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w skrócie
Zmiany przy DĄBROWSKIEGO
Rozpoczęła się przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
nr 2 Państwowej Straży Pożarnej. W ramach prac zostanie m.in.
przebudowany czterokondygnacyjny budynek biurowy, rozbudowany garaż i wybudowany obiekt socjalno-biurowy. Prace mają
potrwać dwa lata i kosztować około 8 mln zł.

14 stycznia prezydent Jacek Wójcicki zaprosił wszystkich pracowników Urzędu Miasta w Gorzowie na spotkanie w foyer Filharmonii Gorzowskiej. O oprawę muzyczną spotkania zadbali uczniowie
Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego.

Fot. B. Nowosielski

NOWOROCZNE spotkanie Prezydenta Miasta

Spotkanie lubuskich SAMORZĄDOWCÓW
15 stycznia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się noworoczne spotkanie administracji wojewódzkiej p.o. wojewody
lubuskiego Jana Świrepo. Wojewoda wręczył złote, srebrne i brązowe krzyże zasługi. Wśród 16 nagrodzonych osób był prezydent
Gorzowa Jacek Wójcicki.

Po dziewięciu miesiącach zakończyła się przebudowa wejścia do
LUW. Po zlikwidowaniu tarasu, od 15 stycznia do budynku można
wejść od strony ulicy Jagiellończyka z poziomu chodnika. Wkrótce, po przeniesieniu z ósmego piętra, na parterze znajdzie się
kancelaria ogólna.

Podsumowali ORKIESTRĘ
16 stycznia organizatorzy 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Gorzowianie Gorzowianom – scena przy Kupcu
Gorzowskim podsumowali tegoroczną zbiórkę. Były podziękowania, życzenia i zapowiedzi kolejnych wspólnych akcji.

PAMIĘĆ o bp. Wilhelmie Plucie
22 stycznia uczciliśmy 29. rocznicę śmierci bpa Wilhelma Pluty. Z
tej okazji w katedrze odprawiona została msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Stefana Regmunta. Homilię wygłosi ks. kan. dr
Grzegorz Cyran, dyrektor Instytutu Sługi Bożego Bpa Wilhelma
Pluty w Gorzowie.



Fot. M. Bukowska

URZĄD WOJEWÓDZKI po remoncie

samorząd

ZMIANA siedziby Urzędu Miasta
– To będą oszczędności, sprawniejsza komunikacja i współpraca – tak pomysł zmiany lokalizacji wydziałów Urzędu Miasta
mieszczących się przy ul. Kombatantów 34
i Przemysłowej 53 tłumaczył podczas konferencji prasowej wiceprezydent Łukasz
Marcinkiewicz.
Obecnie Urząd Miasta znajduje się w dziewięciu lokalizacjach. Są to budynki przy ul. Sikorskiego, Kombatantów, Przemysłowej, Teatralnej, Okólnej, Kazimierza Wielkiego, Orląt Lwowskich, Jagiellończyka oraz Obotryckiej.
Połączenie lokalizacji przy Kombatantów i Przemysłowej
bezwzględnie tłumaczą finanse, które w skali roku dadzą
Miastu prawie półmilionowe oszczędności. Miesięcznie
za m2 najmu pomieszczeń przy ul. Myśliborskiej Miasto
zapłaci 15 zł brutto. Obecnie płacimy 28,91 zł za budynek przy Kombatantów, a 64,34 zł - przy Przemysłowej.
– Wynajem powierzchni od Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej podzieliliśmy na etapy. Na początku zajmiemy około 3 tys. m2, ale docelowo w możliwie niedługim
czasie planujemy zajęcie całego budynku, czyli około 4
tys. m2. Zależy nam na scaleniu lokalizacji Urzędu Miasta
– tłumaczył 8 stycznia wiceprezydent Ł. Marcinkiewicz.
Roman Gawroniak, kanclerz Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej zapowiedział, że pieniądze z wynajmu uczelnia przeznaczy głównie na rozwój naukowy.

Pierwszy etap przeprowadzki zaplanowano na marzec 2015 r. Poniżej szczegółowe wyliczenia dotyczące
wynajmu pomieszczeń.
Ewa Sadowska-Cieślak, Anna Zaleska
Wynajmowana powierzchnia w m2 oraz opłaty za
rok brutto dotychczas:
- powierzchnia 2.021,30 m2 - 716.025,36 zł
brutto (rocznie) - budynek ul. Kombatantów 34
- powierzchnia 605,35 m2 - 467.388,12 zł brutto
(rocznie) - budynek ul. Przemysłowa 53
Łącznie – za wynajem pomieszczeń przy ul. Kombatantów 34 i Przemysłowej 53 – 1.183.413,48 zł
brutto rocznie za ok. 2.627 m2 powierzchni.
Wynajem powierzchni przy ul. Myśliborskiej 34
Urząd Miasta zajmie budynek o powierzchni 4.000
m2 w dwóch etapach:
- powierzchnia ok. 3.000 m2 - 540.000 zł brutto (rocznie) – budynek ul. Myśliborskiej 34 - I
ETAP
- powierzchnia ok. 4.000 m2 – 720.000 zł brutto (rocznie) – budynek ul. Myśliborskiej 34 – II
ETAP
Ostatecznie zamiast płacić 1.183.413,48 zł za
2.627 m2 zapłacimy 720.000 zł za 4.000 m2.

Wydziały,
które zostaną przeniesione:
- Z ulicy Kombatantów 34 (Watral)
• Wydział Audytu Wewnętrznego,
Kontroli i Analiz
• Biuro Egzekucji
Administracyjnej
• Biuro Obsługi Inwestora
• Wydział Edukacji
• Wydział Majątku i Działalności
Gospodarczej
• Stanowisko ds. Inżynierii Ruchu
Drogowego
• Wydział Administracji
Budowlanej
• Wydział Integracji Europejskiej
• Wydział Infrastruktury Miejskiej
• Wydział Inwestycji
• Wydział Rozwoju Miasta
i Aglomeracji
• Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
- z ulicy Przemysłowej 53:
• Straż Miejska
• Wydział Komunikacji
• Wydział Sportu i Turystyki


samorząd

REWITALIZACJA to nie tylko
kamienice

- Rewitalizacja jest kompleksowym programem i
wielkim zadaniem dla miasta – mówił prezydent Jacek
Wójcicki podczas roboczego spotkania Wojciecha Kłosowskiego z gorzowskimi dziennikarzami, które odbyło
się 9 stycznia. – Pan Kłosowski przyjechał do Gorzowa
na zaproszenie władz w celu przeprowadzenia diagnozy
miasta – informuje wiceprezydent Jacek Szymankiewicz.
Podczas trzydniowego pobytu w Gorzowie W. Kłosowski spotkał się z władzami miasta – ścisłym kierownictwem, dyrektorami i pracownikami wybranych
wydziałów magistratu, m.in. urbanistyki, administracji
budowlanej, infrastruktury miejskiej, inwestycji, spraw
społecznych, kultury i promocji. Odbyły się ponadto spotkania z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy, radnymi i dziennikarzami. Rozmawiano o złożonym procesie
rewitalizacji. W. Kłosowski zapoznał się z ważnymi dokumentami miasta, które w szeroko rozumianej rewi

talizacji są bardzo ważne - Strategią Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych, Strategią Zrównoważonego
Rozwoju Miasta, Strategią Zarządzania Marką Gorzów
czy Programem Rewitalizacji. - Te wszystkie programy
muszą ze sobą współdziałać, ponieważ dziś rewitalizację rozumie się jako rozwiązywanie problemów społecznych, a nie jedynie remonty kamienic – mówił ekspert
podczas wizyty w Gorzowie. - W miastach wymagających głębokiej rewitalizacji jest poczucie, że się nie uda.
Unikalność Gorzowa polega na tym, że widoczny jest optymizm społeczności – mówił W. Kłosowski.
Jak informuje wiceprezydent J. Szymankiewicz, z
wniosków ze wszystkich styczniowych spotkań W. Kłosowskiego ma powstać diagnoza dla Gorzowa, później
powstanie nowa strategia działań procesu rewitalizacji.
Z przyczyn formalno-prawnych Miasto nie może realizować istniejącego Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta
Gorzowa Wlkp. 2015-2022. Strategia, która powstanie
przy współpracy z W. Kłosowskim, powinna być gotowa
do końca tego roku.
Maja Bukowska

Wojciech Kłosowski - specjalista w dziedzinie strategicznego
planowania rozwoju lokalnego,
ekspert od samorządu lokalnego,
szczególnie tematyki rewitalizacji
zdegradowanych obszarów miejskich, wykładowca akademicki,
autor licznych książek i publikacji oraz wielu lokalnych programów rewitalizacji polskich miast.

Fot. B. Nowosielski

Odnowa zniszczonych budynków lub dzielnic miasta – to podstawowa definicja rewitalizcji według Słownika Języka Polskiego. Dziś jednak proces ten obejmuje także
wszelkie zmiany zmierzające do poprawy
jakości życia mieszkańców. I według tej definicji Miasto Gorzów przymierza się do realizacji złożonego i wieloletniego zadania.
Do współpracy zaprosiło Wojciecha Kłosowskiego, eksperta samorządowego do
spraw rewitalizacji, specjalistę w zakresie
strategii rozwoju lokalnego.

sprawy społeczne

Nagrodzono najlepszych
Podczas uroczystego spotkania podsumowującego rok 2014 w zakresie szkolenia
i egzaminowania kandydatów na kierowców nagrodzono najlepsze szkoły nauki
jazdy oraz instruktorów.
- Ostatni rok dla szkół nauki jazdy, jak i dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego był trudny ze względu
na demografię – mówił 23 stycznia Zbigniew Józefowski, dyrektor gorzowskiego WORD. Ze statystyk prowadzonych przez WORD wynika, że o 50 proc. zmniejszyła
się liczba egzaminów. – Rośnie natomiast jakość szkoleń, co przekłada się na wzrost zdawalności egzaminów.

Średni wynik w 2014 roku w porównaniu do 2013 roku
wzrósł o 6 procent – informował Z. Józefowski. Zanim
nagrodzono najlepsze szkoły nauki jazdy i instruktorów,
wicewojewoda Jan Świrepo wręczył odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP oraz Ministra Infrastruktury
i Rozwoju za długoletnią służbę oraz zasługi na rzecz
transportu publicznego.
Najlepsze ośrodki szkolące w kategorii B w 2014 r.
to: Ośrodek Szkolenia Kierowców „Błażejczyk” Zbigniew
Błażejczyk, Auto-Szkoła ,,Ale jazda” Paweł Sobczak,
Szkoła Nauki Jazdy „Galaxy” Arkadiusz Teleśnicki, Ośrodek Szkolenia Kierowców „Prawko” Jan Jerzy Skrodziuk,
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Kierowca” Damian Badura, Akademia Nauki Jazdy MSP Monika Sekita-Pilch,
Szkoła Nauki Jazdy „Pablo” Paweł Żygielewicz, Ośrodek
Szkolenia Kierowców „Grześ” Grzegorz Maliński, „AutoMoto” Nauka Jazdy Marek Plich, Ośrodek Szkolenia Kierowców „Ale jazda” Agata Rozalik-Friedrich. W szkoleniu
kandydatów na prawo jazdy kategorii C oraz D najwyższą
zdawalność uzyskała Szkoła Kierowców „Polonez” Anna
Winiarska-Doktór, natomiast na kategorię C+E Szkoła
Kierowców „Prokuda” Katarzyna Prokuda-Zawada. Najlepszymi instruktorami 2014 r. zostali: Michał Basisty,
Akradiusz Teleśnicki, Zbigniew Błażejczyk, Maciej Górka, Paweł Sobczak, Jan Skrodziuk, Paweł Żygielewicz,
Dariusz Pilch, Arkadiusz Konopski i Grzegorz Maliński.
Uroczyste podsumowanie odbyło się w Wojewódzkiej i
Miejskiej Bibliotece Publicznej.
(az)

MEDALE za zasługi dla kraju
Elżbieta i Krzysztof Kikutowie, Roman i Kazimiera Mierzwiakowie, Wiesław Mołczan,
Józef i Barbara Sontowscy – to gorzowianie, którzy 23 stycznia odebrali z rąk wiceprezydenta Jacka Szymankiewicza i ppłk
Lucjana Jopkiewicza, wojskowego komendanta uzupełnień medale za zasługi dla
obronności kraju.

szę się, że w Gorzowie odznaczenia trafiły do tak wielu
osób. W skali kraju jest to duże wyróżnienie dla całego
miasta. To podniosła chwila, podziękowania za lata ciężkiej rodzicielskiej pracy – podsumował L. Jopkiewicz.
Identyczne odznaczenia trafiły do gorzowian cztery
lata temu.
(esc)

Odznaczenia trafiły do rodziców, których
troje lub więcej dzieci pełniło czynną służbę
wojskową. Medale, które są wyrazem podziękowania i uznania za trud włożony w wychowanie synów zostały nadane decyzją Ministra
Obrony Narodowej. - Przekazaliście Państwo
swoim dzieciom najpiękniejsze, a zarazem
najważniejsze wartości – miłość i szacunek do
Ojczyzny. To dzięki Wam stały się one silnymi i
odważnymi ludźmi. Chcemy abyście byli przykładem dla innych rodzin – mówił wiceprezydent Jacek Szymankiewicz.
Słów uznania nie krył też wojskowy komendant uzupełnień ppłk Lucjan Jopkiewicz. – Cie

edukacja

II LO i Elektryk najlepsze w Gorzowie
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie zostało najlepszą szkołą w
województwie lubuskim w Ogólnopolskim
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika Perspektywy, który ukazał się 14
stycznia.

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2015 jako kryteria ustalono: sukcesy w olimpiadach 30 proc., matura
- przedmioty obowiązkowe 25 proc., matura - przedmioty dodatkowe 45 proc., natomiast w Ogólnopolskim
Rankingu Techników 2015 - sukcesy w olimpiadach 20
proc., matura - przedmioty obowiązkowe 25 proc., matura - przedmioty dodatkowe 25 proc., wyniki egzaminów
zawodowych 30 proc.

Krajowym zwycięzcą zostało XIV LO im. Stanisława
Staszica w Warszawie, zaś Technikum Zawodowe nr 7
w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym
Sączu - najlepszym technikum.

Najlepszym liceum ogólnokształcącym w województwie lubuskim zostało II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Gorzowie (52. miejsce w rankingu ogólnopolskim), I
LO znalazło się na 5. miejscu (165.), IV LO - 10. miejsce
(360.). Wśród najlepszych liceów jest także III LO, które
zajęło w województwie 11. miejsce.

Ranking jest istotnym instrumentem w badaniu jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Polsce. Jego
adresatami są głównie uczniowie najstarszych klas
gimnazjów, którzy w czerwcu muszą podjąć decyzję
wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Takich informacji
dostarczy w 2015 r. sześć rankingów, w tym dwa główne ogólnopolskie: ranking liceów ogólnokształcących i
techników oraz cztery ogólnopolskie rankingi dodatkowe: maturalny w grupie liceów, maturalny w grupie techników, olimpijski oraz zawodowy w grupie techników.
Wszystkie rankingi obejmują łącznie ok. 1500 najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i zostały
opublikowane na portalu edukacyjnym www.perspektywy.pl.

W Rankingu Maturalnym w grupie 200 liceów gorzowskie II LO znalazło się na 57. miejscu, I LO zajęło 162. pozycję. W Rankingu Olimpijskim II LO zajęło 52. miejsce.
W lubuskim Rankingu Techników zwycięzcą zostało Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych w Żarach. Tuż
za nim znalazło się gorzowskie Technikum nr 7 Zespołu Szkół Elektrycznych (51. w kraju), 4. miejsce zajęło
Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, 13. - Technikum nr 2 w Zespole Szkół
Ekonomicznych, 23. - Technikum nr 3 w Zespole Szkół
Gastronomicznych, 24. - Technikum nr 5 w Zespole Szkół
Mechanicznych.
na podst. www.perspektywy.pl
(mb)

MŁODZI przeciw przemocy

W projekcie bierze udział 26 szkół z Polski i cztery z
Norwegii. Z organizatorami oraz uczestnikami projektu
przedstawiciele szkoły spotkali się pod koniec 2014 r. w
Warszawie. Na konferencję przyjechało około 70 osób
- liderów uczniowskich, a także nauczycieli z Polski i
Norwegii. Integracja z uczestnikami biorącymi udział w
projekcie, poszerzenie wiedzy na temat zjawiska mowy
nienawiści i dyskryminacji, zapoznanie się z metodą
pracy projektem, nabycie wiedzy, jak stworzyć kampanię społeczną oraz spotkanie się z ludźmi pracującymi
w organizacjach pozarządowych w projekcie na rzecz
walki z mową nienawiści - to tylko namiastka tego, co
działo się w Warszawie. Uczestnicy konferencji zintegrowali się tak bardzo, że norwescy koledzy postanowili
zaprosić wszystkich do Muzeum Historii Żydów Polskich.



Gorzowskie koordynatorki projektu - Irmina Wieczorek
i Agnieszka Hruszowiec przekonane są, że intensywnie
spędzony weekend zaowocuje „głośną” kampanią społeczną w Gorzowie.
Agnieszka Hruszowiec - Zespół Szkół Budowlanych,
(mb)

Fot. M. Hruszowiec

Internat Zespołu Szkół Budowlanych w Gorzowie zakwalifikował się do projektu ,,Nienawiść. Jestem przeciw”, którego realizatorem jest warszawskie Centrum Edukacji
Obywatelskiej oraz Europejskie Centrum
Wergelanda.

edukacja

KAWKA informuje i edukuje
22 stycznia ruszyła kampania edukacyjnoinformacyjna w ramach programu KAWKA.
Przedsięwzięcie redukcji emisji zanieczyszczeń realizowane jest w naszym mieście od
stycznia 2014 r.
Przypomnijmy, dzięki realizacji projektu znacznie
poprawi się jakość powietrza w obrębie ulic Łokietka
- Chrobrego - Drzymały - Wyszyńskiego - Roosevelta
- Kosynierów Gdyńskich. Do zdemontowania przeznaczonych jest około 3 tys. pieców węglowych. Dzięki temu
mieszkania zyskają przyłącza c.o. oraz ciepłej wody.

promującego ograniczenie niskiej emisji. O zdobycie
atrakcyjnych nagród rzeczowych także będą mogli się
starać uczniowie tej samej grupy wiekowej, którzy mają
zdolności plastyczne.
- Prace konkursowe można składać do 17 kwietnia.
Laureatów poznamy 4 maja, a podsumowanie konkursów zaplanowane jest na 14 maja – zapowiedziała Dorota Szukalska-Koźlakowska, dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa.

Zainaugurowana kampania edukacyjna skierowana
jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale
także do dorosłych mieszkańców miasta. – Chcemy rozpropagować akcję i przyzwyczaić mieszkańców do myślenia środowiskowego. Jest to temat ważny, potrzebny i
przede wszystkim konieczny do realizacji – przekonywał
wiceprezydent Jacek Szymankiewicz.
W sumie nauczyciele i uczniowie gorzowskich placówek oświatowych (szkół podstawowych i gimnazjalnych)
będą mogli uczestniczyć w trzech konkursach. Pierwszy
z nich skierowany jest do nauczycieli i dotyczy opracowania konspektu lekcji na temat niskiej emisji. W drugim będą mogli się wykazać uczniowie podstawówek i
gimnazjów, którzy zaangażują się w opracowanie hasła

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursów wraz z regulaminami dostępne są na stronie internetowej Urzędu
Miasta w zakładce Przystań dla Mieszkańca - Zielony
Gorzów. Kampania potrwa do 2017 roku.
(esc)

Zawód z przyszłością
Prezentacja sprzętu dydaktycznego w branży mechanicznej, mechatronicznej i elektronicznej, połączona z dyskusją na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego w naszym
regionie – tak 20 stycznia wyglądała zorganizowana w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Pomorskiej konferencja „Dobry
zawód otwiera wiele drzwi – Fachowcy to
rozwój gospodarczy”.

To, że szkolnictwo zawodowe jest przyszłością edukacji w naszym regionie i gwarantem sukcesu zawodowego
już na początku spotkania podkreślił wicewojewoda Jan
Świrepo. – Osobiście jestem fanem tego rodzaju nauczania. Uważam, że każda inicjatywa, która daje możliwość
szkolenia w przyszłości wróci do nas w postaci wykwalifikowanej kadry i wspomoże rozwój regionu – przekonywał wicewojewoda J. Świrepo.
O tym, że szkolnictwo zawodowe powinno być „szyte na miarę”, mówi się od dłuższego czasu. Gwarantem
sukcesu mają być profesjonalnie wyposażone pracownie i sale warsztatowe oraz przedsiębiorcy otwarci na
współpracę. Jednym z głównych wniosków konferencji w
CKZ jest sukces w wyścigu gospodarczym oparty o inwestowanie w edukację. - Pokładamy bardzo dużą nadzieję w wykształceniu naszego najmłodszego pokolenia. W
Gorzowie cały czas badany jest rynek pracy, zasięgamy
opinii przedsiębiorców i na podstawie tego stawiamy na
możliwie najlepsze kierunki kształcenia – tłumaczyła Agnieszka Stanisławska, wiceprezydent ds. społecznych.
Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie jest
jedną z najlepiej wyposażonych placówek nauki zawodu
w regionie. W spotkaniu uczestniczyli m.in. goście z Żar
i Nowej Soli.
(esc)


ferie

Jak spędzić ferie w Gorzowie?
Od 16 lutego do 1 marca będą trwały ferie
zimowe w województwie lubuskim. Gorzowskie instytucje kultury i placówki edukacyjne
przygotowały na ten czas sporo atrakcji.
15 lutego w południe Filharmonia Gorzowska
zaprasza na koncert familijny ,,Śpiewające
Kieliszki”. W programie ,,Suita orkiestrowa” I. Strawińskiego, ,,Taniec Słowiański”
A. Dvořáka, ,,Fragile” Stinga oraz ,,Songuiera” A. Szafrańca. Do filharmonii mogą
się także wybrać dzieci do lat czterech –
piąte już spotkanie w ramach cyklu ,,Muzyczne raczkowanie” odbędzie się 17 i 18
lutego o godzinie 16.00 (mamy w ciąży i z dziećmi
do 1,5 roku) i o godzinie 17.00 (dla mam z dziećmi w wieku
1,5-4 lat). Udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rezerwacji – tel. 95 739 27 49.
18, 19 i 20 lutego o godz. 10.00 na ,,Królową Śniegu”
zaprasza Teatr im. Juliusza Osterwy. Oprócz aktorów gorzowskiej sceny wystąpią dzieci ze studia teatralnego.
Klasykę można będzie zobaczyć w teatrze także w inne
dni – 22 lutego o godzinie 16.00, a 24 i 25 lutego o 10.00
odbędzie się spektakl ,,Czerwony Kapturek”. 26 i 27 lutego
o godzinie 10.00 aktorzy zapraszają na spektakl ,,Tajemniczy turban”. To interaktywna bajka, składająca się z dwóch
baśni turkmeńskich.
Na zajęcia w ramach akcji ,,Zima” zaprasza
Miejskie Centrum Kultury Zawarcie. Będą się
one odbywały w dniach 16-27 lutego w godzinach 10.00-14.00. Około 40 osób każdego
dnia będzie mogło uczestniczyć w grach i zabawach ruchowych, wyjściach do kina, zajęciach dydaktycznych, zawodach sportowych,
projekcjach filmów i zabawach przy muzyce.
Zaplanowano ponadto dwa spektakle otwarte:
,,Kot w butach” oraz ,,Wilk i zając” w wykonaniu Teatru ArtRe z Krakowa. Bal przebierańców, wyjścia na spektakle teatralne, spacery, zajęcia z rękodzieła, konkursy, zajęcia ruchowe na lodowisku, konkursy plastyczne, wyjście do kina
i na wystawy – to oferta Klubu Kultury Jedynka przy MCK
na dni od 16 do 27 lutego w godzinach 10.00-14.00. Będzie
mogło w nich uczestniczyć około 45 osób.
Klub Zodiak przy MCK zaplanował od 16 do 27 lutego
zajęcia plastyczne dla dzieci, zajęcia w pracowni komputerowej, pogadankę na temat ruchu drogowego oraz zasad
korzystania z pogotowia ratunkowego, konkursy z nagrodami. Zajęcia w godzinach 14.00-17.00 przewidziane są
dla około 35 osób dziennie.
Od 16 do 22 lutego w Kinie 60 krzeseł w Miejskim
Ośrodku Sztuki będą się odbywały pokazy
filmu ,,Misja: Gwiazda”.
Zajęcia w terminie 16-27 lutego
przygotowały także gorzowskie filie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej.


W Filii nr 1 ferie odbędą się pod hasłem ,,Chiny – mur,
herbata i rower”. W programie konkurs
plastyczny ,,Najpiękniejsze baśnie świata” (16 lutego - 30 kwietnia), wystawa fotograficzna Artura Andrzejewskiego (16
lutego - 31 marca), zajęcia edukacyjne
(16-27 lutego) oraz wyjście do Teatru im.
J. Osterwy na bajkę dla dzieci (18 lutego
i 26 lutego).
Filia nr 3 zaprasza na ,,Ferie z wyobraźnią, chociaż bez
nart”. W programie zajęć m.in. warsztaty edukacyjne, rozgrywki gier planszowych, czytanie bajek o tematyce zimowej, turnieje gier komputerowych.
W Filii nr 4 odbędą się ,,Ferie w Komnacie Ducha Bajducha” – zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, a na zakończenie ferii, 27 lutego zaplanowano bal karnawałowy dla
maluchów.
,,Dziecięcy karnawał” to propozycja Filii nr 5. Dzieci i
młodzież będą mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych, rozgrywkach, pograć w gry planszowe, komputerowe i na zakończenie – wystąpić w balu karnawałowym (27
lutego).
Filia nr 7 zaprasza na akcję ,,Zima, książka i ja” – zajęcia plastyczne, czytelnicze dla najmłodszych.
Oddział Dziecięcy Zimowe Inspiracje zachęca do wzięcia udziału w warsztatach plastycznych i czytelniczych
oraz w grach i zabawach z wykorzystaniem konsoli Play
Station.
W Filii nr 10 odbędą się ,,Zimowe spotkania z Jeżycjadą” – zajęcia czytelnicze z książkami Małgorzaty
Musierowicz, zajęcia plastyczne i tworzenie drzewa genealogicznego rodziny Borejków.
,,Konkursowy zawrót głowy” to propozycja Filii nr 11. Tu
m.in. konkursy wiedzy, rebusy, zagadki, krzyżówki.
W Filii nr 14 zaplanowano ,,Ferie na wesoło” – blok zajęć plastycznych, gier planszowych oraz czytanie książek z
serii ,,Detektywi z Daslandu”.
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta zaprasza na zajęcia warsztatowe (17 lutego), poznawanie tajemnic dawnych wynalazków (18 lutego), tajników graffitti (19 lutego),
kalejdoskopu (20 lutego), średniowiecznego zamku, kodeksu rycerskiego (24 lutego), twórczości ludowej (25 lutego),
dekorowania wyrobów porcelanowych (26 lutego), zapoznanie się z historią miasta (27 lutego). Wszystkie zajęcia
będą się odbywały w godzinach 10.00-13.00 w Spichlerzu
przy ul. Fabrycznej oraz Zespole Willowo-Ogrodowym przy
ul. Warszawskiej.
Na różnego rodzaju zajęcia zapraszają także gorzowskie szkoły. Zajęcia będą się odbywały w szkołach podstawowych nr: 1, 4, 5, 6, 10,12, 13, 17, 20, 21, ZS 12, ZS
14, Gimnazjum nr 9, 3, Zespole Szkół Sportowych, ZKS
nr 1, Młodzieżowym Domu Kultury oraz Międzyszkolnym
Ośrodku Sportowym. Będą to zajęcia rekreacyjno-sportowe, wyjścia na basen, lodowisko, do kina, teatru. Szczegóły
na www.gorzow.pl
(mb)

wydarzenie

Fot. B. Nowosielski

Fot. B. Nowosielski

Fot. B. Nowosielski

I Orszak Trzech Króli w Gorzowie

DROGA do Monte Carlo
„Droga do Monte Carlo” to tytuł filmu dokumentalnego zrealizowanego przez Fundację Rozwoju Historycznego. 30 grudnia
w Urzędzie Miasta Sebastian Górny i Ryszard Romanowski podsumowali projekt,
który ma przypomnieć historyczny rajd samochodowy.

go miasta do dalszego poszukiwania w archiwach. Gorzów ma swoją motoryzacyjną historię. Warto ją znać, bo
możemy być z niej dumni – mówił Ryszard Romanowski,
scenarzysta filmu.   
Autorem zdjęć do filmu jest Romuald Liszka, natomiast muzyką zajął się Piotr Pacyna. Projekt współfinansowany jest ze środków Miasta Gorzowa.
(esc)

Twórcy filmu pokonali w sumie 6 tys. kilometrów.
W podróży dotarli do dwóch osób, które bezpośrednio
uczestniczyły w wyścigu. – Ostatni rajd gościł w Gorzowie w 1975 roku. Wtedy zainteresowanie tym wydarzeniem było porównywalne do obecnego Moto Racing
Show. Minęło sporo czasu, ale warto znać historię naszego miasta także pod tym względem – przekonywał
Sebastian Górny, reżyser filmu.
Dokument w formie DVD oraz tradycyjnej publikacji
trafi do gorzowskich szkół, biblioteki oraz archiwum.
– Mamy nadzieję, że zainspirujemy mieszkańców nasze

wydarzenie

Fot. B. Nowosielski
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Gorzów też grał z WOŚP

Fot. B. Nowosielski

- Jestem pewna, że nawet jeśli na dworze będzie chłodno, to i tak nasze serca będą gorące
– tymi słowami Sylwia Beech, dyrektor MCK, zachęcała mieszkańców naszego miasta do
włączenia się w kwestę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bez wątpienia można powiedzieć, że 11 stycznia był najcieplejszym dniem tegorocznej zimy. Przyczynili się do tego
pracowici wolontariusze i hojni gorzowianie.
Pomimo chłodu i silnego wiatru kwestujących nie
opuszczał zapał i dobry nastrój. Energii dodawał szczytny cel – zbiórka dla podtrzymania wysokich standardów
leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów.
Kto chciał, mógł potańczyć, pośpiewać, przećwiczyć
pierwszą pomoc, zapisać się do bazy dawców szpiku
czy porozmawiać o zdrowiu. 23. finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Gorzowie odbył się w dwóch
lokalizacjach. Sceny stanęły przy Kupcu Gorzowskim
i przed galerią Nova Park.
Największym zainteresowaniem cieszyły się licytacje, w które aktywnie włączył się prezydent Jacek Wójcicki. Za voucher na przejażdżkę autobusem AUTOSAN z
Prezydentem Gorzowa w roli kierowcy (dla 20 osób) do
puszki trafiło 2700 zł, a 1300 zł powędrowało do fundacji
dzięki jajecznicy jego autorstwa i wykonania. Wiadomo,
że na wycieczkę z prezydentem pojadą młodzi gorzow-

scy sportowcy. Obie licytacje wygrał prezes gorzowskiej
Admiry wraz ze sponsorem klubu.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się też inne fanty
przygotowane przez prezydenta J. Wójcickiego, a były
wśród nich: torba uszyta z baneru wyborczego, wypełniona swojskimi smakołykami, albumy fotograficzne
,,Przystań w Kadrze” oraz obrazy z autografami żużlowców Stali Gorzów. – Dziękuję za zaangażowanie i hojność
licytujących. Jestem w szoku i cieszę się, że są wśród
nas tak fantastyczni ludzie, którzy chcą pomagać. Zabawa jest świetna, ale trzeba pamiętać, że cel jest szczytny
i najpiękniejsze jest to, że możemy naprawdę zrobić coś
dobrego dla innych – mówił zaraz po licytacjach prezydent J. Wójcicki.
Na ulice Gorzowa wyszło w sumie prawie pół tysiąca
wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
którzy zebrali około 166 tys. złotych.
(esc)
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Urząd Stanu Cywilnego
o gorzowianach
Gorzowski Urząd Stanu Cywilnego podsumował działalność za ubiegły rok – urodzenia, imiona nadawane dzieciom, śluby, rozwody, zgony, nietypowe akty.
Statystyki rozpoczynają urodzenia - było ich 1553,
w tym 781 chłopców i 765 dziewczynek. Sporządzono
255 aktów nietypowych, najwięcej odnotowano urodzeń
w Wielkiej Brytanii (80), Niemczech (35), Irlandii (22),
Holandii (12), Francji (11) i na Ukrainie (10). W porównaniu do roku 2013 USC odnotował niewielki wzrost
urodzeń. W aktach znalazło
się potwierdzenie urodzenia
27 par bliźniąt, przyjęto 21
postanowień sądowych dotyczących adopcji, dziecko
uznane zostało przez ojca w
548 przypadkach. Nadal na
wysokim poziomie utrzymały się urodzenia pozamałżeńskie (708 aktów). Sporządzono 27 aktów dla dzieci
martwo urodzonych.

W 2014 roku USC zarejestrował 301 wyroków rozwodowych oraz siedem o separację, co stanowi 52 proc.
rozwiązanych małżeństw w stosunku do zawartych w
ubiegłym roku.
W statystykach zgonów więcej odnotowano zgonów
mężczyzn (781), dla kobiet sporządzono 707 aktów. Najwięcej aktów dotyczyło osób w wieku 81-90 lat (381), 7180 (364) oraz 61-70 (321), odnotowano trzy zgony osób
powyżej 100 lat oraz 17 dzieci poniżej 1. roku życia.
W codziennej pracy Urząd Stanu Cywilnego współpracuje z Wydziałem Spraw Obywatelskich, Wydziałem

W ubiegłym roku w USC
sporządzono 592 akty zawarcia związku małżeńskiego, w tym 250 w formie wyznaniowej-konkordatowej i 342 w formie cywilnej. Osiem
małżeństw zawarto w gorzowskim USC przez obywateli
RP z cudzoziemcami, 85 aktów zarejestrowano na podstawie zagranicznego aktu małżeństwa - najczęściej
pobierano się w Niemczech (29), Wielkiej Brytanii (11),
Stanach Zjednoczonych (9) oraz Norwegii (7). 349 małżeństwa zawarto po raz pierwszy, 79 po raz drugi (jedna
ze stron) , tyle samo po raz drugi dla obu stron, a 11 razy
przysięgę małżeńską składały drugi raz te same osoby.
Cztery śluby odbyły się poza urzędem. Wśród zawartych
związków małżeńskich dotychczasowe nazwisko kobiety zachowały w 21 przypadkach, w 59 przyjęły nazwisko
dwuczłonowe, a trzech panów przyjęło nazwisko żony.
Najczęściej mężczyźni byli starsi od kobiet (195 związków), w tym najwięcej o 36 lat, 72 śluby zawarli rówieśnicy, było też 98 ślubów, gdzie kobieta była starsza od
mężczyzny, największa różnica wieku wyniosła 26 lat.

Fot. Ł. Kulczyński

Wśród imion, które najchętniej rodzice nadawali
dzieciom, przeważają: Zuzanna, Hanna, Julia, Lena,
Maja, Wiktoria, Zofia, Amelia
i Maria, zaś dla chłopców:
Jakub, Filip, Szymon, Jan,
Antoni, Franciszek, Marcel,
Kacper, Wojciech.

Komunikacji, ośrodkami pomocy społecznej, Strażą Graniczną, przedstawicielami polskimi za granicą i zagranicznymi w Polsce.
Pracownicy USC przyjmują dziennie ok. 80 interesantów. Kierownik USC w 2014 roku wydał 333 decyzje
dotyczące wpisania zagranicznego aktu w polskie księgi,
338 decyzji prostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego, 12 decyzji skracających ustawowy termin ślubu
i 93 decyzje o zmianie imienia i nazwiska.
Urząd Stanu Cywilnego organizuje ponadto różne
uroczystości rodzinne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego,
gdzie przyznawane były medale Prezydenta RP. Odbyło
się siedem uroczystości z okazji setnej rocznicy urodzin,
sto par odnowiło przysięgę małżeńską. Uroczystości te
organizowane są na życzenie rodziny lub samych zainteresowanych.
na podst. materiałów USC – (mb)
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III sesja Rady Miasta
22 grudnia 2014 r.
Podczas sesji radni zajęli się m.in. uchwałami budżetowymi i nieruchomością przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową
przy ulicy Stargardzkiej.
Na początku radni zajęli się dwoma uchwałami budżetowymi, zmieniającymi uchwałę budżetową na rok
2014. W pierwszej zwiększono budżet miasta o kwotę
121.740 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawczą oraz zmianą planu finansowego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Środki te zostały przeznaczone na wydatki
bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz na wydatki wskazane przez darczyńców. W
związku ze zmianą planu finansowego OSiR-u, ponadplanową kwotę 66 tys. zł przeznaczono m.in. na remont
dachu hali.
Druga uchwała budżetowa zwiększyła budżet miasta o 316.748 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych
dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz subwencji oświatowej Ministra
Finansów. Kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów
obsługi programu ,,Aktywny samorząd”, dofinansowanie
wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki 6-latków oraz pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, a

także na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą
odpraw dla nauczycieli.
Radni zgodzili się na wykorzystanie herbu, flagi
i barw Miasta Gorzowa przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących do projektu ,,Wychowanie
proobronne”. Ponadto wyrazili zgodę na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu trzech lokali użytkowych i garażu - z pierwszym
z nich wystąpiło Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
i Spraw Społecznych (dotyczy lokalu przy ul. Teatralnej
26 z przeznaczeniem na działalność biurową). Kolejne
wnioski dotyczyły lokali przy ul. Sikorskiego 33, Matejki
80 i Cichońskiego 5.
Radni zgodzili się na sprzedaż w drodze przetargu
niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Stargardzkiej o powierzchni 13,1 tys. m2. Ma być ona przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
W ostatniej uchwale zmieniono dokument w sprawie
podjęcia współpracy przy realizacji projektu ,,Redukcja
emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa”. Wykonają go Miasto Gorzów oraz PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna Sp. A. Projekt ma być dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu ,,Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności
energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych
źródeł energii. Część 1 - Program Pilotażowy KAWKA”.
(mb)

IV sesja Rady Miasta
30 grudnia 2014 r.
Budżet na 2015 rok to najważniejszy punkt
obrad 4. sesji Rady Miasta. Nikt nie głosował przeciw, trzech radnych wstrzymało
się od głosu.
Przed podjęciem uchwały prezydent Jacek Wójcicki
przyznał, że budżet 2015, przygotowany w czasie prezydentury Tadeusza Jędrzejczaka, nie jest budżetem marzeń, że wymaga on poprawek i jest to budżet na przetrwanie. - Budżet na rok 2016 będzie naszym budżetem,
do tego czasu powinniśmy przyjąć ten projekt. W ciągu
przyszłego roku będziemy go cały czas modyfikowali zapewniał.
Uchwała budżetowa z autopoprawką zaproponowaną
przez prezydenta została przyjęta niemal jednomyślnie.
Radni nie zgodzili się natomiast na poprawki zaproponowane przez klub PiS, który przyznawał blisko 2 mln zł na
różne zadania, zabierając środki z działu administracja.

Budżet na rok 2015 ustala dochody na łączną kwotę 510.127.639 zł, zaś wydatki na kwotę 512.468.226 zł.
Uchwała budżetowa zakłada deficyt na poziomie 2,3 mln
zł.
Radni bez dyskusji przyjęli uchwały dotyczące:
-

stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta obszaru położonego między drogą ekspresową S3, ulicą Sulęcińską
i południową granicą miasta nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Gorzowa;

-

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta obszaru położonego między
drogą ekspresową S3, ulicą Sulęcińską i południową
granicą miasta;

-

jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na
2015 rok dla Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej;
cd. str. 15
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WICEPRZEWODNICZĄCY

Prezydium
Rady Miasta
Jan Kaczanowski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
okręg nr 3
10 lutego (15.00-16.30)
jkaczanowski@rada.gorzow.pl
95 7355540

Robert Surowiec
Platforma Obywatelska
okręg nr 5
17 lutego (15.00-16.30)
r.surowiec@ecf.pl
95 7355544

Sebastian Pieńkowski
Prawo i Sprawiedliwość
okręg nr 5
25 lutego (15.00-16.30)
sebastianpienkowski@wp.pl
692 139 349

Zbigniew Syska
KW Ludzie dla Miasta
okręg nr 2
3 lutego (15.00-16.30)
syskazbigniew@wp.pl
695 577 184

Okręg nr 1
(Zawarcie)

Krzysztof Kielec
Prawo i Sprawiedliwość
24 lutego (15.30-16.30)
kkielec@rada.gorzow.pl
95 7355540

Patryk Broszko
Platforma Obywatelska
2 lutego (16.00-17.00)
patryk.broszko@gmail.com
602 404 777

Piotr Paluch
KWW Jędrzejczak
4 lutego (15.00-16.00)
ppaluch@rada.gorzow.pl
502 047 414

Grzegorz Musiałowicz
KW Ludzie dla Miasta
6 lutego (15.30-16.30)
stow@wp.pl
603 289 599

Piotr Zwierzchlewski
KW Ludzie dla Miasta
pzwierzchlewski@rada.gorzow.pl
95 7355540

Okręg nr 2
(Wieprzyce)

Roman Sondej
Prawo i Sprawiedliwość
10 lutego (15.30-16.30)
roms007@wp.pl
601 870 420

Halina Kunicka
Platforma Obywatelska
10 lutego (13.00-14.00)
halinakunicka@tlen.pl
605 601 879

Jerzy Wierchowicz
Platforma Obywatelska
3 lutego (17.00-18.00)
jerzywierchowicz@op.pl
603 942 739

Marcin Kurczyna
Sojusz Lewicy Demokratycznej
marcin.kurczyna@wp.pl
502 154 433

Mirosław Rawa
Prawo i Sprawiedliwość
17 lutego (15.30-16.30)
ryava@wp.pl
95 7355540

Jerzy Synowiec
Platforma Obywatelska
27 lutego (15.00-16.00)
adwokaci@blink.pl
95 7355540

Izabela Piotrowicz
Platforma Obywatelska
1 lutego (9.00-10.00)
piotrowicz.iza@gmail.com
531 501 889

Ewa Hornik
KW Ludzie dla Miasta
ehornik@rada.gorzow.pl
95 7355540

Okręg nr 3
(Staszica)

Okręg nr 4
(Piaski)
Robert Jałowy
Prawo i Sprawiedliwość
3 lutego (15.30-16.30)
rjalowy@wp.pl
608 835 176

Jerzy Sobolewski
Platforma Obywatelska
24 lutego (14.00-15.00)
jerzysobolewski@interia.pl
600 248 981

Krzysztof Kochanowski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
kochanowski1976@wp.pl
660 265 797

Marta Bejnar-Bejnarowicz
KW Ludzie dla Miasta
27 lutego (15.30-16.30)
m.bejnar@gmail.com
95 7355540

Michał Szmytkowski
KW Ludzie dla Miasta
13 lutego (15.30-16.30)
brm@um.gorzow.pl
95 7355544

Przewodniczący
Rady Miasta i
Wiceprzewodniczący

pełnią dyżury w Urzędzie
Miasta przy ul. Sikorskiego
3-4 w godzinach
w pokoju 217
tel. 95 735 55 10

Okręg nr 5
(Górczyn)
Artur Andruszczak
Platforma Obywatelska
3 lutego (10.00-11.00)
andrut11@poczta.onet.pl
669 983 377
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Grażyna Wojciechowska
Polskie Stronnictwo Ludowe
wojciechowskagrazyna@wp.pl
604 239 387

Przemysław Granat
KW Ludzie dla Miasta
20 lutego (15.30-16.30)
pgranat@rada.gorzow.pl
509 463 968

INFO

RADNI

czekają na mieszkańców
w sali 219
na I piętrze Urzędu Miasta
przy ul. Sikorskiego 3-4
(tel. 95 721 96 73
lub 95 735 56 73)

WIĘCEJ INFORMACJI
Biuro Rady Miasta
tel. 95 7355 544

samorząd
-

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 9,3 mln
zł;

-

podwyższenia kapitału zakładowego spółki Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.;

-

ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady
Miasta Gorzowa;

-

zmiany budżetu na rok 2014 - zwiększenie budżetu
na ponad 62 tys. zł w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z podziału przez Ministra Finansów rezerwy subwencji ogólnej w 2014 r.; środki te
zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych
z zakresu domów pomocy społecznej;

-

wynagrodzenia prezydenta miasta - na 2. sesji radni przyznali prezydentowi 10.900 zł wynagrodzenia
brutto - miała być to kwota mniejsza od zarobków
Tadeusza Jędrzejczaka, ale większa od pensji J.
Wójcickiego na stanowisku wójta gminy Deszczno;
wskutek błędnych wyliczeń radni uchwalili jednak na
początku grudnia pensję prezydenta niższą od wypłaty J. Wójcickiego jako wójta; podczas 4. sesji radni
naprawili tę pomyłkę ustalając wysokość wynagrodzenia na 11.902 zł brutto.

Radni przyjęli ponadto dokument - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gorzowa na lata 2015-2030
wraz z autopoprawką.
(mb)

Lubuskie ma nowego
wojewodę
Katarzyna Osos została nowym wojewodą
lubuskim. Premier Ewa Kopacz podpisała
nominację, obowiązki wojewody K. Osos
pełni od 26 stycznia.

Fot. facebook.com

Katarzyna Osos ma 35 lat, jest prawnikiem, dotychczas była dyrektorem biura poselskiego Bożenny Bukiewicz, pracowała w biurze regionalnym Platformy Obywatelskiej w Zielonej Górze, a także w Samorządowym
Kolegium Odwoławczym. Była doradcą w Ministerstwie
Sprawiedliwości. W poprzedniej kadencji samorządu
była radną powiatu świebodzińskiego. Kandydowała
również do Sejmu. Pochodzi z Łagowa. Na stanowisku
wojewody zastąpi odwołanego w grudniu Jerzego Ostroucha.
(mb)

Zmiana rachunków Urzędu Miasta
Od 1 stycznia zmieniły się numery rachunków bankowych. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
i pozostałe jednostki budżetowe obsługiwane są przez PKO BP S.A.
Nowe numery rachunków bankowych sprawdzimy na stronie:http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/117/Rachunki_bankowe/
Do dyspozycji mieszkańców jest pięć punktów kasowych PKO BP S.A., w których płatności na rzecz Miasta dokonywane są bez dodatkowych opłat:
1. PKO BP S.A. Oddział 1, ul. Kosynierów Gdyńskich 79
2. PKO BP S.A. Oddział 2, ul. Górczyńska 21
3. PKO BP S.A. Oddział 3, ul. Jagiełły 3
4. Punkt kasowy PKO BP w Urzędzie Miasta ul. Sikorskiego 3-4
5. Punkt kasowy PKO BP w Urzędzie Miasta ul. Przemysłowa 53
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Wydział Budżetu i Rachunkowości
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kierunek przystań

PRZYSTAŃ W KADRZE
„Przystań w kadrze” to konkurs fotograficzny dla
mieszkańców naszego miasta. „Przystań w kadrze” to
album fotograficzny. „Przystań w kadrze” to w końcu
wystawa zdjęć. Takiego konkursu, takiego albumu, takiej wystawy w Gorzowie jeszcze nie było…
W lipcu 2014 r. Wydział Kultury i Promocji zorganizował konkurs.
Zadaniem osób, które brały w nim udział, było przesłanie zdjęć miasta. Nie miały być to zdjęcia przypadkowe. Miały być spojrzeniem fotografującego na Gorzów jak na Przystań. W konkursie wzięło udział
41 osób, łącznie przesłano 182 fotografie.
Zwieńczeniem konkursu było powstanie albumu. 84 kadry, które
można w nim zobaczyć, to subiektywne postrzeganie miasta, to emocjonalne stop-klatki o widzeniu codzienności, to opowieść o życiowej
przystani. Każdy z autorów zdjęć tę przystań postrzega w inny sposób.
Dla jednych jest to ich ukochane miejsce na ziemi, miejsce do realizacji marzeń, dla innych to wolność myślenia, kreatywność tolerancja,
wielokulturowe uniesienia, to ludzie, którzy tę przystań każdego dnia
budują, dla następnych to po prostu bliskość rzeki, most oraz bulwar.
Album „Przystań w kadrze” to publikacja niezwykła, gdyż nie tylko
jest fantastyczną wędrówką po mieście, ale również daje właścicielowi wiele możliwości: wklejenie własnego zdjęcia, zrobienia notatek
o swoich ulubionych przystaniowych miejscach. Ponadto jest połączeniem zdjęć z grafikami, których autorką jest gorzowska artystka Jagoda Karłowska. Zdjęcia mają dowcipne podpisy, na stronach spotkać
można wierszyki o mieście.
Z wydawnictwa powstała mobilna wystawa „Przystań w Kadrze”.
21 fotoram, w których prezentują się dumnie zdjęcia stron z albumu.
Wystawa swoją premierę miała w Galerii Askana. Tam od 26 stycznia
do 6 lutego można podziwiać prace uczestników konkursu. 14 lutego
zagości na imprezie walentynkowej na ulicy Chrobrego. W przyszłości
weźmie udział w Nocnym Szlaku Kulturalnym. Jej los warto śledzić na
oficjalnej stronie na Facebook’u: www.facebook.com/PrzystanwKadrze.
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Ewelina Chruścińska-Jackowiak
Wydział Kultury i Promocji

mowa miasta

Będę atrakcyjny dla poszukiwaczy
niszowych atrakcji
„(…) będę atrakcyjny dla poszukiwaczy niszowych atrakcji, którzy poprzez dotyk
abstrakcji wyrwą się z rutyny dnia codziennego.”
Jeszcze do niedawna krążyła opinia wśród mieszkańców, że w Gorzowie nic się nie dzieje. Czy zgadzasz
się z nią?
Oczywiście, że nie zgadzam się z tą opinią. W Gorzowie bardzo dużo się dzieje w różnych dziedzinach sztuki,
bo mówimy tutaj o kulturze, tylko ludziom nie chce się
wychodzić.
Co można zrobić, żeby zaczęli wychodzić z domu?
Pokazywać im rzeczy, które do tej pory w Gorzowie
nie były pokazywane, czyli otworzyć galerię w miejscu,
gdzie nie ma galerii, pokazać teatr w miejscu nieprzystosowanym do tego, żeby był teatr, czy na przykład koncert
zaprezentować w miejscu nieprzeznaczonym w zupełności do tego typu imprezy.
Wiele osób wyjeżdża z Gorzowa i już tu nie wraca,
bo nie widzą dla siebie możliwości rozwoju. Ty po kilku latach wróciłeś do swojego rodzinnego miasta. Czy
widzisz tu perspektywy dla siebie jako artysty tworzącego niszowe działania?
Oczywiście, dlatego tu wróciłem. Widzę tu świetne
pole manewru dla moich działań artystycznych, dużo
przestrzeni, ludzi pragnących zobaczyć coś nowego, coś
ciekawego, podanego jakby z innym sosem.

Jak zmienił się Gorzów? Czy jest tym samym miastem, z którego kiedyś wyjechałeś? Czy ludzie się
zmieniają, czy miejsca się zmieniają?
Ludzie cały czas się zmieniają, ale miejsce się nie
zmienia. Ono dalej mnie zaskakuje, dalej fascynuje i dalej mobilizuje do tego, by robić ciekawe rzeczy, bo one
są tutaj potrzebne. Grunt, na którym pracuję, jest wręcz
gruntem dziewiczym, ponieważ – tak myślę – jestem
osobą, która wprowadza troszeczkę świeżości w rzeczy,
które dzieją się lokalnie.
A jak zmieniają się ludzie?
Ludzie dojrzewają. Dojrzewają do tego, że chcą
uczestniczyć w czymś ciekawym, chcą przeżyć emocjonalnie różne działania artystyczne.
Za Tobą Ciężki Festiwal, wystawa Katarzyny Nawrockiej – działania artystyczne w przestrzeniach, które
dalekie są od skojarzeń z kulturą. Co dalej? Czy zaskoczysz nas w tym roku niecodziennymi inicjatywami?
Ciężki próbuje zawsze zaskoczyć, próbuje robić nie
rzeczy proste, ale właśnie ciężkie, czyli rzeczy, które są
w dziwnych przestrzeniach. Jedną z imprez, którą chciałbym zaproponować mieszkańcom Gorzowa jest przybliżenie postaci Szymona Giętego, jak dla mnie jednego
z pierwszych performerów w Polsce. Dla osób dojrzałych
ta postać jest już znana, ale co chwilę przychodzą osoby
nowe, młode, które nie do końca wiedzą, że taki ktoś był,
dlatego Szymon Gięty Show w czerwcu pokaże pięciu
performerów, w tym czterech z Polski, którzy zaadoptują przestrzeń miejską. Odbędzie się Ciężki Festiwal 2,
cd. str. 18
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MOWA MIASTA
Przede wszystkim kawał dobrej historii, jaką stanowi
dla nas mur miejski, przestrzeń wszelkiego rodzaju parków, przestrzeń bulwarowa jest świetnym miejscem na
duże spektakle uliczne, przestrzeń nadwarciańska jest
dobrym miejscem do robienia dużych przedsięwzięć artystycznych.
Jakie są twoje marzenia artystyczne w Gorzowie?

fot. D. Adamski

Być aktywnym i płodnym, dawać gorzowianom jak
najwięcej możliwości do tego, żeby mogli zobaczyć coś
ciekawego, indywidualnego, jednokrotnego, bo na tym
najbardziej mi zależy. Na dziś mogę zdradzić, że będzie
bal, a gdzie on będzie?...
edycja kwietniowa, czyli znów wychodzimy w przestrzeń
miejską oraz Ciężki Festiwal 3 w listopadzie, kiedy jest
zimno, wtedy zamykamy się w przestrzeni zamkniętej.
Tak jak w pierwszej edycji, pokażemy dwa teatry, dwa
duże koncerty, jedną wystawę fotografii, jedną wystawę malarską,
a tanecznym wieczorem zakończymy imprezę. Do tego chciałbym zorganizować koncert w niecodziennej przestrzeni miejskiej, jaką jest
punkt widokowy nad Schodami Donikąd. Jest to trudne, ale będę robił
wszystko, żeby osiągnąć cel.

Mam nadzieję, że wszystkie te plany i marzenia uda
Ci się zrealizować i że będziemy oglądać wiele ciekawych inicjatyw, zorganizowanych przez Ciebie.
Z Marcinem Ciężkim rozmawiała Emilia Cepa, Wydział Kultury i Promocji

Czyli interesuje Cię przede
wszystkim zapełnienie przestrzeni miejskiej?
Tak, ponieważ w Gorzowie trzeba
pokazywać coś niecodziennego, nie
szarość, nie nudę, nie kolor czarny,
tylko żywe kolory, odważnych, interesujących ludzi, którzy mają coś
ciekawego do powiedzenia właśnie
w tej miejskiej przestrzeni.
Jakie widzisz miejsca atrakcyjne, wychodzące poza ramy
kulturalne, które warto by było
wykorzystywać na działania artystyczne?

Aktor, scenarzysta, reżyser,
twórca monodramów, wychowanek Ludwiny Nowickiej,
stypendysta Miasta Gorzowa Wlkp., autor wielokrotnie nagradzanego w Polsce
spektaklu „Kabaret po tamtej
stronie”, współpracował z teatrami w Warszawie, Szczecinie i Słupsku, pomysłodawca imprezy o nazwie Ciężki
Festiwal.
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Fot. D. Adamski

Marcin Ciężki

Aglomeracja gorzowska
Powiat Myślibórz

Nie tylko jeziora
Wizytówką Powiatu Myśliborskiego jest
między innymi Szkuner Myślibórz oraz Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie.
Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w
Dębnie powstała w październiku 2014 r. Województwo
Zachodniopomorskie jest trzecim regionem, po Pomorzu
i Śląsku, w którym funkcjonuje tego typu placówka. Przeznaczona jest ona dla dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacyjnej ze względu
na szczególny stan zdrowia i nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce
opiekuńczo-wychowawczej. Celem działalności RPOT
jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki, leczenia,
rehabilitacji, rewalidacji oraz specjalistycznej opieki i innych niezbędnych oddziaływań terapeutycznych.

Kierowanie dzieci do RPOT

Fot. Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie

Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1903/14 z 6 listopada 2014 roku udzielono
pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego do kierowania, na wniosek
powiatu właściwego do pokrywania wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka, dzieci wymagających szczególnej
opieki, do Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, po zasięgnięciu opinii dyrektora tej placówki. Wydanie skierowania może nastąpić po otrzymaniu przez ROPS wniosku z uzasadnieniem wskazującym,

Fot. Szkuner Myślibórz

że ze względu na stan zdrowia, wymagający stosowania
specjalistycznej opieki i rehabilitacji, dziecko nie może
zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w
placówce opiekuńczo-wychowawczej. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce ustalone
przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
wynoszą 4.691, 04 zł. Stawka obowiązywać będzie do
czasu ogłoszenia przez Marszałka kwoty na rok 2015,
nie później niż do 31 marca 2015 roku.
Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w
Dębnie, ul. Mickiewicza 30 B, 74-400 Dębno, tel./fax. 95
760 27 00, e-mail: rpot_debno@poczta.onet.pl, http://
www.placowka-opiekuncza.pl

Szkuner Myślibórz – zdrowie w ruchu
Szkuner Myślibórz jest spółką prowadzącą działalność o charakterze użyteczności publicznej oraz wykonującą zadania własne Powiatu Myśliborskiego, polegające na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu w
zakresie kultury fizycznej i turystyki.
Ośrodek prowadzi także działalność usługową w zakresie: wykorzystania osprzętu żeglarskiego i wodnego,
wynajmu pokoi noclegowych, cumowania jachtów i łodzi
motorowych, wynajmu środka transportu do przewozu
osób i towaru, wykonywania usług szkutniczych i stolarskich, organizacji szkoleń żeglarskich i innych, organizacji obozów rekreacyjnych i sportowych, organizacji
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, innych usług związanych z żeglarstwem i sportami wodnymi.
Szkuner Myślibórz, ul. Marcinkowskiego 5, 74-300
Myślibórz, tel. 95 747 25 15, e-mail:szkuner@szkuner.
edu.pl
Alicja Warchoł – Wydział Realizacji Inwestycji i Spraw
Społecznych, Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Gorzowskie Wiadomości
Samorządowe bezpłatny
miesięcznik informacyjny
Redaktor naczelna: Anna Zaleska
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