilaktyczne mają na celu podniesienie świadomości społecznej na

temat zjawiska przemocy w rodzinie. Odbywają się spotkania z psychologiem i konsultacje internetowe z pracownikami sekcji do spraw
przemocy w rodzinie. 8 września rozpoczął się cykl zajęć skierowanych
do uczniów klas II wybranych gimnazjów i liceów w Gorzowie. Zajęcia
odbyły się w Gimnazjum nr 20 przy
ul. Szarych Szeregów oraz Gimnazjum nr 16 przy ul. Dunikowskiego.
Istotą spotkań jest kształtowanie
świadomości i postaw młodzieży
w zakresie prawidłowego reagowania na sytuacje przemocowe, budowanie empatii, wypracowanie od-

powiedniego postrzegania problemu przemocy w rodzinie ze wskazaniem, jak zachować się w sytuacji
doświadczania przemocy. Omawiana jest również procedura Niebieskiej Karty. Uczniom uczestniczą-

cym w programie przekazywane są ulotki informacyjne na temat możliwości
uzyskania pomocy. 12 września odbyły się kolejne spotkania warsztatowe z młodzieżą „Jak kształtować pozytywne relacje interpersonalne”, które prowadził psycholog z GCPR.
W ramach profilaktyki,
6 września ruszyły warsztaty „Szkoła dla Rodziców”,
skierowane do rodzin zagrożonych problemem
przemocy. Rodziny objęte systemem pomocy społecznej podzielone są na
dwie równoległe grupy:
rodziny z dzieckiem/dziećmi, u których występują problemy
opiekuńczo‑wychowawcze oraz
rodziny biologiczne, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej
(praca nad reintegracją rodziny).
Program warsztatów ma wzmocnić rodzinę w wiedzę i umiejętności, zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemu agresji i przemocy. Zapobiegnie powielaniu złych
wzorców rodzinnych i środowiskowych przyczyni się do propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich i metod wychowawczych.
Program warsztatów będzie realizowany przez 10 tygodni: od września
do listopada 2016 r.

Cykl zajęć profilaktycznych w szkołach potrwa do końca października. W ramach programu do końca
2016 roku przewidziane są jeszcze
działania stanowiące propozycję dla
mieszkańców miasta, m.in. konkurs
plastyczny „Rodzina w mocy – bez
przemocy”, skierowany do uczniów
wybranych szkół podstawowych.
Ocenione przez komisję konkursową prace plastyczne będą uwidocznione podczas konferencji organizowanej na zakończenie projektu.
Karolina Antczak ‑Gnutek
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

PIKNIK INTEGRACYJNY NAD JEZIOREM
10 i 11 września w Ośrodku
Kolonijno‑Sportowo
‑Wychowawczym
w miejscowości Długie odbył
się I Piknik Integracyjny dla
Osób Niepełnosprawnych
zorganizowany z inicjatywy
dyrektor GCPR Justyny Pawlak
oraz kierownik działu rehabilitacji
społecznej Karoliny Antczak.
Można też było liczyć na wsparcie
Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu
im. Brata Krystyna w Gorzowie.
Spotkanie miało na celu wzajemne
poznanie się środowisk działających
w obszarze osób niepełnosprawnych, wymianę doświadczeń oraz
możliwość wspólnego wypoczynku.
W pikniku uczestniczyły 152 osoby,
które na co dzień zrzeszają się w 15

organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym:
1. Gorzowskie Stowarzyszenie Amazonek
2. Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
3. Klub Abstynenta 24 Godziny
4. Polski Związek Niewidomych
5. Polski Związek Emerytów, Inwalidów i Rencistów
6. Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych START
7. Fundacja im. Bogusława Nowaka
8. Fundacja Dotknij sercem
9. Fundacja Ad Rem
10. Stowarzyszenie przy Zespole
Kształcenia Specjalnego Nr 1
11. S towarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko
‑Gorzowskiej
12. Towarzystwo Miłośników Wilna
i Ziemi Wileńskiej

13. Towarzystwo Walki z Kalectwem
14. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Koło
Gorzowskie Stowarzyszenia na
rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym
15. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie „Człowiek w potrzebie
– wolontariat gorzowski”.
Serdecznie dziękujemy za tak duże
zainteresowanie uczestnictwem
w pikniku. Podziękowania składam Augustynowi Wiernickie‑
mu, przewodniczącemu zarządu
Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie
za chęć współpracy przy realizacji
przedsięwzięcia, Aleksandrze No‑
wak, kierownik Ośrodka Kolonijno
‑ S p o r t o wo ‑ W yc h o w a wc ze g o
w miejscowości Długie, oraz całej ob-

słudze za serdeczne przyjęcie i okazane serce.
Dziękujemy MZK za zorganizowanie
bezpłatnego dowozu uczestników
Pikniku Integracyjnego na trasie Gorzów – Długie – Gorzów.
Ponadto dziękujemy wszystkim koordynatorom grup z poszczególnych
organizacji biorących udział w pikniku. Bez Państwa pomocy i zaangażowania nie udałoby nam się tego zorganizować.
Karolina Antczak‑Gnutek
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
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ZUS w SZKOLE
Zachęcamy nauczycieli i uczniów
gorzowskich szkół do udziału
w programach edukacyjnych:
•d
 la szkół
gimnazjalnych
Ubezpieczenia
społeczne towarzyszą nam
przez całe życie,
choć nie zawsze
to sobie uświadamiamy. Jak
budzić tę świadomość wśród
młodzieży gimnazjalnej? Zakład Ubezpieczeń Społecznych stworzył„Projekt z ZUS”, który jest kompletnym materiałem dla
nauczyciela umożliwiającym realizację tych zadań. Dzięki programowi
uczniowie dowiedzą się o prawach
i obowiązkach uczestników systemu
ubezpieczeń społecznych. Każdemu
przybliżona zostanie istota solidaryzmu społecznego.
W udanym pilotażu powstało wiele ciekawych prac w formie plakatów, komiksów, filmów bądź prezentacji. Nauczyciele doceniali wsparcie w postaci przygotowanych materiałów multimedialnych ze scenariuszem lekcji wprowadzającej. Uczniowie przyznawali, że zdobyli wiedzę praktyczną i przydatną w późniejszym życiu zawodowym.
Proponujemy gotowy projekt powiązany z programem nauczania
„Wiedzy o społeczeństwie”, któ-

Fot. depositphotos.com

ry z pewnością pomoże młodzieży odnaleźć się w rzeczywistości
społeczno‑gospodarczej.

•d
 la szkół
ponadgimnazjalnych
W programie przewidziano realizację 4 lekcji, podczas których omawiane są ubezpieczenia, uprawnienia do świadczeń, emerytura
jako przyszłość w naszych rękach
oraz prowadzenie własnej firmy,
czyli e‑ZUS.
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Przyjęta formuła jest dobrze oceniana przez pedagogów i uczniów, którzy doceniają ciekawą formę, przystępną prezentację oraz materiały
multimedialne, dzięki którym niełatwa tematyka ubezpieczeń społecznych staje się bardziej zrozumiała.
Częścią projektu jest Ogólnopolska
Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych „Warto wiedzieć
więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Zgłoszenia szkół do tegorocz-

nej edycji Olimpiady przyjmowane
są do 14 listopada 2016 r.
Wszystkie materiały dla ucznia i nauczyciela dotyczące programów
udostępniamy nieodpłatnie. Więcej
informacji można znaleźć na stronie
www.zus.pl/edukacja. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 95
73 95 100 lub mailowo monika.tomiczek@zus.pl
Monika Tomiczek
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Nakład: 8 tysięcy egzemplarzy
Skład: Justyna Pilińska,
ZAPOL Sobczyk Sp.J., www.zapol.com.pl

Kolportaż: Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, Urząd Wojewódzki,
Miejski Zakład Komunikacji, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
szpital, przychodnie, Panorama,Miejski Ośrodek Sztuki, Teatr
im. Juliusza Osterwy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,
Filharmonia Gorzowska, Kupiec Gorzowski, Wojewódzka i
Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta, Galeria Askana,
Centrum Hadlowe Park 111, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny

