Fot. Daniel Adamski

bezpłatny miejski miesięcznik informacyjny

GORZOWSKIE
ISSN 1425-7386

nr 03 / 217
kwiecień 2017

WIADOMOŚCI

kwiecień 2017

kwiecień 2017

Nowe autobusy w Gorzowie

SPIS TREŚCI
Nowe autobusy w Gorzowie

3

Przetarg na Kostrzyńską
ogłoszony

3

KAWKA na ostatniej prostej

4

Komfortowe, dynamiczne, nowoczesne – słowem takie, na jakie gorzowianie czekają. Pięć spośród piętnastu nowych autobusów przyjechało
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Zmiany na lepsze
Obecnie gorzowski tabor to 72 autobusy.
Wszystkie pojazdy są niskopodłogowe. Średni
wiek autobusów na 1 stycznia 2017 r. to 11,5

Zgodnie z umową cena jednego autobusu
zawierająca koszty leasingu na okres 6 lat
to 987.285,08 zł netto, a całkowita wartość
umowy, czyli piętnaście autobusów, to kwota
14.809.291,20 zł netto. Umowa na dostawę autobusów została podpisana 6 września 2016 r.
w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Inwestycja finansowana jest z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp., Regionalnego Programu Operacyjnego
- Lubuskie 2020 oraz – w zakresie
torowiska tramwajowego – Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.

Wystawa pisanek w Spichlerzu
9 kwietnia, w Niedzielę Palmową, w Spichlerzu odbędzie się otwarcie wystawy pokonkursowej 45. Ogólnopolskiego Konkursu Pisanek
im. Michała Kowalskiego. Początek o godz.
15.00. Wstęp na wernisaż wolny.
Organizatorami są: Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Gorzowie, Muzeum Lubuskie im.
J. Dekerta oraz Zjednoczenie Łemków, Koło
w Gorzowie.
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tel. 95 73 55 785, e-mail: gws@um.gorzow.pl
Wydawca: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Skład i druk: Drukarnia Sonar

Nakład: 10 tysięcy egzemplarzy
Kolportaż:
urzędy: urząd miasta, urząd skarbowy, urząd wojewódzki, Miejski Zakład Komunikacji, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, galerie handlowe:
Askana, NoVa Park, Park 111, Panorama, Kupiec Gorzowski, Manhattan,
kawiarnie, restauracje, instytucje kultury i nauki: CEA-Filharmonia Gorzowska, Miejski Ośrodek Sztuki, Teatr im. Juliusza Osterwy, Miejskie
Centrum Kultury, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, gorzowskie
uczelnie, CSR „Słowianka”, szpital, przychodnie, apteki: Strywald

Inwestycja obejmuje rozbudowę ulicy Kostrzyńskiej od skrzyżowania
z węzłem S3 do skrzyżowania z ul.
Dobrą, od skrzyżowania z ul. Dobrą
do ul. Plac Słoneczny oraz przebudowę torowiska tramwajowego.
Prace budowlane będą polegały na
wzmocnieniu i poszerzeniu istniejącej drogi do szerokości 7 m, przebudowie skrzyżowania ulic Kostrzyńska
– Dobra – Warzywna, przebudowie
trakcji tramwajowej, torowiska tramwajowego wraz z pętlą przy ul. Warzywnej, a także peronów i przystanków tramwajowych. Przebudowany
zostanie również wiadukt drogowy
nad linią kolejową, wybudowane zostaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, kanalizacja
deszczowa oraz wyloty kanalizacji
do Warty. Ponadto, wykonane zostaną nowe nasadzenia zieleni, trawniki
oraz oświetlenie drogowe z doświetleniem na przejściach dla pieszych.

lat. MZK jest w trakcie wymiany taboru i zakup
nowych piętnastu MAN’s Lion City wpisuje się
w ten proces. Dostawa autobusów realizowana
jest w formie leasingu finansowego. W postępowaniu przetargowym złożona została jedna
oferta przez mLeasing Sp. z o.o.

lkp.
Prezydent Gorzowa W
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Prezentacja na Starym Rynku
Tam pięć fabrycznie nowych autobusów mogli
oglądać mieszkańcy. Pojazdy robiły duże wrażenie. – Ładne, czyste i pachnące – mówili gorzowianie, którzy mieli okazję przejechać się
nowym autobusem lub obejrzeć pojazd. – To
wielka sprawa dla miasta, dzięki tym piętnastu nowym pojazdom uda się poprawić stan
taboru, wymienić najstarsze autobusy i przede wszystkim wpłynąć na komfort podróżowania gorzowian, a na tym najbardziej mi zależy
– podkreślał Jacek Wójcicki.

Fot. Łukasz Kulczyński

Gorzowska młodzież we Vlotho

Miasto Gorzów Wlkp. ogłosiło przetarg na przebudowę ulicy Kostrzyńskiej. Termin składania ofert mija 20
kwietnia o godz. 12.30.
Fot. Łukasz Kulczyński
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Kostrzyńską
ogłoszony

Fot. Łukasz Kulczyński

Wystawa pisanek w Spichlerzu

Przewodnik po urzędzie
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Charakterystyka autobusów MAN Lion’s City:
niskopodłogowe (wyposażone w rampę dla wózków)
klasy MAXI o długości 12 metrów, 3-drzwiowe
spełniają normę emisji spalin EURO 6
komora silnika wyposażona w automatyczny system detekcji i gaszenia pożaru
posiadają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej oraz stanowiska pracy kierowcy
wyposażone w system informacji pasażerskiej wizualnej oraz głosowej
w przestrzeni pasażerskiej znajduje się jedno dwuportowe gniazdo USB dające możliwość
ładowania telefonów oraz innych urządzeń przenośnych
- wyposażone w udogodnienia dla osób słabowidzących lub niewidomych
- wyposażone w system monitoringu, na który składają się trzy kamery wewnętrzne
oraz trzy zewnętrzne

-

Marta Liberkowska / Wydział Promocji i Informacji

Szczegółowe informacje znajdują
się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
znajdującym się pod adresem http://
www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
Wydział Promocji i Informacji
(na podstawie ogłoszenia Referatu
Zamówień Publicznych)

Fot. Bartłomiej Nowosielski
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W Gorzowie ruszyła realizacja ostatniego etapu projektu KAWKA. 13 marca zostały
podpisane umowy na jego realizację. W 2016 r. do miejskiej
sieci ciepłowniczej zostało
przyłączonych 96 budynków
z obszaru tzw. Nowego Miasta. Teraz pora na kolejne.

kwiecień 2017

Prawie 100 milionów dla Gorzowa!

Żłobek nr 4 oficjalnie otwarty

Miasto Gorzów Wlkp. otrzyma 49 milionów złotych dofinansowania do
rozbudowy drogi krajowej nr 22 z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) i 42 miliony złotych dofinansowania dla gorzowskiego PWiK
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Jest czwarty miejski żłobek. Będziemy się starać, by były kolejne – tak
podczas oficjalnego otwarcia Żłobka Miejskiego nr 4 obiecał prezydent
Gorzowa Jacek Wójcicki.
Z udziałem minister rodziny, pracy i polityki
społecznej Elżbiety Rafalskiej, wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka, miejskich
radnych, projektanta i wykonawcy obiektu
oraz zaproszonych gości odbyła się oficjalna
uroczystość otwarcia nowego gorzowskiego
żłobka.

W 2017 r. w planach jest likwidacja około 800 pieców i włączenie do sieci miejskiej 69 budynków. Roboty budowlane
rozpoczęły się w marcu, a planowane
zakończenie prac to koniec września
br. Ich wartość to ponad 10 mln zł.
To kolejny krok w drodze do poprawy jakości gorzowskiego powietrza.
Przedsięwzięcie
współfinansowane
jest z dotacji Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach
programu „Likwidacja niskiej emisji
wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Paweł Jakubowski
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Ewa Sadowska-Cieślak
Wydział Promocji i Informacji

Dofinansowanie rozbudowy drogi krajowej 22
Gorzów znalazł się wśród czterech miast,
z którymi Ministerstwo Rozwoju podpisało
umowę na dofinansowanie inwestycji drogowej DK 22 z Programu Infrastruktura i Środowisko. Umowę w Warszawie podpisał wiceprezydent Gorzowa Artur Radziński.
Oprócz Gorzowa, pieniądze otrzymają Nowy
Sącz, Sosnowiec oraz Toruń. Gorzów przebuduje 3,5 km drogi krajowej nr 22 (ul. Walczaka,
Bierzarina i Łukasińskiego). Chodzi o wschodni odcinek DK 22 w granicach miasta, który
łączy Gorzów z drogą ekspresową S3. Po zakończeniu inwestycji cały odcinek będzie drogą dwujezdniową. Inwestycja zostanie zakończona w styczniu 2020 r. Jej wartość to prawie
58 mln zł, a dofinansowanie unijne – niemal
50 mln zł.
- Umowy o dofinansowanie budowy i modernizacji dróg z działania 4.2 Programu Infrastruktura i Środowisko podpisało już 14 miast. Wartość wsparcia UE w tych umowach to w sumie
ponad 1 mld zł – poinformował wiceminister
rozwoju Witold Słowik. Oprócz Gorzowa Wielkopolskiego, Nowego Sącza, Sosnowca i Torunia umowy podpisały dotychczas Bydgoszcz,
Częstochowa, Gliwice, Kraków, Leszno, Łomża, Rybnik, Tarnów, Tychy i Zamość.
Wiceminister przypomniał, że dzięki podjętej
decyzji możliwe było przyznanie wyższego dofinansowania dla inwestycji Gorzowa, Nowego
Sącza, Sosnowca i Torunia. Dofinansowanie
wzrosło z 27 do 85% wartości tzw. wydatków
kwalifikowanych.
- Mogliśmy to zrobić dzięki oszczędnościom
przetargowym w zakontraktowanych już projektach w działaniu 4.2, a także przesunięciom
środków w Programie Infrastruktura i Środowisko – powiedział wiceminister.
Dofinansowanie dla gorzowskiego PWiK
Gorzowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji skutecznie pozyskało wsparcie

To właśnie z ministerialnego programu „Maluch – edycja 2016” udało się w 46% dofinansować budowę inwestycji. Łączny koszt budowy
to 5.483.120,84 zł. Dofinansowana w ramach
programu kwota to 2.391.326,00 zł.

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na „Uzupełnienie systemu
zaopatrzenia w wodę oraz poprawę efektywności energetycznej” PWiK. 42 mln zł dofinansowania pozwolą na poprawę infrastruktury
i środowiska. Wartość całego projektu to 66
mln zł; wkład własny wynosi 24 mln zł.

Dodatkowym wsparciem dla wyposażenia
żłobka była kwota 276.857,14 zł z budżetu
miasta na zakup niezbędnego wyposażenia tj.
zabawek, pomocy dydaktycznych, materiałów
plastycznych, drobnego sprzętu AGD itp.
Dokumentacja projektowa otwartego właśnie
żłobka przygotowywana była od stycznia do
kwietnia 2016 r. Natomiast od czerwca rozpoczęła się budowa, która zakończyła się 20
grudnia 2016 r.

Dzięki pozyskanym środkom PWiK zmodernizuje oczyszczalnię ścieków. Wymienione
zostaną dmuchawy technologiczne oraz zautomatyzowane procesy. Ponadto wybudowane zostanie prawie 10 km sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulic: Wylotowa, Skrajna,
Deszczowa oraz w miejscowości Osiedle Poznańskie. Kolejnych 11 km sieci będzie zmodernizowanych. PWiK wymieni ponad 4,5 km
sieci wodociągowej w ulicach: Warszawska,
Walczaka, Fabryczna i Towarowa. Wybudowana zostanie także farma fotowoltaiczna (ok. 0,7
MW) na terenie stacji uzdatniania wody Siedlice. Dzięki tej inwestycji obniżymy zapotrzebowanie na zakup energii ze źródeł zewnętrznych, a tym samym obniżymy koszt poboru,
uzdatniania i przesyłu wody dla mieszkańców
miasta i gmin ościennych.
Prace rozpoczną się od budowy farmy fotowoltaicznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Budowa rozpocznie się w III kwartale 2017 r.,
natomiast budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej – na przełomie III i IV kwartału
2017 r. Prace potrwają do 2019 roku.
Wydział Promocji i Informacji
(na podstawie informacji wydziałów: Inwestycji
i Remontów Dróg oraz Strategii Miasta)

Do tej pory przy wsparciu Programu
MALUCH utworzono 151 miejsc opieki
w gorzowskich żłobkach (w tym 100 miejsc
w ramach żłobka przy ulicy Maczka). Program wspiera tworzenie i adaptację instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla najmłodszych dzieci (żłobki, kluby dziecięce,
dzienni opiekunowie) i poprawia standardy
funkcjonowania instytucji. Częściowo rozwiązuje problem braku miejsc w żłobkach,
a tym samym umożliwia rodzicom i opiekunom podjęcie aktywności zawodowej.
O wsparcie finansowe mogą ubiegać się
gminy, przedsiębiorcy, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe oraz uczelnie.

W Gorzowie są cztery miejskie żłobki, zapewniające opiekę dla nieco ponad 400 maluchów.

Marta Liberkowska / Wydział Promocji i Informacji



Promocja
gospodarcza
regionu

Program „MALUCH”

- To ważny dzień dla Gorzowa, ponieważ jako
samorząd tej wielkości mamy czwarty miejski
żłobek - powiedział prezydent Jacek Wójcicki.
Dodał, że ma świadomość niezaspokojenia
w pełni potrzeb mieszkańców, lecz obiecał, że
wciąż będą trwały prace nad poszerzeniem
oferty opieki dla dzieci do lat 3 w mieście.

Fot. archiwum PWiK

– Realizacja programu przełożyła się
na znaczące ograniczenie emisji pyłów w strefie, w której został naruszony dopuszczalny ich poziom oraz poziom zanieczyszczenia dwutlenkiem
węgla, powodowany głównie spalaniem węgla w budynkach dotychczas
ogrzewanych piecami – tłumaczy prezydent Jacek Wójcicki. - Jest to realna korzyść nie tylko dla mieszkańców
obszaru o najwyższych przekroczeniach emisji, ale wpływa również na
poprawę jakości powietrza w całym
mieście - dodaje.

– Cieszę się, że mogłam z ramienia rządowego wesprzeć inwestycję samorządową
– podkreśliła minister Elżbieta Rafalska. - Nie
spodziewałam się, że obiekt będzie tak piękny,
nowoczesny i przestronny.

Fot. archiwum PWiK

Od początku projektu do programu
przystąpiło już 170 wspólnot mieszkaniowych, w których zlikwidowano
łącznie 2.112 pieców węglowych i 47
urządzeń ogrzewania etażowego węglowego. W 2016 roku zlikwidowano
1.208 źródeł węglowych i 22 – ogrzewania etażowego węglowego.
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Fot. Bartłomiej Nowosielski

KAWKA
na ostatniej
prostej
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Fot. Bartłomiej Nowosielski
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Miasto Gorzów Wlkp. realizuje
projekt „Wspólna promocja gospodarcza GorzowaWielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna,
Kłodawy i Santoka – etap I”.
Projekt polega na promocji
Gorzowa, lokalnego biznesu
oraz terenów inwestycyjnych
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF).
Głównym założeniem projektu jest realizacja przedsięwzięć ukierunkowanych na stworzenie lepszych warunków
do rozwoju sektora małych i średnich
przedsiębiorstw oraz zwiększenie poziomu handlu zagranicznego.
Projekt zakłada silniejszą identyfikację
przedsiębiorców, a tym samym poprawę wizerunku Gorzowa jako miasta
wspierającego lokalny biznes. Przewiduje zwiększenie wiedzy o ich ofercie,
rozwój sieci kontaktów i współpracy
np. w formie powiązań kooperacyjnych,
klastrów, zwiększenie poziomu handlu
zagranicznego z uwzględnieniem regionalnych specjalizacji, wzrost eksportu oraz zdobywanie nowych rynków
zbytu. W tym celu zostanie opracowana
kompleksowa oferta inwestycyjna oraz
zbudowana sieć międzynarodowej
współpracy gospodarczej.
Projekt kierowany jest do przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy
regionu oraz jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja działań wpłynie na zwiększenie zainteresowania
regionem pod kątem inwestycji, wymiany handlowej, rozwoju nowoczesnych produktów i usług oraz turystyki.
Działania
promocyjno-informacyjne
poprawią wizerunek Gorzowa i MOF,
a także województwa lubuskiego. Dostarczą informacji o regionie, zarówno jego atrakcyjności do prowadzenia
działalności gospodarczej, jak i turystyki biznesowej. Dedykowana strona
internetowa będzie platformą wymiany
informacji i źródłem informacji gospodarczych dla przedsiębiorstw poszukujących partnerów biznesowych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020; Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka
i Innowacje; Działanie: 1.4 Promocja
regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP; Poddziałanie: 1.4.2 Promocja
regionu – ZIT Gorzów Wlkp. Wartość
całkowita projektu wynosi 404.635,00
zł, z czego dofinansowanie projektu to
kwota 400.588,65 zł. Termin realizacji
projektu: 27.07.2016 r. – 30.11.2017r.
Anna Oźminkowska
Wydział Strategii Miasta

kwiecień 2017
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Gorzowska
młodzież
we Vlotho

Coraz więcej mody na zadbane
ogrody
Zawód ogrodnika łączy w sobie poczucie estetyki, piękna oraz wiedzy
przyrodniczej, uwzględniającej znajomość biologii i chemii. To osoba, która
kieruje uprawą, hodowlą oraz produkcją roślin. Dziś wielu chce mieć własny ogród, ale niewielu potrafi o niego
zadbać. Ogrodnik staje się więc coraz
bardziej pożądany, a co za tym idzie,
coraz lepiej opłacany. Kto dziś potrzebuje ogrodnika? Jak wygląda jego
praca? Na te i inne pytania odpowie
Małgorzata Wilms, nauczyciel roślin
ozdobnych w Zespole Szkół Ogrodniczych.
Skąd pomysł na zawód?
Kiedy po maturze podejmowałam decyzję
o wyborze studiów, był to jeden z najbardziej
obleganych i modnych kierunków, dający
w perspektywie ciekawe możliwości pracy.
Ponadto pasjonowały mnie rośliny ozdobne,
historia i architektura ogrodów.
Kim dziś jest ogrodnik?
Znawcą przyrody, posiadającym dużą wiedzę
na temat uprawy, pielęgnacji, ochrony roślin,
a także projektowania i urządzania terenów
zieleni. To osoba kreatywna, posiadająca pasję i poczucie estetyki.
Gdzie mogą znaleźć zatrudnienie przyszli
absolwenci kierunków ogrodnictwo oraz
technik architektury krajobrazu?
Dziś zawód ogrodnik i architekt krajobrazu to
znów profesje z przyszłością, ponieważ posiadanie własnego, zadbanego ogrodu stało się
modne i specjaliści są poszukiwani na rynku
pracy. Wielu absolwentów tych kierunków
pracuje we własnych firmach, zajmujących się
produkcją roślin lub projektowaniem, zakładaniem i pielęgnacją ogrodów. Taka praca daje
duże poczucie wolności i możliwości rozwoju
zawodowego. Można też znaleźć zatrudnienie w centrach ogrodniczych, kwiaciarniach,
firmach zajmujących się aranżacją ogrodów,
biurach projektowych, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów
zieleni. Możliwości jest wiele.

To przyroda stawia wam swoje warunki, więc
może powie Pani, jak wygląda rok ogrodnika?
Ogrodnik to zawód łączący w sobie wiele specjalizacji. Każda z nich charakteryzuje się indywidualnym rozkładem prac w ciągu roku.
Można jednak powiedzieć, że wiosna to pora
o wzmożonej ilości prac, do których zaliczyć
możemy: cięcie drew i krzewów, pielęgnację
trawników, siew i sadzenie roślin i wiele innych.
Czy, podobnie jak w modzie, w ogrodach także obowiązują konkretne trendy? Co jest absolutnym hitem sezonu wiosna/lato? Może
są to jakieś szczególne materiały?
Powraca moda na ogrody w stylu naturalistycznym, angielskim. Sezon 2017 stoi pod
znakiem czystej natury. Modna jest: glina, ceramika, drewno, wiklina, len. Beton jest passé, zastąpił go naturalny kamień, piaskowiec,
granit. Do oświetlenia ogrodu modne jest stosowanie lampionów na świece i lamp oliwnych. Do łask wracają łąki kwietne, warzywniki, rabaty bylinowe będące pożytkiem dla
owadów i pszczół. Ogród nie ma być na pokaz.
Staje się przestrzenią do wypoczynku. Modne
będą osłonięte prywatne zakątki tzw. sekretne
miejsca.
I mała podpowiedź dla naszych czytelników:
które kwiaty, drzewa, krzewy dobrze jest
mieć w przydomowym ogrodzie?
To już kwestia zupełnie indywidualna. Uważam
jednak, że w ogrodzie nie powinno zabraknąć
roślin będących pożytkiem dla owadów i zwierząt. Takie rośliny sprawiają, że ogród staje
się enklawą przyrody, goszczą w nim motyle, ptaki. Bardzo modne są drzewa i krzewy
liściaste (niezmiennie: magnolie, różaneczniki i azalie). Charakteru każdemu ogrodowi
z pewnością dodadzą trawy ozdobne i byliny.
Najmodniejsze w tym sezonie są funkie, żurawki, dzielżany, bodziszki, jeżówki. Polecam
nowość, która pojawiła się na targach ogrodniczych - laurowiśnię płożącą, która wygląda
jak dywan z liści.
Dziękuję za rozmowę.
Estera Kurz
Wydział Promocji i Informacji

Od 19 do 25 lutego przedstawiciele Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
oraz IV Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w międzynarodowym seminarium
„Zmiany i szanse na integrację
w demokratycznej Europie”.
Zorganizowało je partnerskie
miasto Herford w ramach
programu Erasmus+ .
Zajęcia w ramach Międzynarodowego Tygodnia Młodzieży odbyły się we
Vlotho (Niemcy). Zorganizowało je Europejskie Centrum Edukacyjne. Oprócz
gorzowian, w spotkaniu wzięli udział
Włosi, Francuzi i Niemcy. Młodzież
miała okazję do wymiany swoich poglądów podczas warsztatów: „Integracja a uchodźcy”, „Religie i tolerancja”,
„Młodzież i jej wartości”, „Co właściwie oznacza integracja?” oraz „Przyszłość Europy – nasze życie w roku
2030”. Niezwykle ciekawa okazała się
interaktywna gra, podczas której uczniowie musieli rozpoznać m.in. znane
europejskie postaci, dzieła literackie,
utwory muzyczne, oznaczenia tablic
rejestracyjnych i tytuły gazet.
Uczniowie spotkali się ze starostą
powiatu Herford Jürgenem Müllerem, zwiedzili Herford i Bielefeld oraz
Muzeum Nazizmu i Antysemityzmu
w Wewelburgu. Największe wrażenie
wywarło na nich spotkanie z 17-letnim
Syryjczykiem, uciekinierem z Aleppo,
który opowiedział o swojej pieszej
wędrówce z Aleppo do Bielefeld oraz
o planach na przyszłość. Każdy dzień
kończył wieczór narodowy „na wesoło”. Grupa z Gorzowa przedstawiła
prezentację na temat Polski, Gorzowa oraz naszych szkół zakończoną
quizem. Opowiedziała o innowacji
pedagogicznej w ZSTiO. Przedstawiła film z Ogólnopolskiego Przeglądu
Musztry Paradnej Klas Mundurowych,
który wywołał niesamowite wrażenie.
Ostatnią częścią polskiego wieczoru
były gry i zabawy, spośród których łamańce językowe były hitem!
Pobyt we Vlotho był okazją do doskonalenia umiejętności językowych
– językiem warsztatów był angielski,
ale słychać było wiele innych języków,
m.in. niemiecki, włoski, rosyjski, perski.
Uczestnicy otrzymali europejski certyfikat potwierdzający udział w Międzynarodowym Tygodniu Młodzieży wraz
z opisem zdobytych kompetencji.
Wydział Edukacji
(na podstawie informacji Iwony Jarockiej
z ZSTiO i Izabeli Wojciechowskiej z IV LO)

Żaneta Domarecka

Pierwszy Dzień Wiosny
z gorzowskim magistratem

Trwają prace nad utworzeniem zespołu stałego ds. terenów zielonych. W tym
celu powołano zespół roboczy, który zajął się przygotowaniem zasad pracy
i naboru do zespołu stałego.

Zespół tworzy 17 osób: sześciu pracowników
urzędu miasta oraz jedenastu przedstawicieli strony społecznej. Zespołowi przewodniczy
Rafał Chojnacki z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego UM.
Zadaniem zespołu jest utworzenie struktury
oraz określenie zakresu zadań i kompetencji
dla zespołu stałego ds. terenów zielonych. Ideą
funkcjonowania zespołu jest zapewnienie jak
najlepszej współpracy na linii Miasto – mieszkańcy przy realizacji inwestycji. 15 marca odbyło się pierwsze spotkanie robocze.
Podczas spotkania strona społeczna zaproponowała, by zespół składał się z 21 osób,
w tym sześciu pracowników urzędu miasta i 15
przedstawicieli strony społecznej. Dziewięć
osób pracujących w zespole roboczym zgłosiło chęć uczestniczenia w zespole stałym. Pozostali będą mogli zgłosić swoją kandydaturę
w pierwszej połowie kwietnia. O szczegółach
poinformujemy na stronie www.gorzow.pl. Ponadto, reprezentanci strony społecznej, obecni
na spotkaniu, zadeklarowali, że w przypadku
zgłoszenia się większej liczby chętnych chcą

zapoznać się z kandydaturami i wybrać członków zespołu spośród nich.
Głównym zadaniem zespołu będzie opiniowanie oraz zgłaszanie, najpóźniej na etapie
opracowywania koncepcji, sugestii i uwag dotyczących zieleni w związku z inwestycjami realizowanymi przez Urząd Miasta.
Oczekiwania strony społecznej co do zakresu
zadań tzw. „zielonego zespołu” są rozbudowane. Jej przedstawiciele chcą, aby opiniowane
były przez zespół prace nad każdą inwestycją
oddziaływującą na zieleń w mieście, również tą
prowadzoną przez jednostki zewnętrzne, podległe Miastu. Ponadto, strona społeczna chce
mieć wgląd we wszystkie sprawy związane
z wycinką drzew w mieście, w szczególności
dotyczące terenów miejskich zarządzanych
przez prezydenta (wnioski w tej sprawie Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego UM składa do marszałka województwa
lubuskiego) oraz inne jednostki (po uzyskaniu
zgody od WGT jednostka składa wniosek również do marszałka województwa lubuskiego).
Kolejne spotkania zespołu już wkrótce.
Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji

Rafał Chojnacki – wieloletni pracownik
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Szczecinie.
Szkolił się w zakresie ogrodnictwa, sadownictwa i kształtowania terenów zielonych.
Interesują go nauki przyrodnicze, w tym
w szczególności świat roślin.

Zadbajmy razem o środowisko
Mijająca zima unaoczniła mieszkańcom naszego miasta problemy, jakie
sprawia spalanie odpadów. Pogarsza
ono jakość powietrza, stanowiąc zagrożenie dla ludzkiego życia i zdrowia.
Strażnicy miejscy podjęli 132 kontrole,
w czasie których ujawniono pięć przypadków spalania odpadów w piecach.
Już teraz otrzymujemy sygnały od mieszkańców proszących o podobne interwencje na
ogródkach działkowych, gdzie z nadejściem
wiosny niektórzy działkowcy odpady powstałe
w wyniku prac porządkowych spalają w ogniskach. Dlatego przypominamy o zakazie spalania odpadów roślinnych w ogrodzie czy na
działce. W okresie wiosennym strażnicy spotkają się z działkowcami w czasie walnych
zgromadzeń ROD i przypomną przepisy prawne regulujące postępowanie z wytworzonymi
odpadami.
Najważniejsze z nich to:
- art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, który zakazuje termicznego prze-

kształcania odpadów poza spalarnią odpadów. Naruszenie tego przepisu jest zagrożone
grzywną w wysokości do 5000 zł;

Miasto rozda
mieszkańcom
kolejnych 760
drzewek!

Zasadziliśmy 76 drzew, rozdaliśmy 760 sadzonek z okazji 760. urodzin
miasta i… Pierwszego Dnia Wiosny. Wspólna akcja prezydenta Gorzowa
i Nadleśnictwa Kłodawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

(…) zasadź drzewo z nami, jeśli masz ochotę,
na wspólne sadzenie daj namówić się...
21 marca w parku 750-lecia mieszkańcy sadzili drzewa, przyłączając się do akcji zainicjowanej przez prezydenta Gorzowa Jacka
Wójcickiego „Zagraj w zielone, posadź z nami
drzewo na wiosnę”. Wśród mieszkańców, którzy chwycili za szpadle, byli uczniowie gorzowskich szkół, przedszkolaki, mieszkańcy
pobliskich osiedli, a także przedstawiciele
władz miasta, miejskich spółek, przewodniczący Rady Miasta Sebastian Pieńkowski i senator RP Władysław Komarnicki oraz dziennikarze. Wszyscy wyposażeni w dobry nastrój,
sportowe obuwie, rękawice, a niektórzy we
własne łopaty 76 drzewek posadzili w ciągu
godziny. Drzewa do nasadzeń Miasto otrzymało z Nadleśnictwa Kłodawa, którego pracownicy pomagali w czasie pracy i służyli fachową
poradą na temat techniki sadzenia. Wspólnie
posadziliśmy 6 sosen, 14 lip, 23 dęby, 5 modrzewi, 11 jarzębów, 1 grab, 13 brzóz, 2 klony,
1 świerk pospolity.

760 drzew dla mieszkańców Gorzowa z okazji Pierwszego Dnia Wiosny
Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny oraz
w odpowiedzi na głos mieszkańców oraz
bieżącą sytuację związaną z inwestycjami
na terenie miasta i konieczność wycinania
niektórych drzew, prezydent Jacek Wójcicki
zaprosił mieszkańców Gorzowa, by odebrali
sadzonki drzew do własnego zagospodarowania: posadzenia w ogrodzie, na działce,
czy przydomowym skwerze. Do rozdania
wśród gorzowian mieliśmy 760 drzewek.
Po godzinie zostało nam już tylko 200, które rozdaliśmy przez następną godzinę. Zainteresowanie było ogromne. Mieszkańcy
starannie wybierali wśród przygotowanych
sadzonek. A do rozdania mieliśmy 200 lip,
200 brzóz, 150 dębów, 100 klonów zwyczajnych, 110 klonów jaworów. Drzewa dla
mieszkańców Miasto zakupiło od Nadleśnictwa Kłodawa.

W związku z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców
akcją gorzowskiego magistratu sadzenia i rozdawania
drzewek z okazji Pierwszego
Dnia Wiosny, prezydent miasta Jacek Wójcicki przedłuża
akcję.
Magistrat zakupi i rozda kolejnych
760 sadzonek gorzowianom, tak by
zasadzone w ogrodach, na działkach
i przydomowych skwerach zasiliły
zielony ekosystem Gorzowa!
Do Świąt Wielkanocy, tj. do 16 kwietnia, w każdy wtorek o godz. 12.00 na
Starym Rynku pracownicy magistratu będą rozdawali sadzonki dla zainteresowanych mieszkańców.
Akcja wpisuje się w obchody jubileuszu 760-lecia Gorzowa.

Marta Liberkowska
Wydział Promocji i Informacji

Marta Liberkowska
Wydział Promocji i Informacji

- Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Gorzowa Wlkp. umożliwia gromadzenie odpadów biodegradowalnych i zielonych
na terenie nieruchomości w kompostowniku
i wykorzystywanie ich na potrzeby własne
– nawożenia terenów zielonych lub ogrodów
przydomowych. W innych przypadku należy je
oddać przedsiębiorcy odbierającemu odpady
komunalne w oddzielnych workach foliowych
koloru zielonego lub pojemnikach.
Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że na
ogródkach działkowych zjawisko spalania odpadów ulega systematycznemu zmniejszeniu.
Jest jednak jeszcze na tyle duże, że powoduje niepokój sporej części gorzowian. Dlatego
prosimy działkowców o zaniechanie spalania
odpadów zielonych. Nie ze względu na ewentualnie grożące kary, ale w trosce o nasze
zdrowie narażane na wdychanie szkodliwych
substancji powstałych w wyniku spalania.
Andrzej Jasiński / Straż Miejska

Akcja Czysta
Miska

Miejskie Przedszkole Integracyjne
nr 14 im. Przyjaciół Dzieci w ramach
pomocy gorzowskiemu schronisku
dla zwierząt zorganizowało zbiórkę
misek. Do akcji bardzo chętnie włączyli się rodzice. Zebrano ponad sto
misek wraz z karmą. Dzieci zawiozą
zebrane rzeczy do schroniska. Akcja
ma na celu uwrażliwianie dzieci na
krzywdę porzuconych zwierząt.
Renata Florczak
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14

Fot. archiwum Przedszkola nr 14

Wpisując się w ten globalny trend,
po raz kolejny organizujemy w naszym mieście wydarzenie pod nazwą
Wymień Odpady na Kulturalne Wypady. Celem tego przedsięwzięcia
jest uświadomienie mieszkańcom,
że recykling to przyszłość, a dbanie
o środowisko naturalne jest priorytetowym zadaniem współczesnego
społeczeństwa.
Wymień Odpady na Kulturalne Wypady to wydarzenie, podczas którego
każdy uczestnik, przynosząc określoną, niewielką ilość surowców wtórnych, tj. makulatury, plastikowych
butelek, puszek, czy też zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, otrzyma bilet na imprezę kulturalną, sportową lub do lokalu gastronomicznego.
Wydarzenie to będzie miało charakter pikniku, podczas którego – oprócz
wymiany surowców na bilety – mieszkańcy skorzystają z licznych atrakcji,
w tym warsztatów oraz pokazów.
Organizatorem jest INNEKO Sp. z o.o.,
partnerami zaś lokalne instytucje
kultury, sportu oraz lokale gastronomiczne.
Wydarzenie odbędzie się 22 kwietnia
w godzinach od 12:00 do 18:00 (lub
do wyczerpania biletów) na targowisku miejskim GRH (przy Centrum
Handlowym NoVa Park).
Szczegóły: www.inneko.pl oraz FB/
innekogorzow

Tworzymy „zielony zespół”



Fot. Bartłomiej Nowosielski

Przed nami Międzynarodowy Dzień Ziemi (22 kwietnia). Jest to inicjatywa,
której celem jest promowanie postaw ekologicznych. W tym czasie na całym świecie odbywają się
imprezy, których wspólnym
mianownikiem jest ochrona
środowiska.
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Fot. Łukasz Kulczyński

Wymień
odpady na
kulturalne
wypady
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Fot. Bartłomiej Nowosielski
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Fot. koncepcja firmy Pronobis Studio
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Architekt Miejski
Dariusz Górny
e-mail: dariusz.gorny@um.gorzow.pl
tel. 602 491 302

Budżet porozumienia

W gorzowianach siła, a dobro powraca!

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy postawili na
dialog i porozumienie. W przypadku dziewięciu rejonów podjęto decyzję
o rezygnacji z głosowania i jednogłośnie wybrano inwestycje do realizacji. Wybrane także zostały inwestycje oświatowe.

Przeszło 8 tysięcy głosów zebrał Gorzów w konkursie „Świeć się z Energą”, organizowanym przez grupę Energa S.A. Tym samym mieszkańcy
miasta wywalczyli nagrody na cele dobroczynne o wartości 10 tys. zł.
Gorzów świecił najładniej w regionie
Gorzowianie aktywnie włączyli się do akcji,
oddając swoje głosy w dwóch etapach plebiscytu. Miasto wygrało rywalizację o miano „najbardziej rozświetlonej miejscowości” w regionie. W finale zajęło 7. miejsce, rywalizując z 15
reprezentantami województw m.in. Zamościem, Legnicą, Stalową Wolą, czy Częstochową. 14 marca przedstawiciele Grupy Energa
przekazali nagrody na ręce wiceprezydenta
Radosława Sujaka oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 Barbary Kałużnej. Organizatorzy pogratulowali zwycięstwa oraz
podziękowali mieszkańcom i uczestnikom
plebiscytu za zaangażowanie w akcję.

Biuro Egzekucji Administracyjnej
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: bea@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 740
Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji
ul. Sikorskiego 5
e-mail: bsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 893

Straż Miejska
ul. Myśliborska 34
e-mil: ksm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 728
po godz. pracy UM - 697 662 343
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Kazimierza Wielkiego 1
e-mail: usc@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 891
Wydział Administracyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wad@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 663
Wydział Audytu Wewnętrznego,
Kontroli i Analiz
ul. Myśliborska 34
e-mail: aka@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 862
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
ul. Obotrycka 7
e-mail: wzk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 652
Wydział Budżetu i Rachunkowości
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wbr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 522
Wydział Edukacji
ul. Okólna 2
e-mail: wed@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 750
Wydział Geodezji i Katastru
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wkg@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 653

Mieszkańcy pokazali, że wolą nową formułę
budżetu obywatelskiego, która daje możliwość
wyboru zadań do realizacji. Podczas spotkań
dyskusyjnych na Zakanalu, Śródmieściu, Piaskach, Manhattanie, Wieprzycach, Staszica,
Górczynie, Osiedlu Słonecznym i Dolinkach
zrezygnowano z głosowania na zgłoszone tam
zadania i wybrano inwestycje do realizacji.
Oczywiście zrealizowane mogą zostać tylko te
pomysły, które zostaną pozytywnie zweryfikowane. Aby to nastąpiło, zadanie musi być m.in.
zlokalizowane na nieruchomości miejskiej,
ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców,
jednoroczne i nie stać w sprzeczności z miejskimi planami. Ponadto zaproponowane przez
mieszkańców zadania do realizacji z konkretnego rejonu nie mogą przekroczyć kwoty
343.800 zł.
W kwietniu urzędnicy zajmujący się weryfikacją spotkają się z wnioskodawcami zadań,
które zostały przeznaczone do realizacji.
Natomiast pozostałe zgłoszone pomysły zostaną zweryfikowane i wyszacowane tak, by
mieszkańcy o ich realizacji mogli rozmawiać
w przyszłym roku.
W sumie podczas dziesięciu spotkań rejonowych, które odbyły się od 13 lutego do 16
marca, zgłoszono 87 zadań (szczegóły na
www.gorzow.pl w zakładce Dialog Społeczny).
Frekwencja podczas spotkań wzrosła o 100%
w porównaniu z ubiegłym rokiem i wyniosła 341 osób. Na realizację zadań rejonowych w przyszłym roku przeznaczonych jest
3.438.000 zł.
Wybrano także osiem zadań do realizacji
w kategorii oświatowej. 2 marca w ZSO nr 2
ponad 50 osób rozmawiało o rozdysponowa-

Fot. Anna Zaleska

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy
ul. Sikorskiego 5 pok. 4
e-mail: bhp@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 851

Fot. Daniel Adamski

Biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów i Spraw Mieszkańców
ul. Orląt Lwowskich 1
e-mail: brk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 747
Biuro Zarządzania Systemami
Informatycznymi
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: bsi@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 545
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niu 1.146.000 zł. Zaprezentowały one 40 pomysłów na łączną kwotę 8,8 mln zł. Dyskusję
rozpoczęto od ustalenia kryteriów wyboru
zadań. Ostatecznie zdecydowano, że będą wybrane dwie duże inwestycje oraz kilka małych
i będą one dotyczyć budowy boisk, siłowni zewnętrznych i placów zabaw.
W przyszłym roku zostaną zbudowane dwa
wielofunkcyjne boiska: na terenie Gimnazjum
nr 7 przy ul. Estkowskiego oraz Miejskiego
Przedszkola Integracyjnego nr 27 przy ul. Śląskiej, z którego będzie także korzystał Zespół
Szkół Odzieżowych. Ponadto pięć siłowni zewnętrznych: na terenie Zespołu Szkół nr 12
przy ul. Śląskiej, Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 przy
ul. Dunikowskiego, Gimnazjum nr 9 przy ul.
Zamenhofa, Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Gwiaździstej. Zostanie też zmodernizowany plac
zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6
przy ul. Drzymały. Inwestycje te będą dostępne dla wszystkich mieszkańców.
Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Sprzęt AGD dla potrzebujących
– To niezwykle ważne dla Gorzowa, że dzięki
akcji „Świeć się z Energą” mogliśmy do wspólnego działania zachęcić mieszkańców, a jednocześnie możemy przekazać nagrody osobom najbardziej potrzebującym. To oznacza,
że dobro powraca. Dziękuję mieszkańcom za
zaangażowanie. To dzięki nim mam przyjemność na ręce dyrektor Domu Pomocy Społecznej przekazać niezbędny w funkcjonowaniu
placówki sprzęt – powiedział wiceprezydent
Radosław Sujak, zapowiadając udział miasta w plebiscycie w kolejnych latach. Oprócz
DPS nr 1, nagrody, które zostały przekazane
do Gorzowa, otrzyma pięć najbardziej potrzebujących rodzin. Energooszczędne lodówki,
kuchenki oraz inne nowoczesne urządzenia
AGD marki Electrolux z pewnością ułatwią codzienne funkcjonowanie na długie lata.
Idea pomocy z Energą S.A.
„Świeć się z Energą” to plebiscyt na najładniej
oświetlone miasta. Od 8 lat miejscowości z całego kraju rywalizują nie tylko o tytuł „Świet-
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Przewodnik
po urzędzie
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego
ul. Myśliborska 34
e-mail: wgt@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 763
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami i Majątku
ul.Sikorskiego 3-4
e-mail: wgm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 605

Fot. Daniel Adamski

Przewodnik
po urzędzie

kwiecień 2017

lnej stolicy Polski”, ale także o nagrody dla
potrzebujących. W tegorocznej edycji do 16
miast trafi ponad 160 sztuk energooszczędnego sprzętu AGD o łącznej wartości 200 tys. zł.
W 8. edycji konkursu wzięło udział blisko 100
miejscowości. Do miast zwycięskich w etapie
wojewódzkim, w tym do Gorzowa, przekazano
sprzęt o wartości 10 tys. zł. Tegoroczny zwycięzca – Zamość – zdobył nagrody warte 50
tys. zł. Dzięki akcji, miasta mogły pochwalić się
świątecznymi iluminacjami oraz wypromować
swoje walory turystyczne. Była to także okazja, aby mieszkańcy poczuli ducha rywalizacji.
Podczas akcji „Świeć się z Energą” oddanych
zostało ponad 150 tys. głosów.
Marta Liberkowska
Wydział Promocji i Informacji

Wydział Inwestycji i Remontów Dróg
ul. Myśliborska 34
e-mail: wir@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 798
Wydział Komunikacji
ul. Myśliborska 34
e-mail: wkm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 720
Wydział Kultury i Sportu
ul. Okólna 2
e-mail: wks@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 841
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu
ul. Myśliborska 34
e-mail: wob@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 830
Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 812
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

Fot. Daniel Adamski
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Wydział Promocji i Informacji
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wpi@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 785
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wso@um.gorzow.pl
biuro dowodów osobistych
tel. 95 73 55 573
ewidencja ludności
tel. 95 73 55 512
Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26
e-mail: wss@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 801
Wydział Strategii Miasta
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 835

Fot. Daniel Adamski
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Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Myśliborska 34
e-mail: wua@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 644
Wydział Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych
ul. Myśliborska 34
e-mail: zit@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 884

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

Sebastian Pieńkowski
Okręg nr 5 (Górczyn)
Prawo i Sprawiedliwość
18 kwietnia, godz. 15.30-16.30
e-mail:sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349
Wiceprzewodniczący

Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Ludzie dla Miasta
4 kwietnia, godz. 15.30-16.30
e-mail: syskazbigniew@wp.pl
tel. 695 577 184
Robert Surowiec
Okręg nr 5 (Górczyn)
Platforma Obywatelska
11 kwietnia, godz. 15.30-16.30
e-mail: r.surowiec@ecf.pl
tel. 95 73 55 540
Jan Kaczanowski
Okręg nr 3 (Staszica)
Gorzów Plus
25 kwietnia, godz. 15.30-16.30
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540
Okręg nr 1 (Zawarcie)

Maria Surmacz
Prawo i Sprawiedliwość
16 kwietnia, godz. 16.10-17.10
e-mail: mes.2008@wp.pl
tel. 601 175 531
Patryk Broszko
Gorzów Plus
e-mail: patryk.broszko@gmail.com
tel. 602 404 777
Piotr Paluch
Gorzów Plus
e-mail: ppaluch@rada.gorzow.pl
tel. 502 047 414
Grzegorz Musiałowicz
Ludzie dla Miasta
5 kwietnia, godz. 15.30-16.30
e-mail: stow@wp.pl
tel. 603 289 599
Piotr Zwierzchlewski
Gorzów Plus
e-mail: pzwierzchlewski@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540
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Wsparcie Miasta dla Akademii

Słowianka dla wszystkich już 15 lat!

Ponad 10 milionów złotych dla Akademii im. Jakuba z Paradyża z gorzowskiego samorządu w latach 2016-2020. Informacje o wysokości wsparcia
finansowego dla Akademii przekazał prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka od 15 lat jest symbolem Gorzowa. To miejsce szkolenia najlepszych sportowców, ale także
aktywnego wypoczynku całych rodzin. Kompleks basenów otwarty został 28 kwietnia 2002 r. Dzień później próg przekroczył pierwszy klient.
W ciągu 15 lat z oferty Słowianki skorzystało ponad 6 milionów osób.

Rola Miasta Gorzowa w rozwoju Akademii
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Gorzowa
Wlkp. była okazją, by podzielić się informacjami w zakresie wsparcia dla Akademii ze strony gorzowskiego samorządu. Prezydent Jacek Wójcicki, nawiązując do deklaracji z dnia
powołania uczelni, zapewnił o kluczowej jej
roli w rozwoju miasta.
– Powołanie Akademii to efekt ogromnej determinacji i zaangażowania wielu osób. Mając
na uwadze znaczenie wzajemności oddziaływania samorządu i uczelni, wykorzystując
możliwości finansowe miasta, chcę zapewnić
o wsparciu – podkreślił prezydent. Zaprezentował plan wsparcia finansowego dla uczelni,
który powstał w oparciu o zgłaszane przez nią
zapotrzebowanie.
Pomoc Miasta dla AJP w latach 2016-2020
1. Fundusz stypendialny – przekazywanie
dotacji bieżącej na programy stypendialne
w wysokości 0,5 mln zł. Prezydent będzie co
roku ujmował propozycje wysokości dotacji
w projekcie budżetu na dany rok (w 2016 r.
przekazano 0,3 mln zł).
2. Przekazanie 15 wyremontowanych mieszkań na potrzeby AJP o łącznej wartości
3,2 mln zł.
3. Wynajem nieruchomości przy ul. Myśliborskiej – ok. 0,63 mln zł rocznie.
4. Zakup nieruchomości w 2016 r. przy ul. Łokietka za kwotę 1,8 mln zł (płatność w ratach do 2017 r.)
5. Kompleksowa pomoc dla kadry naukowej
– oprócz mieszkania, zapewnienie określonej liczby miejsc w placówkach oświatowowychowawczych, bilety na Słowiankę, do
Filharmonii itp.
Łączne wsparcie dla Akademii im. Jakuba
z Paradyża w latach 2016-2020 wyniesie
10 mln 450 tys. złotych.
Sprostać oczekiwaniom młodzieży
Tempo zmian społecznych, ekonomicznych
i kulturowych we współczesnym świecie po-

woduje, że każdy rocznik młodzieży rozpoczynający naukę w murach Akademii im. Jakuba
z Paradyża jest inny. Kluczowym pytaniem
w kontekście przyszłości i rozwoju uczelni jest
sposób na sprostanie oczekiwaniom współczesnej młodzieży. Jak podkreślił prezydent
Jacek Wójcicki, wsparcie od miasta musi iść
w parze z odpowiedzą uczelni na zapotrzebowanie młodzieży w zakresie edukacji. – Miasto
gotowe jest wspierać uczelnię również w tym
zakresie, tak by liczba studentów rosła – dodał prezydent.
Sesja bez kompletu, ale z wymaganym kworum
Gościem specjalnym sesji była minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Podkreślała rolę akademii dla miasta,
mobilizując jednocześnie do dalszej pracy
zarówno kadrę uczelnianą, jak i władze samorządu. – Mamy wymarzoną uczelnię, dostaliśmy zgodę na nią trochę na kredyt – podkreśliła minister. Dodała, że przed miastem
i uczelnią nie lada wyzwanie na najbliższe
lata. – Uczelnia, żeby funkcjonować i rozwijać
się, potrzebuje wsparcia zarówno merytorycznego, jak i finansowego. Rozwój i wsparcie dla akademii należy wpisać w strategiczne
dokumenty dla Gorzowa i województwa – zakończyła minister.

Program Powszechnej Nauki Pływania „Każde dziecko w Gorzowie umie pływać”, realizowany jest przez CSR „Słowianka” w porozumieniu z Urzędem Miasta Gorzowa Wlkp.
oraz Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego. Obejmuje uczniów klas II gorzowskich
szkół podstawowych. Głównym jego celem
jest nauka i doskonalenie pływania najmłodszych mieszkańców miasta oraz popularyzacja sportu i zdrowego stylu życia. Od 2002 do
2016 r. w programie udział wzięło blisko 18
tysięcy uczniów.

Radni przez aklamację przyjęli stanowisko
w sprawie wsparcia i funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża.
Co dziś proponuje młodzieży Akademia
Akademia im. Jakuba z Paradyża kształci na
14 kierunkach I stopnia i na pięciu kierunkach
II stopnia. Wśród kierunków kształcenia są
cztery techniczne i dwa nowe – ekonomiczne.
Uczelnia działa w systemie wydziałowym. Wydziały są cztery: humanistyczny, administracji
i bezpieczeństwa narodowego, ekonomiczny
oraz techniczny. Kadrę stanowią w 90% pracownicy pierwszoetatowi. Obecnie w akademii
studiuje 2,2 tys. studentów.

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” to obiekt przyjazny osobom niepełnosprawnym nie tylko pod względem architektonicznym. „Rehabilitacja, Odnowa Biologiczna,
Aktywny Wypoczynek i Rekreacja Osób Niepełnosprawnych” to kolejny program realizowany w porozumieniu z Miastem Gorzów Wlkp.
pozwalający osobom niepełnosprawnym na
bezpłatne korzystanie z basenów w każdą
niedzielę w ramach rehabilitacji. Do tej pory
w ramach programu wydano już ponad 11 tysięcy Kart Wstępu. Każdego roku Słowianka
odnotowuje ok. 20 tysięcy wejść na postawie
tego dokumentu.

Marta Liberkowska
Wydział Promocji i Informacji

Fot. Łukasz Kulczyński

Okręg nr 2 (Wieprzyce)

Paweł Ludniewski
Prawo i Sprawiedliwość
25 kwietnia, godz. 14.00-15.30
oraz w biurze poselskim, u
l. Hawelańska 5
25 kwietnia w godz. 11.00-12.30
w innych terminach po ustaleniu tel.
e-mail: p.ludniewski@wp.pl
tel. 603 901 992
Halina Kunicka
Platforma Obywatelska
e-mail: halinakunicka@tlen.pl
tel. 605 601 879
Jerzy Wierchowicz
Nowoczesny Gorzów
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: jerzywierchowicz@op.pl
tel. 603 942 739
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Przez 15 lat „Słowianka” zdobywała doświadczenie w zakresie usług, które na stałe wpisały się w rekreacyjno-sportowy kalendarz
naszego miasta. Szkoła Pływania „Słowianki”, podzielona na trzy 3-miesięczne kursy dla
dorosłych, młodzieży i dzieci od trzeciego roku
życia, od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gorzowa i okolic.
W sezonie jesienno- zimowym króluje zadaszone lodowisko i Szkoła Jazdy na Łyżwach.
Ostatnie lata to czas prac remontowych obiektu w celu podniesienia komfortu klientów.
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Dyżury
Radnych
Marcin Kurczyna
Gorzów Plus
e-mail: marcin.kurczyna@wp.pl
tel. 502 154 433
Okręg nr 3 (Staszica)

Fot. archiwum CSR Słowianka
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Tomasz Rafalski
Prawo i Sprawiedliwość
w biurze poselskim, ul. Hawelańska 5
3 kwietnia w godz. 14.00-15.00
w innych terminach po ustaleniu tel.
e-mail: rafalski.tomek@wp.pl
tel. 530 760 618
Jerzy Synowiec
Nowoczesny Gorzów
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: adwokaci@blink.pl
tel. 601 773 887
Izabela Piotrowicz
Platforma Obywatelska
3 kwietnia w godz. 16.00-17.00
w innych terminach po ustaleniu tel.
e-mail: piotrowicz.iza@gmail.com
tel. 531 501 889
Aleksandra Górecka
Gorzów Plus
e-mail: gorecka-87@wp.pl
tel. 660 274 903
Okręg nr 4 (Piaski)

Robert Jałowy
radny niezależny
e-mail: rjalowy@wp.pl
tel. 608 835 176
Jerzy Sobolewski
Platforma Obywatelska
e-mail: jerzysobolewski@interia.pl
tel. 600 248 981
Krzysztof Kochanowski
Nowoczesny Gorzów
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: kochanowski1976@wp.pl
tel. 696 428 918
Marta Bejnar-Bejnarowicz
Ludzie dla Miasta
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: m.bejnar@gmail.com
tel. 601 940 121
Michał Szmytkowski
Ludzie dla Miasta
e-mail: asp.szmytkowski@gmail.com
tel. 95 73 55 544

Unowocześniono strefę saun, poszerzając
ofertę o saunę infra red, łąkę solarnianą i grotę lodową, a także o strefę wypoczynku. Dzięki
pozyskanemu dofinansowaniu inwestycji ze
środków funduszu rozwoju kultury fizycznej
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dokonano
modernizacji zaplecza szatniowo-prysznicowego wraz z remontem instalacji sanitarnej,
technologicznej i elektrycznej.
„Słowianka” to niezmiennie miejsce treningów klubów sportowych, zgrupowań kadry
narodowej w pływaniu i piłce wodnej. To także
centrum zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Basen olimpijski „Słowianki” na 15. urodziny
otrzymał wspaniały prezent: podczas Zimowych Mistrzostw Polski w Pływaniu 17-18
lat, Kacper Stokowski, zawodnik G-8 Bielany
Warszawa, popłynął 50 m stylem grzbietowym z wynikiem 00:23:42. Tym samym pobił
Rekord Świata Juniorów!

Okręg nr 5 (Górczyn)

Dziękujemy i zapraszamy na kolejne lata.
Karina Przybylska
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka”

Fot. archiwum CSR Słowianka
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Artur Andruszczak
Platforma Obywatelska
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: andrut11@poczta.onet.pl
tel. 669 983 377
Grażyna Wojciechowska
radna niezależna
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: wojciechowskagrazyna@wp.pl
tel. 604 239 387
Przemysław Granat
Gorzów Plus
e-mail: pgranat@rada.gorzow.pl
tel. 509 463 968
Radni spotykają się z mieszkańcami
w Urzędzie Miasta, ul. Sikorskiego 3-4,
I piętro, pok. nr 219, tel. 95 73 55 673
Więcej informacji:
Wydział Organizacyjny - referat Biura
Rady Miasta, tel. 95 73 55 544

W marcu ruszyła nowa miejska inicjatywa – Program Karta Seniora. Promuje on wśród
gorzowskich seniorów aktywne spędzanie wolnego czasu, zachęca do uczestnictwa
w wydarzeniach kulturalnych
i sportowych oraz daje możliwość preferencyjnego zakupu
towarów i usług.
Masz 60 lub więcej lat? Mieszkasz
w Gorzowie? W takim razie Program
Karta Seniora skierowany jest właśnie do Ciebie! Każdy gorzowski senior
otrzyma imienną kartę, która będzie go
uprawniała do korzystania ze zniżek
na terenie miasta. Zgodnie z danymi
z ewidencji ludności, liczba mieszkańców Gorzowa Wlkp. powyżej 60. roku
życia wynosi 31.073 osób.
Dzięki wsparciu miejskich instytucji
i gorzowskich przedsiębiorców mogą
być realizowane główne założenia programu. Proponując zniżki gorzowskim
seniorom, włączają się w szlachetną
akcję pozytywnej zmiany wizerunku
seniora w naszym mieście.
Partnerom Programu Karta Seniora
oferujemy wiele korzyści, np.:
- kreowanie atrakcyjnego wizerunku
firmy poprzez uzyskanie miana „Instytucji Przyjaznej Seniorom”,
- logo partnera wraz z linkiem odsyłającym do strony internetowej sklepu/firmy/instytucji będą umieszczone na stronie www.gorzow.pl, zaś
dane partnera będą umieszczone
w Katalogu Ulg i Zniżek,
- szansa na zwiększenie rozpoznawalności i wzrost zainteresowania
ofertą partnera,
- współkreowanie pozytywnego wizerunku seniorów,
- prestiż i możliwość budowania długotrwałych relacji z klientami.
Zapraszamy gorzowskich przedsiębiorców do składania propozycji ulg
i zniżek dla przyszłych posiadaczy
Karty Seniora.
Szczegółowe informacje dotyczące wydawania kart oraz katalogu ulg i zniżek
dostępne są na stronie www.gorzow.pl
w zakładce Sprawy Społeczne/Karta
Seniora lub w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Teatralna 26, tel. 95 7355
565, e-mail: wss@um.gorzow.pl
Dominika Ślązak
Wydział Spraw Społecznych

Program „Karta Seniora” został wprowadzony uchwałą nr XXXV/419/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29
listopada 2016 r. Szczegółowe zasady
korzystania z Programu ustalone zostały zarządzeniem Prezydenta Miasta
Gorzowa Wlkp. z dnia 22 marca 2017 r.
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W kulturze będzie się działo dużo

Seniorzy i ich konsumenckie prawa
15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. Tego dnia w 1962 r.
amerykański prezydent John F. Kennedy w swoim przemówieniu przed
Kongresem sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów: do
informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji.
Miejski Rzecznik Konsumentów, podczas
spotkania z okazji tego dnia ze słuchaczami
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, postanowił
przypomnieć o prawach osób w wieku senioralnym. Walka z nieuczciwymi praktykami
skierowanymi przeciwko nim to jedno z najważniejszych działań Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
Najczęstsze nieprawidłowości dotyczą umów
zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy,
czyli podczas wizyty przedstawiciela handlowego w domu konsumenta lub podczas
prezentacji towarów – mówi Tomasz Gierczak, miejski rzecznik konsumentów i spraw
mieszkańców. Ofiarą padają najczęściej osoby
starsze, które nieświadomie podpisują przedkładane im dokumenty – dodaje Gierczak.
Konsumenci są często wprowadzani w błąd
także podczas pokazów organizowanych przez
zewnętrzne firmy oferujące różnorakie wyroby,
jak choćby medyczne czy artykuły gospodarstwa domowego. Przedstawiciele tych firm nie
informują konsumentów w przesyłanych do
nich zaproszeniach, że mają możliwość w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy.
Miejski Rzecznik Konsumentów współpracuje z organizacjami zrzeszającymi seniorów,
jako grupą najbardziej narażoną na wprowadzanie w błąd przez nieuczciwych sprzedawców. Seniorzy uskarżają się na niezrozumiałą treść umów, stopień ich skomplikowania,

Hanna Błauciak od 1 marca kieruje Miejskim
Centrum Kultury. Instytucję zna „od podszewki”. Wcześniej, przez 9 lat pracowała przy organizacji wielu przedsięwzięć realizowanych
przez tę instytucję, m.in. przy V edycjach Dni
Gorzowa.

Od czego zaczęła Pani pracę na stanowisku
dyrektora Miejskiego Centrum Kultury?
Pracę zaczęłam od... inwentaryzacji (śmiech).
Stanęłam także przed koniecznością uporządkowania struktury organizacyjnej. Nowa
struktura będzie funkcjonalna i odpowiadająca zarówno zadaniom, jakie ma instytucja do
zrealizowania, jak i indywidualnym predyspozycjom zatrudnionych osób. Wiele rzeczy
musi iść dwutorowo. Z jednej strony prowadzę bardzo dużo działań wewnątrz instytucji,
z drugiej – działamy na zewnątrz. Przed nami
wiele przedsięwzięć do przeprowadzenia,
wkrótce „Majówka”, „Alte Kameraden”, Nocny
Szlak Kulturalny, Dni Gorzowa czy Jazda Coolturalna. To wszystko będzie się działo już niebawem, więc wiele zadań musimy wykonywać
równocześnie.

mało przystępny język oraz zdecydowanie za
małą czcionkę. Często poruszanym tematem
są także agresywne działania firm windykacyjnych, które narażają starsze osoby na silny
stres.
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
i Spraw Mieszkańców w Gorzowie udziela
średnio 340 porad miesięcznie.
– 30% dotyczy umów zawieranych poza lokalem / na odległość;
– 40% dotyczy różnorakich świadczonych
usług.
W przypadku wizyt w domach najczęściej
prawo naruszają przedstawiciele firm świadczących usługi telekomunikacyjne. Sprawy te
stanowią 20% porad udzielanych przez Biuro
Rzecznika. Kolejne 17% dotyczy sprzętu RTV/
AGD, a 15% obuwia.

Jakie nowe przedsięwzięcia zrealizuje instytucja w tym roku?
W maju odbędzie się I edycja DYM FESTIVAL,
realizowana przy współpracy z lokalną oficyną wydawniczą Dym Records. Planujemy zorganizować go m.in. w sali bankowej Arsenału
Kultury. Nową inicjatywą, powstałą na okoliczność 760-lecia Gorzowa, jest także Projekt
760, którego pomysłodawcą jest gorzowski
muzyk Wojciech Brożek. Myślę, że w ciągu
roku jeszcze nie raz Państwa zaskoczymy.

Tomasz Gierczak
Miejski Rzecznik Konsumentów
i Spraw Mieszkańców

Jeszcze o Arsenale Kultury słów kilka
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na Arsenał Kultury nabiera rumieńców. Zakończyliśmy etap
przyjmowania zgłoszeń i kwalifikowania zespołów do udziału
w tym wydarzeniu.
131 ekip z Europy zgłosiło chęć przesłania
opracowań projektowych. Większość z tych
zgłoszeń pochodzi oczywiście od polskich
projektantów, ale zgłosili się także architekci z Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii,
Szwajcarii i Ukrainy. Termin składania prac
upływa na początku lipca i wtedy będziemy
mogli zobaczyć, jak wyobrażają sobie nowy
budynek w centrum naszego miasta architekci - specjaliści od kształtowania przestrzeni.
Osobiście bardzo liczę na ciekawe prace, również w zakresie ukształtowania przyległych
terenów: skweru przed dawnym empikiem
i skweru przy ulicy Jagiełły. To bardzo ważne
z punktu widzenia ładu przestrzennego miejsca.

W tym sezonie Amfiteatr będzie zagospodarowany?

Tymczasem trwają prace projektowe dotyczące wysokiej części budynku „Przemysłówki”.
Jest ona wyłączona z konkursu i będzie stanowić niezależny obiekt, z odrębnym wejściem,
mieszczący funkcje biurowe. Projekt jest niezbędny, ponieważ obiekt wymaga zaplanowania prac remontowych i przystosowania go do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakończenie projektowania w tym zakresie zaplanowane jest na maj.

Dariusz Górny
Architekt Miejski

Latem Amfiteatr funkcjonuje jako Scena na
Scenie. W jej ramach organizujemy koncerty. Staramy się, aby wydarzenia te odbywały
się pod hasłem Kultura Dostępna, czyli jak
najmniejszym kosztem, jeśli chodzi o ceny
biletów. Współpracujemy także przy realizacji
Międzynarodowego Festiwalu Tańca – Przystań dla Tańca. 27 czerwca i 1 lipca odbędą
się koncerty w Amfiteatrze w ramach tego
festiwalu. 30 czerwca, po raz pierwszy na błoniach nadwarciańskich, odbędzie się festiwal
„Romane Dyvesa”, zaś w Amfiteatrze - zakończenie sezonu artystycznego CEA Filharmonii
Gorzowskiej - Zjednoczone Siły Kultury pod
hasłem „W krainie barona cygańskiego”. Mamy
też kilka zamówień od agencji, które wynajmą
w tym sezonie amfiteatr na duże wydarzenia.
Planuje Pani współpracę z innymi gorzowskimi instytucjami kultury?
Oczywiście. Latem, po raz kolejny zorganizujemy plenerowe Kino Letnie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sztuki. Myślę, że musimy
się spotkać wspólnie z dyrektorami instytucji
kultury i poszerzyć oferty tych działań, które
są realizowane w ramach wspólnych pomysłów. Z całą pewnością sztandarową imprezą,
w którą wpisana jest współpraca - nie tylko
z instytucjami - pozostanie Nocny Szlak Kulturalny.
Dziękuję za rozmowę.
Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji
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Pionierzy
Gorzowa
świętują
Ponad sto osób odpowiedziało na
zaproszenie prezydenta miasta do
udziału w spotkaniu z okazji przypadającego 28 marca Dnia Pioniera. Spotkanie poprzedziło złożenie
kwiatów pod pomnikiem Pioniera
na nadwarciańskim bulwarze. Jak
co roku, podczas uroczystości nie
zabrakło wzruszeń, wspomnień
i rozmów o historii powojennego,
polskiego Gorzowa.
Oni budowali Gorzów, z którego możemy być dumni…
Pionierzy Gorzowa to osoby, które po
1945 roku przybyły na gorzowską ziemię, by zamieszkać tu i odbudować
społeczne życie po wojnie. Ich losy są
bardzo różne. – Gorzów na przestrzeni swoich 760 lat miał różne chwile
na kartach historii. Te, które zapisywali gorzowscy pionierzy, były bardzo
trudne – powiedział prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Gorzowscy pionierzy wykazywali się ogromnym zapałem i zaangażowaniem, by zbudować
i stworzyć w mieście normalne polskie
życie po II wojnie światowej. – To dzięki
ich determinacji i poświęceniu możemy dziś mieszkać w pięknym mieście
nad Wartą, takim, z którego jesteśmy
dumni – podkreślił prezydent.
W tym roku spotkanie pionierów było
wyjątkowe z uwagi na prezentację reportażu ze wspólnego pobytu w ośrodku wczasowym w Długiem. Pobyt ten
był zorganizowany dzięki byłej już
dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie Justynie Pawlak, szefowi Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna Augustynowi
Wiernickiemu oraz radnej Grażynie
Wojciechowskiej.
W uroczystości z okazji Dnia Pioniera
wzięli udział gorzowscy radni: przewodniczący Rady Miasta Sebastian
Pieńkowski, z-ca przewodniczącego
Jan Kaczanowski, Jerzy Sobolewski
i Grażyna Wojciechowska, od lat zaangażowani w sprawy gorzowskich
pionierów.

Arsenał Kultury to dwie instytucje - Miejski
Ośrodek Sztuki i Miejskie Centrum Kultury.
Zajmują one dwie kondygnacje niskiej części
budynku, czyli tę, w której funkcjonował bank
oraz nowe części, które powstaną w formie zabudowy plombowej w miejscu przerwy w istniejących pierzejach. W ten sposób uzyskamy
wypełniony zabudową śródmiejski kwartał
o atrakcyjnej funkcji.
Osobiście już nie mogę się doczekać na efekty konkursu. Ale cóż, musimy uzbroić się
w cierpliwość i zaczekać do lipca, kiedy poznamy nowy wizerunek tej części naszego
miasta i nową formę Arsenału Kultury.
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Oficjalnie Dzień Pioniera obchodzony
jest w Gorzowie 28 marca, w rocznicę
ustanowienia w mieście polskiej administracji. W 1945 roku grupa Polaków z Wągrowca, z Florianem Kroenke na czele, przybyła dzień wcześniej
do zdobytego przez armię radziecką
niemieckiego Landsberga i przejęła
władzę w mieście. Pierwszym burmistrzem, a później prezydentem, został
Piotr Wysocki. Rok później Landsberg
oficjalnie i urzędowo nazwany został
Gorzowem Wielkopolskim.
Marta Liberkowska
Wydział Promocji i Informacji
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Kadry Gorzowa
Miejski Ośrodek Sztuki zaprasza na przegląd filmów dokumentalnych pt. „Kadry Gorzowa”.

Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp. zaprasza na

przeGląd filMóW dOkuMentalnych

pt. „KADRY GORZOWA”
2 kwietnia 2017 r., godz. 17:00
Miejski Ośrodek Sztuki, ul. Pomorska 73, wstęp wolny
prOWadzenie:
dr Juliusz Sikorski
WSpółpraca:
Robert Piotrowski – Starter domu historii Miasta,
Wydział kultury i Sportu urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Szczegółowy program przeglądu: www.mosart.pl

www.mosart.pl
http://www.facebook.com/MOS.Gorzow

W programie:
• „A świątynia trwać będzie”, reż. Piotr Libicki, TVP Poznań 2006,
(21 min.)
• Z archiwum Polskiej Kroniki Filmowej z lat 40. i 50. (8 min.)
• Gorzów. Pszczeli szpital; Budowa elektrowni w Gorzowie; Gorzowski makaron; Gorzów ruszył; Więcej jedwabiu; Dzik
• Z archiwum PWiK – lata 70., realizacja: Eugeniusz Reutt (20
min.)
• „Gorzów lata 60.”, TVP Gorzów Wlkp. (2 min.)
• Słowo wstępne: dr Juliusz Sikorski
• „Po tej i po tamtej stronie Odry i Nysy: Gorzów nad Wartą” –
„Panorama” z 6.04.1970 r., archiwum Telewizji NDR (HamburgNiemcy, 14 min.); słowo wstępne: Robert Piotrowski.
• „50 lat Stilonu”, (2001, 11 min.); reżyseria i słowo wstępne: Ryszard Kućko.
Prowadzenie: dr Juliusz Sikorski
Współpraca: Robert Piotrowski – Starter Domu Historii Miasta, Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
Przegląd odbędzie się 2 kwietnia (sobota) o godz. 17:00 w sali
multimedialnej Miejskiego Ośrodka Sztuki przy ul. Pomorskiej 73.
Wstęp wolny.

KINO i SZTUKA
– nowy gorzowski cykl
W lutym w Miejskim Ośrodku Sztuki ruszył nowy
cykl Kino i Sztuka. Łączymy nasze siły, czyli sztukę,
film oraz edukację.
Duży ekran oddajemy artystom wizualnym – autorom filmów pełnometrażowych, dokumentalnych, fabularnych, animacji czy wideo
performance. Wyświetlamy filmy reżyserowane przez kuratorów
oraz artystów, które wychodzą poza ramy tradycyjnego kina. Prezentujemy kino, które jest otwarte na tradycję i eksperyment oraz takie,
które nie jest obojętne na kwestie społeczne. Kino i Sztuka to także
okazja do dyskusji z twórcą filmu – po projekcji kinowej zapraszamy
na spotkania z artystami.
Najbliższy pokaz filmu Karoliny Breguły „Wieża” odbędzie się
11 kwietnia o godzinie 18:00. Po projekcji spotkanie z artystką poprowadzi Marta Gendera.
„Wieża” to musical operowy o grupie ludzi mieszkających w tym samym betonowym bloku i wspólnie planujących budowę wieży z cukru
na swoim osiedlu. Pełna absurdu i niepokoju historia utopijnego projektu nawiązuje do losów powojennej architektury mieszkaniowej,
analizując ją nie z punktu widzenia jej twórców i teoretyków architektury, ale z pozycji użytkownika, mieszkańca modernistycznych
osiedli i obywatela miasta. Wspomnienia pragnień, marzeń i wiary
w nową, lepszą przyszłość zderzone zostają z trudną rzeczywistością oraz sprzecznościami wpisanymi w plany modernistów.
Karolina Breguła (ur. 1979) - artystka multimedialna, autorka instalacji, happeningów, wideo i fotografii. Absolwentka PWSTviT w Łodzi.
Jej prace pokazywane były między innymi w Muzeum Narodowym
w Warszawie, w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, w Jewish Museum w Nowym Jorku czy na 55. Biennale Sztuki w Wenecji. Laureatka
drugiej nagrody w konkursie Spojrzenia 2013 i trzeciej nagrody Samsung Art Master 2007. Laureatka wielu stypendiów, jak stypendium
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendium Młoda
Polska i stypendium Funduszu Wyszehradzkiego. Autorka takich projektów jak Fire-Followers (2013), Biuro tłumaczeń sztuki (2010) czy
Niech nas zobaczą (2003). Mieszka i pracuje w Warszawie.
Miejski Ośrodek Sztuki
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Tramwaj zawodowców

Drzewko różowe z wierszami

Pierwszy dzień wiosny

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
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Sadzimy drzewa

Tramwaj zawodowców

Sadzimy drzewa

Rozdajemy drzewka
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