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Listopad to miesiąc sprzyjający zadumie i refleksji. Pamiętamy w tym czasie o tych, którzy byli dla nas szczególni. I przypominamy
o osobach szczególnych dla naszego miasta.
W numerze również o tym, co nowego powstało w mieście oraz o sukcesach gorzowskich
sportowców na mistrzostwach świata w Katarze.
W imieniu zespołu
redakcyjnego
życzę miłej lektury
Emilia Cepa

Żegnamy
Izabellę Szafrańską-Słupecką
9 listopada po ciężkiej chorobie zmarła Izabella Szafrańska-Słupecka,
była radna Rady Miasta Gorzowa, założycielka i wieloletnia szefowa Zespołu Artystycznego Buziaki.
Przez ponad 35 lat Pani Iza prowadziła Zespół
Artystyczny Buziaki. Była wychowawcą wielu pokoleń gorzowian, którzy – dzięki niej – świat postrzegają przez pryzmat piękna płynącego z tańca. Była pomysłodawcą, choreografem, autorem
piosenek i kierownikiem artystycznym w zespole, który stał się kulturalną wizytówką Gorzowa
w regionie, kraju i poza jego granicami.
Uhonorowana m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria
Artis, tytułem Lubuszanka Roku. Spośród wielu wyróżnień, wyjątkowym jest tytuł Kawalera
Orderu Uśmiechu przyznawany na wniosek
dzieci osobom, których działalność przynosi
im najwięcej radości.
2 października Izabella Szafrańska-Słupecka
została uhonorowana Motylem – Nagrodą Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa. Otrzy-

mała nagrodę za ponad 35-letnią aktywność
i dokonania związane z utworzeniem oraz
prowadzeniem Zespołu Buziaki.
Przypomnijmy fragmenty słów, które padły
podczas tegorocznej Inauguracji Sezonu Kulturalnego:
Działalność Pani Izabelli Szafrańskiej-Słupeckiej to nieoceniony wkład w edukację kulturalną
dzieci i młodzieży. Osoby tańczące w Buziakach
z sentymentem wspominają donośny głos i stukot drewnianych chodaków „Pańci”, która na próbach wyciskała z nich „siódme poty” i z uporem
pilnowała długości każdej kitki. Tancerze podkreślają, że Pani Iza zawsze trzymała dyscyplinę
na zajęciach i wyjazdach. Mimo że nieraz podnosiła głos, czuli z jej strony przede wszystkim
opiekę, troskę i miłość. Oprócz układów tanecznych, nauczyła ich podejścia do życia zgodnego
ze słowami jednej z „buziakowych” piosenek:

Sercem do ludzi idź
drogę na pewno znasz
Tobie otworzą drzwi
gdy w sercu ciepło masz.

Archiwum UM

Mieszkańcy zadecydują
o zmianach

gorzowsku w rozmowie z ekspertem Wojciechem Kłosowskim.

(bpr)
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Dowody pamięci
W ostatnich dniach października, z inicjatywy Towarzystwa Miłośników
Gorzowa, upamiętniono landsberską pisarkę Christę Wolf oraz pierwszego prezydenta Gorzowa Zenona Bauera.
29 października w Wojewódzkiej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta
odbyło się polsko-niemieckie sympozjum upamiętniające Christę Wolf. Podczas spotkania
zastępca prezydenta ds. społecznych Janusz
Dreczka opowiedział o swoim spotkaniu z autorką. Postać pisarki przedstawiła również prezes
Towarzystwa im. Christy Wolf. Po sympozjum na
skwerze przy dawnym Empiku odsłonięto Ławeczkę Nelly – alter ego Christy Wolf z książki
„Wzorce dzieciństwa”, w której Wolf wspomina
swoje rodzinne miasto. Autorem rzeźby jest gorzowski artysta Michał Bajsarowicz.

Oskar Szczypiński, prawnuk Zenona Bauera,
tak wspomniał swojego pradziadka: – Imponował mi olbrzymią wiedzą z zakresu poznawanych przedmiotów, pomagał mi w lekcjach,
a w opowieściach przemycał swoją wiedzę
o mieście. Na co dzień był spokojny, łagodny,
zrównoważony, ale tylko do czasu, gdy trzeba
było walczyć o swoje miasto. Wtedy odzywał
się w nim wojownik. Był dla mnie wzorem do
naśladowania i wielkim autorytetem.
Autorem popiersia jest gorzowski rzeźbiarz
Andrzej Moskaluk. W uroczystości wzięli
udział goście specjalni: rodzina Zenona Bauera oraz byli prezydenci Gorzowa.
(bpr)

Krzysztof Weber

Z kolei 30 października na skwerze przy
ul. Sikorskiego, naprzeciwko magistratu, odsłonięto popiersie Zenona Bauera, przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w latach 1958-69, nazywanego „pierwszym
gorzowskim prezydentem”. – Zenon Bauer był
wizjonerem. Wyprzedził swój czas. To on pokazał nam, jak walczyć o to miasto i jak je ko-

chać. Od dziś będzie spoglądał na nas mieszkańców i na nas urzędników. Będzie pilnował,
czy kontynuujemy jego dzieło – powiedział
prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki podczas
uroczystości.

Manhattan otwarty
16 października północna część Gorzowa wzbogaciła się o nowe miejsce
rozrywki, zakupów i spotkań – galerię handlową Manhattan. Wykonawcą
jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe INTERBUD WEST.
Obiekt powstał w jednej z najbardziej zaludnionych części miasta, zwanej potocznie
Manhattanem. Galeria na charakter familijny
i osiedlowy. Mieści się w niej 65 lokali, m.in.
sale zabaw dla dzieci, kawiarnie i punkty gastronomiczne oraz kino na 900 osób. W przyszłości powstaną tu korty tenisowe. Na najniższym poziomie galerii znajduje się parking na
300 miejsc. Wraz z budową obiektu, powstały ciągi piesze, przystanki autobusowe oraz
nowa droga łącząca ul. Kombatantów i Szarych Szeregów.
Podczas oficjalnego otwarcia wstęgę symbolicznie przecięli: prezes Interbud West Jacek Sowiński, udziałowcy firmy oraz wiceprezydent Gorzowa Jacek Szymankiewicz.
– Chciałbym pogratulować i podziękować.
Pogratulować, bo mimo oczywistych trudności spółka podjęła trud, by dokończyć budowę
obiektu; podziękować, bo spółka wywiązała
się z porozumień i mamy nowe miejsce spot-

kań dla gorzowian. Galeria będzie wzbogacać
ofertę usługowo-handlowo-rozrywkową nie
tylko tego osiedla, ale także Gorzowa i okolic.
– powiedział.
Przypomnijmy. W 2010 r. firma Elektra Plus
podjęła się budowy inwestycji po uchwaleniu
przez Radę Miasta Gorzowa planu zagospodarowania i przeznaczenia tego terenu pod
budowę galerii handlowej. Wówczas został
ogłoszony konkurs na nazwę i wygrała Zielona Przystań. W październiku 2011 r. prace
zostały wstrzymane i inwestor wycofał się.
W czerwcu 2013 r. Interbud West przejął inwestycję, by dokończyć projekt. Firma zaczęła
poszukiwać nowej formuły dla galerii. Wprowadzono liczne przekształcenia do projektu.
W lutym 2015 r. wznowiono budowę. Miesiąc
później prace nabrały tempa, by znaleźć swój
szczęśliwy finał zaledwie po kilku miesiącach,
tj. w październiku.
(ec)



Nowe oblicze
Fizjoterapii
8 października zainaugurowano nowy rok akademicki
Zamiejscowego Wydziału
Kultury Fizycznej. Istotną
częścią uroczystości było
otwarcie budynku dydaktycznego fizjoterapii.
Gości i żaków powitał dziekan ZWKF
dr hab. Leszek Zguczyński. – Dla studentów pierwszego roku to początek
nowego, niezwykłego okresu w ich życiu – powiedział. Przemówienie inau
guracyjne wygłosił JM rektor AWF
prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński.– Zakończony został remont budynku fizjoterapii w Zamiejscowym
Wydziale poznańskiej AWF. Studenci
rozpoczną naukę w świetnie wyposażonych salach wykładowych
i laboratoriach – zaznaczył rektor.
Życzył też studentom, by uczelnia
była dla nich miejscem przyjaznym
i tętniącym życiem. Studenci I roku
złożyli ślubowanie razem ze studentami zaprzyjaźnionego z uczelnią
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład inauguracyjny pt. „Z najnowszych
dziejów miasta Gorzowa” wygłosił
dr hab. Dariusz A. Rymar, dyrektor
Archiwum Państwowego w Gorzowie.
Po tych uroczystościach otwarto
budynek dydaktyczny Fizjoterapii.
Znajdują się w nim pracownie naukowo-dydaktyczne oraz nowoczesne gabinety specjalistyczne, m.in.
termoterapii, kinezyterapii, laseroterapii i krioterapii. – Dotychczas studenci fizjoterapii realizowali zajęcia
w placówkach zewnętrznych. Teraz
w uczelni, w gabinetach wyposażonych w najnowsze urządzenia,
zwłaszcza do masaży i terapii manualnej, mogą przygotować się pod
kątem umiejętności praktycznych
– mówił dr n. med. Janusz Doś z Zakładu Fizjoterapii, konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii.
– Budynek z tak nowoczesnym
sprzętem stwarza uczelni możliwość
otworzenia kierunku dietetyki oraz
II stopnia fizjoterapii, których obecnie brakuje, a w dalszej przyszłości
– nawiązania współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia – zauważył
dr Przemysław Pieczyński, pracownik naukowo-dydaktyczny ZWKF.
Przyłączamy się do licznych gratulacji i życzymy udanego roku akademickiego zarówno kadrze dydaktyczno-naukowej, jak i studentom.
(ec)
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Pierwszy rok za nami...
1 grudnia minie rok od zaprzysiężenia Jacka Wójcickiego na prezydenta Gorzowa. Co wydarzyło się przez
te niemal 12 miesięcy? Jakie zmiany dokonały się w mieście? Oto wybrane przedsięwzięcia. Prezentacja
dostępna jest na miejskiej stronie internetowej www.gorzow.pl/przystan

Krzysztof Weber

Ewelina Chruścińska-Jackowiak

Gorzów PIĘKNIEJE...

Budowę deptaku przy ul. Chrobrego rozpoczęliśmy
od usunięcia barier architektonicznych.

Rewitalizację parków miejskich rozpoczęliśmy
od parku Wiosny Ludów.

Dzięki głosom mieszkańców oddanym w konkursie „Europa
To My” zyskaliśmy Street Workout Park.

3.000 krzewów bukszpanów, 500 krzewów róż, 40.000 cebul
innych kwiatów posadziliśmy w parku Wiosny Ludów.

Staraniami radnych na osiedlu Górczyn powstał
nowy plac zabaw dla dzieci.

Bartłomiej Nowosielski

Bartłomiej Nowosielski

2,8 mln zł przeznaczyliśmy na czystość i zieleń miejską.
Zebraliśmy ponad 110 ton odpadów i przekazaliśmy je do
utylizacji.
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Gorzów się ZMIENIA...

48 mln euro dla mieszkańców otrzymamy w ramach ZIT-ów na:
- przebudowę ul. Kostrzyńskiej
- rewitalizację, w tym budowę Centrum Edukacji Zawodowej
- termomodernizację szkół i działania edukacyjne
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych
- budowę ścieżek rowerowych
- zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego.

Krzysztof Weber

Po 15 latach ul. Dąbroszyńska ma nowe oświetlenie.

Za 2.618.540,35 zł wyremontowaliśmy
chodniki i ulice: Jancarza, Czereśniową, Teatralną, Wybickiego – Łokietka, Koniawską,
Jagiełły, Myśliborską, Junacką i Ryską.

Gorzów staje się EKO...

HNWSQÄ2SUDFRZDQLHLZGURĪHQLH3ODQXJRVSRGDUNLQLVNRHPLV\MQHMGOD0LDVWD*RU]RZD:ONS´MHVWZVSyá¿QDQVRZDQ\SU]H]
QLĊ(XURSHMVNą]HĞURGNyZ)XQGXV]X6SyMQRĞFLZUDPDFK3URJUDPX2SHUDF\MQHJR,QIUDVWUXNWXUDLĝURGRZLVNR

MNIEJ DYMU
PLAN
GOSPODARKI
W CENTRUM MIASTA
NISKOEMISYJNEJ

Podłączyliśmy 714 mieszkań do centralnego ogrzewania,
dzięki czemu powietrze w centrum miasta będzie czystsze.

DLA MIASTA

Krzysztof Weber

Naprawiliśmy 4.650 m² dziur. Pozyskany frez
wykorzystaliśmy do wzmocnienia dróg gruntowych.

Wprowadziliśmy pilotażowy program
montażu liczników czasu na sygnalizacji stałoczasowej
(zakończony pozytywnie).
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Pierwszy rok za nami...

Gorzów dla MIESZKAŃCÓW...

Krzysztof Weber

Gorzów zdaniem MIESZKAŃCÓW...

Krzysztof Weber

Wprowadziliśmy darmowe soboty
w Strefie Płatnego Parkowania.

Archiwum Krzysztofa Webera

Wspólnie wypracowaliśmy Regulamin Konsultacji
Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.

Zmniejszyliśmy limit honorowo oddanej krwi uprawniający
do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską - mężczyźni z 25 litrów na 18 litrów, kobiety - z 18 litrów na 15 litrów.

Bartłomiej Nowosielski

Wprowadzamy modelową rewitalizację.
Więcej na stronach 8-9.

Archiwum Straży Miejskiej

Utworzyliśmy nową linię autobusową nr 128
łączącą Górczyn, Piaski i Staszica.

Pracujemy nad nowymi zasadami i regulaminem
Budżetu Obywatelskiego.
W czasie wakacji Straż Miejska edukowała najmłodszych
rowerzystów. Wydaliśmy Vademecum Rowerzysty.
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Zmieniamy się dla WAS...

Park Róż ożył w tym roku licznymi wydarzeniami. Podczas
majowych festynów, z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
oraz Dnia Dziecka, bawiły się całe rodziny.

Wprowadziliśmy płacenie kartą płatniczą
w Wydziale Komunikacji i Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

Bartłomiej Nowosielski

Gorzów pełen ATRAKCJI...

Dzięki wprowadzonemu procesowi zmiany siedziby Urzędu
racjonalizujemy koszty, oszczędzając rocznie 538 604,16 zł!

Gorzowianie tłumnie powitali wakacje, biorąc udział
w trzydniowym święcie – długo wyczekiwanych Dniach
Gorzowa. Na dwóch scenach wystąpiły zespoły gorzowskie
i gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Koncertom towarzyszyły
liczne atrakcje.

Złożyliśmy projekt rozwoju e-administracji „Rozwój
elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta
Gorzowa Wlkp. oraz udostępnionych danych publicznych”
w ramach OSI priorytetowej – Rozwój Cyfrowy na łączną
kwotę: 8 927 340 zł (wartość dofinansowania 7 588 239 zł).

Na zakończenie wakacji odbyło się „Koniec Lata Party”, które
dostarczyło gorzowianom cały wachlarz niesamowitych
emocji zarówno sportowych, jak i muzycznych. Finałem
weekendu był koncert z gwiazdami polskiej sceny muzycznej.

Wprowadziliśmy niższe stawki czynszów wynajmu lokali,
wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnych przedsiębiorców.

Bartłomiej Nowosielski

Bartłomiej Nowosielski

Krzysztof Weber

W parku odbyły się też dwa festiwale: Kresoviana oraz
Ogólnopolski Festiwal Romskich i Polskich Zespołów TanecznoWokalnych, w których licznie uczestniczyli mieszkańcy.
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Daj łapę!
Ricky to młody, dość specyficzny charakterem pies.
W boksie dużo szczeka na człowieka, nie
zawsze pozwala
się przypiąć
na smycz, ale
jak już wyjdzie
na spacer, jest
kontaktowy
i usłuchany. Nie lubi
jednak, gdy smycz
zaplącze mu się między
łapami – wtedy zaczyna się
szarpać. Ze względu na jego niepewne
zachowanie nie poleca się go do domu
z małymi dziećmi.
Max ma nieciekawą przeszłość – całe swoje
psie życie spędził
na łańcuchu. Teraz
na spacerach
korzysta z każdej
wolnej chwili.
Jest kontaktowy, przywołany
podchodzi do
człowieka. Max jest
strasznie łapczywy
na jedzenie. Nie można
karmić go z ręki. Ma 5 lat.
Nuno trafił do schroniska
zaledwie kilka tygodni
temu. To młody,
a co za tym idzie
bardzo energiczny
pies. Wymaga
domu aktywnego, najlepiej
doświadczonego
w pracy z psami.
Wesoły i kontaktowy. Z pewnością nie
nadaje się do biegania
samopas po podwórku. Ma
dopiero 8 miesięcy.
Nero to pies w typie
huskiego ze specyficznym charakterem. Na spacerze
zdarza się, że
spokojnie idzie
przed siebie, po
czym odwraca się
w stronę przewodnika i podbiega
do niego, warcząc
i szczerząc zęby.
Jeszcze nie zdarzyło się,
by kogoś ugryzł, jednak niełatwo przewidzieć, jak się zachowa. Nie nadaje
się do domu z dziećmi czy osobami
starszymi. Ma ok. 3 lat.
Tekst i zdjęcia
Sara Nizioł

/schronisko.gorzow
http://sioz.pl/OurAnimals
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Mieszkańcy zadecydują
o zmianach
O rewitalizacji z Wojciechem Kłosowskim, ekspertem samorządowym,
doradcą w zakresie rewitalizacji.
W strategii marki „Gorzów Przystań” jest
zawarta teza, że Gorzów ma przyciągać środowiska artystyczne. W tożsamość miasta
wpisują się takie cechy jak: niezależność, unikatowość i kreatywność. Miejsce dla pracowni dla artystów, przystań dla niespokojnych,
twórczych ludzi z pokręconym życiorysem.
Czy jest jakiś pomysł na to, by w rewitalizacji
znaleźć miejsce na podobną koncepcję?
Bardzo podoba mi się takie spojrzenie na tożsamość Gorzowa, jakie zawarto w strategii marki
GORZÓW PRZYSTAŃ. Być może sam jestem takim właśnie niespokojnym duchem z pokręconym życiorysem. Ale o kreatywności mówiłbym
dziś nieco inaczej. Obecnie gospodarka poszukuje kreatywności rozumianej jako życiowa
odwaga do wymyślania rzeczy nowych, niekoniecznie tylko w obszarze sztuki. To może być
także innowacyjność gospodarcza, społeczna,
twórczość naukowa czy techniczna... Myśląc
w takim duchu, mamy dla Gorzowa koncepcję
utworzenia w rejonie ulic: Szkolnej, Teatralnej, Szpitalnej i Warszawskiej czegoś, co określiłbym jako „kwartał kreatywny”. To ma być
właśnie część miasta tętniąca tak rozumianą
twórczością. W niedalekiej przyszłości chcemy
przenieść w rejon ul Szkolnej gorzowskie szkoły artystyczne, w sąsiedztwie jest już przecież
szkoła muzyczna i Młodzieżowy Dom Kultury.
Nieco dalej, na terenie poszpitalnym powstanie
z kolei Centrum Edukacji Zawodowej – unikalne
miejsce kreatywności technicznej, gdzie uczeń

będzie po części sam wyznaczał sobie ścieżkę
edukacyjną, eksperymentował, rozwijał pomysłowość i ciekawość poznawczą. Ważne tu jest
przygotowanie kadr prowadzących tę placówkę – kreatywnych nauczycieli i dyrektorów–wizjonerów. Chcemy też, aby na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie poznawali tu najnowsze
technologie, łączyli się w zespoły i zakładali
start-up’y, by po opuszczeniu murów placówki niektórzy z nich od razu wkraczali w świat
biznesu. Z drugiej strony zlokalizowane blisko
siebie szkoły artystyczne utworzą przestrzeń
na wspólne projekty twórcze. A bliskie sąsiedztwo obu typów szkół – tych zawodowych
i tych artystycznych– da uczniom możliwość
wspólnych, zupełnie nowych przedsięwzięć
artystyczno-technicznych. Nie bez znaczenia
dla kreatywnej atmosfery tego miejsca jest sąsiedztwo teatru, filharmonii i muzeum. Zadbamy, aby przestrzenie między tymi instytucjami
a szkołami były otwarte, aby zapraszały do
nawiązywania twórczych kooperacji. Słowem
– duża, całościowa zmiana.
Szczególnym miejscem w Gorzowie jest ulica Chrobrego, na której kryzys jest widoczny
gołym okiem. To dawna ulica handlowa, która od wielu lat zamiera. Czy jest szansa na to,
by na powrót tchnąć tam życie?
Ja w to głęboko wierzę. Deptak Chrobrego i Kwadrat to na razie priorytetowe projekty w ramach
powstającej koncepcji rewitalizacji Gorzowa.

MIEJSKI PATROL
Strażnicy miejscy już w październiku rozpoczęli patrole na cmentarzu
przy ulicy Żwirowej. Ich głównym zadaniem było zapobieganie kradzieżom elementów nagrobków, kwiatów oraz portfeli, torebek, telefonów
i innych przedmiotów w okresie Wszystkich Świętych.
Podczas rozmów strażnicy instruowali, jak bezpiecznie postępować z mieniem w czasie pobytu
na nekropolii i w środkach komunikacji miejskiej.
Ponieważ udzielane wskazówki w znacznym
stopniu ograniczyły ilość kradzieży, przypominamy najważniejsze:
- na cmentarz zabieramy tylko niezbędne dokumenty, pieniądze, czy przedmioty,
- w środkach komunikacji (w szczególności
w czasie tłoku) torebki trzymamy z przodu,
zamknięciem do siebie,
- nie trzymamy przedmiotów wartościowych
w kieszeniach zewnętrznych.
Strażnicy miejscy przypominają również właścicielom psów o ich podstawowych obowiązkach. Opiekunowie czworonogów muszą raz
w roku zaszczepić zwierzę przeciw wściekliźnie po ukończeniu przez nie 3 miesięcy. Wyprowadzając je w miejsca ogólnodostępne, psy
muszą być na smyczy, a rasy niebezpieczne
– dodatkowo w kagańcu. Zabronione jest pozostawianie ich w miejscach publicznych bez
opieki. Za naruszenie tych przepisów trzeba
się liczyć z karą grzywny do 5 tys. zł.

Archiwum Straży Miejskiej



Do wspomnianych zasad nie zastosował się jeden z gorzowian. Skutkiem tego 6 października
przy ul. Targowej pies ugryzł w rękę 23-letnią
kobietę. Zwierzak biegał bez opieki na parkingu przed pobliskim sklepem. Podczas interwencji strażników świadek zdarzenia wskazał
pobliskie wielorodzinne budynki mieszkalne
jako miejsce, w kierunku którym uciekł pies.
Rozmowy z mieszkańcami pozwoliły ustalić
właściciela psa, który poniósł konsekwencje
prawne. Potwierdzenie faktu szczepienia psa
przeciw wściekliźnie pozwoliło uniknąć poszkodowanej serii bolesnych zastrzyków.
(bpr)

listopad 2015
Planujemy ożywić ten fragment miasta zarówno społecznie, jak i gospodarczo. Projekt zagospodarowania ulicy Chrobrego jako przyjaznego
dla mieszkańców, tętniącego życiem deptaka
miejskiego oraz „Kwadratu” jako śródmiejskiego zielonego skweru o funkcjach integracyjnych
i rekreacyjnych, będzie powstawał nie tylko
dzięki pracy urbanistów i architektów, ale przede wszystkim we współpracy z mieszkańcami,
lokalnymi przedsiębiorcami i wszystkimi, dla
których ten teren jest ważny. Rdzeniem przestrzennym tej koncepcji jest deptak Chrobrego
i Kwadrat, ale tak naprawdę całe Nowe Miasto
będzie rewitalizowane, również społecznie. Program będzie bardzo rozbudowany, ale już dziś
mogę powiedzieć, że jego istotnym elementem
będą działania animacyjno-społeczne: zaangażowanie mieszkańców w wydźwignięcie tego
obszaru z kryzysu. W pierwszej kolejności pójdziemy w teren, spróbujemy wyszukać wszystkie istniejące tam potencjały aktywności i zaprosimy je do współpracy. Wzmocnimy lokalnych
liderów aktywności. Nie będziemy wmawiać
nikomu, że wiemy lepiej, jak ma wyglądać codzienne otoczenie. Spróbujemy kształtować tę
przestrzeń razem z mieszkańcami. Poprzez system mikrograntingu dofinansujemy działania
aktywizujące lokalną społeczność, a w dalszej
perspektywie utworzymy sieć współpracy między liderami. Projekty powinny mieć charakter
cykliczny. Spróbujemy przekonać mieszkańców,
że wnętrza kwartałów nie muszą być zaniedbaną przestrzenią, ale mogą – po ich odpowiednim
zagospodarowaniu – pracować na ich rzecz.
Mogą się tam znajdować funkcje służące bezpośrednio mieszkańcom, lub po prostu przynoszące dochód wspólnotom.
W sierpniu kilkakrotnie spotykał się Pan
z mieszkańcami. Przedstawiał Pan diagnozę
społeczno-gospodarczą Gorzowa. Gorzowianie mówili również o swoich pomysłach na
miasto i zmiany przestrzeni. Jednym z pomysłów, który pojawił się kilkakrotne, było
zagospodarowanie Kłodawki. Czy wykorzysta Pan ten pomysł?



Tak, oczywiście. Pomysł jest znakomity.
W planach jest utworzenie ciągu spacerowego
wzdłuż Kłodawki, od jej ujścia do Warty poprzez Park Wiosny Ludów i dalej przez teren
całego Nowego Miasta aż do ulicy Roosevelta.
Dążymy do tego, by z trasy tej mogli korzystać
również rowerzyści. Zielony korytarz jest bardzo potrzebny tej części Gorzowa.
A co jeszcze pojawi się w programie rewitalizacji?
Program na razie jest w fazie koncepcyjnej,
więc nie wszystko wiadomo. Ale na pewno obszarem rewitalizacji będzie objęta część Zawarcia. To odrębny, bardzo ważny obszar, na
omówienie którego trzeba by pewnie poświęcić drugi taki artykuł. Koncepcja rewitalizacji
Zawarcia dopiero się kształtuje.
Rewitalizacja centrum Gorzowa pociągnie za
sobą z pewnością znaczne zmiany w ruchu
drogowym, Dziś nowocześnie zarządzane
miasta uspokajają i ograniczają ruch samochodowy w centrach, stwarzają preferencje
dla ruchu pieszego i okazuje się, że wówczas
takie centra miast rozkwitają gospodarczo
i ożywiają się społecznie. Miasto żyje przecież dzięki pieszym, a nie dzięki samochodom.
Niemal całe ścisłe centrum Gorzowa będzie
objęte strefą uspokojonego ruchu „Tempo 30”,
a niektóre ulice zostaną dodatkowo oznaczone jako strefa zamieszkania. Jako ekspert
będę rekomendował prezydentowi całkowite
zamknięcie dla ruchu samochodowego fragmentu ulicy Sikorskiego od Chrobrego do Cichońskiego, co otworzy możliwość stopniowego ukształtowania centrum miasta jako
miejsca żywego, kwitnącego gospodarczo,
z czytelnym ładem przestrzennym.
Miarą sukcesu rewitalizacji będzie tak naprawdę pojawiające się stopniowo w najbliższych
latach ożywienie społeczne i gospodarcze
w centrum, oraz widoczna gołym okiem poprawa przestrzeni publicznych, które powinny
stać się przyjazne dla mieszkańców i odpowiadać nie tylko ich potrzebom, ale i marzeniom.
Rozmawiała Emilia Cepa

Co z tą rewitalizacją?
W październiku rząd przyjął Krajową Politykę Miejską – dokument bardzo ważny, zwłaszcza dla miast przygotowujących się do rewitalizacji.
Do obrotu prawnego wejdzie również długo oczekiwana przez samorządy ustawa o rewitalizacji.
Krajowa Polityka Miejska jest dokumentem,
który ma wpływać na relacje między administracją rządową a samorządem terytorialnym.
Adresatem działań czyni ona mieszkańców
miast i ich obszarów funkcjonalnych. Kreśli
ramy przyszłej polityki nie tylko metropolii,
ale również średnich i małych miast, które powinny zmierzać do zrównoważonego rozwoju.
Proponowane podejście do zdefiniowanych
w niej wątków tematycznych ma uratować
miasta przed zgubnym „silosowym” podejściem do planowania i rozwiązywania problemów. Dokument ten daje narzędzia, dzięki
którym działanie w jednym obszarze nie wyrządzi szkód w innym. Politykę miejską należy
tworzyć całościowo i kompleksowo – taki jest
punkt widzenia, który proponuje KPM.
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Kierunek dla samorządów
Celem strategicznym Krajowej Polityki Miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy
oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Jednym z narzędzi wdrażania Krajowej Polityki Miejskiej jest ustawa o rewitalizacji, która
niebawem wejdzie w życie. Dla wszystkich,
którym idea miasta zrównoważonego i przyjaznego ludziom jest bliska, Krajowa Polityka
Miejska to lektura obowiązkowa.
Marta Piekarska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Wątki tematyczne Krajowej
Polityki Miejskiej
- Kształtowanie przestrzeni
- Partycypacja publiczna
- Transport i mobilność
miejska
- Niskoemisyjność i efektywność energetyczna
- Rewitalizacja
- Polityka inwestycyjna
- Rozwój gospodarczy
- Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
- Demografia
- Zarządzanie obszarami
miejskimi
Krajowa Polityka Miejska
zwraca uwagę na:
- przeciwdziałanie tzw.
żywiołowej suburbanizacji, czyli „rozlewaniu się
miast” i promowanie idei
miasta zwartego;
- konieczność inwestowania
na wcześniej zagospodarowanych terenach
(priorytet „brownfields”
nad „greenfields”);
- potrzebę kompleksowej
rewitalizacji składającej się z komponentów
społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych
i środowiskowych;
- udział mieszkańców
w rozwoju miast;
- potrzebę odpowiedzi na
problemy demograficzne
polskich miast;
- rozwój współpracy miast
z otaczającymi je gminami;
- racjonalne gospodarowanie zasobami (ziemi,
wody, środowiska, energii),
poprawę środowiska
w miastach.
Źródło: Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju
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O rodzinnych tradycjach
piekarskich opowiada
Marek Szypiórkowski

11

Wspólnie
pomagamy

Wszystko zaczęło się od dziadka ze strony mamy. Wacław Perka przyjechał do Gorzowa w 1945 roku z Inowrocławia i zajął opuszczone mieszkanie z piekarnią znajdujące się na rogu kamienicy.

Krzysztof Weber
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Jako pierwszy w polskim już mieście uruchomił piekarnię. Mieszkał tam z żoną Eweliną
i trójką dzieci: Zbigniewem, Marianną i Wiesławem. W latach 60. młody uczeń Erhard
Szypiórkowski przyszedł do piekarni Perków
na praktykę. Zakochał się w córce właścicieli.
W 1968 roku wzięli ślub w piekarni, a rok później przejęli ją po rodzicach Marianny. Erhard
miał wówczas 27 lat. Piekarnia zmieniła też
nazwę na „Szypiórkowski”. Marianna zajęła się
sprawami finansowymi, a Erhard – nadzorem
właścicielskim, ale – co być może ważniejsze
– do dziś pilnuje przepisu na kwas, w którym
tkwi sekret smaku chleba. Wyprowadzanie
kwasu wymaga precyzji i pilnowania pewnych
procedur. Gdy obserwuje się Erharda podczas
wykonywania tych czynności, odnosi się wrażenie, że dokładne odmierzanie podstawowych składników kwasu – wody i mąki – ma
w rękach. Jak sam przyznaje, czasem było
ciężko, szczególnie w latach 70., kiedy trudno
było o pracowników i wiele czynności musiał
wykonywać sam. Mimo że czasy się zmieniły
i obecnie w piekarni pracuje zespół ludzi, do
dziś nie był ani razu na zwolnieniu lekarskim.

cze. Wraz z bratem Maciejem każdego dnia we
wczesnych godzinach porannych rozwożą pieczywo do gorzowskich sklepów. Do zadań Macieja należy również fakturowanie. W dni wolne
od szkoły, w dystrybucji pieczywa pomaga im
Mateusz – starszy syn Marka, student towaroznawstwa. Młodszy syn Marka – Michał, obecnie uczeń gimnazjum, planuje pójść w ślady
rodziców i ukończyć Zespół Szkół Gastronomicznych. Siostra Elżbieta oraz Małgorzata
– żona Marka, pracują z klientami, zajmują
się sprzedażą. Każdego dnia wyrabianych
jest prawie 2 tys. różnego rodzaju bochenków
chleba. Warto tu wspomnieć, że klienci piekarni chętnie zamieszczają pozytywne opinie dotyczące nie tylko jakości jej produktów, ale też
jakości obsługi. Klientami piekarni są nie tylko
gorzowianie, ale też mieszkańcy miejscowości oddalonych nawet o kilkadziesiąt kilometrów od Gorzowa. Przyjeżdżają raz w tygodniu
i realizują większe zamówienie. To właśnie te
opinie dają mobilizację do pracy rodzinie Szypiórkowskich.

Marianna i Erhard mają troje dzieci: Marka,
Macieja i Elżbietę. Dziś niemal cała rodzina
pracuje w piekarni. Dzieci od najmłodszych
lat pomagały w prostych pracach – czyściły
blachy, sprzątały. Obecnie Marek zajmuje się
sprawami organizacyjnymi i planowaniem
produkcji. Jako absolwent gorzowskiego „Gastronomika” wprowadził do oferty piekarni
nowe gatunki pieczywa oraz wyroby cukierni-

Dzień w piekarni prowadzonej przez
rodzinę Szypiórkowskich rozpoczyna
się i kończy we wczesnych godzinach
porannych – około godz. 4.00 pieczywo
jest załadowywane, a potem rozwożone do gorzowskich sklepów. Około
godz. 3.00 nad ranem druga zmiana
kończy pieczenie chleba.

(ec)

Historia Filipa chorego na wrodzoną
łamliwość kości i poruszającego się na
wózku chwyciła za serce wielu gorzowian. Zły stan zdrowia nie pozwolił mu
skończyć szkoły średniej, ale Filip marzy o maturze. Innym jego marzeniem
było pokonanie półmaratonu. W dniu
jego urodzin – 15 sierpnia – w gronie gorzowskich biegaczy narodził się pomysł,
aby je spełnić. W półmaratonie razem
z Filipem biegli gorzowianie. Podczas
akcji zorganizowanej przez Fundację Ad
Rem oraz Gorzowskie Centrum Pomocy
Rodzinie udało się zebrać 800 zł.
13 września odbył się festyn rodzinny „Witaj szkoło na wesoło” połączony
z akcją charytatywną dla kilkumiesięcznej Basi oraz Filipa. Festyn był zorganizowany w dwóch miejscach: w parku
Wiosny Ludów oraz w parku przy fontannie Motylia. Proponując mieszkańcom atrakcyjną formę spędzenia czasu
w rodzinnym gronie, mogliśmy pomóc
w walce o zdrowie i życie.
Dzięki współpracy z Fundacją Ad Rem
i Fundacją Serce Dziecka udało się zebrać 2.000 zł dla Filipa i 3.900 zł dla
Basi. Pieniądze na leczenie Basi, która
urodziła się z rzadko spotykaną wadą
serca, GCPR zbierało już w czerwcu.
Wtedy akcja była połączona z festynem
rodzinnym „Powitanie lata” .
29 września w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie instytucji, organizacji
oraz darczyńców zaangażowanych
w organizację festynu „Witaj szkoło na
wesoło”. Lista osób, którym należą się
podziękowania, jest długa: pracownicy
socjalni i asystenci rodziny GCPR, Fundacja Ad Rem, Fundacja Serce Dziecka,
Fundacja Czysta Woda, Stowarzyszenie
Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna,
Miejski Ośrodek Sztuki/Kino 60 Krzeseł, MKRPA, Moto Team Gorzów – motocykliści, MGW Motocyklistki Gorzowa,
PCPR, Klub Sportowy Stal Gorzów, firma VOTUM S.A, Szkoła Pływania HIPCIO,
Cafe Costa, Gorzowski Rynek Hurtowy,
WC Gigant. W festyn zaangażowała się
Komenda Miejska Policji, Komenda
Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
Straż Miejska, a także wokaliści i wolontariusze z Zespołu Szkół Elektrycznych.
Wszystkim serdecznie dziękujemy!
Współpraca pracowników GCPR, stowarzyszeń oraz ludzi z otwartym sercem
przyniosła efekt, który przerósł nasze
oczekiwania. Udało się pomóc Basi
i Filipowi, zaproponowaliśmy rodzinom gorzowskim atrakcyjnie spędzony wspólnie czas, a przede wszystkim
wzmocniliśmy się pozytywną energią
towarzyszącą pomaganiu. Okazuje się,
że „ludzi dobrej woli jest więcej” i choć
„dziwny jest ten świat” – jak śpiewał
Czesław Niemen – to wiara w człowieka
potrafi czynić cuda. Jest radość z pomocy i duma z ludzi gotowych pomagać.
Gorzowskie Centrum
Pomocy Rodzinie
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Biuro Egzekucji Administracyjnej
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: bea@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 740
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
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
Straż Miejska
ul. Przemysłowa 53
e-mail: ksm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 728
po godz. pracy UM - 697 662 343
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Kazimierza Wielkiego 1
e-mail: usc@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 891
Wydział Administracyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wad@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 560
Wydział Audytu Wewnętrznego,
Kontroli i Analiz
ul. Myśliborska 34
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. 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

Wspominkowe zaduszki
,,Śpieszmy się, śpieszmy kochać ludzi
Jak poucza nas poeta ksiądz Twardowski Jan
Oni naprawdę tak umieją odejść nagle
Tak nie wrócić, zawieruszyć się na amen
Zatrzeć ślad…”
Leszek Długosz, Śpieszmy się

Krzysztof Weber

Przewodnik
po urzędzie

Taka idea przyświecała Grażynie Wojciechowskiej, prezes Fundacji Czysta Woda,
która w partnerstwie z Wojewódzką i Miejską
Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta,
Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym i Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej zorganizowała pod patronatem wicewojewody lubuskiego Jana Świrepo uroczystość
„Zaduszki i Wspominki 2015”. Wspomnienie
bliskich pielęgnujących pamięć kresową, którzy już odeszli, odbyło się 2 listopada.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele
stowarzyszeń i towarzystw kresowych, bliscy
i przyjaciele przedwcześnie zmarłych, zaproszeni goście, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie gorzowskich szkół. Podczas spotkania
pełnego zadumy i refleksji uczniowie ZS nr 21,
II LO, IV LO i ZSEl recytowali fragmenty części II
i III „Dziadów” Adama Mickiewicza oraz poezję
kresową Romana Zygmunta Brodowskiego.

O oprawę muzyczną zadbali: Zespół Muzyczny
OK z ZS nr 21, Dariusz Glapa, Oliwia Królikowska z ZS w Bogdańcu. Utwory Fryderyka
Chopina Polonez As-dur op. 53, Marsz Żałobny, Nokturny wykonał Mateusz Dobrowolski.
W programie miejsce miała również prezentacja multimedialna dotycząca wspomnień
o nauczycielach gorzowskich szkół i placówek
oświatowych, którzy odeszli w latach 2014-15.
Na zakończenie uroczystości wicewojewoda
Jan Świrepo, zastępca prezydenta Janusz
Dreczka wraz z Grażyną Wojciechowską i poetą Romanem Zygmuntem Brodowskim przekazali przedstawicielom młodego pokolenia
znicze z ogniem pamięci i tradycji!
Znicze płonęły również w patio biblioteki do
wczesnych godzin rannych dnia następnego.
Fundacja Czysta Woda, (kw)

Wspomnijmy ich jeszcze raz
Kazimierz Krych (zm. 3.12.2014)
Dyrektor Domu Kultury ZWCh „Stilon”,
kierownik Wydziału Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Współtworzył wiele
inicjatyw kulturalnych w mieście.
ks. prałat Witold Andrzejewski
(zm. 30.01.2015)
Duszpasterz akademicki, duszpasterz ludzi
pracy i środowisk sybirackich, pomagał
gorzowskiej Solidarności, wspierał represjonowanych.
Karol Parno-Gierliński (zm. 4.02.2015)
Cygański poeta i rzeźbiarz, poseł do Międzynarodowego Parlamentu Romskiego, autor
cygańskiego elementarza pt. „Miri szkoła”.
Stanisław Lisowski (zm. 8.02.2015)
Wielokrotny mistrz i wicemistrz Polski
w rajdach samochodów terenowych.
Dorota Kurmin (zm. 16.02.2015)
Wieloletnia dziennikarka TVP, zajmowała się
tematyką kulturalną, religijną i społeczną.

ks. kan. Stanisław Garncarz
(zm. 22.03.2015)
Wieloletni proboszcz parafii katedralnej
w Gorzowie.
Christa Greuling (zm. 5.07.2015)
Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Landsbergu.
Ursula Hasse-Dresing (zm. 16.09.2015)
Wieloletnia przewodnicząca Stowarzyszenia
Byłych Mieszkańców Landsbergu.
Izabella Szafrańska-Słupecka
(zm. 9.11.2015)
Radna Rady Miasta Gorzowa, założycielka
i kierownik zespołu artystycznego „Buziaki”.

listopad 2015

Świetlica Jaskółka
Działa od 2009 roku. Powstała z potrzeby sytuacji. Program hospicjum
zakłada objęcie opieką nie tylko chorych, ale także ich rodziny.
W hospicjum odchodziły osoby w różnym wieku, także młode – często mamy i ojcowie, którzy osierocali dzieci. Chodziło o to, by dzieci
otoczyć wsparciem po tak wielkiej stracie. Od
początku działalności świetlicy Jaskółka, skorzystało z jej pomocy ponad 50 dzieci. Pochodzą nie tylko z Gorzowa, ale też z okolicznych
miejscowości. Niektóre z nich założyły już
własne rodziny i wracają jako wolontariusze.
W świetlicy dzieci uczą się, by nie tylko brać,
ale też dawać. Projekt Jaskółka to cały program przeprowadzenia młodej osoby przez
trudną sytuację traumy spowodowaną utratą
członka rodziny. Osobie, która trafia do świetlicy, udzielana jest różnego rodzaju pomoc
związana z niwelowaniem negatywnych skutków żałoby, przede wszystkim pomoc psychologiczna, oferowana przez psychologów
i psychoterapeutów. W świetlicy pracują także
wolontariusze z pedagogicznym przygotowaniem, o różnym doświadczeniu i wykształceniu (m.in. arteterapia, zdrowe odżywianie)
oraz osoby duchowne.
Zajęcia odbywają się w środy. Na początku
spotkania uczestnicy opowiadają, jak minął
im tydzień. Celem spotkań jest wzmocnienie
w uczestnikach poczucia bezpieczeństwa,
poczucia własnej wartości, otwarcie się na relacje z ludźmi. Zajęcia sportowe, artystyczne,
kulinarne pozwalają dzieciom odkryć ich mocne strony, talenty, odnaleźć pewność siebie,
nabyć nowe umiejętności, także te radzenia
sobie w różnych sytuacjach życiowych. Dlaczego Jaskółka? Jaskółka to wolność, to szerokie
horyzonty. Zajęcia są różnorodne ze względu na rozpiętość wiekową dzieci. Najmłodsi
uczestnicy to 4-5 latki. W tym roku szkolnym
każdy miesiąc przypisany jest innemu krajowi. We wrześniu krajem „przewodnim” była

Portugalia, w październiku uczestnicy poznawali kulturę Włoch.
Przez ponad sześć lat działalności świetlicy
wspólnie z uczestnikami wypracowane zostały stałe elementy. W listopadzie odbywa się
msza za osoby zmarłe; w grudniu organizowane jest spotkanie opłatkowe dla uczestników
świetlicy i ich rodzin, a na wiosnę – śniadanie
Wielkanocne. Podczas ferii i wakacji dzieci
biorą udział w obozach i koloniach, w czasie
roku szkolnego – w wycieczkach krajoznawczych. W ostatnim czasie dzieci zwiedziły zamek w Kórniku oraz ZOO w Poznaniu.
Świetlica ma charakter szczególny, ze względu na szczególnych adresatów – osoby będące w żałobie po rodzicach, dziadkach, rodzeństwie. Większość dzieci już wcześniej w różny
sposób zetknęła się z placówką – hospicjum
opiekowało się bliskimi dzieci. Ale do Jaskółki
trafiają także dzieci kierowane przez poradnie,
przez psychologów i pedagogów szkolnych ze
względu na nieumiejętność radzenia sobie
w sferze emocjonalnej, społecznej. Informacje
o świetlicy przekazywane są również przez
tych, którzy wcześniej odwiedzali świetlicę;
teraz dzielą się tym, gdzie można uzyskać pomoc i wsparcie. W zajęciach uczestniczą nie
tylko dzieci, ale także ich opiekunowie.
Świetlica Jaskółka jest otwarta w każdą środę
od 16.00 do 18.30 w Hospicjum przy ul. Stilonowej 21. Jeśli przeżywasz trudny okres związany z utratą bliskiej osoby i potrzebujesz spędzić
czas w miejscu, gdzie płynie pozytywna energia,
poznać uśmiechniętych ludzi, dowiedzieć się,
czym jest niebieska sala, przyjdź! Mile widziane są wszystkie osoby zmagające się z sytuacją
żałoby, szczególnie dzieci. Wstęp wolny.
(ec)
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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
Wydział Inwestycji
ul. Myśliborska 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. 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
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

Archiwum świetlicy Jaskółka

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 55 843
Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Myśliborska 34
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

listopad 2015

Radny po godzinach
O zamiłowaniu do piłki nożnej… z MARCINEM KURCZYNĄ,
radnym Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Archiwum prywatne Marcina Kurczyny (zdjęcie z córką)
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Przewodniczący

Robert Surowiec
Okręg nr 5 (Górczyn)
Platforma Obywatelska
17 listopada, 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
8 grudnia, godz. 15.00-16.30
e-mail: syskazbigniew@wp.pl
tel. 695 577 184
Jan Kaczanowski
Okręg nr 3 (Staszica)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
24 listopada, godz. 15.00-16.30
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540
Sebastian Pieńkowski
Okręg nr 5 (Górczyn)
Prawo i Sprawiedliwość
2 grudnia, 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
4 grudnia, godz. 15.30-16.30
e-mail: stow@wp.pl
tel. 603 289 599
Piotr Zwierzchlewski
KW Ludzie dla Miasta
18 listopada, godz. 12.00-13.00
e-mail: pzwierzchlewski@rada.
gorzow.pl
tel. 95 73 55 540

Jak rozpoczęło się Pana zainteresowanie piłką nożną?
Zainteresowanie piłką nożną w moim przypadku powstało dość naturalnie. W czasach
mojego dzieciństwa większość czasu spędzało się na podwórku, najczęściej grając właśnie
w piłkę. W związku z tym, że wychowywałem
się przy ulicy Sportowej, w bliskim sąsiedztwie stadionu piłkarskiego, naturalne było też
chodzenie na mecze i kibicowanie. Szczytem
ambicji każdego młodego chłopaka w okolicy
było granie w drużynie trampkarzy Stilonu Gorzów. W tym okresie zaczęło się również moje
kibicowanie drużynie klubowej FC Barcelona.
Gdzie można spotkać Pana kopiącego piłkę?
Jak często Pan gra?
Dzisiaj moje kopanie piłki ma charakter czysto
rekreacyjny. Z grupą kolegów gramy na hali
przynajmniej raz w tygodniu. To taki element
dbania o zdrowie i kondycję, ale też wciąż dobra zabawa. Natomiast grającego spotkać mnie
można na turnieju organizowanym w styczniu
z udziałem drużyny radnych. W rozgrywkach
tych uczestniczą też m.in. drużyny dziennikarzy, policji, straży pożarnej, Stali Gorzów.

Czy udało się Panu osiągnąć sukcesy w tej
dziedzinie?
Jako młody chłopak z drużyną trampkarzy
Stilonu wygrywaliśmy regionalną ligę. Dzisiaj
z kolegami z Rady Miasta udaje nam się plasować w najlepszej trójce noworocznego turnieju. Największym sukcesem jest dla mnie
jednak fakt, iż nadal udaje mi się znaleźć czas
i chęć do biegania za piłką.
Czy rodzina podziela Pana pasję? Zaraził Pan
kogoś miłością do piłki nożnej?
Zainteresowaniem piłką nożną udało mi się
zarazić córkę Kingę. Razem oglądamy mecze
w telewizji, ale jeździmy też na ciekawe wydarzenia piłkarskie. W tym roku udało nam się
być w czerwcu na Stadionie Narodowym na finale Ligi Europy. U córki kibicowanie drużynie
Barcelony zaowocowało zainteresowaniem
samą Hiszpanią, krajem, kulturą. Od kilku lat
uczy się też języka hiszpańskiego. Są więc
dodatkowe korzyści tego naszego kibicowania. Całą rodziną, razem z żoną i drugą córką,
oglądamy natomiast ważniejsze mecze polskiej reprezentacji.

Okręg nr 2 (Wieprzyce)

Roman Sondej
Prawo i Sprawiedliwość
e-mail: roms007@wp.pl
tel. 601 870 420

Decyzje
Rady Miasta
28 października
odbyła się XVIII
sesja Rady Miasta.

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

Oto najważniejsze
podjęte decyzje:
(kw)

Tablice upamiętniające Christę Greuling
oraz Ursulę Hasse-Dresing
znajdą swoje miejsce w lapidarium
w parku Kopernika.

Radni wybrali ławników do Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego
w Gorzowie na kadencję 2016-19.

listopad 2015
O zamiłowaniu do sportu i do estetyki miejskiej… z mec. Jerzym Synowcem,
radnym niezależnym Rady Miasta Gorzowa
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Dyżury
Radnych
Halina Kunicka
Platforma Obywatelska
e-mail: halinakunicka@tlen.pl
tel. 605 601 879
Jerzy Wierchowicz
radny niezależny
8 grudnia, godz. 17.00-18.00
e-mail: jerzywierchowicz@op.pl
tel. 603 942 739
Marcin Kurczyna
Sojusz Lewicy Demokratycznej
e-mail: marcin.kurczyna@wp.pl
tel. 502 154 433
Okręg nr 3 (Staszica)

Członkowie Towarzystwa Miłośników Gorzowa – od lewej:
Jerzy Synowiec, Leszek Rybka, Robert Piotrowski, Arkadiusz Grzechociński
Od 11 lat jest prezesem Towarzystwa Miłośników
Gorzowa, organizacji znanej przede wszystkim
z inicjatyw upamiętniania za pomocą pomników
znanych mieszkańców naszego miasta. Zaczęło się w 2004 roku od założenia Społecznego
Komitetu Budowy Pomnika Szymona Giętego.
Następnie w przestrzeni miejskiej pojawiły się
pomniki Edwarda Jancarza, Zacharka, Jana
Korcza i Ernsta Henselera. W ostatnich dniach
października Towarzystwo ufundowało Ławeczkę Nelly – alter ego pisarki Christy Wolf oraz popiersie prezydenta Gorzowa Zenona Bauera.
J. Synowiec działa również w Towarzystwie
Miłośników Polesia, gdyż to kraina jego ojca,
babki i dziadka.
Jego pasją jest hektarowy, kaskadowy ogród
przy domu, w którym jest miejsce i na kawałek
parku z rodzimymi drzewami, i na pielęgnowanie rzadkich gatunków, takich jak drzewo
chusteczkowe, tulipanowiec czy włoski orzech
kalifornijski. Każdego roku startuje w konkursie na najpiękniejszy ogród, organizowanym
przez gorzowski magistrat, zajmując czołowe miejsca. Przyznaje, że pielęgnowanie tak
dużego ogrodu zajmuje dużo czasu i wymaga
wiele poświęcenia.
Jerzy Synowiec pasjonuje się również sportem. Był prezesem gorzowskiej Stali w latach
90. Potem zaangażował się w ożywienie gorzowskiego tenisa stołowego i sukces klubu
Gorzovia. Obecnie jest kibicem i sponsorem
Klubu Sportowego Stilon. Regularnie bywa
na meczach piłkarskich – zarówno tych roz-

grywanych na stadionie przy ul. Olimpijskiej,
jak i wyjazdowych. Od 10 lat jako felietonista
komentuje w lokalnych mediach poczynania
gorzowskich drużyn sportowych. Regularnie
gra w tenisa stołowego z rodziną Kulczyckich
(mistrzami Polski w tenisie stołowym) oraz
ze swoim szwagrem Sławomirem Jachem
(dyrektorem Biblioteki Głównej PWSZ– przyp.
red.), z którym rozegrał już ponad 1.800 pojedynków w cyklach do 100 zwycięstw. A każdy
pojedynek jest zapisywany!
Jerzy Synowiec w latach 80. był zaangażowany w działalność opozycyjną, współpracował z redakcjami pism MKS i regionalnej „Solidarności”, był członkiem
Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Po wprowadzeniu stanu wojennego był uczestnikiem spotkania organizującego Miejski Komitet Strajkowy.
Występował jako obrońca w procesach
politycznych. Współpracował z podziemnymi strukturami związku, zajmował
się również kolportażem wydawnictw
drugiego obiegu. Jako osoba publiczna
prowadzi fanpage na facebooku, gdyż
uważa, że jest to ciekawy sposób komunikowania się z ludźmi. Laureat Nagrody
im. Janusza Słowika (2008). Odznaczony
m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014).

Mirosław Rawa
Prawo i Sprawiedliwość
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
24 listopada, godz. 14.00-15.00
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)

Radni podjęli decyzję o przystąpieniu do przygotowania
projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń; ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Lokalna Uchwała Krajobrazowa pomoże uporządkować przestrzeń miasta oraz przeciwdziałać chaosowi reklamowemu.

Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Miasta za III kwartał 2015r.

Artur Andruszczak
Platforma Obywatelska
1 grudnia, godz. 10.00-11.00
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
9 grudnia, godz. 12.00-13.00
e-mail: pgranat@rada.gorzow.pl
tel. 509 463 968

16

nr 10 / 202

STOP
przemocy!
1 października ruszył program pilotażowy „Razem
przeciwko przemocy w rodzinie” realizowany przez
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Wydział
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.
Program skierowany jest do uczniów
szkół gimnazjalnych. Październikowe spotkania odbyły się w Gimnazjum nr 3. Gimnazjaliści dowiedzieli
się, czym jest przemoc w rodzinie,
gdzie można się zgłosić po pomoc
w sytuacji doświadczania przemocy, poznali kompetencje pracownika
socjalnego, psychologa i policjanta
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

listopad 2015

Gorzów uczcił Niepodległą
11 listopada uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości. W uroczystościach udział wzięli mieszkańcy Gorzowa, posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, służby mundurowe, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz kadeci ZSTiO.
– Chcemy przez to święto ukazać cenę, jaką
ponieśli Polacy, pragnąc, aby powrócił czas
wolności – powiedział bp Stefan Regmunt
podczas inauguracji obchodów Wojewódzkiego Narodowego Święta Niepodległości w katedrze, gdzie odprawiona została msza święta
w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów przemaszerowali pod pomnik
marszałka Józefa Piłsudskiego.
– Niepodległość nie jest dana na zawsze. Wiedzą o tym ci, którzy ją stracili, którzy o nią
walczyli – prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki

tymi słowami rozpoczął opowieść o pamięci,
poświęceniu i historii naszej Ojczyzny.
Pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty oraz wypuszczono w niebo
200 biało-czerwonych balonów.
W drugiej części uroczystości na skwerze
Wolności mieszkańcy mogli obejrzeć sprzęt
wojskowy, miasteczko harcerskie oraz pokaz
grupy rekonstrukcyjnej.
Łukasz Kulczyński

Celem tego cyklu spotkań jest kształtowanie świadomości i postaw młodzieży tak, by umiała prawidłowo reagować na sytuacje przemocowe. By
była empatyczna, umiała odpowiednio postrzegać problem przemocy
w rodzinie i zachować się w sytuacji
doświadczania przemocy.
Zajęcia prowadzone były przez koordynatora procedury Niebieskiej
Karty w Wydziale Prewencji KMP
w Gorzowie, przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
psychologa Gorzowskiego Centrum
Pomocy Rodzinie
Pilotaż programu „Razem przeciwko
przemocy w rodzinie” to kontynuacja
dobrej współpracy Gorzowskiego
Centrum Pomocy Rodzinie i Wydziału Prewencji KMP w Gorzowie Wlkp.
W tym roku zajęcia profilaktyczne
to propozycja dla gimnazjalistów
z Gimnazjum nr 3. Od nowego roku
włączymy inne gorzowskie szkoły.
Ważne jest to, żeby młodzi ludzie
uczestniczyli w projektach profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy.
Profilaktyka przede wszystkim!
Gorzowskie Centrum
Pomocy Rodzinie

P
STO

Teatralna uczta zakończona
Od 7 do 15 listopada odbywały się XXXII Gorzowskie Spotkania Teatralne.
Spektakle bawiły, wzruszały, skłaniały widzów do refleksji.
32. edycja Spotkań rozpoczęła się gorzowską
premierą znakomitego spektaklu „Bal w operze”, a zakończyła monodramem „Danuta W.”
w mistrzowskim wykonaniu Krystyny Jandy.
Przez dziewięć wieczorów na deskach u Osterwy prezentowały się teatry z Łodzi, Warszawy
czy Krakowa. Podczas przeglądu nie zabrakło
też akcentu muzycznego. W piątek odbył się
koncert krakowskiej Piwnicy Pod Baranami.
Każdego roku Spotkania cieszą się niezwykłą
popularnością wśród publiczności. I tym razem gorzowski teatr każdego wieczoru wypełniony był po brzegi. Niektórzy miłośnicy
Melpomeny już z niecierpliwością czekają na
kolejną, przyszłoroczną edycję gorzowskich
Spotkań.
(ec)
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Kieruj się miastem...

fanpage FB C-60

... Anny Witkow, która wraz z mężem prowadzi klub muzyczny C-60. Z energią, uśmiechem, optymizmem i kreatywnością tchnęła
w to miejsce niepowtarzalny klimat. Każdy,
kto się tam wybierze, nie wyjdzie rozczarowany. Koncerty rockowe, spotkania autorskie, stand up’y, w połączeniu z oryginalnym wystrojem i gościnnością właścicieli
sprawiają, że chce się tam często wracać.
W klubowym stylu kieruj się miastem…

Bartłomiej Nowosielski

...aktywności
Na rowerze - najchętniej
Warta i jej okolice.

Bartłomiej Nowosielski

...relaksu
W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej wolne
chwile z synem w poszukiwaniu ciekawych
książek.

...miłości
…kultury

Bartłomiej Nowosielski

...zachwytu
Chyba nie zachwycają
mnie budynki, dużo
bardziej wolę podziwiać
krajobrazy nas otaczające. O ile w samym
Gorzowie uwielbiam
spacery po Parku Róż
(on też się cudownie
zmienia), to chyba wolę
jednak lasy i jeziora
w okolicach Gorzowa.

...sentymentu

...spotkań

Archiwum UM

Archiwum UM

Z sentymentu od zawsze
koncerty w MCK-u,
zawodowo Klub C-60, teatralnie – nowe odkrycie
to Grota Sztuki.

Archiwum UM

Bartłomiej Nowosielski

Z bliskimi z racji dzieci
staramy się zadowolić
wszystkich – najchętniej
kino ze starszym synem
seans filmowy w kinie
60 krzeseł, z młodszym
bajki w Heliosie.

Na pewno kino - lubimy
dobre filmy w babskim
gronie – wybieramy raczej
film, nie kino. Jest nam
obojętne, czy będzie to
Helios, czy kino 60 Krzeseł.
Nie odwiedziliśmy jeszcze
nowego kina w Galerii
Manhattan, ale jak będzie
ciekawy film, to na pewno
to zrobimy.

Z moich miejsc sentymentalnych niewiele zostało:
kina Kopernik, gdzie stałam w olbrzymiej kolejce
na dworze po bilety na
bajkę „Król Lew”, czy pizzerii na Mieszka I (chyba
pierwszej w Gorzowie) już
nie ma, została Śnieżka
przy ul. Chrobrego. Niestety, odwiedzam ją dużo
rzadziej niż kiedyś.

Ewelina Chruścińska-Jackowiak
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WYNIKI
GORZOWSKICH
ZAWODNIKÓW:
Złote medale
Bartosz Tyszkowski
– kula kl F41 (13,43 m) WR
Maciej Lepiato
– skok wzwyż kl F44
(218 cm) WR
Brązowe medale
Łukasz Mamczarz
– skok wzwyż kl F42 (178 cm)
Mateusz Michalski
– 200m kl T13 (21,92 s)
Marek Wietecki
– dysk kl F12 (44,76 m)

listopad 2015

Wrócili z Kataru z medalami!
21 medali, w tym 9 złotych, 5 srebrnych i 7 brązowych. 6. miejsce w klasyfikacji medalowej oraz 11 kwalifikacji paraolimpijskich na Igrzyska w Rio
de Janeiro przywiozła lekkoatletyczna reprezentacja Polski z Mistrzostw
Świata IPC w Doha – Qatar. 5 medali (2 złote i 3 brązowe) zdobyli zawodnicy Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START.
Był to pierwszy start, podczas którego zawodnicy walczyli o kwalifikacje paraolimpijskie
dla kraju na Igrzyska w Rio de Janeiro. Gwiazdą pierwszego formatu reprezentacji narodowej na Mistrzostwach Świata IPC była Barbara Niewiedział, która zdobyła 3 złote medale
(400 m, 800 m, 1500 m). Rekord świata w skoku wzwyż Macieja Lepiaty (218 cm), rekord
świata kulomiotów Bartosza Tyszkowskiego
(13.43) i Janusza Rokickiego oraz rekord Mistrzostw Świata w sprincie na 100 m Michała
Derusa (10.73) to tylko część wielu sukcesów
naszych niepełnosprawnych lekkoatletów.

– To był bardzo udany występ naszej 38-osobowej reprezentacji, która w klasyfikacji medalowej zajęła bardzo dobre 6. miejsce na 100
startujących państw, ustępując takim potęgom
jak: Chiny, Rosja, USA, Wielka Brytania, Tunezja,
a wyprzedzając: Brazylię, Australię, Niemcy
i Francję. Cieszy również zdobycie pierwszych
11 kwalifikacji na Igrzyska Paraolimpijskie
w Rio de Janeiro. Warto dodać, że w Mistrzostwach Świata startowało 13 zawodników gorzowskiego Startu – uważa Zbigniew Lewkowicz, trener-koordynator Kadry Narodowej.
Gorzowski Związek Sportu
Niepełnosprawnych START

V miejsce
Adrian Imianowski
– dysk kl F52 (15,29 m) PB
Marcin Herbut
– skok wzwyż kl T47
(176 cm) PB
Mateusz Wojnicki
– oszczep kl F34 (22,67 m)
Lech Stoltman
– kula kl F55 (11,36 m) PB

Archiwum GZSN START

VI miejsce
Mariusz Pietrucha
– trójskok kl T20 (11,98 m)
VII miejsce
Mariusz Pietrucha
– skok w dal kl T20
(6,77 m) PB
Tomasz Blatkiewicz
– kula kl F37 (13,31 m),
– dysk (44,55 m)
Bartosz Tyszkowski
– oszczep kl F41 (33,35 m)
VIII miejsce
Jakub Rega
– 800m kl T36 (2:25,69)
Marek Wietecki
– oszczep kl F13 (51,67 m)
X miejsce
Maciej Lepiato
– skok w dal kl T44 (6,04 m)
XI miejsce
Mateusz Wojnicki
– kula kl F34 (8,22 m)
XII miejsce
Łukasz Wietecki
– 1500 m kl T13 (2:21,17)

Szkoła dla rodziców
Gorzowskie Centrum Pomocy
Rodzinie rozpoczęło kolejny cykl
spotkań „Szkoły dla rodziców”.
We wrześniu rozpoczęły się warsztaty dla rodzin
w trakcie reintegracji, prowadzone przez asystentów rodziny. Natomiast w październiku ruszyła druga grupa programu skierowana do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
prowadzona przez psychologa i asystenta rodziny Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
Warsztaty „Szkoła dla rodziców” prowadzone
są na kanwie koncepcji T. Gordona oraz książki A. Feber i E. Mazlish „Jak rozmawiać, żeby
dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do
nas mówiły”. Zajęcia mają charakter warsztatów i składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a następnie ćwiczeń
i debaty. Ich głównym celem jest wspieranie
rodziców w radzeniu sobie w codziennych

kontaktach z dziećmi i młodzieżą. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na
wzajemnym szacunku. Pierwsza część programu skupia się na budowaniu prawidłowych
relacji dorosły – dziecko.
Ważnym elementem spotkań jest również zachęcanie rodziców do systematycznego wprowadzania zmian wychowawczych, a następnie
możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy
uczestnikami grupy.
Cykl dziesięciu spotkań programu to szansa dla rodzin na kształtowanie świadomych
postaw i nabycie kompetencji niezbędnych
w procesie wychowania.
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

