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Baza i śmigłowiec
już niebawem
W Gorzowie powstanie baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
- Decyzje już zapadły! Rząd kupi
w tej perspektywie cztery śmigłowce
medyczne. Jeden kosztuje 29 mln zł.
Ma on trafić do Gorzowa, ale my musimy spełnić pewne warunki – przede wszystkim wspólnie sfinansować
budowę bazy. Ta w Przylepie kosztowała 5 mln zł. Baza w Gorzowie nie
powinna być droższa. Szpital wojewódzki już jest przygotowany na
to, by powstała ona na jego terenie
- mówiła marszałek Elżbieta Polak
podczas konferencji prasowej w Gorzowie, 13 kwietnia.
Optymistycznie o inwestycji mówił też prezydent Jacek Wójcicki.
- Jak istotna to dla nas sprawa,
świadczą statystyki. Dolot do Gorzowa ze Szczecina czy Zielonej
Góry jest zbyt długi – trwa nawet

Gorzowskie Wiadomości
Samorządowe bezpłatny miejski
miesięcznik informacyjny
Redaktor naczelna: Anna Zaleska
Redaguje kolegium:
Anna Bonus-Mackiewicz, Maja Bukowska,
Emilia Cepa, Ewelina ChruścińskaJackowiak, Ewa Sadowska-Cieślak



Fotoreporter: Łukasz Kulczyński
Adres redakcji: Urząd Miasta,
ul. Sikorskiego 3-4, p. 304,
66-400 Gorzów,
tel. 95 7355 591, 95 7355 685,
e-mail: gws@um.gorzow.pl
Wydawca: Prezydent Miasta Gorzowa
Nakład: 8 tysięcy egzemplarzy

40 minut. Dobrze o tym wiem, bo
wiele razy – pracując jako ratownik
– wzywałem śmigłowiec. Samorządy
północy regionu walczą o tę sprawę
od lat. Udało nam się wpisać inwestycję w dokumenty strategiczne
województwa. Aktywność pani marszałek przybliża nas do celu. Bardzo
dziękuję za to zaangażowanie - mówił prezydent J. Wójcicki.
Propozycja marszałek E. Polak
przewiduje partycypowanie w kosztach budowy po połowie miasta i samorządu wojewódzkiego. W najbliższym czasie odbędzie się podpisanie
trójstronnej umowy pomiędzy województwem, Ministerstwem Zdrowia
a Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
(esc)

Skład i druk: Drukarnia Sonar
Kolportaż: Urząd Miasta, Urząd
Skarbowy, Urząd Wojewódzki, MZK,
ZGM, szpital, przychodnie, Panorama,
MOS, Teatr im. J. Osterwy, Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego, Filharmonia
Gorzowska, Kupiec Gorzowski, Watral,
CSR Słowianka, WiMBP
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Jest porozumienie

Przełom w sprawie zagospodarowania terenu u zbiegu ulicy Wybickiego i Strzeleckiej pozwoli na ożywienie centrum
Gorzowa!
8 kwietnia prezydent Jacek Wójcicki i współwłaściciele nieruchomości położonej przy ul. Strzeleckiej
podpisali dokument mówiący o opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego
terenu oraz o zamianie nieruchomości położonych przy ul. Strzeleckiej.
Najważniejsze ustalenia mówią
o przejęciu przez Gorzów terenu
położonego nad Kłodawką, na którym znajduje się dawna powozownia
(pow. ok. 360 m²). Dzięki temu powstanie tam ciąg rekreacyjny.

- Mamy nadzieję, że dzięki porozumieniu zabytkowa leżakownia
dawnego browaru braci Gross – późniejsza centrala rybna – już wkrótce
ponownie będzie służyła mieszkańcom naszego miasta, a tym samym
ożywi centrum Gorzowa. Nowa prospołeczna polityka polega przede
wszystkim na dialogu. To dzięki niemu nastąpił kompromis z właścicielami tego budynku - mówił prezydent
J. Wójcicki.
Współwłaściciele nieruchomości
przy ul. Strzeleckiej na mocy umowy

przejmą teren położony w narożniku ulic Wybickiego i Strzeleckiej, co
ma pozwolić na rozbudowę budynku
dawnej leżakowni i zagospodarowanie terenu zgodnie z założeniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- Już samo zagospodarowanie
budynku bardzo zmieni wygląd tego
miejsca. W planie mamy jego rozbudowę. Cieszymy się, że po latach
udało nam się dojść do porozumienia
- podsumował Grzegorz Adamczyk,
współwłaściciel nieruchomości położonej przy ul. Strzeleckiej.
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami i Majątku,
Biuro Prasowe

Dobra będzie dobra i nowa
17 kwietnia ruszył II etap przebudowy ul. Dobrej na odcinku
od ul. Artylerzystów do Folwarcznej. W związku z pracami
ul. Dobra została całkowicie zamknięta dla wszystkich
uczestników ruchu.
Objazdy zamkniętego odcinka
prowadzą dwiema trasami. Objazd
od Kostrzyna nad Odrą i Węzła Gorzów Zachód w kierunku Szczecina,
ul. Szczecińskiej wyznaczony został
trasą:

• dla samochodów osobowych: ul.
Kostrzyńska (od skrzyżowania
z ul. Dobrą) – al. 11 Listopada
– ul. Olimpijska – Rondo Myśliborskie – ul. Myśliborska – Rondo

Szczecińskie – ul. Myśliborska
– ul. Szczecińska;
• dla samochodów ciężarowych:
ul. Kostrzyńska (od skrzyżowania z ul. Dobrą) – al. 11 Listopada
– ul. Sikorskiego – ul. Estkowskiego – al. Konstytucji 3 Maja
– ul. Myśliborska – Rondo Myśliborskie – ul. Myśliborska – Rondo
cd. str. 4
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Szczecińskie – ul. Myśliborska
– ul. Szczecińska.
Objazd od Szczecina w kierunku
Kostrzyna nad Odrą i Berlina poprowadzony zostanie ulicami:
• dla samochodów osobowych: ul.
Myśliborska (od skrzyżowania z
ul. Dobrą) – Rondo Szczecińskie
– ul. Myśliborska – Rondo Myśliborskie – ul. Olimpijska – al. 11
Listopada – ul. Kostrzyńska;

• dla samochodów ciężarowych:
ul. Myśliborska (od skrzyżowania
z ul. Dobrą) – Rondo Szczecińskie – ul. Myśliborska – Rondo
Myśliborskie – al. Konstytucji 3
Maja – ul. Estkowskiego – ul. Sikorskiego – al. 11 Listopada – ul.
Kostrzyńska.
Autobusy MZK (linie nr 119, 131,
403) korzystają z trasy objazdu, jak dla
samochodów ciężarowych i z istniejących przystanków autobusowych.

Kierowcy mogą skorzystać również z dróg pozamiejskich:
• droga gminna przez Łupowo
– Racław – Baczynę
• droga ekspresowa S-3 z wykorzystaniem istniejącego Węzła
Gorzów Południe przy ul. Kasprzaka.
Planowany termin zakończenia
prac to listopad 2015 r.
Rafał Krajczyński
Miejski Inżynier Ruchu

Z radnymi sejmiku o Północnej
Obwodnicy
- Cieszę się bardzo, że kwietniowa sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego odbywa się
właśnie w Gorzowie. To także znakomity moment, by symbolicznie przestać dzielić nasze
województwo na północ i południe, na Zieloną Górę i Gorzów – mówił 13 kwietnia prezydent
Jacek Wójcicki.
Prezydent zwrócił także uwagę,
że pora nie tylko teoretycznie docenić, że Lubuskie to także wszystkie małe, ale bardzo znaczące i dynamicznie rozwijające się ośrodki
samorządu lokalnego. Zdaniem J.
Wójcickiego, najważniejsze zadanie
w rozwoju Gorzowa w kadencji 201418, będzie polegało na efektywnym
wykorzystaniu środków przyznanych w ramach RPO, w tym ZIT, które
zostaną przeznaczone m.in. na:
• odbudowę szkolnictwa zawodowego;
• wsparcie lokalnej przedsiębiorczości;
• rewitalizację Gorzowa, w tym zabytków, dróg i zieleni;
• rewitalizację społeczną;
• rozwój ekologicznego, nowoczesnego transportu, ze szczególnym
uwzględnieniem rozwoju transportu tramwajowego;
• poprawę infrastruktury edukacyjnej;
• niezbędne będzie też przeznaczenie pieniędzy na edukację
praktyczną i zawodową oraz na
dostosowanie modelu kształcenia do potrzeb współczesnego
rynku pracy.
Jednym z największych wyzwań
w ciągu najbliższych lat będzie otwarcie i aktywizacja północnej częcd. str. 5
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Głosujemy na podwórko NIVEA

G£OSUJ NA
GORZÓW
To zaangażowanie mieszkańców zdecyduje o tym, czy w Gorzowie powstanie nowy plac zabaw. Dlatego głosujmy! Liczy
się każdy głos!
Gorzów przystąpił do konkursu
„Podwórko NIVEA”, w ramach którego w całej Polsce powstanie 40 nowoczesnych placów zabaw. Będą to
„Rodzinne Miejsca Zabaw”, w których
rodzice i dzieci będą mogli wspólnie
spędzać aktywnie czas. To, czy podwórko NIVEA powstanie w Gorzowie, zależy przede wszystkim od
nas – mieszkańców. O zwycięstwie
będzie decydować liczba oddanych
głosów. Aby wesprzeć akcję, należy
codziennie odwiedzać stronę www.

nivea.pl/podworko i głosować na gorzowską lokalizację.
Wskazany przez miasto plac
mieści się przy ul. Kwiatowej 49-51.
W konkursie biorą też udział dwie
inne gorzowskie lokalizacje: przy
ul. Ogińskiego i przy ul. Słonecznej,
zgłoszone przez spółdzielnie mieszkaniowe.
Na ufundowanym przez firmę
NIVEA placu zabaw znajdzie się
m.in.: multizestaw kaskada, tunel
rurowy, królicza norka, piaskowni-

Z radnymi sejmiku o PÓŁNOCNEJ
OBWODNICY
ści miasta oraz przyległych gmin,
poprzez budowę Północnej Obwodnicy Gorzowa. Nowo wybudowana
trasa połączy największe i najszybciej rozwijające się osiedla Gorzowa:
Górczyn, Piaski, Osiedle Europejskie,
ale także da szansę na nowe zagospodarowanie terenów popoligonowych. Wzdłuż osi tej obwodnicy
powstanie nowa część miasta. Inwestycja będzie kosztowała ok. 180
mln zł. Jej zrealizowanie pozwoli na
połączenie zapewniające spójność
sieci dróg krajowych, połączy drogę

S3 (Węzeł Gorzów Północ) z drogą
krajową nr 22 ( Rondo Gdańskie Północno-Wschodni wylot z Gorzowa).
Budowa drogi usprawni połączenie
drogi wojewódzkiej nr 151 z drogami krajowymi (z województwa zachodniopomorskiego) oraz odciąży
od ruchu tranzytowego Al. Odrodzenia, ul. Słowiańską i centrum miasta,
skomunikuje też dwa kompleksy
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej oraz ułatwi dojazd do cmentarza komunalnego.
(esc)

ca z daszkiem, kiwak dwuosobowy,
gra balance, skakanka, gra w klasy,
zjeżdżalnia, karuzela z siedziskami,
huśtawki, tarcza do rzucania, ławki,
stojak rowerowy, kosz na śmieci.
Głosowanie odbywa się w dwóch
etapach. Pierwsza tura internetowego głosowania zakończyła się 30
kwietnia wyborem 20 zwycięskich
placów. Zgłoszone lokalizacje, które
nie zostały wyłonione w pierwszej
turze, będą miały jeszcze jedną szansę na zwycięstwo. Od 1 do 31 maja
trwa drugi etap głosowania, w wyniku którego zostanie wyłonionych
następnych 20 placów z największą
liczbą głosów.
Monika Józwa

Wydeptane
przejście
W kwietniu przy markecie Biedronka przy ul. Przemysłowej wyznaczono nowe przejście dla pieszych. Do powstania w tym miejscu
„zebry” przyczynili się mieszkańcy,
którzy – zamiast przechodzić przez
istniejące pasy przy rondzie św. Jerzego, wydeptali skrót od galerii
Nova Park do Biedronki w miejscu
niedozwolonym. Teraz będzie bezpieczniej.
(rk)
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75 lat po Katyniu
16 kwietnia w Gorzowie
uczczono 75. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 26. rocznicę powstania Gorzowskiej
Rodziny Katyńskiej.
Uroczystości rozpoczęły się mszą
św. w katedrze, po której przeniosły
się na Cmentarz Komunalny przy
ul. Żwirowej. Tam, pod Krzyżem Katyńskim, spotkali się przedstawiciele
rodzin ofiar Katynia, służb mundurowych, władz województwa lubuskiego oraz Gorzowa.
Wręczono odznaczenia państwowe – złote i srebrne Krzyże Zasługi,
odznaczenia kombatanckie dla osób
i instytucji. Odbył się także apel poległych, zakończony salwą honorową
i złożeniem kwiatów pod Krzyżem
Katyńskim.
Przypomnijmy – w efekcie polityki władz sowieckich, w lasach
Katynia pod Smoleńskiem, Miednoje
koło Tweru, Piatichatkach pod Charkowem, Bykowni koło Kijowa oraz
innych, do dziś nieznanych miej-

scach, policja polityczna NKWD zastrzeliła i pogrzebała w masowych
grobach prawie 22 tysiące Polaków
– oficerów wojska, policji, naukowców, lekarzy, prawników, urzędników państwowych, przedsiębiorców,
inżynierów. Rodziny ofiar – około 60
tys. osób – wysiedlono w kwietniu
1940 r. Do 1990 r. władze ZSRR za-

przeczały swojej odpowiedzialności
za tę zbrodnię.
W 2012 roku Europejski Trybunał
Praw Człowieka w Strasburgu określił ją jako „zbrodnię wojenną popełnioną przez władze ZSRR”. Wiele
kwestii dotyczących zbrodni sprzed
75 lat nie wyjaśniono do dziś.
Maja Bukowska

Bezpieczeństwo
to fundament

Minęło
5 lat…

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmiany” odbyła
się 16-17 kwietnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie.

10 kwietnia 2010 roku o godz.
8.41 samolot rządowy TU-154 rozbił się nieopodal Smoleńska. W katastrofie zginęło 96 osób, w tym
prezydent Polski Lech Kaczyński
z małżonką, ostatni prezydent RP na
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski,
wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów oraz
dowódcy wszystkich rodzajów Sił
Zbrojnych polskiej armii.
Na pokładzie TU-154 była również dwójka gorzowian: działaczka
społeczna Anna Maria Borowska,
wiceprzewodnicząca Rodziny Katyńskiej w naszym mieście oraz jej
wnuk Bartosz Borowski, przedstawicieli Federacji Rodzin Katyńskich.
10 kwietnia tego roku przedstawiciele władz miasta złożyli kwiaty
na grobach tragicznie zmarłych gorzowian. W katedrze odbyła się uroczysta msza św.
Biuro Prasowe

– Sytuacja na arenie międzynarodowej jest dynamiczna. Od czasu
wydarzeń na Ukrainie musieliśmy
zredefiniować pojęcie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zewnętrzne
jest dziś pojęciem fundamentalnym
– powiedział podczas jej otwarcia dr
hab. Waldemar Sługocki, sekretarz
stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju.
W wykładzie inauguracyjnym
,,Strategia obronna RP – wyzwania
zagrożenia”, który wygłosił gen. broni
Sił Zbrojnych RP Waldemar Skrzypczak, pojawiło się wiele kwestii związanych z aktualną sytuacją na arenie
międzynarodowej. Konferencja była
podzielona na kilka paneli:


1. 	Wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego Polski;
2. Cyberzagrożenia – bezpieczeństwo
sieci a bezpieczeństwo narodowe
Polski;
3. Zarządzanie kryzysowe a bezpieczeństwo narodowe Polski;
4. Determinanty bezpieczeństwa narodowego Polski. Ujęcie zewnętrzne;
5. Debata ekspercka. Bezpieczeństwo
w praktyce pogranicza polsko-niemieckiego – uwarunkowania krajowe i unijne;
6. 	Współczesne konflikty i zagrożenia
a bezpieczeństwo narodowe Polski.
Konferencję zorganizowali: PWSZ
w Gorzowie oraz wojewoda lubuski.
(mb)
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Święto społeczności romskiej

- Cieszę się, że dzięki państwa
działalności na co dzień uczymy się
poszanowania różnic i postaw tolerancji. Jako społeczność lokalna łamiemy stereotypy i uprzedzenia wobec mniejszości. W tym uroczystym
dniu życzę wszelkiej pomyślności,
życia zgodnie z własnymi zwyczajami oraz aby Gorzów był dla nas
wszystkich bezpieczną przystanią
– życzył prezydent Jacek Wójcicki.
Gorzowscy Cyganie, jako pierwsi w Polsce, 20 lat temu zaczęli obchodzić swoje święto. Polski Parlament, wsłuchując się w echa tych
wydarzeń, po raz pierwszy zaprosił
niegdysiejszych przybyszów z Indii
na obchody Międzynarodowego Dnia
Romów.
23 kwietnia w Parlamencie odbyły się wyjątkowe uroczystości, or-

Fot. Paweł Kula, źródło: www.sejm.gov.pl

Z okazji Międzynarodowego
Dnia Romów 8 kwietnia prezydent Jacek Wójcicki złożył
podziękowania wszystkim
członkom Stowarzyszenia
Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy
oraz całej społeczności romskiej za nieoceniony udział
w krzewieniu w naszym
mieście niezwykle bogatej
tradycji i kultury.

ganizowane przez marszałka Sejmu
Jerzego Wenderlicha. Uczczenie
Dnia Romów w miejscu tak szczególnym jak Sala Kolumnowa Sejmu
jest wydarzeniem bez precedensu.
To pierwszy raz w historii obchodów
tego święta, kiedy polska grupa etniczna dostąpiła zaszczytu zaprezentowania swej kultury w polskim
Parlamencie. Uwieńczeniem tego
niezwykłego dnia był koncert Cygańskiego Teatru Muzycznego z Edwardem Dębickim na czele.
Warto wspomnieć, że poezję
Edwarda Dębickiego i gorzowskiej
poetki Papuszy recytowali m.in.
marszałek Radosław Sikorski, marszałek Jerzy Wenderlich, posłowie

i aktor Daniel Olbrychski. Nie bez
znaczenia jest fakt, że to właśnie E.
Dębickiego i jego zespół wyróżniono zaproszeniem na tę uroczystość.
To wybitny przedstawiciel narodu
romskiego, odznaczony dla najwybitniejszych ludzi kultury i sztuki
w Polsce Złotym Medalem Gloria Artis, który obchodzi w tym roku 60-lecie pracy twórczej i artystycznej.
Wyjazd Cygańskiego Teatru Muzycznego Terno do Sejmu wsparł
finansowo Zarząd Województwa Lubuskiego. Pomoc logistyczną zespół
otrzymał również od wojewody lubuskiego oraz prezydenta Gorzowa.
Ewelina Chruścińska-Jackowiak,
(esc)

Człowiek człowiekowi
25. rocznicę działalności obchodzi w tym roku Caritas
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Z tej okazji 16 kwietnia w Filharmonii Zielonogórskiej odbyły się jubileuszowe uroczystości. Za pracę wolontariuszom i pracownikom organizacji
dziękowała marszałek Elżbieta Polak.
- Wasza działalność w ciągu tych 25
lat wolnej Polski ma kapitalne znaczenie w środowisku i życiu społecznym naszego województwa – mówiła.
Ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor Cartias Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej w swoim wystąpieniu

przywołał biblijny obraz dobrego
Samarytanina – człowieka bezinteresownie dobrego. – Caritas to przede
wszystkim wolontariusze. To ludzie
spontaniczni, chcący nieść pomoc tak
po prostu. Można o nich powiedzieć,
że to wielcy ludzie, a miarą ich wielkości jest ich serce – wyjaśnił. W Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej działa 3 tys. wolontariuszy.
Ksiądz Podfigórny zaznaczył jednak, że Caritas jest przede wszystkim
dla potrzebujących.
- Każdemu człowiekowi potrzebna
jest pomoc – bezdomnemu, bezrobotnemu, choremu, niepełnosprawnemu,
samotnemu. Dziś chcemy powiedzieć,

że w Caritas zawsze znajdą pomoc,
żeby nie czuli się sami – wyjaśnił.
Zwrócił także uwagę na darczyńców,
których – jak podkreślał – wkład
w dzieło Caritas jest nieoceniony.
Obecny podczas uroczystości bp
dr Stefan Regmunt mówił, że Caritas to Chrystus, który pochyla się nad
człowiekiem. - Aby być chrześcijaninem, trzeba wypełniać czyny miłości
miłosiernej, czyli takiej, na którą nie
wszyscy zasługują – mówił.
W jubileuszowych uroczystościach władze Gorzowa reprezentowała wiceprezydent Agnieszka Stanisławska.
www.lubuskie.pl, Anna Zaleska


oświata
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Jubileuszowe przedszkole
W teatrze im. J. Osterwy
17 kwietnia odbył się jubileusz 40-lecia i nadanie imienia Przedszkolu Miejskiemu
nr 10.

Fot. PM nr 10

Przedszkole Miejskie nr 10 powstało 1 września 1975 r. jako pierwsze na Osiedlu Staszica. Jego historię
tworzyło wielu ludzi. Jubileusz 40lecia połączono z nadaniem imienia.
Podczas uroczystości Uchwałę Rady
Miasta nadającą placówce imię Jasia
i Małgosi odczytał wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Kaczanowski,
a pamiątkową tablicę odsłoniła wiceprezydent Agnieszka Stanisławska.
Przedszkolaki wystąpiły w przedstawieniu muzyczno-tanecznym o Jasiu
i Małgosi.
PM nr 10, (az)

Było zdrowo
i wesoło

Moje miasto
nad Wartą

„W zdrowym ciele - zdrowy duch” – to temat przewodni VII Wojewódzkiego Przeglądu Teatrzyków
Ekologicznych „Zielony Kapturek”.

Układali puzzle, wymyślali legendy
o gorzowskich zabytkach, przygotowywali plakaty – to tylko niektóre zadania uczestników Międzyszkolnego
Konkursu „Gorzów - moje miasto nad
Wartą”.

Podczas występów nie tylko promowano zdrowy styl życia, ale
także integrację uczniów niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Wszyscy byli aktorami i każdy miał swoje
bardzo ważne zadanie do wykonania.
W przeglądzie udział wzięli artyści z 29 placówek z Gorzowa
i regionu. W kategorii przedszkolnej zwyciężyły: PM nr 17, PM
nr 13 oraz PM nr 20. W kategorii szkół podstawowych pierwsze
miejsce przypadło SP nr 20, drugie – SP z Łęknicy, a trzecie – SP
nr 20 oraz Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu z Kargowej i SP
nr 21.
Nagrodzone placówki kształcenia specjalnego to: Ośrodek
Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem, Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1, Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli.
Organizatorem przeglądu, który odbył się 14 i 15 kwietnia
w Miejskim Centrum Kultury, było Stowarzyszenie przy Zespole
Kształcenia Specjalnego nr 1, współorganizatorem Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o.
(az), ZUO


25 marca w auli III LO rywalizowały ze sobą
cztery podstawówki: SP nr 9, SP nr 15, SP nr
17 oraz Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego. Uczestnicy wysłuchali najpierw hejnału miasta, następnie piosenki
o Gorzowie oraz obejrzeli prezentację dotyczącą
kultury w naszym mieście, która była motywem
przewodnim konkursu. Potem przystąpili do pisania testu wiedzy oraz różnorodnych konkurencji.
Zwyciężyli uczniowie SP nr 15. Drugie miejsce
zajęła drużyna z SP nr 9, a trzecie – z SP nr 17.
Organizatorami konkursu, nad którym Honorowy
Patronat objął prezydent Gorzowa, byli: Archiwum
Państwowe w Gorzowie oraz SP nr 17.
SP nr 17, (az)

oświata
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Uczą się hotelarstwa na Malcie
Obsługa gości w recepcji i w restauracji to tylko część obowiązków realizowanych przez pierwszą grupę hotelarzy
z Sobieskiego na Malcie.
W projekcie Erasmus+ bierze
udział 40 uczniów z Zespołu Szkół
nr 12 im. Jana III Sobieskiego. Projekt „Polscy uczniowie zbierają doświadczenie zawodowe za granicą”
obejmuje serię wyjazdów na Maltę,
w których wezmą udział aż cztery
grupy uczniów. Pierwsza z nich na

Malcie pojawiła się 8 kwietnia i będzie tam do 6 maja.
Uczniowie w hotelu Paradise Bay
Hotel niedaleko miejscowości Mellieha zostali przydzieleni do trzech
departamentów: recepcji, restauracji
i housekeeping. - Obowiązków sporo, ale dziewczyny są świetnie przy-

gotowane. Obsługa gości w recepcji,
w restauracji, rozmowy z gośćmi,
meldowanie, przyjmowanie zamówień, zmiany pościeli i wszelka pomoc zagubionym niekiedy turystom
– mówi Małgorzata Karolkowska
z ZS nr 12.
Opiekunem grupy jest Daria Żok,
„współsprawczyni” tej przygody na
Malcie. Następny projekt zakłada
wyjazdy na Maltę i Cypr.
ZS nr 12, (az)

Hiszpania od kuchni
Nie tylko zgłębiali tajniki kuchni hiszpańskiej w najlepszych restauracjach w San Sebastian,
ale także poznali kulturę i zwyczaje Kraju Basków.

Fot. ZS Gastronomicznych

20 uczniów z Zespołu Szkół Gastronomicznych
uczestniczyło w projekcie „Hiszpania nie tylko od
kuchni”. 25 marca zaprezentowali oni całą zrealizowaną ścieżkę edukacyjną i jej rezultaty.
Ostatnim etapem projektu była praktyka zawodowa, którą odbyli na przełomie lutego i marca 2015 r.
w najlepszych restauracjach w San Sebastian. To tam
uczniowie gorzowskiego „gastronomika” zgłębiali
tajniki kuchni hiszpańskiej pod okiem tamtejszych
restauratorów oraz zapoznali się z produkcją regionalnych produktów. Czas przeznaczony na udział
w zadaniach projektowych pozwolił im także na doskonalenie umiejętności językowych. Poznali również
kulturę i zwyczaje Kraju Basków.
Projekt sfinansowany z pieniędzy unijnych wspólnie z „gastronomikiem” zrealizowały: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie oraz Przedsiębiorstwo Europa: Mowilidad Estudiantil z Hiszpanii.
ZS Gastronomicznych, (az)
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Smaczny
powiat
Powiat gorzowski, Gorzów i powiat marchijsko-odrzański zapraszają na „Powiatowe Smaki 2015 – targi kulinarne na pograniczu”.
9

Impreza odbędzie się w niedzielę 17 maja na Bulwarze Zachodnim w Gorzowie. Start o 12.00.
Na odwiedzających czekają liczne atrakcje: degustacja potraw regionalnych, warsztaty kulinarne dla dzieci
i dorosłych, warsztaty i zabawy dla najmłodszych, konkurs na „NAJLEPSZY POWIATOWY SMAK 2015”, a na zakończenie – koncert zespołu COCTAIL BOYS.
W ramach imprezy odbędzie się także spotkanie grupy
„NA MIEDZY”. To samorządowi partnerzy z sąsiadujących
ze sobą północnych powiatów Wielkopolski oraz województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Partnerami „Na Miedzy” są: Gorzów, powiat czarnkowsko-trzcianecki, powiat gorzowski, powiat strzelecko-drezdenecki
i powiat wałecki.
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
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8 maja 2015
piątek, 19:00

MUZYKA
SYMFONICZNA
ADAMA SZTABY

z gościnnym udziałem

KASI WILK

Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej
Adam Sztaba / dyrygent
Sekcja rytmiczna:
Łukasz Sztaba
/ instrumenty klawiszowe
Bartek Jakubiec
/ gitara elektryczna
Michał Dąbrówka
/ perkusja
Patryk Stachura
/ gitara basowa
BILETY:
I strefa: 40,00 zł normalny / 28,00 zł ulgowy
II strefa: 50,00 zł normalny / 35,00 zł ulgowy
Balkon: 28,00 zł

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”.
Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W sezonie artystycznym 2014/2015
wykorzystywane są instrumenty zakupione
dzięki doﬁnansowaniu ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzień Dziecka z OSiRem
30 maja Stary Rynek, godz. 15.00-17.00
Atrakcje: interaktywne przedstawienie aktorów Teatru
im. J. Osterwy (możliwość wygrania prezentów), zamki
dmuchane, pokaz sprzętu strażackiego i policyjnego,
konkurencje sportowo-rekreacyjne prowadzone przez
studentów ZWKF.

Dziecko w Centrum, czyli
Dzień Dziecka na Chrobrego
30 maja
Planowane atrakcje: malowanie buziek, maraton
bajek, rodzinne czytanie, piknik, dmuchany zamek,
recyclingowy rock & roll, wata cukrowa

Premiera bajki
w Teatrze im. J. Osterwy
31 maja, godz. 17.00
„O krasnoludkach i sierotce Marysi”
(az)
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Igłą malowane
26 marca w Zespole Szkół Odzieżowych ogłoszono wyniki XVIII edycji Ogólnopolskiego i XI Międzynarodowego
konkursu „Igłą Malowane”.

Fot. ZS Odzieżowych

Na konkurs nadesłano kilkaset prac z Polski, Białorusi, Litwy, Łotwy,
Niemiec i Ukrainy. Inauguracji konkursu towarzyszył program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły. Krótka scenka przeprowadziła
uczestników przez historię mody od „ery kamienia łupanego” przez lata
40., 80., po dzisiejsze czasy.
Wśród nagrodzonych są także gorzowianie, m.in.: uczniowie ZS Odzieżowych, Zespołu Szkół nr 14, Zespołu Szkól nr 20, Gimnazjum nr 21, Gimnazjum nr 9, Szkoły Podstawowej nr 10, a także MCK Klub Kultury „Jedynka”.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: poseł Krystyna Sibińska, wiceprezydent Agnieszka Stanisławska, wicewojewoda Jan Świrepo, wicekurator Radosław Wróblewski oraz radna Grażyna Wojciechowska.
ZS Odzieżowych, (az)

PuszMUN Dzień Zdrowia
z Ogrodnikiem
2015
Ponad 300 osób obradowało podczas XI edycji
konferencji PuszMUN –
Międzynarodowej Symulacji Obrad ONZ.
Omówienie pierwszych tematów odbyło się 26 marca, podczas
uroczystego otwarcia konferencji
w Teatrze im. J. Osterwy. 27 i 28
marca obradowano w I Liceum
Ogólnokształcącym. Uczestnicy
z Polski, Włoch, Niemiec, Szwecji
i Ukrainy reprezentowali 63 państwa. Młodzi uczestnicy konferencji szukali rozwiązań dotyczących wysokich kosztów leczenia,
wolności słowa w internecie oraz
problemu aborcji.
XI Symulacja Obrad ONZ zakończy się posiedzeniem zgromadzenia ogólnego. Gospodarzem
i organizatorem PuszMUN-u było
I LO przy ul. Puszkina.

Już po raz drugi w Dniu Zdrowia uczniowie Zespołu Szkół
Ogrodniczych promowali na ulicach Gorzowa i zdrowie, i swoją szkołę.
7 kwietnia uczniowie rozdali
200 kg jabłek dostarczonych
przez Małgorzatę Włoch,
mamę ucznia ZSO oraz
200 surówek podarowanych przez firmę Piotr
Krajniak Przetwórstwo
Spożywcze.
Do zdrowych przekąsek dołączona była
ulotka z informacjami
na temat bezpiecznej
żywności. Ten temat stał
się priorytetem dla Światowej Organizacji Zdrowia
w 2015 roku. Uczniowie zapraszali także na Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy, który odbędzie
się 17 maja.
ZS Ogrodniczych, (az)

(mb)
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Sezon motocyklowy rozpoczęty!

Dopisało wszystko: pogoda, frekwencja i atmosfera.
W pełnym słońcu 11 kwietnia z gorzowskiego bulwaru
ruszyła parada motocykli otwierająca sezon.
- Życzę wam, żebyście bezpiecznie wracali z każdej wyprawy. Jestem przekonany, że to będzie dobry
sezon. Dziękuję, że w trasę wyruszacie właśnie z Gorzowa – mówił prezydent Jacek Wójcicki, który podczas

otwarcia imprezy wręczył statuetkę
dla seniora kierowców. Otrzymał ją
Marian Różański, wieloletni miłośnik
dwóch kółek, znany i ceniony wśród
gorzowian.

Motocykliści z Gorzowa pojechali
do Deszczna, gdzie przez cały dzień
trwał piknik. Na scenie zagrali: Radio
Landsberg, Podróbka i Sidney Polak!
(esc)

I Memoriał im. Słowik „rządzi”
Marcina Rascha w Budowlance
11 kwietnia na basenie sportowym Słowianki
odbył się I Memoriał im. Marcina Rascha pod
honorowym patronatem Krystyny i Romana
Rasch.

Zawody pływackie skierowane były do uczestników
Szkoły Pływania Słowianki, której Marcin Rasch był kierownikiem i współtwórcą, a także do uczniów Zespołu Szkół
Elektrycznych, gdzie był nauczycielem wychowania fizycznego. Impreza upłynęła w atmosferze zdrowej rywalizacji
i zabawy. Łącznie w zawodach udział wzięło około 100 osób.
Pomysłodawcami imprezy byli koledzy i współpracownicy Marcina Rascha, chcący uczcić pamięć o nim, promując
jednocześnie pływanie, które stanowiło dla Marcina wyjątkowo ważny element jego zbyt krótkiego życia.
O tym, jak wiele osób chciało uczcić pamięć Marcina,
świadczyła imponująca frekwencja. Zawody będą miały
charakter cykliczny.
CS-R Słowianka

Najpopularniejszym sportowcem ZS Budowlanych za rok 2014 został Jakub Słowik, brązowy medalista Mistrzostw Polski
Juniorów w piłce wodnej.
W plebiscycie wzięło udział 14 uczniów szkoły, reprezentujących różne dyscypliny sportowe. Pozostałe
miejsca zajęli: drugie – Adam Gruszecki (piłka nożna,
ubiegłoroczny zwycięzca plebiscytu), trzecie – Patryk
Łyskawa (boks), czwarte - Mateusz Wojtyś (motocross)
oraz piąte – Jakub Łukaszewski (żużel).
W uroczystości 10 kwietnia wziął udział także jeden
z najbardziej znanych absolwentów „budowlanki”, były
znakomity żużlowiec, a obecnie komentator sportowy
Krzysztof Cegielski, który z rąk dyrektora Tadeusza
Najdory odebrał honorowy tytuł Super Absolwenta Zespołu Szkół Budowlanych.
Marcin Zarzycki, (az)
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PRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

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

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

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

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

Okręg nr 1
(Zawarcie)

Krzysztof Kielec
Prawo i Sprawiedliwość
kkielec@rada.gorzow.pl
95 7355540

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

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

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

Piotr Zwierzchlewski
KW Ludzie dla Miasta
13 maja (15.30-16.30)
pzwierzchlewski@rada.gorzow.pl
95 7355540

Okręg nr 2
(Wieprzyce)

Roman Sondej
Prawo i Sprawiedliwość
roms007@wp.pl
601 870 420

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

Jerzy Wierchowicz
Platforma Obywatelska
5 maja (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
ryava@wp.pl
95 7355540

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

Izabela Piotrowicz
Platforma Obywatelska
4 maja (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
rjalowy@wp.pl
608 835 176

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

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

Michał Szmytkowski
KW Ludzie dla Miasta
brm@um.gorzow.pl
95 7355544

Przewodniczący Rady Miasta i Wiceprzewodniczący

Okręg nr 5

pełnią dyżury w Urzędzie Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4
w godzinach 15.00-16.30, w pokoju 217, tel. 95 735 55 10

(Górczyn)

RADNI

Artur Andruszczak
Platforma Obywatelska
5 maja (10.00-11.00)
andrut11@poczta.onet.pl
669 983 377
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Marta Bejnar-Bejnarowicz
KW Ludzie dla Miasta
29 maja (15.30-16.30)
m.bejnar@gmail.com
95 7355540

Grażyna Wojciechowska
Polskie Stronnictwo Ludowe
wojciechowskagrazyna@wp.pl
604 239 387

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

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

www.gorzow.pl

IX sesja Rady Miasta
10 kwietnia
Miejscy radni poparli wariant III przebudowy ulicy
Kostrzyńskiej, rekomendowany przez prezydenta Jacka Wójcickiego. Oznacza
to, że prace obejmą teren
istniejącej jezdni wraz z budową torowiska jednotorowego.
W planach jest też m.in. powstanie nowej kanalizacji deszczowej
z trzema wylotami do Warty i dwoma separatorami oczyszczania wód
opadowych. Powstanie też wiadukt
do Agromy, oświetlenie z energoo-

szczędnymi oprawami LED. Przebudowa torowiska (jednego toru) i sieci
trakcyjnej nie będzie uwzględniała
przebudowy pętli tramwajowej. Natomiast planowane wcześniej wykupy obejmą jedynie teren pod wiadukt.
Przebudowy doczeka się skrzyżowanie z ulicą Dobrą, powstanie też
nakładka asfaltowa na odcinku od
ul. Dobrej do węzła S3.
Ponieważ miejscy radni w głosowaniu poparli ten pomysł, w pierwszej kolejności dokończone zostaną
prace projektowe, potem ruszą przetargi. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, rozpoczęcie prac
mogłoby ruszyć w 2017 roku. – Cieszę się, że po tylu latach czekania
w końcu udało się nam dojść do porozumienia. To ważne, że tak wielu

radnych poparło projekt rekomendowany przez prezydenta Jacka Wójcickiego. To budujące, że nowa ulica
Kostrzyńska to wspólna decyzja rady
i prezydenta – mówił wiceprezydent
Łukasz Marcinkiewicz.
Sesja była też okazją do przedstawiania informacji związanych
z podziałem unijnych pieniędzy na
lata 2014-2020. Obszerne sprawozdanie zreferował Krzysztof Karwatowicz, dyrektor Wydziału Strategii
Miasta. – Aby otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej, będziemy musieli spełnić wiele wymogów.
Jesteśmy w trakcie opracowywania
niezbędnych dokumentów – tłumaczył K. Karwatowicz.
(esc)

Obserwatorium ma powstać przy
II Liceum Ogólnokształcącym przy
ulicy Przemysłowej.
– Dziękuję radnym za wsparcie. Jeśli konkurs rozstrzygnie się
pomyślnie dla Gorzowa, jest szansa, że dofinansowanie wyniesie 99
procent. Inwestycja w sumie będzie
kosztowała około 1,5 mln złotych
– mówił wiceprezydent Łukasz Marcinkiewicz.

Dzięki wsparciu radnych wniosek
o dofinansowanie ma większą szansę na akceptację przez Urząd Marszałkowski. Projekt uatrakcyjni bazę
dydaktyczną w Gorzowie, Deszcznie
i Skwierzynie.

X sesja Rady Miasta
22 kwietnia
Tak, dla budowy obserwatorium
astronomicznego
w Gorzowie. Radni poparli
projekt Miasta, który zakłada pozyskanie funduszy na
ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

(esc)

Jazz jest warty zachodu
Urząd Marszałkowski dofinansuje festiwal Gorzów Jazz Celebrations! 13 kwietnia marszałek Elżbieta Polak i Bogusław
Dziekański, dyrektor Jazz Clubu Pod Filarami, podpisali stosowną umowę.
Impreza otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł. To już
piąta tego typu umowa między województwem a klubem. - Samorząd
wspiera wysoką kulturę. Wiem, że to

będą bardzo dobrze wydane pieniądze - mówiła podczas konferencji w
Gorzowie marszałek Elżbieta Polak.
Bogusław Dziekański przyznał,
że dla gorzowskiego klubu to bar-

dzo ważne wsparcie. - Ideą naszego
festiwalu jest to, by ułatwić ludziom
kontakt ze światowym jazzem. Nie
ma wielu miast w Polsce, które to robią. Na nasze koncerty przyjeżdżają
nie tylko Lubuszanie, ale i mieszkańcy całego kraju. Jazz jest warty zachodu! - podkreślał B. Dziekański.
www.lubuskie.pl, (az)
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Pytania do rodzin wielodzietnych
Do 10 maja czekamy na ankiety od rodzin wielodzietnych korzystających z Miejskiej Karty Dużej Rodziny.
W kwietniu do skrzynek pocztowych gorzowskich rodzin wielodzietnych, które od 2014 roku korzystają z Miejskiej Karty Dużej Rodziny,
trafiły anonimowe ankiety. Wyniki
badań pozwolą na zweryfikowanie
oczekiwań osób korzystających z ulg
oraz umożliwią dostosowanie oferty
do ich potrzeb.
Wypełnione
ankiety
można
umieścić w specjalnie oznakowanych skrzynkach znajdujących się
w 42 punktach, m.in.: w siedzibach
Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4, Kombatantów 34, Okólnej 2,
Przemysłowej 53, Kazimierza Wielkiego 1 czy Teatralnej 26 (wykaz
miejsc na www.gorzow.pl)
Można także wypełnić elektroniczną ankietę online na stronie
www.gorzow.pl/przystan w zakład-

Karta Du¿ej Rodziny

ce „Karta Dużej Rodziny” pod hasłem
Ankieta dla rodzin wielodzietnych
(link do ankiety: http://www.gorzow.
pl/przystan/karta-duej-rodziny/ankieta-dla-rodzin-wielodzietnych).
Program Karta Dużej Rodziny
funkcjonuje w Gorzowie od stycznia
2014 r. Jest narzędziem promującym i wspierającym funkcjonowanie rodzin wielodzietnych w naszym

mieście. Już ponad 50 podmiotów
przyłączyło się do programu, kierując konkretne ulgi do gorzowskich
rodzin. Dzięki temu mogą one korzystać z oferty edukacyjnej, kulturalnej,
rekreacyjnej i sportowej. Zainteresowanie programem wśród rodzin 3+
jest widoczne – wydano już prawie
3000 kart dla niemal 600 rodzin.
Wydział Spraw Społecznych

Wsparcie dla III sektora
Ważna informacja dla lokalnych organizacji pozarządowych. Jest szansa
m.in. na mikrodotacje, zakup sprzętu
i oprogramowania oraz ciekawe szkolenia. Projekty Trampolina oraz Sektor
trzeci mocny w sieci, realizuje Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
Z projektu Trampolina mogą
skorzystać grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje. Na dofinansowanie inicjatyw
lokalnych, zakup sprzętu i oprogramowania, adaptację lokalu czy
stworzenie strony www, można
pozyskać mikrodotację nawet do 5
tys. zł. Projekt obejmie pomocą finansową ponad 180 beneficjentów.
Kolejny nabór wniosków rusza na
początku 2016 roku.
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Wzmocnieniu potencjału organizacji poprzez tworzenie dla nich
sieci współpracy, szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność, zarządzanie projektami
ngo czy kadrą, służy kolejny projekt.
Sektor trzeci mocny w sieci daje
na bieżąco możliwość uzyskania
porad m. in. z zakresu księgowości
czy funduszy unijnych, jak również
wsparcie w postaci udostępniania
sprzętu biurowego. Oba projekty

są współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej i mają za zadanie
wspomóc organizacje III sektora
w rozwoju. Szczegółowe informacje o projektach można znaleźć na
stronie www.zlop.org.pl.
Ponadto istnieje możliwość pozyskiwania środków z 1 % dla lubuskich organizacji, które nie mają
statusu OPP, za pośrednictwem
ZLOP-u. Wszystkie te działania wesprzeć mają organizacje pozarządowe w rozwijaniu ich działalności.
W godz. 16.00-20.00 czynne jest biuro Ośrodka Rejonowego przy ul. Łokietka 8. Chętne organizacje mogą
się kontaktować z biurem ZLOP
również telefonicznie pod numerem
601 702 922 lub mailowo: gorzow@
zlop.org.pl.
Grzegorz Musiałowicz
Dyrektor Ośrodka Rejonowego
ZLOP w Gorzowie Wlkp.

kierunek przystań
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Kieruj się miastem…
Fot. E.Chruścińska-Jackowiak

… Grzegorza Bałdycha: zeszłorocznego stypendysty prezydenta miasta w dziedzinie kultury, niezwykle utalentowanego muzyka, gitarzysty, kompozytora, autora wielu tekstów.
W jego ostatnim projekcie „Fahren – popłyniemy razem” wzięło udział wielu wybitnych polskich instrumentalistów. Do tej
pory współpracował z takimi gwiazdami polskiej sceny muzycznej, jak Urszula Dudziak, Grażyna Auguścik, Krystyna
Prońko czy Wojciech Pilichowski. Jego koncerty kameralne
to niezapomniana podróż po świecie emocji dźwięków, które
unoszą słuchacza ponad rzeczywisty świat. Z drganiem gitary strun kieruj się miastem…
…relaksu: „Gorzów proponuje mi świetne miejsce – Ruski Stawek, w kilka minut można uciec z centrum, hałasu i zgiełku, żeby spędzić trochę
czasu w towarzystwie natury”.

Fot. archiwum UM

Fot. T. Chwalisz
Fot. B. Nowosielski

…spotkań: „Z przyjaciółmi spotykamy się
zwykle w Zielonym Abażurze – dużo dobrej
zabawy. Na spokojniejsze spotkania – Cafe
Costa – klimat i świetna ekipa, brzuch prowadzi mnie często do Łubu Dubu”.

Fot. A.Sikorski

…miłości: „Miłość to zdecydowanie dom rodzinny i wszystkie muzyczne i pozamuzyczne spotkania z najbliższymi”.

…sentymentu:
„Ogromnym sentymentem
darzę okolice ulicy
Dąbrowskiego nad
rzeczką Kłodawką, gdzie
znajdowała się Szkoła
Podstawowa nr 8, plac
Grunwaldzki czy trochę
dalej stadion Warty. Znam
tam każdy zakamarek!”.

…kultury: „Jazz Club
Pod Filarami, Teatr J.
Osterwy oraz ArtCafe,
to moje ulubione
miejsca kulturalne.
Koncerty z powerem,
koncerty kameralne,
ale przede wszystkim
ludzie tworzą
prawdziwą kulturę”.

Fot. B. Nowosielski

Fot. B. Nowosielski

…aktywności: „Aktywnie
czas spędzam jeżdżąc
rowerem, szczególnie
lubię trasę z Gorzowa
do Santoka,
w górę rzeki”.

Fot. B. Nowosielski

…zachwytu: „Dawniej bardzo często chodziłem na tak zwaną górkę w okolicach Alei Konstytucji 3 Maja. Można stamtąd
podziwiać przepiękny krajobraz Gorzowa i terenów poza miastem. Polecam każdemu miłośnikowi plenerów!”.
Ewelina Chruścińska-Jackowiak
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Fot. B. Nowosielski

Gorzów na Lubuskie Tour

18 i 19 kwietnia w Centrum Handlowym NoVa Park odbyła się druga edycja Lubuskie Tour
organizowana przez Radio Plus Gorzów. Swoje walory prezentowały gminy województwa
lubuskiego z Gorzowem na czele.
Na stoisku naszego miasta można
było m.in. zapoznać się z propozycjami kulturalnymi Miejskiego Centrum
Kultury i Filharmonii Gorzowskiej.
Swoją ofertę przedstawiały też: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka, Klub Sportowy Admira oraz

Pole Golfowe Zawarcie. 18 kwietnia
na stoisku można było spotkać się
z gorzowskimi literatami, natomiast
19 kwietnia – poznać tajniki tkania.
Podczas targów wystąpili muzycy Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej, promując Festiwal Muzyki

Współczesnej im. Wojciecha Kilara
oraz zespoły taneczne Młodzieżowego Domu Kultury: Buziaki i Aluzja,
zachęcając gorzowian do udziału
w najbliższej edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca.
Emilia Cepa

Pomagają sprzątać Gorzów
Trwa wiosenne sprzątnie miasta, w które angażują się osadzeni z Zakładu Karnego. Pierwsze efekty widać m.in. przy
ul. Srebrnej, na Osiedlu Europejskim i w centrum miasta.
Warto podkreślić, że podczas
porządków przy ogródkach działkowych w okolicy ul. Srebrnej, na terenie 1 ha zebrano około 3 tony śmieci.
Od 26 marca do 9 kwietnia trwało
sprzątnie m.in. ul. Londyńskiej, Myśliborskiej i Ryskiej. Z Osiedla Europejskiego wywieziono ponad 4 tony
śmieci. Następnie prace przeniosły
się do centrum, gdzie uporządko18

wano teren garaży przy placu Staromiejskim oraz działkę przy ul. Drzymały. Tam zebrano kolejne kilka ton
odpadów.
Osadzeni pracują w wyznaczone
dni od godziny 8.00 do 14.00. Miasto
zapewnia im obuwie i odzież roboczą, środki czystości oraz odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne,
narzędzia do pracy, transport, napoje

i posiłek. Każdy osadzony przeszedł
badania lekarskie i jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych
wypadków związanych z wykonywaną pracą. Miasto zapewnia transport
i dzierżawę kontenerów na śmieci
zebrane przez więźniów.
Harmonogram prac jest opracowywany na bieżąco ze względu na
warunki pogodowe oraz możliwości
organizacyjne. Zaśmiecone lokalizacje zgłaszają strażnicy miejscy,
mieszkańcy oraz urzędnicy.
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego,
Biuro Prasowe

warto wiedzieć
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Pytamy o potrzeby seniorów
Do 10 maja czekamy na ankiety od gorzowskich seniorów.
W kwietniu do skrzynek pocztowych wybranych losowo gorzowskich seniorów trafiły anonimowe
ankiety. Ich wypełnienie pomoże
miastu opracować działania aktywizująco-wspierające oraz przedsięwzięcia odpowiadające na potrzeby
osób starszych. Konsekwencją tych
działań będzie próba poprawy jakości życia seniorów.
Wypełnione ankiety można wrzucić do specjalnie oznakowanych
skrzynek, które znajdują się w 42
punktach m.in.: w siedzibach Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4,
Kombatantów 34, Okólnej 2, Przemysłowej 53, Kazimierza Wielkiego
1 czy Teatralnej 26 (wykaz miejsc na
www.gorzow.pl). Można też wypełnić ankietę online na stronie www.
gorzow.pl/przystan-dla-mieszkanca
w zakładce „Zdrowie”, pod hasłem:
„Ankieta dla seniorów” (link do ankiety: http://www.gorzow.pl/przystan-dla-mieszkanca/zdrowie/-ankieta-dla-seniorow).

Osoby powyżej 60. roku życia to
ponad 20% ogólnej liczby mieszkańców Gorzowa. Akcja ma zapoczątkować działania zmierzające do
zmiany wizerunku osoby starszej
w świadomości społecznej. Jej ce-

lem jest zwrócenie uwagi na potrzeby seniorów nie tylko przez pryzmat
troski i opieki. Działania w konsekwencji mają promować m.in. ich
wiedzę oraz doświadczenie życiowe
i zawodowe.
Wydział Spraw Społecznych

Dzień dobry, czy zastałem piec?
Do 19 czerwca część mieszkańców Gorzowa może się spodziewać wizyty ankieterów, którzy będą przeprowadzać spis
systemów grzewczych istniejących w budynkach.
Ankieterzy odwiedzą ponad 2400
punktów adresowych, czyli około 7600 lokali mieszczących się w
centralnej części Gorzowa. Inwentaryzacja obejmie tereny, na których
stwierdzono przekroczenia norm
jakości powietrza. Ankietyzacja rozpoczęła się 14 kwietnia br. Każdy
ankieter ma identyfikator oraz list z
upoważnieniem do jej przeprowadzenia od Prezydenta Miasta. Dla osób,
które nie będą w tym czasie obecne
w sprawdzanych lokalach, przewidziano możliwość wypełnienia ankiety zdalnie (jest ona dostępna na
stronie Urzędu Miasta). Można także
udzielić potrzebnych informacji telefonicznie, pod numerem 95 7 355 703.
Ankieterzy zbierają informacje
na temat liczby systemów grzew-

czych, rodzaju i ilości stosowanego
paliwa, a także o mocy posiadanych
urządzeń. Pytają również o planowane zmiany w zakresie posiadanego
systemu ogrzewania. Udzielone informacje są traktowane jako poufne
i służą tylko na potrzeby realizowanego zadania.
Głównym celem badania jest zidentyfikowanie źródeł tzw. niskiej
emisji zanieczyszczeń do powietrza,
czyli pieców, kominków lub trzonów
kuchennych opalanych paliwem stałym (np. węglem lub drewnem).
Skutkiem ubocznym spalania
tego typu paliw jest uwalnianie do
atmosfery szkodliwych dla zdrowia
pyłów i gazów. Znaczące ich ilości
powstają, jeśli paliwo jest słabej jakości, a system grzewczy nie jest

pierwszej młodości. Niestety, spaliny z domowych kominów uwalniane są stosunkowo nisko (zwykle do
10 m nad ziemią), gdzie prędkości
wiatrów ułatwiających rozpraszanie
zanieczyszczeń są niższe. W efekcie, przy niesprzyjającej (zwłaszcza
bezwietrznej) pogodzie zanieczyszczenia gromadzą się blisko ziemi,
na wysokości, na której oddychamy.
Szczególnie niekomfortowa sytuacja
jest na obszarze gęstej zabudowy,
o wąskich, trudnych do przewietrzania „kanionach ulicznych”, w których
dym z kominów łączy się z zanieczyszczeniami pochodzącymi z komunikacji miejskiej.
Akcja inwentaryzacji jest prowadzona przez firmę ATMOTERM S.A. na
podstawie umowy z Urzędem Miasta.
Przedsięwzięcie jest możliwe dzięki
dofinansowaniu z Programu KAWKA.
Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
W RAMACH PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Ekologicznie
i nowocześnie
Jest szansa, że w Gorzowie przybędzie ekologicznych autobusów, ścieżek rowerowych
i budynków wyposażonych w kolektory słoneczne. Wszystko za sprawą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który realizuje nasze miasto. Dzięki niemu do 2020 roku w Gorzowie
zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych, zwiększy efektywność energetyczna i wzrośnie
pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
- Dla miasta podstawową korzyścią z posiadania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie możliwość pozyskiwania pieniędzy z Unii
Europejskiej oraz dotacji krajowych.
Dodatkowo, dzięki inwestycjom
w modernizację budynków miasto
wygeneruje oszczędności z tytułu
zmniejszenia zużycia paliw i energii - tłumaczy wiceprezydent Jacek
Szymankiewicz.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
przewiduje też pozyskanie funduszy na termomodernizację budynków, co pozwoli na oszczędności
w ogrzewaniu. Inicjatywa poprawi

komfort życia w mieście, ale przede
wszystkim zmieni jakość powietrza.
Wpłynie to na samopoczucie i zdrowie gorzowian. Sprawniej będzie też
funkcjonował system komunikacji
miejskiej.
- Planujemy zwiększenie taboru
tramwajowego. Będzie to głównie
zakup nowych niskopodłogowych
wagonów. Rozwinie się też sieć torowisk, która usprawni komunikację
– zapowiada prezydent Jacek Wójcicki.
Gospodarka niskoemisyjna, to
aktualny trend w podejściu do problemu emisji gazów cieplarnianych

do atmosfery, który promuje Unia
Europejska.
Niskoemisyjne miasta zapobiegną zmianom klimatycznym, ponieważ przyczynią się bezpośrednio do
realizacji zapisów Pakietu Energetyczno-Klimatycznego 3x20, którego celem jest właśnie redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20 proc.,
wzrost efektywności energetycznej
o 20 proc. i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii także o
20 proc., a także innych strategii np.:
Protokołu z Kioto. Przyjęto, że osiągnięcie tych celów do 2020 roku, spowolni proces globalnego ocieplenia.
(esc)

