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Wrzesień to miesiąc niezmiennie kojarzony
z końcem wakacji i początkiem roku szkolnego. W tym numerze wspominamy niesamowity gorzowski weekend za zakończenie lata.
Przedstawiamy również informacje związane
ze szkołą właśnie, m.in. jak rozpoczęliśmy
nowy rok szkolny; jakie zmiany nastąpiły
w kierowaniu gorzowskimi placówkami
oświatowymi; które szkoły zostały nagrodzone
i kto został przyjacielem gorzowskiej oświaty. W numerze ważna informacja dla osób
ubiegających się o stypendia. Piszemy także
o zmianach, jakie nastąpiły przy przyznawaniu Karty Dużej Rodziny; w kwestii dowodów
osobistych oraz nowych lokalizacji niektórych
wydziałów Urzędu Miasta. Polecamy także artykuł poświęcony twórcy gorzowskiej koszykówki.

Łokietka i Wybickiego w remoncie 6
Święto Solidarności

6

Zmiany w MG-6

7

Partnerska kawa z Cava
de’Tirreni

7

Zostań rodzicem zastępczym!

7

ZMIENIASZ DOWÓD? TO WAŻNE!

7

Miejski Patrol

8

Poradnik dla cyklistów

8

Daj łapę!

8

Rozpoczęły się prace nad
rewitalizacją

9

Czas na głosowanie

9

Nowe murale w Gorzowie

12

Przyłącz się do oszczędnych!

13

PWiK wysoko w rankingu

13

Przeprowadzki, przeprowadzki... 13
Przewodnik po urzędzie

12-13

Radny po godzinach

14-15

Dyżury radnych

14-15

Wspomnienie Włodzimierza
Ćwiertniaka

16-17

O tym trzeba pamiętać!

16

Sukcesy naszych sportowców!

17

Zapisy na UTW

17

Gorzowski Marsz Seniora

17

XVII Lubuski Tydzień Seniora

17

Kieruj się miastem...

18

Magistrat na lajtowo

19

W imieniu zespołu redakcyjnego
życzę miłej lektury
Emilia Cepa

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny to program mający na celu wspieranie rodzin wielodzietnych, posiadających co najmniej troje dzieci.
Karta funkcjonuje od 2014 roku i cieszy się
sporym zainteresowaniem gorzowskich rodzin 3+. Już ponad połowa mieszkających
w naszym mieście rodzin wielodzietnych ją
posiada.
Ponad 50 instytucji i firm przyłączyło się do
programu Karta Dużej Rodziny, oferując atrakcyjne ulgi i zniżki rodzinom wielodzietnym.
Dzięki ich wsparciu realizowane jest główne
założenie programu, czyli zacieśnianie więzi
między rodzicami a dziećmi, integracja rodzin
wielodzietnych, które korzystając ze specjalnie dostosowanej oferty sportowo-kulturalno-edukacyjnej, mogą wspólnie spędzać czas.
Lista partnerów programu wciąż się powiększa.
Z myślą o posiadaczach Karty Dużej Rodziny
zostały zmienione zasady jej przyznawania.
Teraz rodzice dużych rodzin będą mogli bezterminowo cieszyć się posiadaniem uprawnień do zniżek zawartych w katalogu. Przedłużyliśmy również ważność kart dla dzieci
uczących się – mogą one korzystać z programu do 25. roku życia. Od teraz, nawet jeśli
jedna osoba utraci prawo do posiadania karty,
pozostali członkowie rodziny mogą nadal korzystać z programu.

Dodatkowo rodziny, którym została przyznana
Karta Dużej Rodziny i które utraciły prawo do
korzystania z programu, mogą ponownie ubiegać się o kartę dla członków rodziny spełniających wymagania konieczne do jej posiadania,
pod warunkiem, że zamieszkują na terenie
Gorzowa i nadal tworzą rodzinę wielodzietną.
Rodziców zapraszamy po odebranie oznaczeń o bezterminowości swoich kart podczas
procedury przedłużania ważności kart, która
– jak w zeszłym roku – odbywać się będzie
w listopadzie i grudniu br.
Wydział Spraw Społecznych

Karta Du¿ej R
odziny
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Koniec Lata Party
Ostatni weekend wakacji dostarczył gorzowianom cały wachlarz niesamowitych emocji – piątek i sobota wypełnione były głównie emocjami sportowymi; niedziela obfitowała w atrakcje krajoznawczo-muzyczne. Finałem weekendu był koncert z gwiazdami polskiej sceny
muzycznej.

Tradycyjnym punktem Moto Racing Show był
przejazd wszystkich pojazdów przez most
Staromiejski. Nie zabrakło aut sportowych,
tuningowanych, quadów, ale także elektrycznych i militarnych oraz ciekawostki tegorocznej edycji – monster trucka.

Nowością tegorocznego pokazu były występy motocrossowej grupy Freestyle Family.
Podniebne ewolucje na wysokości kilkunastu
metrów to było coś, co gorzowianom wyjątkowo przypadło do gustu.

Uwieńczeniem piątkowych emocji był koncert
zespołu Video. Mieszkańcy razem z gwiazdą
śpiewali najbardziej znane hity: „Szminki
Róż”, „Papieros” czy „Wszystko jedno”.

Tłumy miłośników czarnego sportu wypełniły Stadion im. Edwarda Jancarza. A to za
sprawą odbywającego w sobotnie popołudnie
Speedway Grand Prix of Poland.

Jak na gorzowskie ściganie przystało, emocji nie zabrakło. W ocenie ekspertów zawody
w Gorzowie to zawsze perfekcyjne widowisko z kompletem publiczności, także tej z odległej zagranicy.

Na podium uplasowali się kolejno: Matej Zagar (Słowenia), Greg Hancock (USA) i Tai Woffinden (Wielka Brytania). Tuż za podium był
zawodnik gorzowskiej Stali Bartosz Zmarzlik.

Dzięki gorzowiance Edycie Madej oraz niemal
100! tysiącom głosów oddanych na Gorzów
w konkursie „Europa To My” mieliśmy okazję
uczestniczyć w niesamowitym koncercie, relacjonowanym na żywo w TVP 1.

Na budowanej przez kilka dni scenie na nadwarciańskich błoniach wystąpili: Edyta Górniak, Donatan & Cleo, Afromental, Monika Kuszyńska, Margaret, Mateusz Ziółko i Formacja
Nieżywych Schabuff.

Nową tradycją staje się finałowe zakończenie
gorzowskich wielkich koncertów pokazem
sztucznych ogni. Te – podobnie jak podczas
Dni Gorzowa – zapierały dech w piersiach.
Do zobaczenia za rok!

Autorzy zdjęć: Łukasz Kulczyński i Bartłomiej Nowosielski
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Podczas uroczystości podziękowanie za dotychczasową
pracę otrzymał Jacek Kiecana, który do 31 sierpnia kierował Zespołem Szkół Sportowych.
Ponowne powierzenie pełnienia funkcji dyrektora od
1 września na kolejną kadencję otrzymali:
Henryka Okopa – Przedszkole Miejskie nr 15
Katarzyna Gawłowska –
Przedszkole Miejskie nr 18
Maria Wieczorek – Przedszkole Miejskie nr 20
Małgorzata Pawłowska – Zespół Szkół Gastronomicznych
Ewa Szmit – Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1
Stanisław Jodko – Zespół
Szkół Elektrycznych
Tadeusz Najdora – Zespół
Szkół Budowlanych
Katarzyna Piechota – Zespół
Szkół Mistrzostwa Sportowego
Powierzenie funkcji pełniący
obowiązki dyrektora otrzymali:
Jolanta Zielińska – Gimnazjum nr 4
Iwona Turczyńska – Zespół
Szkół nr 21
Lech Serpina – Szkoła Muzyczna I st.
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Już po pierwszym dzwonku!
1 września w samo południe w Filharmonii Gorzowskiej rozpoczęła się
Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016.
Radosnym brzmieniem szkolnego dzwonka
i życzeniami skierowanymi do uczniów i nauczycieli, zainaugurował nowy rok szkolny
prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki:
– Drodzy uczniowie, chciałbym Wam życzyć,
aby ta nauka była wielką przygodą, aby była
odkrywaniem marzeń i pasji. To, co jest dość
istotne – marzenia się nie spełniają, marzenia
się spełnia. A żeby je spełniać, trzeba pracować, uczyć się. (…) Twórca Apple’a Steve Jobs
powiedział: „Potrzeba pasji i zaangażowania,
żeby dogłębnie coś zrozumieć, żeby przeżyć.”
A nie tylko szybko przełknąć. Większość ludzi
nie poświęca na to czasu. Życzę Wam, abyście
znaleźli swoją pasję, abyście znaleźli swoje
marzenia. Życzę Wam, abyście marzyli.
Szanowni nauczyciele, dziesięć lat temu powstał facebook. Dziś, jeśli byłby krajem, byłby

trzecim krajem na świecie, zaraz po Chinach
i Indiach. Jeszcze dziesięć lat temu nie było
kanału youtube. A dziś użytkownicy co minutę zamieszczają w nim 24 godziny materiału
filmowego. W tak szybko zmieniającym się
świecie to wielkie wyzwanie być nauczycielem, być mentorem, promotorem. To wielkie
wyzwanie konkurować z facebookiem, youtubem czy minecraftem. Życzę Wam, byście byli
dla swoich podopiecznych przewodnikami.
W tej podróży życzę Wam, żeby Wasza wiedza,
doświadczenie, cierpliwość były drogowskazami, żebyście z czasem stali się autorytetami. Żeby – podobnie, jak w moim przypadku
– z uśmiechem wracać do swoich profesorów,
żeby uczniowie o Was pamiętali” – mówił do
uczniów i nauczycieli prezydent.
(wed, bpr)

Nagrodzone szkoły
Nagrodzono szkoły za największą liczbę przyznanych
Stypendiów Naukowych Miasta Gorzowa Wlkp. za rok
szkolny 2014/2015 w danym
typie szkół oraz za najwyższe wyniki uzyskane przez
uczniów w roku szkolnym
2014/2015 ze sprawdzianu
w szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego:
- licea ogólnokształcące:
II Liceum Ogólnokształcące
– 5 000 zł,
- technika: Technikum nr 4
w Zespole Szkół Odzieżowych
– 5 000 zł,
- zasadnicze szkoły zawodowe: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Zespole Szkół
Gastronomicznych – 5 000 zł,
gimnazja:
Gimnazjum
nr 13 w Zespole Szkół nr 13
– 5 000 zł,
- szkoły podstawowe: Sportowa Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół Sportowych
– 5 000 zł,
- najwyższe wyniki z egzaminu gimnazjalnego: Gimnazjum nr 9 – 5 000 zł.

„Przyjaciele Gorzowskiej Oświaty”
Violetta Panasiuk-Strzyżewska – prezes firmy AUDIT (wnioskodawca: Zespół Szkół Mechanicznych),
Agnieszka Balcerzak-Mocior – rodzic (wnioskodawca: Zespół Szkół Budowlanych),
Adrianna Siewruk – właściciel firmy Swojska
Chata (wnioskodawca: Zespół Szkół nr 14),
Rada Rodziców Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 – Joanna Fabisiak – przewodnicząca Rady Rodziców – rodzice (wnioskodawca:
Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1),
Rafał Stanisławski – właściciel firmy transportowo-spedycyjnej (wnioskodawca: Zespół
Kształcenia Specjalnego nr 1),
Firma FAURECJA GORZÓW S.A. – Jacek Koszela, członek Zarządu (wnioskodawca: Zespół
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych),
Piotr Bamber – właściciel firmy CYPRYS
(wnioskodawca: Przedszkole Miejskie nr 4),
Mariusz Pawłowski – właściciel firmy ANKOR
(wnioskodawca: Przedszkole Miejskie nr 4),
Marcin Wróblewski – właściciel Zakładu
Remontowo-Budowlanego (wnioskodawca:
Przedszkole Miejskie nr 4),

Aleksandra Radomska-Zalas – rodzic (wnioskodawca: Przedszkole Miejskie nr 7),
Grzegorz Pomiotło – rodzic (wnioskodawca:
Przedszkole Miejskie nr 12),
Magdalena i Tomasz Sobierajczykowie – rodzice (wnioskodawca: Przedszkole Miejskie
nr 17),
Krzysztof Goral – rodzic (wnioskodawca:
Przedszkole Miejskie nr 23),
Krzysztof Chruściński – właściciel firmy ogólnobudowlanej (wnioskodawca: Przedszkole
Miejskie nr 27),
Małgorzata Ignatowicz – rodzic (wnioskodawca: Przedszkole Miejskie nr 27),
Grzegorz Marek – rodzic (wnioskodawca:
Przedszkole Miejskie nr 32).
Tytuł „Przyjaciel Gorzowskiej Oświaty” przyznawany jest od 1997 roku. Otrzymały go już
162 osoby, które w szczególny sposób i bezinteresownie wspierają gorzowską oświatę.
W tym roku tytuł został przyznany kolejnym
16 przyjaciołom, a więc uhonorowanych zostało łącznie 178 laureatów.
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Wspierali szkoły i przedszkola
Zakończył się dwuletni projekt „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli
w Gorzowie Wielkopolskim”, realizowany przez miasto, Zespół Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.
Projekt o wartości 1.250.801,57 zł był w 100%
finansowany ze środków Unii Europejskiej
i budżetu państwa w ramach Działania 3.5
„Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu było podniesienie
jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli w Gorzowie poprzez stworzenie planów
wspomagania szkół i przedszkoli spójnych
z kierunkiem ich rozwoju, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Projekt
stanowił pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły i przedszkola, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r.
W projekcie uczestniczyło 960 nauczycieli i dyrektorów z 15 przedszkoli oraz 20 szkół, dla
których organem prowadzącym jest Miasto
Gorzów. W ramach projektu przeprowadzono
pełny cykl doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli.
Każdy uczestnik mógł wziąć udział w wykładach (4 godziny), warsztatach (15 godzin)
i konsultacjach indywidualnych/grupowych
(24 godziny), prowadzonych przez ekspertów.
Uzupełnienie działań projektowych stanowiło
utworzenie pięciu sieci współpracy i samokształcenia dla 240 nauczycieli i dyrektorów
o następującej tematyce:
1) Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły;

2) Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów;
3) Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole;
4) Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do
czytania;
5) Praca z uczniem młodszym w przedszkolu
i szkole w kontekście rozpoznawania ryzyka
dysleksji rozwojowej.
Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli oraz dyrektorów
z różnych szkół i przedszkoli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem ich funkcjonowania była współpraca, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
nabywanie nowych umiejętności i wiedzy, zarówno za pośrednictwem platformy internetowej, jak i spotkań osobistych członków sieci,
w tym z ekspertami zewnętrznymi.
Łącznie eksperci zewnętrzni przeprowadzili
2.082 godziny doskonalenia. Na potrzeby realizacji projektu kupiono literaturę do Biblioteki
Pedagogicznej o wartości 19.420,10 zł.
Wyniki ewaluacji przeprowadzonej wśród
uczestników doskonalenia wskazują, że około 80% nauczycieli uznaje, iż istnieje potrzeba
podejmowania dodatkowych działań w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej, a także
potwierdza, że zaplanowane w projekcie działania przyczynią się do rozwoju szkoły/przedszkola, w której są zatrudnieni.
Szczegółowe informacje nt. realizacji projektu są dostępne na podstronie internetowej
sites.google.com/site/test1jjj/
(wed)

„Dziewiątka” ma boisko
Wraz z pierwszym dzwonkiem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 przy
ul. Nowej rozegrały pierwszy mecz na nowoczesnym, kolorowym boisku.
1 września, w obecności władz Gorzowa i województwa lubuskiego, wykonawców, nauczycieli
oraz rodziców i uczniów, otwarto boisko przy Szkole Podstawowej nr 9. Gośćmi specjalnymi byli przebywający z wizytą w Gorzowie przedstawiciele władz miasta partnerskiego Cava
de Tirreni.
– Życzę wam, drogie dzieci, żeby to boisko było dla wszystkich dostępne. Żebyście mogły spokojnie się tu bawić, rozwijać tężyznę fizyczną. Mam nadzieję, że to boisko będzie ucieczką od internetu i od tych wszystkich przyjemności w świecie wirtualnym
– powiedział prezydent Gorzowa
Jacek Wójcicki.
Wicewojewoda lubuski Jan Świrepo wręczył uczniom SP 9 prezent
w postaci zestawu piłek.
Miniboisko wielofunkcyjne powstało przy szkole w ramach budżetu
obywatelskiego 2014. Kosztowało
ponad 284 tys. zł.
(ec)
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Dla kogo
pomoc?

Uczniowie gorzowskich placówek oświatowych mogą
ubiegać się o stypendium w
roku szkolnym 2015/2016.
Kwalifikujący się uczniowie muszą
spełniać następujące warunki:
1) mieszkają na terenie Gorzowa;
2) średni dochód w przeliczeniu na
1 osobę w rodzinie ucznia, w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku, nie
może przekraczać 456 zł netto;
3) złożą odpowiedni wniosek o przyznanie stypendium do 15 września.
Wniosek można pobrać w każdej szkole, w Wydziale Edukacji, ul. Kombatantów 34 lub ze strony internetowej
www.edu.gorzow.pl (e-publikacje/Stypendia i zasiłki szkolne/Regulamin
i wzory wniosków).
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (dokumenty potwierdzające dochody
uzyskane w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku) należy złożyć w ww.
terminie w szkole, do której uczęszcza
uczeń. Osoby realizujące naukę poza
Gorzowem składają wniosek w Wydziale Edukacji.
Słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą
złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego do 15 października
w Wydziale Edukacji.
Przyznane stypendium szkolne realizowane będzie na zasadzie refundacji
kosztów poniesionych przez ucznia lub
jego rodziców w celach edukacyjnych,
np.: zakup podręczników i pomocy
szkolnych, atlasów, encyklopedii, słowników, stroju gimnastycznego, oprogramowania związanego z kształceniem,
a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych – również pokrycie
kosztów dojazdu do szkoły. Aby uzyskać
zwrot powyższych kosztów, należy gromadzić rachunki i faktury z okresu, na
który zostało przyznane stypendium.
Szczegółowe informacje: Wydział Edukacji, ul. Kombatantów 34, pokój 1031,
godz. 7.30-15.15 (we wtorki 7.3016.30), e-mail: tetlak@um.gorzow.pl,
tel. 95 735 58 57.
Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych w Gorzowie,
zasady przyznawania świadczeń oraz
wzory wniosków dostępne są również
na stronie www.eurzad.gorzow.pl w zakładce Rodzaje spraw/Edukacja.
UWAGA: Od 1 października br. kryterium
dochodowe, uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego ulega
zwiększeniu z 456 zł do 514 zł. Uczniowie, w rodzinach których dochód netto
na osobę mieści się w przedziale od
456 zł do 514 zł również mogą ubiegać
się o przyznanie świadczenia. W takim
przypadku pomoc materialna będzie
mogła zostać przyznana od 1 października br.

(wed)
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archiwum Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego

Święto
Solidarności
30 sierpnia w Filharmonii Gorzowskiej odbyły się
obchody 35. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
oraz Dnia Solidarności
i Wolności.
Podczas uroczystości zostały wręczone Odznaki Honorowe Miasta Gorzowa, przyznane przez Radę Miasta
za działalność na rzecz zmian demokratycznych. Odznakę otrzymali:
• Artur Bednarz
• Dariusz Bernacki
• Andrzej Kamrad
• Adam Raczycki-Sieniawski
• Czesław Szablewski
• Jarosław Wachol
To nie koniec święta Solidarności.
13 września (niedziela) o godz. 12:00
odbędzie się 17. Bieg Solidarności.
Do pokonania będzie trasa o dystansie 3.500 m po ulicach Gorzowa.
Trasa: Stary Rynek – ul. Sikorskiego
– ul. Chrobrego – most Staromiejski – ul. Grobla – ul. Mazowiecka
– ul. Przemysłowa – ul. Woskowa
– ul. Grobla – most Staromiejski –
ul. Chrobrego – ul. Sikorskiego – Stary Rynek.
Biegacze otrzymają okazjonalne koszulki i medale, a zwycięzcy – puchary. Organizator przewiduje również
losowanie nagród wśród uczestników biegu.
(bpr)

Podpisaliśmy porozumienie
na realizację ZIT-ów
3 sierpnia zostało podpisane porozumienie będące podstawą do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego L2020.
ZIT to nowy sposób współpracy samorządów,
w których miasta wojewódzkie i otaczające
je gminy oraz władze województwa wspólnie
ustalają cele do osiągnięcia i wskazują wspólne przedsięwzięcia. Narzędziem są strategie,
które określają działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych
i społecznych, mających wpływ na obszary
miejskie.
ZIT skierowane są do tzw. Miejskich Obszarów
Funkcjonalnych (MOF). W przypadku Gorzowa
taki obszar tworzą: Miasto Gorzów Wielko-

polski – rdzeń obszaru funkcjonalnego, Gmina Kłodawa, Gmina Santok, Gmina Deszczno,
Gmina Bogdaniec.
Środki przeznaczone na realizację inwestycji
ZIT dla MOF Gorzowa wynoszą 49 mln euro
i zostaną wykorzystane na: zbrojenie terenów
inwestycyjnych (tworzenie, rozwój i promocję
tych terenów), modernizację energetyczną
budynków użyteczności publicznej (głównie
szkół, przedszkoli i żłobków) oraz na rozbudowę infrastruktury rowerowej, w tym budowę
ścieżek rowerowych.
(bpr)

Łokietka i Wybickiego w remoncie
28 sierpnia rozpoczął się remont ulic: Łokietka i Wybickiego na odcinku
od ronda Kosynierów Gdyńskich do mostku nad Kłodawką.

Trasa biegu

W pierwszej kolejności wykonawca przystąpił
do rozbiórki istniejących krawężników i chodników. Prace prowadzono po stronie parku
Wiosny Ludów. Po ich zakończeniu i ułożeniu
nowego chodnika, drogowcy rozpoczną naprawę chodnika po drugiej stronie ulicy. Wykonawca przewiduje, że utrudnienia związane
z zamykaniem odcinków chodnika oraz z zawężeniem jezdni potrwają do końca września.

Po wykonaniu chodników, prace przeniosą
się na jezdnię ulic Łokietka i Wybickiego. Na
zamkniętym dla ruchu odcinku drogowcy
sfrezują istniejącą nawierzchnię i ułożą nową
warstwę asfaltową. Szczegóły dotyczące terminów, spodziewanych utrudnień, kursowania
MZK oraz objazdów, które wyznaczone zostaną na czas zamknięcia ulic, będą podawane na
bieżąco na stronie www.gorzow.pl

W trakcie remontu wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojścia do budynków
mieszkalnych i wszystkich obiektów.

(bpr)
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Zmiany w MG-6
1 września stanowisko dyrektora Biura Związku Celowego Gmin MG-6
objął Andrzej Karol Gawłowski. Nowy dyrektor zdradza, od jakich działań rozpocznie swoją pracę.
– Obecna sytuacja ekonomiczna
Związku, w wyniku
wielu
podejmowanych wcześniej
działań, nadal może budzić niepokój.
Potrzebne będzie
wprowadzenie wielu zmian systemowych, ale ich efekty nie pojawią się
natychmiast. Celem, jaki sobie stawiam, jest
utrzymanie aktualnie obowiązujących stawek
opłaty, zwłaszcza w odniesieniu do mieszkańców. Aby jednak stało się to możliwe, konieczne jest wyegzekwowanie wszystkich
wpłat wynikających z liczby mieszkańców
oraz złożonych deklaracji. Liczę na współpracę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, które dysponuje informacjami o zużyciu wody przez poszczególne gospodarstwa
domowe. Te dane mogą nas naprowadzić na
informacje o osobach unikających wnoszenia
opłaty w należytej wysokości. Drugim kierunkiem poszukiwania należnych Związkowi
środków finansowych będzie analiza deklaracji złożonych przez zarządców nieruchomości niezamieszkałych, którzy z natury rzeczy
poszukują oszczędności w prowadzonej działalności, czego narzędziem jest m.in. zaniża-

nr 8 / 200



Zostań
rodzicem
zastępczym!

nie niezbędnej wielkości pojemników, a tym
samym wnoszenie opłaty nieadekwatnej do
ustalonego miejscowo prawa. Z czasem także
zaczniemy analizować poprawność realizacji
selektywnej zbiórki odpadów, w konfrontacji
ze złożonymi do Związku deklaracjami.

Gorzowscy radni podjęli
uchwałę o zwiększeniu
świadczenia przysługującego za czas sprawowania
rodziny pomocowej.

Stopniowo będziemy przygotowywali także
szczegółową koncepcję korekt obowiązujących regulaminów utrzymania czystości – tak,
aby zachowując zgodność z obowiązującym
prawem, ukształtować system gospodarki odpadami wymagający mniejszych nakładów na
jego realizację. Będziemy w tym celu prowadzić rozmowy zarówno z Zakładem Utylizacji
Odpadów, jak i z operatorami systemu, którzy
aktualnie obsługują obszar Związku. Podstawą
do tych analiz musi być stworzenie wiarygodnej bazy informacyjnej o zobowiązanych do
wnoszenia opłaty oraz o masie powstających
i odbieranych odpadów komunalnych. Mogę
przy tym zapewnić, że jakiekolwiek zmiany
w obowiązujących zasadach segregacji i odbioru odpadów będą poprzedzone długotrwałą kampanią informacyjną i edukacyjną, wykorzystującą m.in. lokalne kanały medialne.
Bez współpracy ze wszystkimi mieszkańcami
trudno będzie bowiem mówić o dobrym, dającym satysfakcję systemie gospodarki odpadami.

Wysokość świadczenia wzrośnie
z 20% na 50% otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznie, tj. w granicach 1.000 zł. Z takiego świadczenia
korzystają rodziny zawodowe, osoby
prowadzące rodzinny dom dziecka,
rodziny zastępcze niezawodowe,
a także małżonkowie i osoby niepozostające w związku małżeńskim,
przeszkolone do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.
Świadczenie przysługuje proporcjonalnie do liczby dni pobytu dziecka
w rodzinie pomocowej.

Andrzej Karol Gawłowski

Partnerska kawa z Cava de’Tirreni
Od 31 sierpnia do 3 września gościliśmy w Gorzowie delegację z Włoch.
Nasze miasto odwiedził Nicola Pisapia – szef Comitato per la Promozione dei Gemellaggi (Komitet Promocji Współpracy z Miastami Partnerskimi), sekretarz w komitecie Gerardo de Pisapia oraz Vincenzo Landolfi
– doradca w administracji burmistrza.
Czas spędzony w Gorzowie był dla
naszych gości bardzo intensywny.
Brali oni udział w oficjalnej inauguracji roku szkolnego, zwiedzali
filharmonię, stadion żużlowy, bibliotekę wraz z wyremontowaną
willą Lechmanna, Gorzowski Ośrodek Technologiczny, pole golfowe,
przystań wioślarską oraz Słowiankę. Podczas ich pobytu odbyły się
kilkugodzinne konsultacje Gorzów
– Cava de’Tirreni, podczas których
poruszane były tematy dotyczące
rozwoju miast, turystyki, konsultacji społecznych, rewitalizacji, kultury czy innowacyjnej edukacji. Warsztaty odbyły się w Zespole Szkół Gastronomicznych – miejscu, które idealnie wpisuje się w nowe trendy edukacyjne.
Pobyt delegacji z miasta partnerskiego Gorzowa był dobrą okazją do wymiany doświadczeń
oraz kontaktów. Istnieje szansa, że zaowocuje wymianą uczniów ze szkoły gastronomicznej oraz
sportowej, współpracą w zakresie turystyki oraz rozwoju obu miast.
(echj)

19 września w godz. 10.00-15.00
gorzowski Ośrodek Adopcyjny, znajdujący się przy ul. Łokietka 22, zaprasza osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z Ośrodkiem
lub rozważające adopcję dziecka, na
Dzień Otwarty. Każdy, kto przyjdzie,
będzie mógł zapoznać się z procedurą adopcyjną, poznać kadrę Ośrodka
oraz porozmawiać z pedagogami
i psychologami.
(ec)

ZMIENIASZ
DOWÓD?
TO WAŻNE!
Od 1 września mieszkańcy
Gorzowa mogą odbierać
dowody osobiste na parterze budynku Urzędu Miasta,
gdzie przygotowano stanowiska ewidencji ludności.
Dowody osobiste odbierać będzie
można od godz. 7.30 we wszystkie
dni pracy Urzędu Miasta. Miejsce
i godziny składania wniosku pozostają bez zmian. Składających wnioski zapraszamy do pokoju 312 we
wszystkie dni pracy Urzędu od godziny 7:30, we wtorki od 11:00.
Wydział Spraw Obywatelskich
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Daj łapę!
Majlo w schronisku jest
od połowy czerwca.
W poprzednim
domu mieszkał
z dziećmi, w tym
z jednym niepełnosprawnym.
Był przy nich
czuły i delikatny. Wychowany
w mieszkaniu. Szuka
najcudowniejszego
domu na świecie, bo na taki
w pełni zasługuje! Ma 3 lata, jest
wykastrowany i zna podstawowe
komendy.

wrzesień 2015

Miejski Patrol
Od września w naszym mieście pojawiło się więcej patroli Straży Miejskiej przy szkołach podstawowych. Strażnicy uczą dzieci bezpiecznych
sposobów poruszania się po drogach.
Najmłodsi mają okazję dowiedzieć się przede
wszystkim, jak bezpiecznie przechodzić przez
ulicę oraz być bezpiecznym w drodze do i ze
szkoły. Strażnicy zwracają też uwagę na zachowanie kierowców, którzy często parkują
na chodnikach czy przejściach dla pieszych.
Kolejnym celem patroli jest niedopuszczenie

do ewentualnych kradzieży bądź wymuszeń
względem uczniów szkół podstawowych.
Strażnicy głównie pojawią się przy szkołach
podstawowych: nr 10 przy ulicy Towarowej,
nr 13 przy ulicy Paderewskiego oraz nr 17
przy ulicy Warszawskiej.

Gibon jest przyjaznym i kontaktowym dojrzałym
psem. Ma za sobą
nieudaną adopcję,
kiedy zostawiono
go przywiązanego do płotu
niedaleko jednej
z lecznic. Silny
psiak. Potrzeba
mu dużo ruchu, bo
jest bardzo energiczny. Dom z dostępem do
ogrodu byłby dla niego idealnym
miejscem.
Sigma to młoda, niespełna roczna
suczka. W boksie bez przerwy skacze po budach i wspina się
po bramce. Po wyjściu
ze schroniska jest
spokojniejsza i potrafi skupić uwagę
na człowieku. Na
smyczy chodzi poprawnie,
puszczona luzem
biega i szaleje, ale
nie odbiega daleko.
Chętnie siedzi na kolanach, dopominając się
o pieszczoty. Nie wymaga długich
spacerów, dlatego może zamieszkać
w bloku. Bezkonfliktowa, jest po
zabiegu sterylizacji.
Tekst i zdjęcia
Sara Nizioł

/schronisko.gorzow
http://sioz.pl/OurAnimals

Bartłomiej Nowosielski

Dolar ma około 9 lat,
z czego w schronisku
spędził ponad
3,5 roku. Gdy
trafił, był bardziej
energiczny i nieco dominujący.
Obecnie próbuje
skraść każde
serce i stał się
uległym seniorem.
Szuka domu na jesień
życia i chciałby być jedynym psiakiem w domku.

(bpr)

Poradnik dla cyklistów
Powstało Vademecum Rowerzysty
będące odpowiedzią na liczne pytania i wątpliwości mieszkańców
dotyczące poruszania się rowerem po drogach.
To efekt współpracy Krzysztofa Kropińskiego
– oficera rowerowego Gorzowa z Wiesławem
Wideckim i Grzegorzem Wybaczem z Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, Rafałem Krajczyńskim – miejskim inżynierem ruchu i Krzysztofem Leśnickim z Inicjatywy Rowerowy Gorzów.
Opracowane Vademecum zawiera ilustrowane
przykłady odnoszące się do różnych sytuacji,
które rowerzysta może spotkać na polskich
drogach, oraz ukazuje, jak w danej sytuacji
powinni zachować się i rowerzysta, i kierowca
samochodu.
Vademecum Rowerzysty było rozdawane bezpłatnie podczas zajęć w Miasteczku Ruchu
Drogowego, prowadzonych w sierpniu przez
Straż Miejską. W wersji elektronicznej publikację można pobrać ze strony internetowej
www.gorzow.pl
(bpr)
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Rozpoczęły się prace nad
rewitalizacją
Za nami pierwsze spotkania w sprawie Miejskiego Programu Rewitalizacji Gorzów 2023+. Od 10 do 17 sierpnia rozmawialiśmy ze stowarzyszeniami, przedsiębiorcami, mieszkańcami o problemach i sposobach
ich rozwiązania.
Podczas spotkań ekspert w zakresie rewitalizacji miast Wojciech Kłosowski próbował odpowiedzieć na pytanie, czym jest rewitalizacja, w jaki sposób napisać dobry projekt oraz
zaplanować konkretne działania. Rewitalizację definiuje się w ustawie jako kompleksowy
proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych. Do tego niezbędna jest diagnoza społeczno-gospodarcza, która pokazuje skalę problemów występujących
w mieście, zwłaszcza w śródmieściu. W dobrze zaprojektowanych procesach rewitalizacji szuka się rozwiązań do poprawy warunków
życia mieszkańców, prowadzenia biznesu oraz
zdegradowanej struktury miejskiej.
Dlaczego diagnoza?
Spotkania odbyły się w trzech różnych terminach i były przeznaczone dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców.
Uczestnikom zaprezentowano wstępną diagnozę społeczną Gorzowa. Diagnozę robi się
po to, by zdobyć jak największą wiedzę o zjawiskach kryzysowych: ubóstwie, bezrobociu,
bezpieczeństwie, problemach edukacyjnych
i deficytach kapitału społecznego. Taka analiza jest już podstawą do wyznaczenia zdegra-

dowanego obszaru i sporządzenia programu
rewitalizacji. Wypowiedzi mieszkańców uzupełniły zawarte w prezentowanym materiale
suche dane statystyczne. Często były bardzo
emocjonalne i opisywały trudne sytuacje, które są dla wielu gorzowian codziennością.
Każda uwaga na wagę programu
Wszystkie uwagi zgłoszone podczas spotkań
zostały zanotowane i będą wykorzystane przy
opracowaniu wersji do konsultacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Gorzów 2023+.
Zachęcamy do zapoznania się z diagnozą
i pozostałymi materiałami, które są dostępne
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce
Rewitalizacja Miasta.
Ponieważ pierwszy etap tworzenia Miejskiego
Programu Rewitalizacji Gorzów 2023+ trwa do
25 września, mieszkańcy mogą wypowiedzieć
się na temat diagnozy i zgłosić swoje uwagi nie
tylko podczas spotkań. Wnioski i spostrzeżenia
można zgłaszać do Biura Konsultacji Społecznych na adres bsr@um.gorzow.pl, pod nr tel.
95 73 55 892, 685 lub pisemnie w kancelarii
Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Czas na głosowanie
Wybieramy propozycje mieszkańców, które będą zrealizowane w ramach
Budżetu Obywatelskiego 2016. Głosowanie rozpocznie się 21 września
i potrwa do 5 października.
Zgłaszanie pomysłów w ramach 4. edycji budżetu obywatelskiego cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Od 25 maja do
30 czerwca wpłynęło do Urzędu Miasta 166
wniosków. Część z nich powtarzała się, więc
ostatecznie zgłoszonych zostało 160 zadań.
W czasie wakacji pomysły mieszkańców zweryfikował Zespół Konsultacyjny składający się
z urzędników, którzy pozytywnie zaopiniowali 104 wnioski, a negatywnie – 51, gdyż były
one niezgodne z uchwałą Rady Miasta, tzn. nie
dotyczyły napraw, remontów, inwestycji, nie
były ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców lub zlokalizowane na nieruchomości
stanowiącej własność miasta albo wartość
ich realizacji przekroczyła 250 tys. zł brutto.
Jeden wniosek wycofano, dwa posiadały braki formalne odnoszące się do listy poparcia
z podpisami 20 innych mieszkańców Gorzowa,
a dwa zostały już zrealizowane w bieżącym
roku. Listę wszystkich zgłoszonych zadań,
wraz z opinią Zespołu Konsultacyjnego, można odnaleźć na www.gorzow.pl w zakładce
Budżet Obywatelski 2016.
O tym, które ze 104 pomysłów zostaną zrealizowane w 2016 r., zdecydują podczas gło-

sowania sami mieszkańcy. Uprawnionymi do
oddania głosu na jedno zadanie są mieszkańcy Gorzowa, którzy ukończyli 13 lat. Karty do
głosowania będą udostępnione przy urnach
znajdujących się w 10 punktach (patrz ramka).
Ponadto, 24 września w drodze do pracy lub
szkoły warto również zaopatrzyć się w bezpłatną gazetę „Nasze Miasto”, w której także
znajdziemy kartę do głosowania. Natomiast internauci będą mogli pobrać ją ze strony www.
gorzow.pl z zakładki Budżet Obywatelski 2016,
gdzie znajdzie się także instrukcja, jak zagłosować drogą elektroniczną. Należy pamiętać, że
za nieważny zostanie uznany głos, który został
oddany na karcie niezawierającej wskazania
imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz podpisu, oddany na więcej niż na jedno zadanie lub
na więcej niż na jednej karcie do głosowania.
Do wydania w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 2 mln zł. Zachęcamy do głosowania. Na
realizację można liczyć w przypadku ośmiu
zdobywców największej liczby głosów w poszczególnych rejonach, a następnie – aż do
wyczerpania kwoty, w przypadku zadań, które
zdobyły największą liczbę głosów niezależnie
od rejonu.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
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Urny do głosowania
(21 września-5 października,
godz. 14.00)
• w siedzibach:
Urzędu Miasta przy:
- ul. Sikorskiego 3-4
(główny hol),
- ul. Myśliborskiej 34
(parter),
- ul. Przemysłowej 53
(parter),
- ul. Kazimierza Wielkiego 1
(hol Urzędu Stanu Cywilnego),
• ponadto w:
- Nova Park, ul. Przemysłowa
2 (parter, pasaż główny),
- Askanie, al. Konstytucji 3
Maja 102 (parter, przy Punkcie Obsługi Klienta),
- Kupcu Gorzowskim, ul. Witosa 50 (w holu głównym,
przy fontannie),
- biurowcu Watral, ul. Kombatantów 34 (parter),
- Domu Strażaka, ul. Strażacka 36 (świetlica środowiskowa),
- Stowarzyszeniu Pomocy
Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul. Słoneczna 62-63 (Dział
Pomocy Rzeczowej).

Wystawa malarstwa Jerzego
Zgorza³ka „Pó³wiecze
twórczoœci”

Biblioteka im. Zbigniewa Herberta

10 wrzeœnia

Amfiteatr

11 wrzeœnia

11. Miêdzynarodowy Festiwal Filmowy

Fina³ Zachodniej Ligi MTB oraz fina³ MTB

Kino 60 Krzese³, Miejski Oœrodek Sztuki

Oœrodek Przywodny Nierzym

„¯ydowskie Motywy”

o Puchar Prezydenta Miasta

12-16 wrzeœnia

13 wrzeœnia

Park(ing) Day

Bartosz Pernal Quartet

parking przed Red Coffee

18 wrzeœnia
Wystawa Psów Rasowych

stadion przy ul. Olimpijskiej

20 wrzeœnia

Jes

Koncert

19 wrzeœnia

wrzeœni

rozk³ad ja

sien

iowy

azdy

Recital

Zbigniewa Wodeckiego

ArtCafe, ul. Teatralna

25 wrzeœnia

Koncert Inauguruj¹cy
sezon artystyczny 2015/16

Zawody sumo

Filharmonia Gorzowska

hala sportowa ZS nr 20

25 wrzeœnia
M³odzie¿owe

Mistrzostwa Polski

par klubowych na ¿u¿lu

stadion im. E. Jancarza

26 wrzeœnia
Spotkanie autorskie

z Jaros³awem Kretem

Biblioteka im. Zbigniewa Herberta

29 wrzeœnia

26 wrzeœnia
II Gorzowski Marsz Seniora

boisko S³owianki

26 wrzeœnia

Inauguracja

Sezonu Kulturalnego 2015/16

Filharmonia Gorzowska

2 paŸdziernika
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Przewodnik
po urzędzie

Nowe murale w Gorzowie

(stan na 10 września)

Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji
ul. Przemysłowa 53
e-mail: bsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 893
Biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów i Spraw Mieszkańców
ul. Orląt Lwowskich 1
e-mail: brk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 747

Bartłomiej Nowosielski

Biuro Egzekucji Administracyjnej
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: bea@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 740

Biuro Prasowe
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: bpr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 501
Biuro Rady Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: brm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 544
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy
ul.Obotrycka 6
e-mail: bhp@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 851

Wydział Administracyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wad@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 560
Wydział Audytu Wewnętrznego,
Kontroli i Analiz
ul. Myśliborska 23
e-mail: aka@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 862
Wydział Budżetu i Rachunkowości
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wbr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 603
Wydział Edukacji
ul. Kombatantów 34
e-mail: wed@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 750
Wydział Geodezji i Katastru
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wkg@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 653

projekt przesłany przez Teatr im. J. Osterwy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Kazimierza Wielkiego 1
e-mail: usc@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 891

Bartłomiej Nowosielski

Straż Miejska
ul. Przemysłowa 53
e-mail: ksm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 728
po godz. pracy UM - 697 662 343

Mural Christy Wolf
znajduje się na ścianie
bocznej kamienicy
przy Alei 11 Listopada
113. Powstał na terenie dawnej dzielnicy
Friedrichstadt, w pobliżu miejsca, gdzie
pisarka mieszkała.
W domu przy Placu
Słonecznym, który
stoi nieopodal, Christa
Wolf spędziła swoje
dzieciństwo. Mural
upamiętnia jej twórczość. Osiem ziół, wymalowanych na ścianie budynku, pisarka
wymieniła w jednej
ze swoich książek pt. „Wzorce dzieciństwa”. W powieściach nawiązywała do rodzinnego miasta
– Landsbergu. Mural zaprojektowała Magdalena Brambor. Wykonała go wraz z Krzysztofem
Matuszakiem i Tomaszem Sozańskim. Można go podziwiać od lipca. Powstał dzięki staraniom
Stowarzyszenia Sztuka Miasta. Przedsięwzięcie finansowo wsparł Urząd Miasta Gorzowa.

Mural Zbigniewa Herberta. Jaki związek
z Gorzowem ma ten
wybitny polski poeta,
kandydat do literackiej
Nagrody Nobla? W sezonie artystycznym
1965/66 pełnił funkcję
kierownika literackiego w gorzowskim teatrze. Stąd lokalizacja
muralu na kamienicy
przy ul. Teatralnej 38
(vis-a-vis budynku
teatru). Malowidło,
będące artystycznym
nawiązaniem do wiersza poety pt. „Wojna”,
wykonał pochodzący
z Gorzowa malarz Tomasz Kalitko. Mural, który można oglądać od lipca, powstał z inicjatywy
Stowarzyszenia Sztuka Miasta, przy wsparciu m.in. miejskiego budżetu.
Mural na jubileusz
teatru powstaje w ramach obchodów 250lecia teatru publicznego w Polsce, których
koordynatorem jest
Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego. Gorzowski mural nie jest jedynym, malowanym na
tę okazję. Powstające
w różnych miastach
w Polsce murale są częścią obchodów. Autorem projektu gorzowskiego muralu jest Karol
Zydor. Jak mówi autor: „Mural jest próbą wizualizacji 250-letniej tradycji w polskiej kulturze,
jaką ma instytucja teatru. Ogromne stare drzewo, które przebija się przez teatralne deski, jest
wyrazem stabilności i życia w teatrze. Zamiast liści pojawiają się scenariusze i dramaty, które
– opadając na scenę – rodzą nowe, bardziej współczesne, przystępne dla odbiorcy.” Odsłonięcie
muralu będzie miało miejsce 11 września o godz. 17.30. W tym dniu planowany jest happening
na placu przy teatrze.
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Przyłącz się do oszczędnych!
Czy wiesz, że przyłączając się do kanalizacji, możesz oszczędzić około
2000 zł rocznie?
W 2014 r. gorzowskie wodociągi zakończyły
realizację inwestycji polegającej na budowie
sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Gorzowie i okolicach. Około 5.700 mieszkańców
miasta dostało możliwość przyłączenia się
do sieci. Już 2.700 mieszkańców skorzystało
z tej szansy – przyłączyli posesje do kanalizacji i odprowadzają ścieki poprzez sieć, a więc
w sposób najbardziej komfortowy i przyjazny
środowisku. Wciąż jednak nieprzyłączonych
pozostaje około 300 posesji. Ich właściciele
korzystają ze zbiorników bezodpływowych
– więc ciągle muszą kontrolować ilość nieczystości, zamawiać ich wywóz, znosić nieprzyjemne zapachy towarzyszące opróżnianiu
zbiornika i płacić za te wątpliwe przyjemności
więcej niż w sytuacji, gdyby przyłączyli swoje
posesje do sieci.
Warto przypomnieć, że koszt ścieków dostarczonych do oczyszczalni poprzez sieć kanalizacyjną lub za pomocą wozu asenizacyjnego jest taki sam. Jednak do kosztu wywozu
ścieków należy doliczyć transport. Czteroosobowa rodzina zużywająca średnio 12 m3
wody miesięcznie za ścieki odprowadzone
siecią zapłaci 78,66 zł. Ta sama rodzina posiadająca szambo o pojemności 6 m3 do kwoty

78,66 zł brutto będzie zmuszona doliczyć
około 160 zł kosztów dwukrotnego opróżnienia szamba i dostarczenia jego zawartości do
oczyszczalni ścieków. Podłączenie do kanalizacji i związane z tym poniesienie jednorazowego kosztu może zwrócić się już po roku od
zaprzestania korzystania z szamba.
Teraz oszczędności mogą przyjść jeszcze szybciej. Rada Miasta Gorzowa podjęła
uchwałę o dofinansowaniu budowy przyłączy
na terenach prywatnych w rejonach, w których realizowany był projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze
Związku Celowego Gmin MG-6”. Wystarczy być
posiadaczem nieruchomości, złożyć wniosek
i wykonać instalację, a dofinansowane zostanie 50% kosztów budowy przyłącza, jednak
nie więcej niż 1.500 zł.
Już wkrótce na stronach internetowych Urzędu Miasta (www.gorzow.pl), PWIK Sp. z o.o.
(www.pwikgo.pl), Związku Celowego Gmin
MG-6 (www.zcg.net.pl) ukażą się informacje
na temat szczegółów dotyczących możliwości
ubiegania się o dotację.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO KANALIZACJI
– PRZYŁĄCZ SIĘ DO OSZCZĘDNYCH!

PWiK wysoko w rankingu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie zajęło 12. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągowych „Wodociągi Polskie”, organizowanym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości.
W rankingu zbadano 90 przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce. Wzięto pod uwagę:
wskaźnik procentowy skanalizowania aglomeracji, działania edukacyjne dla mieszkańców, działania promocyjne w zakresie jakości
wody, posiadaną infrastrukturę badawczą

oraz nakłady na inwestycje finansowane
z Unii Europejskiej. Wyróżniono 20 najlepszych
przedsiębiorstw, mających istotny wpływ na
rozwój regionu oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności, w tym gorzowskie przedsiębiorstwo.
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Przewodnik
po urzędzie
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego
ul. Myśliborska 23
e-mail: wgt@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 763
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami i Majątku
ul.Sikorskiego 3-4
e-mail: wgm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 605
Wydział Inwestycji
ul. Kombatantów 34
e-mail: win@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 798
Wydział Komunikacji
ul. Przemysłowa 53
e-mail: wkm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 720
Wydział Kultury i Sportu
ul. Okólna 2
e-mail: wks@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 841
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu
ul. Kombatantów 34
e-mail: wob@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 830
Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
ul. Myśliborska 23
e-mail: wsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 812
Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wor@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 531
Wydział Podatków i Opłat
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wpo@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 647

Przeprowadzki, przeprowadzki...

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wso@um.gorzow.pl
biuro dowodów osobistych
tel. 95 73 55 573
ewidencja ludności
tel. 95 73 55 512

Trwa proces przeprowadzek w budynkach gorzowskiego magistratu,
mający na celu oszczędności w miejskiej kasie oraz mniejsze rozproszenie wydziałów na terenie miasta.

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

Od 1 września w nowej lokalizacji przy ul. Myśliborskiej 23 pracują następujące jednostki:
– Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz
– Wydział Urbanistyki i Architektury
– Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
– Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Do końca września do budynku przy ul. Myśliborskiej 23 przeprowadzone zostaną: Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu, Wydział Strategii Miasta oraz Wydział Inwestycji. Wydział Edukacji
przeniesie się na ul. Okólną 2. Od 17 września w budynku przy ul. Kombatantów 34 przestanie
funkcjonować Kancelaria Ogólna.

Wydział Strategii Miasta
ul. Myśliborska 23
e-mail: wsm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 843

PWiK w Gorzowie

Do tej pory zostało przewiezionych co najmniej 1.700 kontenerów z dokumentami oraz ponad
1.200 elementów wyposażenia, tj. biurek i kontenerków, szaf, zestawów komputerowych itd.
Miejsca pracy zmieniło ponad 130 osób.
(wad, bpr)
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Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Myśliborska 23
e-mail: wua@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 644
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Obotrycka 6
e-mail: kos@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 652
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Dyżury
radnych
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta spotykają się z mieszkańcami w Urzędzie Miasta Gorzowa
Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4,
I piętro, pok. nr 217
Przewodniczący

Robert Surowiec
Okręg nr 5 (Górczyn)
Platforma Obywatelska
22 września, godz. 15.00-16.30
e-mail: r.surowiec@ecf.pl
tel. 95 73 55 544
Wiceprzewodniczący

Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
KW Ludzie dla Miasta
15 września, godz. 15.00-16.30
e-mail: syskazbigniew@wp.pl
tel. 695 577 184
Jan Kaczanowski
Okręg nr 3 (Staszica)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540
Sebastian Pieńkowski
Okręg nr 5 (Górczyn)
Prawo i Sprawiedliwość
7 października, godz. 15.00-16.30
e-mail: sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349
Okręg nr 1 (Zawarcie)

Krzysztof Kielec
Prawo i Sprawiedliwość
e-mail: kkielec@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540
Patryk Broszko
Platforma Obywatelska
e-mail: patryk.broszko@gmail.com
tel. 602 404 777
Piotr Paluch
KWW Jędrzejczak
e-mail: ppaluch@rada.gorzow.pl
tel. 502 047 414
Grzegorz Musiałowicz
KW Ludzie dla Miasta
e-mail: stow@wp.pl
tel. 603 289 599
Piotr Zwierzchlewski
KW Ludzie dla Miasta
e-mail: pzwierzchlewski@rada.
gorzow.pl
tel. 95 73 55 540
Okręg nr 2 (Wieprzyce)

Roman Sondej
Prawo i Sprawiedliwość
e-mail: roms007@wp.pl
tel. 601 870 420
Halina Kunicka
Platforma Obywatelska
e-mail: halinakunicka@tlen.pl
tel. 605 601 879
Radni czekają na mieszkańców
w Urzędzie Miasta,
ul. Sikorskiego 3-4, I piętro,
pok. nr 219, tel. 95 73 55 673
Więcej informacji: Biuro Rady
Miasta, tel. 95 73 55 544
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Radny po godzinach
O pasji
pomagania
drugiemu
człowiekowi
i o wartości
rodziny...
z Grażyną
Wojciechowską
– radną
niezależną
Rady Miasta
Gorzowa Wlkp.
Grażyna Wojciechowska to silna osobowość,
ale jednocześnie osobowość wrażliwa na
ludzką krzywdę i niesprawiedliwość. Po
przejściu na emeryturę postanowiła realizować swoją pasję działania na rzecz drugiego
człowieka i założyła Fundację Czysta Woda.
Prowadzę fundację, poprzez którą pomagam drugiemu człowiekowi. Każdy ma do
spełnienia zadanie zgodne ze swoimi predyspozycjami. I ja mam taką misję – pomoc
drugiemu człowiekowi.
Każdy może robić to, co kocha, w każdym
wieku. Ludzie często pytają mnie, dlaczego to robię, co ja z tego mam? Mam przede wszystkim ogromną satysfakcję, radość.
Tego nie kupi się za żadne pieniądze. Wielu
ludzi wie, że jak mają kłopot, mogą przyjść
po radę. Często ludzie ze mną rozmawiają,
bez względu na wiek czy pozycję.
Interesuje mnie pomaganie przede wszystkim osobom wykluczonym, niepełnosprawnym, starszym, ubogim, chorym; pomaganie
im w codziennych sprawach. Stąd te wszystkie konferencje, festyny, warsztaty, spotkania... To wszystko na rzecz tych osób. Jako
były nauczyciel kocham też młodzież, czerpię energię od młodych ludzi z pasją, dlatego prowadzę wiele działań edukacyjnych,
skierowanych do młodzieży, mówiących o jej
korzeniach, z których się wywodzi, innych
problemach i zagrożeniach, organizując

Decyzje Rady Miasta
26 sierpnia odbyła się XVI sesja
Rady Miasta. Oto najważniejsze
decyzje podjęte w jej trakcie:
Radni przyjęli uchwałę w sprawie świadczenia przysługującego
za czas sprawowania funkcji rodziny
pomocowej. Podwyższono miesięczne świadczenie z 20% do 50% kwoty
otrzymywanego wynagrodzenia przez
rodziny zastępcze zawodowe.

archiwum Grażyny Wojciechowskiej
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warsztaty z m.in. wielokulturowości, Stop
narkotykom i przemocy itp. Przez wiele lat
przygotowuję w okresie przedświątecznym
paczki żywnościowe dla uczniów i rodzin potrzebujących wsparcia, jak również wyjazdy,
nie tylko weekendowe, ale bezpłatne wyjazdy szkoleniowo-wypoczynkowe na Długie
dla wolontariuszy.
Pomoc ludziom i drugiemu człowiekowi wyniosłam z domu rodzinnego, to właśnie moi
rodzice, pomagając innym, wszczepili we
mnie bezinteresowną pomoc. Ile dasz od
siebie i pomożesz, los ci podwójnie odda.
Mam jeden apel do wszystkich: „Nie chcesz
pomóc? Nie przeszkadzaj.”
Kocham nad życie też moją rodzinę. Mój
ukochany wnuczek Olaf jest dla mnie świętością. Każdego roku spędzamy wspólnie
dwa tygodnie wakacji nad morzem. Nieraz byłam pytana o „przepis na wspaniałe
dziecko, wspaniałego wnuka”. A przepis
jest bardzo prosty: moi najbliżsi muszą
wiedzieć, że są kochani, szanowani. Trzeba
mieć dla nich czas, dużo rozmawiać, wyjaśniać, nie hamować w działaniu, ale zachęcać, być przykładem dla dziecka i uczyć go
właściwych postaw. Z jednej strony jestem
babcią niestandardową, w ciągłym działaniu, ale też dużo rozmawiającą, słuchającą,
wyjaśniającą, uzasadniającą i... spełniającą
marzenia!

Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej
na budowę podłączeń nieruchomości do
kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na obszarze Związku Celowego
Gmin MG-6”. Dotacja celowa wyniesie 50%
wartości wbudowanego przyłącza,
nie więcej jednak niż 1.500 zł.
Radni ustalili wysokość opłaty za pobyt w placówce dla osób nietrzeźwych w Gorzowie na 250 zł.

wrzesień 2015

nr 8 / 200

15

archiwum Marty Bejnar-Bejnarowicz

Dyżury
radnych
O zamiłowaniu
do roweru…
z MARTĄ
BEJNAR-BEJNAROWICZ,
radną Rady Miasta
Gorzowa Wlkp.,
szefową Klubu Ludzie
dla Miasta.

Skąd zamiłowanie do jazdy na rowerze?
Rower jest elementem mojego życia. Szczególnie, że mam siedzącą pracę, zatem dojazd
i powrót z pracy rowerem to często jedyna
możliwość poruszania się na świeżym powietrzu. Poza zdroworozsądkowymi aspektami
– pedałowanie jest po prostu fajne i daje dużo
frajdy. Bardzo mnie cieszy, że liczba rowerzystów w mieście rośnie i że coraz więcej osób
wybiera dwa kółka nie tylko rekreacyjnie, ale
też w dojazdach do pracy. Z doświadczenia innych miast można wnioskować, że wraz z zainteresowaniem rowerami, powstają kolejne
kilometry ścieżek rowerowych w mieście.
I u nas też tak się dzieje.
Ulubione trasy na wycieczkę rowerem?
Najczęściej jeżdżę po mieście, ale kiedy uda
mi się wygospodarować trochę czasu, to chętnie korzystam z tras rowerowych na Zawarciu
i do Kłodawy. Odległości, co prawda, nie są wyczynowe, ale rekreacyjnie jest idealnie. Poza
tym ja i tak zawsze zahaczam o znajomych na
miejscu – jak przyjemność, to przyjemność!
Czasem jeżdżę do Różanek do rodziców, ale
tamta trasa ma niebezpieczny odcinek za Gorzowem i niezbyt komfortowo się tam jeździ.
„Rowerowy Gorzów” oznakował też brakujący
odcinek leśnej trasy do Nierzymia. Grzech nie
skorzystać.
Ma pani jakieś osiągnięcia rowerowe czy jeździ pani wyłącznie dla przyjemności?

Przy tak ogromnej ilości obowiązków uważam
za osiągnięcie, jeśli uda mi się raz w tygodniu pojechać w dłuższą trasę. ;) Staram się
podchodzić do życia po epikurejsku i czerpać przyjemność z codziennych drobiazgów,
zatem pedałowanie również traktuję w kategoriach przyjemności. Zawsze mam ze sobą
muzykę do słuchania i wybieram trasy, które
są ciekawe i wygodne.
Jakie zdarzenie związane z przejażdżką rowerową szczególnie utkwiło pani w pamięci?
Ogromną satysfakcję czuję na organizowanych w Gorzowie Masach Krytycznych. Jestem
zwierzęciem stadnym i wszędzie tam, gdzie
są ludzie zebrani wokół wspólnej idei czy pasji, czuję się szczególnie komfortowo.
Czy ktoś towarzyszy pani podczas przejażdżek rowerowych?
Chciałabym, ale mój mąż jeździ do pracy inną
trasą i w innych godzinach. Dzieciaki zdecydowanie bardziej wolą pojeździć u dziadków na
wsi. Najmłodszy syn ma rower biegowy i kiedy my chodzimy pieszo, on obok jeździ swoim „biegusem”. Dlatego najczęściej w dłuższe
trasy jeżdżę sama. Ale czasem dobrze jest pobyć samemu ze sobą. Uwolnić myśli i – jak to
się mówi – otworzyć umysł…
Dziękuję za rozmowę.
Z Martą Bejnar-Bejnarowicz
rozmawiała Emilia Cepa

Okręg nr 3 (Staszica)

Mirosław Rawa
Prawo i Sprawiedliwość
15 września, godz. 15.30-16.30
e-mail: ryava@wp.pl
tel. 95 73 55 540
Jerzy Synowiec
radny niezależny
e-mail: adwokaci@blink.pl
tel. 95 73 55 540
Izabela Piotrowicz
Platforma Obywatelska
e-mail: piotrowicz.iza@gmail.com
tel. 531 501 889
Ewa Hornik
KW Ludzie dla Miasta
e-mail: ehornik@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540
Okręg nr 4 (Piaski)

Robert Jałowy
Prawo i Sprawiedliwość
e-mail: rjalowy@wp.pl
tel. 608 835 176
Jerzy Sobolewski
Platforma Obywatelska
e-mail: jerzysobolewski@interia.pl
tel. 600 248 981
Krzysztof Kochanowski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
e-mail: kochanowski1976@wp.pl
tel. 660 265 797
Marta Bejnar-Bejnarowicz
KW Ludzie dla Miasta
e-mail: m.bejnar@gmail.com
tel. 95 73 55 540
Michał Szmytkowski
KW Ludzie dla Miasta
e-mail: brm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 544
Okręg nr 5 (Górczyn)

Artur Andruszczak
Platforma Obywatelska
e-mail: andrut11@poczta.onet.pl
tel. 669 983 377
Grażyna Wojciechowska
radna niezależna
e-mail: wojciechowskagrazyna@
wp.pl
tel. 604 239 387
Przemysław Granat
KW Ludzie dla Miasta
e-mail: pgranat@rada.gorzow.pl
tel. 509 463 968

(bpr)

Dzięki decyzji radnych, wychodzących naprzeciw gorzowskim rodzinom, którym nie udało się uzyskać miejsca
w żłobku publicznym, od 1 stycznia 2016 r. o 100% wzrośnie dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na
terenie miasta. Dotacja wyniesie 200 zł na każde dziecko
objęte opieką.
Rajcy zmniejszyli limit oddanej krwi przez Honorowych
Dawców Krwi uprawniającej do bezpłatnych przejazdów
komunikacją miejską. Do tej pory było to 25 litrów krwi oddanej przez mężczyzn i 18 litrów krwi oddanej przez kobiety. Po zmianie jest to odpowiednio: 18 i 15 litrów krwi.

Jerzy Wierchowicz
radny niezależny
e-mail: jerzywierchowicz@op.pl
tel. 603 942 739
Marcin Kurczyna
Sojusz Lewicy Demokratycznej
e-mail: marcin.kurczyna@wp.pl
tel. 502 154 433
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Wspomnienie Włodzimierza
Ćwiertniaka

Wyrazy uznania dla
Włodzimierza Ćwiertniaka
1974 r. – nagroda Kuratorium
Oświaty

27 lipca przy grobie Włodzimierza Ćwiertniaka spotkali się działacze
gorzowskiej koszykówki, przedstawiciele władz miasta, byli koszykarze
i koszykarki oraz przyjaciele i rodzina, by uczcić 10. rocznicę śmierci.

1977 r. – odznaka honorowa
„Zasłużony dla szkoły” (dla
LO I)

szczególnie na przełomie lat 70. i 80. Od tego
czasu zaczęły się wszystkie jej splendory.

1979 r. (po czterech latach
pracy w I LO) – nagroda ministra za osiągnięcia w pracy
dydaktyczno-wychowawczej

Poznałem Włodka jako nauczyciela i trenera,
który zajął się szkoleniem dziewcząt. Wiem, że
wcześniej (w 1969 roku) zaczynał z chłopcami
w „Ósemce” (SP-8). Tam była malutka sala
gimnastyczna, w której zaczynał pracę z chłopakami. Gdy zaczął odnosić sukcesy, ta szkoła
zaczęła być znana dzięki niemu. Mówiono: „Bo
tam jest nauczyciel, który prowadzi w-f i prowadzi szkolenie z chłopakami.” Poziom wyszkolenia tych chłopców już był tak znaczący,
że potrafili ograć dwie drużyny zielonogórskie
i zdobyć mistrzostwo województwa.

1980 r. – medal pamiątkowy
w 60-lecie PKOl, przyznany
przez Wojewódzką Komisję
Polskiego Komitetu Olimpijskiego
1983 r. (po pierwszych jego
dwóch srebrnych medalach)
– list gratulacyjny za osiągnięcia od kuratora oświaty
Od 1982 r. przez kolejnych
kilka lat od władz miasta,
województwa czy zarządu
Szkolnego Związku Sportowego, co roku otrzymywał
wyrazy uznania i podziękowania za jego społecznikowską działalność na rzecz kultury fizycznej

O tym trzeba
pamiętać!
17 września o godz. 11.00
na cmentarzu komunalnym
przy ul. Żwirowej rozpoczną
się obchody 76. rocznicy
agresji sowieckiej na Kresy
Wschodnie Polski.
W programie
przewidziana jest
msza św. polowa za Ojczyznę
przy kaplicy
cmentarnej oraz
uroczystości przy
pomniku: hymn
państwowy, krótki
rys historyczny,
apel pamięci,
salwa honorowa,
złożenie kwiatów
i hymn Sybiraków.
Organizatorem obchodów jest Koło
Związku Sybiraków w Gorzowie.

archiwum Lubuskiego Związku Koszykówki

1979 r. – srebrna honorowa
odznaka za zasługi na rzecz
województwa gorzowskiego

O historii żeńskiej koszykówki w Gorzowie
oraz o jej twórcy, trenerze i wychowawcy
Włodzimierzu Ćwiertniaku opowiada Jerzy
Kilczewski – prezes honorowy Lubuskiego
Związku Koszykówki:
– Pierwsze informacje o koszykówce kobiet
w Gorzowie pochodzą z 1954 roku. Wtedy była
w Gorzowie drużyna Kolejarza Gorzów, która
uczestniczyła w rozgrywkach lokalnych. To był
pierwszy sygnał obecności koszykówki żeńskiej w naszym mieście. W 1957 roku został
zarejestrowany w zielonogórskim Związku
Koszykówki klub żeński z Gorzowa – Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw. Kolejny – sekcja Unii Gorzów – awansował na rok do II ligi.
Zespół ten nie był przygotowany na tyle pod
względem sportowym, żeby móc sprostać rywalizacji. W 1961 roku Unia Gorzów zmieniła
nazwę na Stilon. W tamtych latach gorzowska
koszykówka była epizodyczna. Od 1957 do lat
70. była to koszykówka szkolna, młodzieżowa,
głównie przy LO nr 19 (obecnie II LO). Brakowało gorzowskiej koszykówce tej ciągłości,
jaka nastała od czasów Ćwiertniaka.
Gdy nastał Ćwiertniak, koszykówka zaczęła rozwijać się w Gorzowie na dobre. Włodka
znałem od 1975 roku. Wtedy organizowaliśmy struktury nowego Okręgowego Związku
Koszykówki. Koszykówka żeńska w Gorzowie
była opóźniona w stosunku do innych miast
Ziemi Lubuskiej o jakieś 20 lat. Ona wcześniej była bardziej popularna na południu Ziemi Lubuskiej, w Szprotawie, we Wschowie,
w Zielonej Górze. To tam byli pasjonaci, którzy
się koszykówką zajęli. W Gorzowie to Włodek
wyciągnął ją z niebytu. To on koszykówkę wypromował na tyle, że stała się bardzo modna,

Powierzenie Włodkowi, jako 25-latkowi, funkcji
trenera młodzików województwa zielonogórskiego to był jego pierwszy sukces i pokazanie,
że ma talent do tego, by być szkoleniowcem.
W największej młodzieżowej imprezie sportowej – VI Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej – zdobył brązowy medal. Do tego talentu dochodziła ciężka praca. Znałem metody
treningu Włodka, znałem jego podejście do
treningu, do dziś mam jego zapiski w postaci rozrysowanych wszelkiego rodzaju akcji –
w jaki sposób szkolić koszykarzy i przyznam,
że takiego drugiego szkoleniowca nie znałem
– tak rzetelnego, tak przykładającego się do
zajęć z młodzieżą. W 1979 roku jako pierwszy w Gorzowie zorganizował ponadszkolną
rekrutację dziewcząt. To był wielki pasjonat
i wizjoner. Miał wielką charyzmę.
Dla młodzieży, którą szkolił, był idolem. Tym
dziewczynom zastępował ojca na boisku, na
zawodach, na meczach, na treningach. One
się do niego zwracały z wszystkimi problemami życiowymi. On śledził ich wyniki nauczania
w szkołach. Kiedy miały problem z nauką, on
zagrażał im odsunięciem od treningu. Miał
właściwe metody wychowawcze. Był doceniony jako wychowawca i jako dydaktyk.
Włodek jako pierwszy zdobył medale ze
swoimi żeńskimi drużynami koszykarskimi:
w 1983 roku dwa srebrne i w 1984 roku złoty medal, pomimo że wcześniej, w 1980 roku,
trzy najzdolniejsze zawodniczki przeszły do
Poznania. To są pierwsze medale dla Gorzowa
z koszykówki. W 1984 roku drużyna Włodka
weszła do II ligi z młodymi, mało doświadczonymi zawodniczkami, które miały zaledwie
po 17 lat. Nie było w drużynie zawodniczek
starszych, doświadczonych, które mogłyby
pokierować młodszymi. Gorzów zaczął istnieć
na arenie krajowej w koszykówce. Wtedy też
nastąpiła zmiana organizacyjna. Wcześniej
dziewczęta były zrzeszone w Miejskim Klubie Sportowym Znicz pod egidą Szkolnego
Związku Sportowego. Doszło do porozumienia
ze Stilonem, który przejął sekcję koszykówki
w momencie jej awansu do II ligi, teoretycznie
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zapewniając większe szanse i większą możliwość rozwoju organizacyjno-finansowego.
Już w latach 80. z racji koszykówki Gorzów
miał okazję się promować jako miasto, bo odnosił sukcesy w wielu turniejach. Większość
z nich Włodek wygrywał nawet z dziewczętami ze starszego rocznika. Były na tyle sprawne organizacyjnie i technicznie, że już potrafiły wygrywać. Gdyby nie Ćwiertniak, nie wiem,
czy koszykówka w Gorzowie by się przyjęła.
W 1985 roku pojawiły się pierwsze jaskółki, by
organizować Mistrzostwa Europy w Gorzowie.
Klub rokował rozwój, był sprzyjający klimat ku
temu. W 1987 roku Polski Związek Koszykówki przydzielił dla Gorzowa i dla klubu organizację Mistrzostw Europy Kadetek. Gdyby nie
było rozwoju koszykówki, to tych mistrzostw
by tutaj nie było. Warunek był taki, by halę przy
ul. Czereśniowej rozbudować. Była kiedyś tam
jedna trybuna, od strony parkingu, a na potrzeby mistrzostw została dobudowana trybuna boczna, za koszem, od ul. Czereśniowej. To
był kredyt zaufania, że w tak krótkim czasie
rozwoju koszykówki przyznano Gorzowowi
organizację imprezy rangi europejskiej.

Ćwiertniak koszykówce poświęcił swoje życie i to dosłownie. To, że został odsunięty od
prowadzenia zespołu, złamało jemu i jego rodzinie życie. On nie potrafił znaleźć dla siebie
miejsca. Zmiany trenerów są potrzebne. Metoda treningu, zżycie się zawodników z trenerem czasami tak wchodzi w mentalność jednej
i drugiej strony, że trening nie daje już postępów, a wręcz hamuje dalszy rozwój zespołu.
Samą wymianę trenera stosuje się we wszystkich grach zespołowych. I tak zrobiono w 1988
roku, gdy sprowadzono trenera z Wrocławia
wraz z jego żoną zawodniczką, ale moim zdaniem on (Ćwiertniak) powinien zostać drugim
trenerem, nie powinno się go pozbawiać możliwości trenowania drużyny, z którą pracował
kilkanaście lat.
Obecnie mamy dobrych szkoleniowców, którzy tradycję gorzowskiej koszykówki kontynuują. Dzisiejsza gorzowska koszykówka pięknie się promuje w Polsce. I tu nie mówię tylko
o koszykówce seniorskiej. Nie ma roku, żeby
młodzieżowe zespoły z Gorzowa nie zdobyły
medali w kraju.
Wspomnienia spisała Emilia Cepa
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Zapisy na UTW
Rozpoczęły się zapisy na zajęcia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Czesne za semestr od października do
końca stycznia 2016 roku wynosi
65 zł. W jego ramach słuchacz UTW
może korzystać z zajęć: psychologii
i medycyny, historii sztuki i turystyki,
edukacji muzycznej, plastyki, języka
esperanto i literackich.
Pozostałe zajęcia (chór, wokal, komputery, języki obce, taniec, gimnastyka,
joga, basen, zumba, brydż, nordic walking) podlegają dodatkowej opłacie.
Więcej informacji: www.utw.aktywnygorzow.org, tel. 95 722 48 75.

Gorzowski
Marsz Seniora
Stowarzyszenie Seniorów Gorzowskich „Złoty Kłos” zaprasza miłośników aktywnego wypoczynku na
II Gorzowski Marsz Seniora oraz Piknik Seniorski. Impreza odbędzie się
26 września w godz. 10.30-15.00 na
boisku wielofunkcyjnym Centrum
Sportowo-Rehabilitacyjnego Słowianka. W programie m.in.: pokaz techniki marszu, marsz wytyczoną trasą
parku Słowiańskiego, blok muzyczno-taneczny, wspólne biesiadowanie. Wstęp wolny.

Zbigniew Wójcik

XVII Lubuski
Tydzień Seniora
Od 5 do 10 października, w ramach
obchodów XVII Lubuskiego Tygodnia
Seniora w Gorzowie, placówki funkcjonujące w mieście zaplanowały różnego rodzaju spotkania i uroczystości:

Sukcesy naszych sportowców!
Zawodnicy gorzowskiego AZS-AWF: Wiktor Głazunow, Karolina Naja
i Paweł Kaczmarek, od 19 do 23 sierpnia uczestniczyli w Mistrzostwach
Świata w Mediolanie. Karolina i Paweł wywalczyli kwalifikacje olimpijskie i już dziś mają zapewniony udział w Igrzyskach w Rio de Janeiro.
Kanadyjkarz Wiktor Głazunow zdobył srebrny medal w C2 na 500 m z Vincentem Słomińskim oraz 5. miejsce na 200 m. To jego
pierwszy medal w grupie seniorów. Warto też
zaznaczyć, że wyścig na 500 m odbył się na
bardzo wysokim poziomie. Tym bardziej cieszy srebrny krążek.
Karolina Naja wraz z Beatą Mikołajczyk w K2
na 500 m zajęła 4. miejsce. Karolina powtórzyła wynik ze współzawodniczkami w kajakowej czwórce, również na 500 m. – Czuję niedosyt z kajakowej czwórki, choć wiem, że mój
organizm jest zmęczony. Pierwszy raz biorę
udział w cyklu olimpijskim na takim poziomie
trenerskim. Ten rok jest dla mnie bardzo cięż-

ki, mam najwięcej treningów – powiedziała
K. Naja.

– w Domu Pomocy Społecznej
Nr 1 im. Marie Juhacz przy
ul. Podmiejskiej-Bocznej 10 odbędzie się wystawa prac mieszkańców, koncert muzyków Filharmonii Gorzowskiej, konkurs
kulinarny, salon kosmetyczny,
zabawa taneczna oraz wyjście do
kawiarni na bulwar;

Paweł Kaczmarek zajął 7. miejsce w wyścigu K1 na 200 m i wywalczył jedyną kwalifikację olimpijską wśród polskich kajakarzy. Dla
20-letniego Pawła był to pierwszy start na
Mistrzostwach Świata. W kadrze seniorskiej
trenuje drugi rok. Start w finale i osiągnięcie
kwalifikacji jest dla tak młodego zawodnika
dużym sukcesem.

– w Domu Pomocy Społecznej Nr 2
z filią „Dom w Połowie Drogi” przy
ul. Walczaka 42 zaplanowano:
projekcję filmowo-fotograficzną
z życia mieszkańców, grill w plenerze, igrzyska sportowe dla
mieszkańców, turniej gry w tysiąca, gier stolikowych, warsztaty
kulinarne, zabawa taneczna;

Trener Marek Zachara podkreśla, że gorzowscy zawodnicy to młodzi ludzie, a zatem
i młode organizmy, które mogą się rozwijać.
Przy ciężkiej pracy, największe sukcesy dopiero przed nimi.

– w Domu Dziennego Pobytu przy ul.
Cichońskiego odbędzie się spotkanie poetycko-muzyczne, warsztaty florystyczne, biesiada z piosenką oraz turniej Rummy-Club.

(ec)
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Kieruj się miastem...

Barbara Piotrowska

…Moniki Wolińskiej, dyrygent Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej, która jako pierwsza Polka zadebiutowała
w nowojorskiej Carnegie Hall. Koncertowała z wieloma
orkiestrami w Polsce i za granicą, m.in. z Orkiestrą Sinfonia Varsovia, Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego
Radia w Katowicach, Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Konserwatorium Muzycznego w Sankt Petersburgu czy moskiewską Orkiestrą Kameralną Moscovia.
Z niezwykłym wyczuciem i wrażliwością potrafi przeprowadzić orkiestrę przez muzyczną krainę dźwięków.
Podążając za ruchem batuty, kieruj się miastem…

...relaksu

...zachwytu

Uwielbiam relaksować
się, jeżdżąc po Gorzowie
samochodem – tak bez
mapy, bez nawigacji
i odkrywać miejsca, których nie znałam, w godzinach, dniach, kiedy
miasto „odpoczywa”.

Idąc „królewskimi ulicami”
Jagiełły, Łokietka, Chrobrego, zawsze podziwiam
piękne, tajemnicze kamienice. To moja ulubiona
dzielnica Gorzowa. Jeżeli
chodzi o krajobraz, to
zdecydowanie Santok
i Pszczewski Park Krajobrazowy... Uwielbiam.

...miłości
Park Róż!!!

...sentymentu
Park przy Muzeum
im. Jana Dekerta

...spotkań

...aktywności

Bulwar Nadwarciański
i restauracja Buon gusto.

Słowianka!!!

...kultury
Oczywiście Filharmonia (!!!), ale są też inne,
m.in.: Kino 60 krzeseł,
Muzeum Lubuskie.
Ewelina Chruścińska-Jackowiak
zdjęcia: Bartłomiej Nowosielski

25 września 2015
piątek, 19:00

KONCERT INAUGURUJĄCY

5. SEZON
ARTYSTYCZNY
2015/2016

Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej
Monika Wolińska / dyrygent
Maria Pomianowska z zespołem
Program:
DARIUSZ PRZYBYLSKI / Orchesterstück nr 2
na orkiestrę symfoniczną
MARIA POMIANOWSKA / Chopin na pięciu kontynentach
ANTONIN DVOŘÁK / IX Symfonia e-moll op. 95
„Z Nowego Świata”
BILETY:
I strefa: 30,00 zł normalny / 22,00 zł ulgowy
II strefa: 32,00 zł normalny / 25,00 zł ulgowy
Balkon: 18,00 zł

W sezonie artystycznym 2015/2016
wykorzystywane są instrumenty zakupione
dzięki dofinansowaniu ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Koncert współorganizowany i współﬁnansowany w ramach
programu Instytutu Muzyki i Tańca „Kompozytor – rezydent”

