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26 sierpnia, jak co roku, czeka nas wielkie sportowe ściganie na Stadionie im. Edwarda Jancarza. Za sprawą kolejnej edycji Speedway Grand
Prix of Poland do Gorzowa przyjadą gwiazdy światowego żużla.
Bilety można kupić na: stal.kupbilety.pl
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1 lipca 2017, godzina 18.28…
To data, którą zapamięta każdy gorzowianin. 1 lipca br. o godzinie 18.28 straż pożarna odebrała wiadomość: - Katedra się pali! Kilka minut później na miejscu pracowało już kilka zastępów straży pożarnej. Z
każdą minutą przybywały kolejne. Wydobywające się spod kopuły katedralnej wieży kłęby dymu oderwały
od zabawy tłumy gorzowian, którzy w tym czasie bawili się podczas trwających „Dni Gorzowa”. Te, zgodnie
z decyzją prezydenta miasta Jacka Wójcickiego, zostały zawieszone, jak się później okazało - odwołane.
Fot. Daniel Adamski

- Trudno byłoby skupić się na zabawie, podczas gdy w centrum z żywiołem walczy
grupa strażaków, ratując symbol Gorzowa,
największy i najstarszy zabytek w mieście
– uzasadniał swoją decyzję prezydent Wójcicki.
Akcja strażaków trwała ponad 20 godzin. W
tym czasie działania były prowadzone z zewnątrz z podnośników i wewnątrz obiektu:
strażacy powoli poruszali się w górę płonącej wieży, próbując zlokalizować źródło
ognia. W sumie, do działań skierowanych
było około 300 funkcjonariuszy. Specjalistyczne drabiny przyjechały do nas m. in. z
Polic i Poznania. Teren działań gaśniczych
zabezpieczali gorzowscy policjanci oraz
strażnicy miejscy. W pełnej gotowości byli
ratownicy medyczni.
Gaszenie katedry trwało do wczesnych
godzin porannych w niedzielę 2 lipca. Później rozpoczęły się działania porządkowe.
Strażacy wypompowywali wodę z wnętrza
kościoła, zbierali pianę gaśniczą wokół budynku, ale przede wszystkim przystąpili do
zabezpieczania konstrukcji katedry. W wyniku czego zdjęta została kopuła i iglica wieży.
Pożar strawił dwie kondygnacje, ale dwie
trzecie wieży zostało uratowane przed
ogniem. W świątyni pracę rozpoczęła komisja, która oceni stan techniczny budynku.

Wpłat na konta parafii katedralnej i Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej
można dokonywać na następujące rachunki bankowe:

81 1020 1954 0000 7602 0101 3754 (rachunek diecezji)
25 1020 1954 0000 7102 0069 8399 (rachunek parafii).
W tytule przelewu należy umieścić dopisek „Katedra”.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy wszystkie wpłaty na ww. konta zwolnił z opłat
Bajm. Show obejrzało 2 262 osoby. Zysk z
biletów, pomniejszony o kwotę podatku VAT,
został przekazany na konto parafii katedralnej.

Msze święte parafii katedralnej do czasu
otwarcia katedry będą odprawiane w budynku dawnej Przemysłówki. Prezydent
Jacek Wójcicki zdecydował o udostępnieniu
pomieszczeń, w których mieścił się bank,
ponieważ rozmowy z właścicielem dawnego Kokosa zakończyły się fiaskiem. Tym samym wielu wiernych nie miałoby szans na
uczestnictwo w mszy świętej.
Tysiące na remont katedry
Uruchomiona 4 lipca br. zbiórka na konta
parafii katedralnej i Diecezji Zielonogórsko –
Gorzowskiej oficjalnie uruchomiła działania
na rzecz finansowego wsparcia odbudowy
katedry. Ale pomoc mieszkańcy oferowali już na kilka godzin po rozpoczęciu akcji
ratowniczo-gaśniczej. Inicjatyw wciąż jest
mnóstwo. Od prywatnych przedsięwzięć po
deklarację organizacji akcji charytatywnych,
koncertów, spektakli i innych.
84 tysiące 192 złote 64 grosze
Zebrane 84 tys. zł to dochód ze sprzedaży
biletów na dwa koncerty charytatywne „Razem dla Katedry”. W piątek 14 lipca wystąpiła Maryla Rodowicz. Bilety na jej występ
kupiło 1 376 osób. Następnego dnia gwiazdą
amfiteatru była Beata Kozidrak z zespołem

Wyjątkowe wsparcie zaoferowali mieszkańcy miasta partnerskiego - Frankfurtu nad
Odrą. W niedzielę 16 lipca br. z rąk nadburmistrza Martina Wilke prezydent Jacek Wójcicki odebrał czek z kwotą 10 tys. euro na
wsparcie remontu katedry. Tego dnia również odbyła się zbiórka publiczna wśród
uczestników Miejskich Dni Hanzy.
Równocześnie nadzwyczajną aktywnością
wykazują się gorzowianie. Jako pierwsi
swoją hojność pokazali kibice żużla. W czasie Indywidualnych Mistrzostw Polski na
Żużlu udało się zebrać 14 tysięcy 383 złote
i 76 groszy! A także prawie 40 euro i 5 koron czeskich. Do Urzędu Miasta zgłaszają
się artyści i przedsiębiorcy, którzy deklarują

pomoc. Już dzień po pożarze artysta plastyk
Jerzy Zgorzałek wystawił swój obraz z katedrą na aukcję i zadeklarował przekazanie
kwoty ze sprzedaży obrazu na konto parafii
katedralnej. Tego samego dnia prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Twórców Kultury
Cygańskiej w Gorzowie Edward Dębicki zapowiedział organizację koncertu charytatywnego dla katedry. Wciąż zgłaszane są
kolejne inicjatywy; żadna nie pozostanie bez
odzewu.
Według straży pożarnej w pożarze nikt nie
ucierpiał, ale trzeba liczyć się z ogromnymi stratami. Określenie zniszczeń, jakich
dokonał żywioł, będzie możliwe dopiero po
zakończeniu działań strażaków. Z zewnątrz
widać, że zniszczona została tarcza zegara,
uszkodzona jest miedziana blacha na kopule i wieżyczce oraz zapewne ich drewniane,
wewnętrzne konstrukcje. Do tego dochodzą
uszkodzenia spowodowane przez wodę wykorzystywaną do walki z żywiołem.
Proboszcz parafii katedralnej ks. Zbigniew
Kobus mówił, że dzięki pracy i ofiarności
strażaków udało się uratować zewnętrzną
część wieży, która nie uległa zawaleniu. Zaznaczył, że będzie wymagała gruntownego
odnowienia.
- Pożar zaatakował przede wszystkim górne
kondygnacje wieży, więc - Bogu dzięki - nie
nastąpiły zniszczenia nawy głównej - podkreślił proboszcz. Duże ilości wody użytej
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do gaszenia pożaru spowodowały zalanie empory organowej i
wszystkich kondygnacji na wieży. - Natomiast nawa kościoła, jak
i prezbiterium są zabezpieczone – podkreślił ks. Kobus.

Fot. Łukasz Alberski / Gazeta Lubuska

Pytany o stan murowanego z cegieł korpusu wieży, przyznał, że
przyjął on ogromne ilości wody. - Na pewno konstrukcja ucierpiała. Natomiast zachowała ona do końca warunki stabilizacji ze
względu na działania, które polegały na ciągłym schładzaniu tej
konstrukcji. Jeżeli miejscowo nastąpiły wypłukania masy, która spajała całą konstrukcję, to musimy sobie uświadomić, że te
mury mają ponad metr szerokości. One są stabilne – powiedział
Klusek.
Marta Liberkowska
Wydział Promocji i Informacji

Choć o świcie pożar katedry został opanowany,
akcja gaśnicza
trwała nadal –
informował szef
lubuskich strażaków starszy brygadier Sławomir
Klusek. Wyliczył,
że
dotychczas
w
działaniach
uczestniczyło
170 strażaków. Z
Poznania wspierało nas 40 kadetów
Szkoły
Pożarniczej, którzy pomagali w sprzątaniu
katedry po pożarze. Komendant lubuskich
strażaków tłumaczył, że istniało zagrożenie
zawalenia się wieży, ale zostało zażegnane.
Wojewoda lubuski Władysław Dajczak zapewnił, że premier nie zostawi Gorzowa bez
pomocy. Poinformował, iż z rezerwy rzeczowej budżetu państwa zostanie zabezpieczona kwota na konieczne prace. Jeszcze w
niedzielę powiatowy inspektor nadzoru budowlanego powołał specjalną komisję, która zajęła się ustaleniem przyczyny pożaru i
oceną stanu technicznego budynku.

Fot. Daniel Adamski

W tym dniu działania nadal były bardzo dynamiczne. Miejskie służby organizowały
zaplecze dla uczestników akcji. Trudności
rozwiązywano natychmiast. Często dzięki
życzliwości mieszkańców, jak np. w przypadku przygotowania ciepłych posiłków.
Wydarzeniem, które kolejny raz pokazało,
jak silną wspólnotą są gorzowianie była zorganizowana na nadwarciańskich błoniach
niedzielna polowa msza święta. Odprawił ją
biskup diecezji Tadeusz Lityński. - Wczorajsze wydarzenia pokazały - jak w kropli wody,
że jesteśmy wspólnotą. W chwili zagrożenia
stanęliśmy obok siebie i ramię w ramię walczyliśmy o serce miasta – katedrę, symbol
Gorzowa - powiedział biorącym udział w
mszy Jacek Wójcicki. Prezydent powiedział
zgromadzonym przed polowym ołtarzem:

Przyjaciele!
Nasza solidarność pokazała siłę wspólnoty,
którą jesteśmy. Widziałem to wczoraj i jestem pewien, że razem sprostamy każdemu
wyzwaniu.
Dziękuję Wam, bo to Wasza postawa dodawała siły strażakom. Będąc tam, na górze,
widzieli Wasze zainteresowanie i wsparcie.
Wiedzieli doskonale, że muszą pokonać żywioł. To Wasza wiara sprawiła, że się udało!
Wszystkie służby stanęły na wysokości zadania. Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska... Jesteście naszym wsparciem, dajecie
nam poczucie bezpieczeństwa. Możemy na
Was liczyć! Dziękuję za Waszą ciężką pracę i
zaangażowanie.
Zawsze powtarzam, że miasto to Ludzie.
Dziękuję!

Fot. Arkadiusz Sikorski

O świcie, w niedzielę 2 lipca, w
Urzędzie Miasta prezydent i wojewoda spotkali się ze służbami
biorącymi udział w akcji, podczas
nadzwyczajnego
posiedzenia
Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego. Podjęte działania
oraz stan zaangażowania prac
podsumowali m.in. komendanci
straży pożarnej, policji i straży
miejskiej. W spotkaniu uczestniczył też ks. Zbigniew Kobus,
proboszcz parafii katedralnej,
Władysław Dajczak, wojewoda
lubuski oraz Sebastian Pieńkowski, przewodniczący rady miasta.
Po przeanalizowaniu sytuacji
prezydent Wójcicki zdecydował
o odwołaniu obchodów Dni Gorzowa. Przeniesiona na wrzesień
została też uroczysta sesja Rady
Miasta.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Zarządzanie Kryzysowe i msza polowa

Ewa Sadowska Cieślak / Rzecznik Prasowy
Wydział Promocji i Informacji
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Kościół Mariacki najcenniejszym
zabytkiem w Gorzowie
Kościół katedralny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest jednym z
symboli Gorzowa oraz najcenniejszym zabytkiem jego historii. Pierwsza wzmianka o istnieniu świątyni pochodzi z 1297 r. Od 1946 r. jest w randze katedry i pełni
funkcję głównego kościoła oraz całej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Razem dla
Katedry z
Rodowicz
i BAJM
Maryla Rodowicz zaśpiewała i zagrała w
piątek, 17 lipca, w gorzowskim amfiteatrze.
To był pierwszy koncert z cyklu „Razem dla
Katedry”. Biorą w nich udział artyści, którzy
mieli wystąpić podczas Dni Gorzowa. Nie wystąpili, ale znów przyjadą do Gorzowa, a dochód z ich koncertów będzie przeznaczony

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Kościół Mariacki jest najstarszą budowlą w Gorzowie. Zbudowany został w drugiej połowie XIII wieku jako
miejski kościół parafialny. Pierwotnie
zaplanowany został jako romańska
bazylika, ostatecznie otrzymał formę
gotyckiej pseudo-bazyliki.

Infografika: Henryk Jan Kustosz, edycja: Robert Piotrowski, 2017

na odbudowę zabytku. Wcześniej prezydent
Jacek Wójcicki podziękował służbom, które
„stanęły na wysokości zadania”. Wymienił
strażaków, policjantów, strażników miejskich
oraz ratowników medycznych. Specjalne podziękowania skierował na ręce pracowników
Miejskiego Centrum Kultury, Ośrodka Sportu
i Rekreacji oraz Urzędu Miasta, zaangażowanych w organizowanie zaplecza dla ratowników. Wyrazy uznania spotkały osoby prywatne, dzięki którym strażacy błyskawicznie
przystąpili do akcji gaśniczej.

powstał album na płycie CD zawierający
16 utworów, do których teksty i melodię
tworzyli gorzowscy uczniowie szkół podstawowych. Muzykę skomponowało trio:
Magda Turłaj, Maurycy Kiebzak-Górski oraz
Wojciech Brożek, którzy na co dzień tworzą
zespół Żółte Kalendarze. Realizatorem projektu było Miejskie Centrum Kultury. Płyta
miała mieć premierę podczas Dni Gorzowa.

Fot. z kolekcji Roberta Piotrowskiego

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Następnego dnia wystąpiła Beata Kozidrak
z zespołem Bajm. Jeszcze przed występem
na scenie pojawili się uczestnicy „Projektu
760”. W związku z jubileuszem 760-lecia
uzyskania przez Gorzów praw miejskich
Świątynia posiada trzy pięcioprzęsłowe nawy przykryte gotyckimi, krzyżowymi sklepieniami. Kościół Mariacki zgodnie
z tradycją pełni rolę martyrium.
Wieża zbudowana została na przełomie XIII i XIV wieku, przylega od zachodu do korpusu kościoła. Posiada siedem kondygnacji, choć pierwotnie było ich tylko pięć. Wzniesiona została na
planie prostokąta o wymiarach 10 x 19 m. W XVII wieku otrzymała ośmioboczną, dwukondygnacyjną nadbudówkę przykrytą barokowym hełmem. Całość ma 40 metrów wysokości. Od
drugiego piętra wnętrze wieży wypełnia drewniana konstrukcja dzwonnicy kościelnej. Dzwony zawieszone są na IV piętrze.
W 1924 r. zawieszono nowe dzwony na miejscu zarekwirowanych podczas I wojny światowej. Na tej kondygnacji ok. 1820 r.
było urządzone dwupoziomowe mieszkanie dzwonnika, który
jednocześnie na zlecenie władz miejskich był strażnikiem nadzorującym bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Piąte piętro jest
jednocześnie poddaszem gotyckiej wieży. Tutaj dobudowano
w XVI wieku ośmioboczną barokową wieżę, wewnątrz której
umieszczono zegar wieżowy. Obecny mechanizm zegara pochodzi z XIX wieku, a zmodernizowany był w XX w.
Dariusz Wieczorek / Wydział Promocji i Informacji
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Przebudowa

Miliony na modernizację
transportu miejskiego

Przebudowa ulicy Kobylogórskiej (II etap), realizowana
w ramach programu rządowego, potrwa do końca tego
roku. Za zadanie ma poprawę
bezpieczeństwa
wszystkich
użytkowników drogi, w tym pieszych i rowerzystów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i osób niepełnosprawnych.

28 czerwca w Ministerstwie Rozwoju zostały podpisane umowy na dofinansowanie projektów w ramach systemu zrównoważonego transportu miejskiego
w Gorzowie Wielkopolskim. Dotacja dla Gorzowa na ekologiczny i nowoczesny
transport miejski wynosi prawie 159 mln zł.

Kobylogórskiej

Wartość projektu wynosi 7.316.655 zł,
dofinansowanie z programu – 3 mln zł.
Dzięki „Programowi rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019” na ulicy Kobylogórskiej zakłada się zwiększenie
płynności ruchu drogowego oraz lepszy dostęp do okolicznych firm.
Nawierzchnia ulicy jest w złym stanie, co przy licznych nierównościach
powoduje tworzenie się kałuż, utrudniając poruszanie się. Z powodu deformacji nawierzchni jezdni, mało
skuteczna jest kanalizacja deszczowa. Ponadto kanały deszczowe są
w złym stanie technicznym, a wpusty
uliczne wymagają regulacji wysokościowej. Chodniki wymagają przełożenia lub wykonania od nowa. W pobliżu szkoły jest bardzo duże natężenie
ruchu samochodowego – znajdujące
się tam przejście dla pieszych będzie
wyposażone w sygnalizację świetlną.
Przy ulicy Kobylogórskiej zlokalizowane są placówki publiczne, tj. szkoła podstawowa nr 4 (liczba uczniów
444) oraz przedszkole miejskie nr 4
(150 dzieci). Teren po stronie wschodniej ulicy Kobylogórskiej w znacznym
stopniu stanowią obszary obiektów
produkcyjnych, składowych oraz
usługowych. Zachodnia strona ulicy
to tereny wielo- i jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Przy skrzyżowaniu z ulicą Krótką znajdują się
pierzeje, wyznaczające zabudowę
miejską z końca XIX i początków XX
wieku, które posiadają historyczne
wartości architektoniczne.

– Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w ciągu najbliższych kilku lat zostanie zbudowana
nowa trasa tramwajowa, która skomunikuje
osiedle Górczyn z centrum miasta – powiedział prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. –
Zakupimy nowe tramwaje, zmodernizujemy
torowiska, wprowadzimy system informacji
pasażerskiej i monitoringu – dodał prezes
MZK Roman Maksymiak.
Dwie umowy
Program „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim” ma
wartość 199.276.871 zł. Dzięki dotacji z Unii
Europejskiej, a umowę w tej sprawie podpisali 28 czerwca w Warszawie prezydent Jacek
Wójcicki i p.o. dyrektora Centrum Unijnych
Projektów Transportowych Przemysław Gorgol, dofinansowanie wyniesie 84.374.394 zł.
W ramach tego programu na zakup tramwajów i infrastruktury technicznej potrzeba 122.475.966 zł. Dotacja z UE wyniesie
74.624.518 zł. Umowę w tej sprawie podpisali
prezes gorzowskiego MZK Roman Maksymiak
i dyrektor CUPT Przemysław Gorgol.

Gorzów na wprowadzenie nowoczesnego
transportu miejskiego potrzebuje 321.752.837
zł. Dofinansowanie unijne, dzięki podpisanym
umowom, wynosi 158.998.912 zł.
Nowa linia, nowe tramwaje
– To bardzo ważny dzień dla gorzowskiego
transportu publicznego. Dzięki przyznanemu
dofinansowaniu w ciągu najbliższych kilku lat
zostanie zbudowana nowa trasa tramwajowa,
która skomunikuje osiedle Górczyn z centrum
miasta – powiedział prezydent Jacek Wójcicki.
Nowa linia tramwajowa będzie biegła ulicami:
Piłsudskiego, Górczyńską oraz Okulickiego do
skrzyżowania z Szarych Szeregów.
Zostaną zmodernizowane istniejące torowiska
wraz z przebudową dróg na ulicach: Kostrzyńskiej, Sikorskiego, Dworcowej, Warszawskiej,
Walczaka i Chrobrego. Ponadto zostanie zakupiony i wdrożony system informacji pasażerskiej i monitoringu.
W pobliżu dworca kolejowego powstanie, w porozumieniu ze spółką Polskie Koleje Państwowe S.A., nowoczesny węzeł przesiadkowy.
Emilia Cepa, Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji

Anna Kowalska Maksymowicz
Wydział Strategii Miasta UM

Nowa atrakcja turystyczna
Fot. Daniel Adamski

Podczas prac remontowych w tzw. Kwadracie znaleziono schron przeciwlotniczy.
- To ciekawa konstrukcja, wydaje się być w dobrym stanie. Eksperci dokonają oceny technicznej obiektu i mam nadzieję, że udostępnimy go mieszkańcom i zwiedzającym – powiedział prezydent Jacek Wójcicki.
Według Ryszarda Kanfonika, inżyniera budownictwa, obiekt służył do ochrony przeciwlotniczej dla
ludności cywilnej. Nie posiada żadnej instalacji, czyli nie był przewidziany jako miejsce dłuższego
pobytu. - Znajduje się w obrębie Kwadratu – powiedział, zaprzeczając plotkom, iż istnieją tunele,
którymi można dostać się na przykład nad Wartę.
Dariusz Wieczorek / Wydział Promocji i Informacji
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Hala będzie stała przy Słowiance
Hala sportowo-widowiskowa będzie postawiona przy Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym „Słowianka”.
– Zostanie wkomponowana w istniejącą już przestrzeń – zapewnił prezydent Jacek Wójcicki.
Hala jest wpisana w wieloletni plan „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu
dla sportu” Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Dzięki temu możemy liczyć na dofinansowanie budowy hali na poziomie 50% kosztów.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest
złożenie przez inwestora do maja 2018 roku
projektu hali wraz z pozwoleniem na budowę.
– Zakładamy, że budowa rozpocznie się
w pierwszym kwartale 2019 roku, dwa lata
później będzie jej otwarcie – poinformowała
Joanna Kasprzak-Perka, prezes CSR „Słowianka”.
Prezydent Wójcicki zapewnił, iż mimo że hala
nie będzie miała rozbudowanej funkcji lekkoatletycznej również lekkoatleci, także niepełnosprawni, będą mogli w niej trenować.
Hala ma mieć 5027 miejsc. Sala główna ma
być przystosowana do przeprowadzenia
przede wszystkim rozgrywek w sportach drużynowych. Obok sali głównej zaprojektowano
pełnowymiarową salę treningową, z której
będą mogli korzystać: Szkoła Mistrzostwa
Sportowego, klasy sportowe innych szkół, czy
gorzowskie kluby sportowe. Sala ta daje możliwość organizacji mini zawodów ze względu
na umiejscowienie w niej małych trybun.
– Układ hali będzie dawał takie możliwości,
że przy każdej dyscyplinie sportu będziemy
w stanie – według sportowych związków
i federacji, bo zasięgaliśmy ich opinie – organizować rozgrywki ligowe. Będą też loże
VIPów, to ważny element ze względu na
sponsorów, którzy wspierają drużyny sportowe. Jeśli chodzi o media, przewidzieliśmy
miejsca bezpośrednio przy trybunie. Zwiedziliśmy wiele hal, zanim przystąpiliśmy
do tej koncepcji, stąd wiemy, że dziennikarze chcą być blisko zawodników i wydarzeń
sportowych. Na wielu halach są pobudowane wysokie szklane boksy, które się w ogóle
nie sprawdzają, my chcemy to zrobić inaczej
– poinformowała Joanna Kasprzak-Perka.
Zakłada się możliwość organizowania w hali
imprez masowych typu koncert z wprowa-

5.027 miejsc to pojemność hali podczas
imprez sportowych w tym:
2.600 miejsc liczy trybuna stała
1.670 miejsc przeznaczono
dla tzw. trybun teleskopowych,
montowanych pod trybuną stałą
757 miejsc liczy trybuna tymczasowa,
rozkładana w miejscu sali treningowej
Pojemność hali dla poszczególnych
dyscyplin sportowych:
5.027 miejsc dla koszykówki i siatkówki
4.673 miejsca dla piłki ręcznej
3.486 miejsc dla futsalu
Podczas koncertu w hali będzie mogło
przebywać do 6.000 osób.
dzaniem ludzi na płytę boiska. Wówczas
miejsce czwartej trybuny będzie stanowiła
pełnowymiarowa scena bez konieczności
budowy jej konstrukcji, jak to ma miejsce
w innych halach w Polsce. W tym celu zaprojektowano wyniesienie podłogi sali tre-

ningowej o 1,5 m powyżej poziomu podłogi
sali głównej. Do obsługi logistycznej imprez
przewiduje się możliwość wjazdu samochodów ciężarowych pod samą scenę.
Obiekt będzie wpisany w otoczenie zarówno
pod względem architektoniczno-krajobrazowym, jak też funkcjonalnym. W celu zintegrowania obiektu z otoczeniem, hala będzie
posiadać dostępną z zewnątrz kawiarnię/
restaurację, z odpowiednim zapleczem
i wglądem na płytę główną boiska, oraz
toalety publiczne dostępne z zewnątrz budynku. W pobliżu holu wejściowego ma być
pomieszczenie z przeznaczeniem na „Strefę
małego kibica”. Przestrzeń ta dedykowana
jest dzieciom również podczas dni, w których nie ma imprezy sportowej.
Kompleks będzie tak zaprojektowany, aby
wtopić się w otaczającą roślinność, minimalizując wycinkę drzew. By zminimalizować
negatywne efekty środowiskowe już teraz
podejmowane są prace, w tym opracowanie
ekspertyzy przyrodniczej i pełnej inwentaryzacji zieleni.
– Pojawiło się kilka koncepcji lokalizacji
hali. Pierwsza dotyczyła terenu na łuku ulicy Słowiańskiej. Głosy mieszkańców i radnych, a także nasze analizy wykazywały, że
tamta lokalizacja byłaby otwarciem nowej
przestrzeni. Domykamy tę przestrzeń, budując halę bezpośrednio przy basenach. To
nam daje kilka atutów. To m.in. lepsze wykorzystanie parkingów. Powstaną one wśród
drzew, co jest istotne, żeby przede wszystkim nie wycinać parku. One będą na co dzień
służyły Słowiance, natomiast w przypadku
większych imprez posłużą hali widowiskowo-sportowej. To także mniejsze problemy
komunikacyjne. Dzięki budowie hali w tym
miejscu z łatwością skomunikujemy ją, budując rondo, które umożliwi lepsze włączenie się do ruchu. – zapewnił prezydent Jacek
Wójcicki.
Dariusz Wieczorek, Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji
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Wiemy, kto zaprojektuje Arsenał Kultury
100 tysięcy złotych nagrody i kontrakt na projekt wykonawczy na przebudowę dawnej „Przemysłówki”
wygrało Atrium Autorskie Studio Architektury Mateusz Urbański z Poznania (Marian Urbański i Mateusz
Urbański) – zdecydował 15 lipca sąd konkursowy.
Według sądu konkursowego, w złożonych
pracach konkursowych zawarte zostały
interesujące rozwiązania przestrzenne,
funkcjonalne i o znaczących walorach estetycznych. Autorzy prac konkursowych
przedstawili szereg odmiennych rozwiązań
funkcjonalnych i przestrzennych dla Miejskiego Ośrodka Sztuki i Miejskiego Centrum
Kultury, lokalizując obie instytucje w poszczególnych koncepcjach:
– jako obiekty przestrzennie od siebie niezależne (rozdział kubatur obu podmiotów
proponowano zwykle w kondygnacjach nadziemnych), rozdzielone wewnętrznym pasażem o układzie północ-południe, łączącym
ul. Wełniany Rynek i skwer przy ul Jagiełły,
– jako jeden obiekt kubaturowy, w niektórych
pracach o rozdzielonych układach funkcjonalnych lub mający wspólne części otwarte
dla użytkowników każdej z instytucji.
Zwycięska praca
Pierwszą nagrodę – 100 tys. zł i zaproszenie do udziału w procedurze udzielenia
zamówienia w trybie z wolnej ręki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla koncepcji przedstawionej w ramach
Konkursu – zdobyło Atrium Autorskie Studio
Architektury Mateusz Urbański z Poznania
(Marian Urbański i Mateusz Urbański).

–

–
–

Nagrodę przyznano za:
– wykształcenie atrakcyjnej nowej wartości
–
–

Wizualizacja: Atrium Autorskie Studio Architektury Mateusz Urbański z Poznania (x3)

–

urbanistycznej w postaci „Pasażu Kultury” zapewniającego połączenie Wełnianego Rynku z plantami i tworzącego
dodatkową przestrzeń do działań kulturalnych;
atrakcyjną formę budynku, właściwie
wpisaną w tkankę miejską z wartościową
odbudową pierzei wzdłuż ulicy Wełniany
Rynek i plant;
dobre wykorzystanie potencjału istniejącej substancji zastanej;
właściwe
ukształtowanie
rozdziału
między MOS i MCK, z uwzględnieniem
– w wypadku MOS – obszaru promocji
sztuki skierowanego ku otoczeniu poprzez transparentne, przeszklone elewacje, zaś w przypadku MCK – skierowanie
percepcji do wewnątrz – do pomieszczeń
i działań, które wymuszają formę izolacji;
intrygujące wprowadzenie światła dziennego do wnętrza budynku MOS;
dobrą skalę zabudowy, w tym interesującą próbę obniżenia i nadania nowej formy
części wysokiej w celu ograniczenia dominacji budynku w zabudowie śródmiejskiej;
interesujące użycie materiałów elewacyjnych nawiązujących do istniejących
w przestrzeni miasta budynków użyteczności publicznej.

Jerzego Gurawskiego z Poznania (Jerzy Gurawski, Błażej Turkowski, Bartosz Gurawski,
współpraca – Mikołaj Milczarek)
Trzecia nagroda – 15 tys. zł
Biuro Projektów Jerzy Lutomski z Łodzi (Mateusz Mazurowski, Mateusz Graczyk, Bartłomiej Skowron, współpraca – Magdalena Leonowicz, Maciej Balcerek)
Czwarta nagroda – 2,5 tys. zł
Pracownia Architektoniczna Ferdzynowie
z Koluszek koło Łodzi (Bożena Ferdzyn, Jacek Ferdzyn, Marcin Klepacz, Maria Pakuła-Tondys, Maciej Miarczyński)
Piąta nagroda – 2,5 tys. zł
Biuro Atelier33 z Wrocławia (Anita Luniak
i Dagmara Oliwa, współpraca – Barbara Wołos, Maciej Szado, Jarek Kaleta)
Nagrody honorowe – wyróżnienia
Pierwsze wyróżnienie
Studio Fikus z Poznania w składzie: prof.
Marian Fikus, Michał Fikus, Barbara Miłowska, współpraca – Zuzanna Wysoczyńska,
Wojtek Fikus, Bartosz Jagielski, Mateusz
Gąsiorek, Almira el Masri, Marta Sowińska,
Łukasz Gąska

Pozostali nagrodzeni
Druga nagroda – 35 tys. zł

Drugie wyróżnienie

ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska

W konkursie udział wzięły 24 prace architektoniczne.

Julia Szenczuk i Olena Nikitenko z Lwowa

W skład sądu konkursowego weszli: jako
przewodniczący Jerzy Grochulski (prezes
Stowarzyszenia Architektów Polskich), jako
sekretarz Tomasz Klimek, architekci Aleksandra Rybak i Andrzej Wójcik oraz Dariusz
Górny (architekt miejski, zarazem prezes
gorzowskiego oddziału SARP), a także Hanna Błauciak (dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury).
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
Dariusz Górny / Architekt Miejski
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Żużel to jest to, co kocham
O tym, jak świat motocykli i emocji sportowych mieszają się, zacierając granice, o pasji, ciężkiej pracy i sukcesach rozmawiamy z Bartkiem Zmarzlikiem - żużlowcem Cash Broker Stali Gorzów, reprezentantem Polski, który
szybkością i sprytem wygrywa, zostawiając rywali w tyle.
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Kandydaci
do nagród
poszukiwani
Prezydent Gorzowa oczekuje
do 4 września br. na zgłoszenia kandydatur do Nagrody
Kulturalnej oraz nagrody honorowej „Mecenas Kultury –
Gorzów Przystań”.
Nagrody zostaną wręczone 12 października br. podczas gali Inauguracji Sezonu Kulturalnego.

Fot. Łukasz Kulczyński (x2)

Nagroda Kulturalna Prezydenta
Miasta
Prezydent przyznaje maksymalnie
dwie Nagrody Kulturalne w jednym
roku kalendarzowym. Laureatów
Nagrody Kulturalnej wskazuje spośród trzech kandydatur rekomendowanych przez Kapitułę.
Jak to się stało, że zacząłeś interesować
się żużlem?
Zobaczyłem kiedyś plakat, że odbędą się zawody w Wawrowie. Pojechałem z rodzicami,
bardzo mi się spodobało, więc porozmawiałem z nimi, czy mogę tak samo jak ci chłopcy
jeździć na żużlu. Od najmłodszych lat lubiłem motocykle, więc można powiedzieć, że
to była miłość od pierwszego wejrzenia.
Żużlowiec uczy się cały czas?
Nie ma dnia, abym czegoś nowego się w tej
dyscyplinie nie nauczył. Postęp następuje z
dnia na dzień, nowe testy, treningi, zawody
przynoszą zawsze nowe wnioski. Zwłaszcza
że jestem jeszcze młodym zawodnikiem to,
jak już wspomniałem, każdy dzień to nowa
lekcja.
Miałeś w tym czasie – kiedy jesteś zawodowym sportowcem – chwile, kiedy chciałeś
porzucić to, co robisz?
Nigdy! Żużel to jest to, co kocham, pasja, w
której się spełniam. Ciężko to nawet nazwać
pracą. To po prostu całe moje życie od rana
do nocy.
Twoja praca wiąże się z licznymi pobytami
poza domem. Czy nie stanowi to dla Ciebie
problemu?
Może jakbym traktował to jako pracę, to
może byłby to jakiś kłopot, ale to moja pasja.
Jak jadę na zawody, to jest to dla mnie jak
nagroda, bo będę mógł się pościgać z ludźmi, którzy tak samo jak ja kochają ten sport.

razem z teamem pracujemy nad sprzętem,
czyścimy, testujemy, montujemy, składamy.
Po południu jest kolejny trening rowerowy lub biegowy, czasami na crossie. Ale to
wszystko uzależnione jest od tego czy jadę
na zawody czy nie. Sytuacja jest po prostu
dynamiczna czasami.
Podczas zawodów często ze swoim teamem działasz pod ogromną presją. Czy
można się uodpornić na takie momenty?
Tego nie da się totalnie wyeliminować. Podczas zawodów napotykamy na niespodziewane sytuacje, na które musimy odpowiednio reagować. Z tym trzeba nauczyć się żyć.
Co ze swojej dotychczasowej ścieżki zawodowej uznajesz za swój największy sukces?
Każdy z osiągniętych etapów mojej kariery
jest tak samo ważny dla mnie. Jak zdobywałem tytuł MIMW w 2010 roku to byłem na początku kariery i wtedy to był najlepszy dzień
w moim życiu. Tak samo ważny jak brązowy
medal IMŚ podczas zawodów SGP w 2016
roku.
Dziękuję za rozmowę.
Z Bartoszem Zmarzlikiem
rozmawiała Estera Kurz

Nagroda może być przyznawana
we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, zarówno za osiągnięcia
artystyczne, jak i sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej
wartości oraz edukacji kulturalnej,
pełnoletniej osobie fizycznej lub
podmiotom, w szczególności stowarzyszeniu, fundacji, instytucji kultury,
związkowi twórczemu lub zespołowi
artystycznemu.
Nagroda Honorowa „Mecenas
Kultury – Gorzów Przystań”
Prezydent przyznaje jedną Nagrodę
Honorową w jednym roku kalendarzowym. Laureata wskazuje spośród kandydatur rekomendowanych
przez Kapitułę.
Nagroda Honorowa „Mecenas Kultury – Gorzów Przystań” może być
przyznana pełnoletniej osobie fizycznej lub podmiotom wyróżniającym się we wspieraniu i promowaniu
życia kulturalnego Gorzowa Wlkp.
Wniosek
Wniosek o obie nagrody może złożyć pełnoletni mieszkaniec Gorzowa Wlkp. lub podmiot, który posiada
siedzibę na terenie Miasta Gorzowa
Wlkp.

Możesz pokrótce przybliżyć naszym Czytelnikom, jak wygląda Twój typowy dzień?
Czy oprócz treningów pracujesz też przy
sprzęcie? Tzn. co dokładnie przy nim robisz?

Wniosek można złożyć bezpośrednio
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta
Gorzowa Wlkp. (parter) ul. Sikorskiego 3-4 lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
w terminie do 4 września br. O terminie złożenia wniosku decyduje data
stempla pocztowego.

Przeważnie dzień zaczynam od treningu
biegowego lub rowerowego. Po treningu

Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
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Sierpniowa „Scena na scenie”
Fot. Agata Rożewska-Czechowicz / Filharmonia Gorzowska

Miejskie centrum kultury zaprasza na kolejny miesiąc ze „Sceną na
scenie”.
Piotr Bukartyk z zespołem
Opowieści o codziennym życiu, pełnym prozaicznych sytuacji i miłości. Każda z nich zamknięta w niebanalnych tekstach i wyjątkowych aranżach muzycznych. Każdy koncert Piotra
Bukartyka to okazja do wyruszenia w podróż w świat muzyki.
Pomimo tego, że artysta związał swoje życie z Gorzowem, to jego twórczość sięga o wiele dalej, poza granice naszego miasta. Od jakiegoś czasu można go usłyszeć między innymi. w audycjach Wojciecha Manna, w radiowej Trójce. Sam określa swoją muzykę jako bezkompromisową, uczciwą i bezwstydną. O tym czy rzeczywiście taka jest, będą miały okazję przekonać
się osoby, które pojawią się 6 sierpnia, o godz. 21.00 na jego koncercie w gorzowskim Amfiteatrze. Bilety w cenie 15 zł do nabycia w kasie MCK ( od 8.30 do 15.30) i przed koncertem.
Kobieta z wydm

Pikniki
chopinowskie

"Powaga i komizm, ciemność i światło, prostota i wyrafinowanie" tak najnowszą płytę Kobiety z wydm podsumował Szczepan Twardoch. Zespół można śmiało opisać jako fuzję miłości
i przyjaźni oraz radości ze wspólnego grania i komponowania.

Filharmonia Gorzowska zaprasza na cykl koncertów plenerowych odbywających się pod hasłem „Pikniki Chopinowskie”.
Niemal do końca wakacji, bo do 27 sierpnia,
muzycy Filharmonii zagrają na Placu Sztuk.
W każdą niedzielę sierpnia od godziny 16.00
przez około dwie godziny piękne zielone tereny wokół Filharmonii zamienią się w miejsce wyjątkowego miejskiego pikniku. Będą
koce, leżaki, a także kawiarenka, w której
serwowane będą słodkości i napoje.
Fot. Daniel Adamski

Cykl "Scena na scenie" to gratka dla fanów dobrej muzyki. A jeśli dobra muzyka, to nie może
zabraknąć również
Błażeja Króla. Tym
razem, po zmroku,
w Amfiteatrze muzyk wystąpi w duecie
ze swoją żoną Iwoną,
a towarzyszyć im będzie perkusista Mateusz Rychlicki. Efekt
tego
połączenia
będzie można usłyszeć w Amfiteatrze
MCK już 19 sierpnia
o godz. 21.00. Bilety
w cenie 15 zł do nabycia w kasie MCK
oraz w kasie przed
koncertem.

W razie niepogody koncerty zostaną przeniesione do budynku filharmonii. Wstęp pozostanie bezpłatny.
CEA – Filharmonia Gorzowska
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Kino po zmroku MotoWeekend po raz trzeci

Gorzów w różowych okularach, cz. II
To druga część filmu dokumentalnego gorzowianki Dominiki Muniak-Szadej. Stary
dom, zapach książek i retro ciuchów, a pomiędzy nimi teatralny talent i buddyjska filozofia. Duch PRL-u zamknięty w czterokołowym wehikule i fascynacje podróżami
koniecznie autobusem. Flet, muzyka, słowa, satyra i dusza jogina. Splendor, włosy
w barszczu, ambient. Czy utalentowany muzycznie sympatyk thrillerów psychologicznych i horrorów również nosi różowe okulary? O tym właśnie dowiemy się z kolejnej
części opowieści o pasjonatach i marzycielach, którzy zdecydowali się nie zdejmować
różowych okularów.
Polska 2016, 40 min.,
dokumentalny, od 12 lat
Komuna, reż. Thomas Vinterberg
Anna ma dość mieszczańskiego życia. Wraz
z mężem postanawia stworzyć hipisowską
komunę w wielkiej willi, która nieoczekiwanie przypadła im w spadku. Członkowie
komuny razem się budzą i zasypiają, wspólnie gotują, jedzą i powierzają sobie sekrety.
Jednak przyjaźń, miłość i tolerancja żyjącej
pod jednym dachem grupy zostaje wystawiona na próbę, kiedy mąż Anny zwierza się
jej ze swoich planów. Chciałby, aby do komuny dołączyła znacznie młodsza dziewczyna,
w której się zakochał.
Dania/Holandia/Szwecja 2016, 111 min.,
obyczajowy, od 15 lat
Kino po zmroku odbywa się w parku Wiosny
Ludów. Początek o godz. 22.00, wstęp wolny.

To już 3. edycja znanej imprezy motoryzacyjnej w Gorzowie. Podobnie jak rok temu, event odbędzie się w centrum Gorzowa na placu
przy samej Warcie (ul. Wał Okrężny). Auta będzie można podziwiać 13
sierpnia w godzinach od 10.00 do 18.00.
Lewe nabrzeże Warty to idealne miejsce
z widokiem na most Staromiejski i bulwar
Wschodni. W jego pobliżu znajduje się strefa rekreacji z piaskiem, największe centrum
handlowe w mieście, stacja benzynowa i co
najważniejsze – mnóstwo zieleni i miejsca,
aby się zrelaksować i cieszyć eventem.
Podczas imprezy odbędzie się konkurs
Show&Shine oraz będzie można obejrzeć
youngtimery i odrestaurowane klasyczne
auta w strefie VIP CLASSICS. Dodatkowo
w czasie trwania imprezy odbędzie się pokaz Car Detailingu oraz oklejania nadwozia
i lamp samochodowych. To wydarzenie ro-

dzinne, przewidziane są także atrakcje dla
dzieci. Gwarantujemy chillout nad malowniczym brzegiem Warty!
Organizator: Rafał Majkel Fiszer, Krystian
Sudak, Mariusz Mario Podgórski oraz Automobilklub Gorzowski. Współorganizator:
WestStance.com
Impreza została objęta honorowym patronatem prezydenta Gorzowa Wlkp. Jacka Wójcickiego.
Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji
na podstawie materiałów organizatora

Materiały organizatora

Ci, którzy nie mieli jeszcze okazji wziąć udziału w plenerowym
kinie po zmroku, 4 sierpnia będą
mieli ostatnią szansę. Miejski
Ośrodek Sztuki wraz w Miejskim
Centrum Kultury tym razem zapraszają na dwa seanse.

Jazda Coolturalna
Miejskie Centrum Kultury zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne warsztaty twórcze pn.
„Jazda Coolturalna”. Warsztaty
odbywają się od poniedziałku
do piątku w godz. od 10.00 do
14.00.
Pierwszy tydzień (31 lipca – 4 sierpnia) to
warsztaty pn. „Jazda teatralna”; drugi tydzień (7-11 sierpnia) to „Eko jazda”; trzeci
tydzień (14-18 sierpnia) to warsztaty taneczne.
Rozkład jazdy:
poniedziałki – boisko Zespołu Szkół nr 13
„Mała Trzynastka”, ul. Paderewskiego 5
wtorki – park Kopernika
środy - „Park Róż”
czwartki – skwer przy ul. Reja / Zapolskiej
piątki – boisko Zespołu Szkół nr 12, ul.
Śląska 20
Miejskie Centrum Kultury
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Warsztaty
rowerowe
dla dzieci
Gorzowska Straż Miejska
w okresie wakacyjnym przeprowadzi cykl warsztatów rowerowych dla dzieci. Ich celem
jest poszerzenie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania
się jednośladami po drogach.
W trakcie każdego spotkania dzieci zostaną zapoznane z ogólnymi zasadami
ruchu drogowego dotyczącymi rowerzystów oraz przejadą tor rowerowy,
by w trakcie strażnicy miejscy mogli
omówić sposoby zachowania się przy
poszczególnych znakach drogowych.
Na zakończenie spotkania dzieci dostaną elementy odblaskowe poprawiające
bezpieczeństwo w trakcie poruszania
się po drodze oraz zostaną poczęstowane jabłkami ufundowanymi przez
Gorzowski Rynek Hurtowy.
Będą też zaprezentowane pojazdy terenowe Fundacji Off Road. Jej członkowie
opowiedzą najmłodszym o wyprawach
samochodowych po Polsce i Europie.
Pierwsze warsztaty miały miejsce
26 lipca w miasteczku rowerowym
w parku Kopernika. Kolejne odbędą się
16 sierpnia o godz. 17.00. Strażnicy
miejscy zapraszają chętne dzieci do
miasteczka rowerowego przy ul. Paderewskiego, w pobliżu filii Szkoły Podstawowej nr 13.
Bolesław Romańczyk
Straż Miejska
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Dorastanie bez przemocy
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Wydziałem
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. realizuje projekt
„Dorastanie bez przemocy”. Projekt jest ukierunkowany na pomoc dla
dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą domową oraz na profilaktykę pierwszorzędową, jako najskuteczniejszą.
Od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 roku istnieje
możliwość skorzystania z konsultacji i porad
dotyczących przeciwdziałania przemocy za
pomocą poczty elektronicznej. Jest ona obsługiwana przez pracowników sekcji ds. przemocy w rodzinie Gorzowskiego Centrum Pomocy
Rodzinie. Pod adresem mailowym profilaktyka.przemoc@gcprgorzow.pl można anonimowo uzyskać porady i informacje m.in. o:
- zjawisku przemocy,
- możliwości uzyskania wsparcia psychologa,
radcy prawnego bądź pracownika socjalnego,
- miejscach, gdzie można zgłosić podejrzenie
przemocy,
- aktualnych przepisach prawa dotyczących
przemocy,
- procedurze Niebieska Karta,
- lokalnych placówkach niosących pomoc na
terenie Gorzowa Wlkp.,
a także porady w indywidualnych przypadkach osób zgłaszających się.
W ramach projektu zaplanowanych jest wiele działań, w tym: rozmowy ze specjalistami
w ramach Dni Gorzowa, pomoc online dzieciom
w trudnych sytuacjach życiowych, konkurs fotograficzny „Jak ze sobą żyjemy? – Relacje
współczesnej rodziny”, zajęcia profilaktyczne
w szkołach z terenu podwyższonego ryzyka
wystąpienia przemocy w rodzinie, targi spędzania czasu wolnego, warsztaty profilaktyczne przeciwdziałające patologiom społecznym
organizowane w ramach Międzynarodowych
Dni Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.

Fot. archiwum GCPR
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Podsumowaniem projektu będą targi spędzania czasu wolnego i warsztaty profilaktyczne
zorganizowane w jednej z gorzowskich galerii
w ramach Międzynarodowych Dni Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci dla uczestników
konkursu fotograficznego oraz przedstawicieli podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na
terenie Gorzowa Wlkp.
Projekt „Dorastanie bez przemocy” realizowany jest w ramach Programu Osłonowego
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie”. W całości jest ukierunkowany na profilaktykę, a celem głównym
jest podniesienie świadomości społecznej
na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz
wskazanie pozytywnych wzorców w zakresie
relacji rodzinnych i spędzania czasu wolnego
przez dzieci i młodzież.
Anna Sadzik
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

Już od 1 sierpnia można składać wnioski
„Rodzina 500+”

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje,
iż 1 sierpnia br. rozpocznie
się składanie wniosków do
programu „Rodzina 500+”.
Wnioski można składać elektronicznie, osobiście lub listownie. W sierpniu zostaną uruchomione dodatkowe
punkty przyjmowania wniosków na
świadczenie wychowawcze, tylko
na drugie i kolejne dziecko, w Galerii
Askana i Manhattan.
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
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Rekordowy budżet obywatelski
W przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 będzie zrealizowanych aż 47 pomysłów mieszkańców!
W ostatnich pięciu edycjach budżetu obywatelskiego
zrealizowano 53 pomysły mieszkańców (w tym 14
jest realizowanych w bieżącym roku). Szósta edycja, tj. Budżet Obywatelski 2018, podwoi tę liczbę!
Taki wynik to efekt porozumienia zawartego przez
mieszkańców podczas spotkań dyskusyjnych w rejonach i decyzja o wyborze 36 inwestycji do realizacji bez głosowania. Do tego należy doliczyć osiem
inwestycji oświatowych – też wybranych w drodze
porozumienia. Ostatnie trzy pomysły zostały wybrane w drodze głosowania, w którym wzięło udział
6.364 mieszkańców. Szczegółowe wyniki głosowania można odnaleźć na www.gorzow.pl w zakładce
Dialog Społeczny, a poniżej podajemy zadania przewidziane do realizacji w przyszłym roku w ramach
kwoty 5.730.000 zł (3.438.000 zł na zadania rejonowe i po 1.146.000 zł na zadania ogólnomiejskie
i oświatowe).
Kategoria ogólnomiejska:
1. Integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych (okolice Filharmonii) oraz poprawa
infrastruktury rowerowej na terenie miasta,
kwota: 1.031.400 zł (707 oddanych głosów),
2. Zawody ekstremalne na skateparku w parku
Kopernika oraz zawody smoczych łodzi na Warcie
(połączony projekt miękki), kwota: 114.600 zł
(440 oddanych głosów).
Kategoria rejonowa:
Zawarcie:
3. Przebudowa ulicy Tkackiej, kwota: 343.149,00 zł
(3.944 oddanych głosów).
Zakanale:
4. Zagospodarowanie
podwórek
przy
ul.
Zbąszyńskiej/Krótkiej/Kobylogórskiej oraz terenu przy ul. Strażackiej, kwota: 343.800 zł.
Śródmieście:
5. Utwardzenie części podwórka w kwartale ul.: 30
Stycznia, Armii Polskiej, Krzywoustego, kwota:
78.179,42 zł,
6. Zagospodarowanie
podwórka
przy
ul.
Wyszyńskiego 20-26, kwota: 77.696,95 zł,
7. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Chrobrego
37-38, Strzeleckiej 12-16, Starej 2, Pocztowej
3-11, kwota: 83.912,99 zł,
8. Rewitalizacja podwórka przy ul. Borowskiego
21, kwota: 81.008,00 zł,
9. Odnowienie podwórka przy ul. 30 Stycznia 2A, ul.
Dąbrowskiego 7a i 7, kwota: 22.065,00 zł.
Piaski:
10. Oświetlenie ul. Bazaltowej, kwota: 165.000,00
zł,
11. Trakt spacerowo-rekreacyjny przy ul. DowboraMuśnickiego, Cegielskiego, Błotnej, kwota:
178.000,00 zł.
Manhattan:
12. Budowa parkingu przy Placu Jana Pawła II,
kwota: 76.500,00 zł,
13. Remont chodników przy ul. Hubala, kwota:
186.136,27 zł,
14. Budowa oświetlenia w rejonie Placu Jana Pawła
II, kwota: 77.000,00 zł.
Wieprzyce:
15. Oświetlenie ul. Zwiadowców i Minerów, kwota:
160.000,00 zł,
16. Oświetlenie części ul. Warzywnej, kwota:
19.000,00 zł,
17. Oświetlenie ul. Witnickiej, kwota: 93.000,00 zł,
18. Oświetlenie części ul. Komandosów, kwota:
71.800,00 zł.

Staszica:
19. Remont chodnika przy ul. Lelewela, kwota:
40.000,00 zł,
20. Remont schodów przy ul. Sportowej 1-3 i ich
oświetlenie, kwota: 22.300,00 zł,
21. Budowa chodnika wzdłuż odcinka ul.
Londyńskiej, kwota: 49.600,00 zł,
22. Budowa chodnika do budynku przy ul.
Marcinkowskiego 97, kwota: 30.000,00 zł,
23. Utwardzenie placu na potrzeby parkowania
przy ul. Staszica 1 a,b,c,d i 3 a,b,c,d, kwota:
66.157,71 zł,
24. Remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja 6266 i utwardzenie placu manewrowego, kwota:
55.000,00 zł,
25. Remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja 10
a,b,c,d, kwota: 35.362,00 zł,
26. Budowa miejsc postojowych przy ul.
Malczewskiego, kwota: 45.000,00 zł.
Górczyn:
27. Zagospodarowanie terenu zielonego na skarpie między ul. Wróblewskiego a Wyszyńskiego,
kwota: 80.000,00 zł,
28. Remont odcinka chodnika przy ul. Czereśniowej,
kwota: 35.400,00 zł,
29. Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów 15,
kwota: 28.000,00 zł,
30. Remont chodnika przy ul. Bohaterów Lenino
1-3, kwota: 53.000,00 zł,
31. Budowa
zatok
postojowych
przy
ul.
Szwoleżerów 1a,b - 7 a,b,c, kwota: 52.000,00 zł,
32. Budowa miejsc parkingowych przy ul.
Bohaterów Lenino, kwota: 40.329,86 zł,
33. Budowa zatoki parkingowej wraz z chodnikiem
przy ul. Wróblewskiego, kwota: 50.000,00 zł.
Osiedle Słoneczne:
34. Budowa chodnika od Al. 11 Listopada przy bloku 130 do ul. Słonecznej, kwota: 13.251,62 zł,
35. Remont schodów od przychodni przy ul.
Gwiaździstej oraz chodnika prowadzącego od
schodów do wieżowca, kwota: 64.900,00 zł,
36. Remont drogi na Placu Słonecznym wraz z budową miejsc parkingowych, kwota: 157.123,00
zł,
37. Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul.
Słonecznej 94, 96, 86-90, 91-95, kwota:
107.514,00 zł.
Dolinki:
38. Remont odcinka ul. Okólnej, kwota: 197.066,81
zł,
39. Remont chodnika przy ul. Zamenhofa, kwota:
145.901,37 zł.
Kategoria oświatowa
40. Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Gim.
nr 7 przy ul. Estkowskiego 3, kwota: 475.000 zł,
41. Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie MP
Integracyjnego nr 27 przy ul. Śląskiej 42, kwota:
350.000 zł,
42. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie ZS nr 12
przy ul. Śląskiej 20, kwota: 50.000 zł,
43. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie ZSTiO
przy ul. Czereśniowej 4 e, kwota: 40.000 zł,
44. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie ZSO nr
16 przy ul. Dunikowskiego 5, kwota: 40.000 zł,
45. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Gim. nr 9
przy ul. Zamenhofa 2 a., kwota: 50.000 zł,
46. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie ZS nr 6
przy ul. Gwiaździstej 14, kwota: 50.000 zł,
47. Modernizacja placu zabaw na terenie PM nr 6
przy ul. Drzymały 18, kwota: 91.000 zł.
Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Poszukiwany /
poszukiwana –

nabór uzupełniający do
komitetów rewitalizacji
Prezydent Miasta zaprasza do
udziału w naborze uzupełniającym do Komitetów Rewitalizacji Centrum, Zawarcie i Słoneczne.
Mieszkańcy, którzy chcą aktywnie włączyć się w działania rewitalizacyjne,
a nie zdążyli w czerwcowym naborze,
mogą zgłaszać swoje kandydatury do
30 sierpnia. Wolne miejsca czekają
w następujących Komitetach:
Centrum – poszukujemy przedstawicieli przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli nieruchomości, organów władzy
publicznej;
Zawarcie – poszukujemy przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji, przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą,
właścicieli nieruchomości;
Słoneczne – poszukujemy przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji, organizacji pozarządowych,
przedsiębiorców i osób prowadzących
działalność gospodarczą, właścicieli
nieruchomości, organów władzy publicznej.
Gdzie szukać informacji?
Więcej szczegółów o Komitecie Rewitalizacji, w tym zasady wybierania jego
składu, zasady działania oraz formularz zgłoszenia, znajdują się na stronie
www.gorzow.pl w zakładce Program
Rewitalizacji. Zapraszamy również do
bezpośredniego kontaktu z Biurem
Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
mieszczącym się przy ul. Sikorskiego
5. Tam również dostępne są formularze
zgłoszeniowe.
Marta Piekarska / Biuro Konsultacji
Społecznych i Rewitalizacji
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Dyżury
radnych

Decyzje radnych
Czerwcowa sesja Rady Miasta Gorzowa Wlkp. poświęcona była w dużej
mierze nazewnictwu gorzowskich ulic, rond, skwerów. Podczas XLVI sesji, która odbyła się 28 czerwca, radni podjęli następujące uchwały:

Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta spotykają się
z mieszkańcami w Urzędzie Miasta
Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4,
I piętro, pok. nr 217

Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie w 2018
roku zobowiązań na sfinansowanie termomodernizacji budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną przy ul. Walczaka 1a w kwocie
320.000 zł oraz na budowę drugiej jezdni ulicy
Myśliborskiej w kwocie 2.000.000 zł.

Przewodniczący

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

Radni podjęli uchwały w sprawie nadania
nazw:
* Zenona Bauera - skwerowi położonemu
pomiędzy ulicami Wawrzyniaka a Przemysłową;
* Księdza Piotra Sadownika - rondu na
skrzyżowaniu ulic Towarowej i Fabrycznej;
* Barlineckie - rondu na skrzyżowaniu ulic
kard. Stefana Wyszyńskiego i Górczyńskiej;
* Szpitalne - rondu na skrzyżowaniu ulic
kard. Stefana Wyszyńskiego i Dekerta.
* Poleska - ulicy odchodzącej od ul. Podmiejskiej w kierunku północnym, wzdłuż granic
miasta.
Radni podjęli uchwałę w sprawie usunięcia
tablicy upamiętniającej postać gen. Nikołaja
Bierzarina, znajdującej się na terenie parku
Siemiradzkiego w pobliżu amfiteatru. W to
miejsce stanie tablica poświęcona „Pamięci
Ofiar Rzezi Wołyńskiej”.

Wiceprzewodniczący

Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Ludzie dla Miasta
e-mail: syskazbigniew@wp.pl
tel. 695 577 184
Robert Surowiec
Okręg nr 5 (Górczyn)
Platforma Obywatelska
e-mail: surowiec.robert@gmail.com
tel. 95 73 55 540
Jan Kaczanowski
Okręg nr 3 (Staszica)
Gorzów Plus
22 sierpnia, godz. 15.30-16.30
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 608 077 756
Okręg nr 1 (Zawarcie)

Maria Surmacz
Prawo i Sprawiedliwość
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
29 czerwca, 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

Radni wyrazili zgodę na umieszczenie tablicy
pamiątkowej poświęconej księdzu Witoldowi
Andrzejewskiemu na frontonie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul.
Puszkina 31. O zamieszczenie tablicy wnioskowało Stowarzyszenie Absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego im. ks. Witolda
Andrzejewskiego.
Rada Miasta wyraziła zgodę na wzniesienie
pomnika Edmunda Migosia przy ul. Fabrycznej. Pomnik sfinansuje Klub Sportowy „Stal
Gorzów”.

Radni przyznali Odznaki Honorowe Miasta
Gorzowa Wlkp. osobom i podmiotom:
1. Kazimierz Milanowski – wieloletni prezes
klubu Orlęta;
2. Tadeusz Sienkiewicz – prezes salonu Auto-Bis przy ul. Olimpijskiej;
3. Jerzy Szeligowski – właściciel firmy Bokaro;
4. Jan Julian Świeszczak – właściciel Firmy
Ochrony Mienia „Herkules”;
5. Piotr Tadeusz Wiśniowski – współwłaściciel firmy DXP Budownictwo;
6. Józef Włosek – pracuje w budownictwie,
pełniąc odpowiedzialne funkcje na budowie i w projektowaniu;
7. Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika – w tym roku
szkoła obchodzi jubileusz 60-lecia funkcjonowania.
Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji

Pomóżmy Mikołajowi!
Na prośbę radnej Grażyny Wojciechowskiej zwracamy się z apelem
o pomoc dla chorego 16-letniego Mikołaja, ucznia Zespołu Szkół nr 12
im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie.

Fot. archiwum domowe rodziny Mikołaja

Okręg nr 2 (Wieprzyce)

Paweł Ludniewski
Prawo i Sprawiedliwość
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
Marcin Kurczyna
Gorzów Plus
e-mail: marcin.kurczyna@wp.pl
tel. 502 154 433

Radni nadali honorowe obywatelstwo Miasta
Gorzowa Wlkp. Alfredzie Markowskiej, znanej
jako Babcia Noncia. Urodziła się w wędrownym taborze cygańskim. Jej rodzina została
wymordowana podczas II wojny światowej.
W wieku 16 lat wyszła za mąż, była więziona
z mężem w gettach w Lublinie, Łodzi i Bełżcu.
Po ucieczce z getta ratowała dzieci romskie
i żydowskie z miejsc pogromów i transportów do obozów. Ocaliła około pięćdziesięcioro dzieci. Od 1964 roku mieszka w Gorzowie.
W 2006 roku odznaczono ją Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
W 2016 roku otrzymała od Miasta mieszkanie
na własność. 31 maja br. na ścianie Szkoły
Podstawowej nr 1 odsłonięto mural z jej wizerunkiem. Dla gorzowian stała się wzorem
służby drugiemu człowiekowi, niezależnie od
pochodzenia.

Mikołaj wskutek wirusowego zapalenia mózgu choruje na padaczkę lekooporną objawową i aby
żyć potrzebuje jak najszybciej przeszczepu komórek macierzystych. Musi zebrać jak najszybciej
kwotę 78 000 zł. Wesprzeć Mikołaja można wysyłając SMS
na nr 72365 o treści S6165
(koszt 2,46 brutto, w tym VAT).
Wszystkie informacje o Mikołaju znajdują się na stronie
www.siepomaga.pl/mikolajbielicki.
Grażyna Wojciechowska
Prezes Fundacji Czysta Woda
Radna Rady Miasta Gorzowa
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Ambasadorowie w Gorzowie
23 czerwca odwiedził Gorzów ambasador Tajwanu Henry Ming-Jeng. Wizyta
delegacji z Tajwanu ma służyć istniejącej współpracy, a także nawiązaniu nowych relacji gospodarczych.
Fot. Łukasz Kulczyński (x2)

która usprawniłaby komunikację kolejową Gorzowa z Niemcami.

– Przedstawiliśmy nasze warunki i oczekiwania.
Pan ambasador zaprezentował kilku inwestorów,
którzy szukają miejsca na swój biznes – poinformował prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.
Dyplomata z Tajwanu spotkał się też z członkami Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Gorzowscy przedsiębiorcy przedstawili swój
biznesowy potencjał i informacje gospodarcze
o naszym mieście, a Henry Ming-Jeng Chen –
oczekiwania i potrzeby inwestorów z Tajwanu.
Tajwańskiemu ambasadorowi towarzyszyła gorzowska posłanka na Sejm Krystyna Sibińska,
która należy do Polsko-Tajwańskiego Zespołu
Parlamentarnego.

Rozmowy dotyczyły także nauki języka niemieckiego w gorzowskich szkołach podstawowych.
Gorzowianie znający dobrze język niemiecki mogliby liczyć na dobre warunki pracy w firmach
na pograniczu polsko-niemieckim. Tym samym
zacieśniłaby się współpraca biznesowa między
Polską a Niemcami. Ambasador Niemiec Rolf
Nikel zadeklarował pomoc. Wspomniał również
o promującym naukę i kulturę Niemiec w Polsce
Instytucie Goethego.
Prezydent Jacek Wójcicki przedstawił plany
związane z Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, które ma być innowacyjną i wzorcową szkołą
zawodową w skali naszego kraju.
Tematem spotkania były również liczne wspólne polsko-niemieckie przedsięwzięcia z zakresu kultury, sportu i biznesu w ramach Programu
Współpracy Interreg VA.
Tomasz Gierczak / Pełnomocnik prezydenta miasta
ds. współpracy międzynarodowej

Była to druga wizyta zagranicznego dyplomaty
w ostatnich miesiącach. W maju nasze miasto
odwiedził ambasador Republiki Federalnej Niemiec Rolf Nikel. Rozmowy dotyczyły możliwości
wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia
zawodowego i współpracy biznesowej.
Podczas spotkania poruszany był temat połączeń
kolejowych między naszym miastem a miastami
niemieckimi. Prezydent Jacek Wójcicki zwrócił
uwagę na potrzebę elektryfikacji linii kolejowej,

Zadatek a zaliczka
Zadatek czy zaliczka? Z praktyki Miejskiego Rzecznika Konsumentów wynika,
że konsumenci nadal mają problem z rozróżnieniem tych dwóch form płatności.
To dwie różne, często mylone ze sobą, bądź traktowane jednoznacznie instytucje występujące
w polskim prawie. Takie przedpłaty są wymagane przez sprzedawców wtedy, gdy skorzystanie
z usługi, czy wydanie produktu odbędzie się za
jakiś czas. Stanowią one gwarancję dla konsumenta, że dojdzie do realizacji usługi, a dla przedsiębiorcy – że dostanie zapłatę. Między zadatkiem
a zaliczką jest zasadnicza różnica, ale dopiero
w momencie niewykonania umowy przez którąś
ze stron. Konsekwencje wynikające z nieznajomości przepisów dotyczących tych instytucji mogą
okazać się dla nas nieprzyjemne.
·

·

Ustal konkretnie z przedsiębiorcą, czy wpłacasz zaliczkę, czy zadatek. O tym, czy kwota
wpłacona przez nabywcę stanie się zadatkiem czy zaliczką, zawsze decyduje wola
stron zawierających umowę. Wpłaconą kwotę uznajemy za zaliczkę tylko w sytuacji, gdy
wynika to jednoznacznie z zawieranej umowy.
W przypadku braku odpowiedniego określenia
w umowie, każda inna przedpłata będzie stanowić zadatek.
Kwota – zaliczka, zadatek nie mogą odpowiadać 100% wynagrodzenia za zamawianą
usługę. Z właścicielem hotelu, czy fachowcem

·

·

·

·

ustal wcześniej, jaki procent kwoty trzeba zapłacić.
Gdy dojdzie do wykonania umowy, płacisz
cenę pomniejszoną o wcześniej wpłaconą zaliczkę, czy zadatek.
Rezygnacja konsumenta: jeżeli zrezygnujesz
z usługi po wpłacie zaliczki – możesz liczyć
na jej zwrot. Gdy wpłaciłeś zadatek i zmieniłeś
zdanie – wykonawca ma prawo go zatrzymać
w takiej wysokości.
Rezygnacja przedsiębiorcy: jeżeli umowa nie
zostanie wykonana z winy przedsiębiorcy, np.
hotel odwoła rezerwację, to wysokość kwoty,
którą odzyskasz, zależy od tego, czy wpłacałeś
zadatek czy zaliczkę. Zaliczka – jest zwracana
klientowi w takiej wysokości, w jakiej została
wpłacona. Zadatek – wykonawca zwraca w podwójnej wysokości.
Okoliczności nadzwyczajne: Jeśli niewykonanie usługi nastąpiło wskutek okoliczności, za
które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność
obie strony, wtedy zadatek lub zaliczka zostają
zwrócone konsumentowi.

Tomasz Gierczak
Miejski Rzecznik Konsumentów i Spraw Mieszkańców

nr 7 / 221

15

Dyżury
radnych
Okręg nr 3 (Staszica)

Tomasz Rafalski
Prawo i Sprawiedliwość
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: t_rafalski@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
po ustaleniu tel. terminu spotkania
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: k.kochanowski76@gmail.com
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
Okręg nr 5 (Górczyn)

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
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Przewodnik
po urzędzie

Honorowy Obywatel
Gorzowa: Stanisław Żytkowski

Architekt Miejski
Dariusz Górny
e-mail: dariusz.gorny@um.gorzow.pl
tel. 602 491 302

Na co dzień prowadzi kancelarię adwokacką. Był uczestnikiem wydarzeń Marca
1968. Od 1980 r. należał do „Solidarności”. W stanie wojennym był internowany,
a w 1984 r. – więziony. W latach 1989-1991 pełnił funkcję senatora I kadencji.
Był współzałożycielem Gorzowskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, któremu przewodniczy od 1998 r. W latach 90 sprawował mandat
radnego gorzowskiej rady miejskiej. W 2010 r. nadano mu Honorowe Obywatelstwo Gorzowa Wlkp. Rok później został odznaczony Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych
w Polsce oraz za znaczące osiągnięcia w działalności publicznej i społecznej.

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

spektywy miasta można to wszystko oceniać różnie.
Ja się tego nie podejmuję, ale mnie zniechęcało to
kolejny raz do bezpośredniego udziału w polityce.

Straż Miejska
ul. Łokietka 22
e-mail: ksm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 728
po godz. pracy UM - 697 662 343

Pierwsze swoje zaangażowanie miałem w 1968
roku, a jeszcze wcześniej
w 1965 roku, kiedy mieszkałem na studiach z Chińczykami. Rozpocząłem z nimi swoją prywatną wojnę,
kiedy powiesili nad swoimi łóżkami plakaty z Leninem. I jakoś tak człowiek bez przerwy się w coś ładował. A rok 1980 – powstanie Solidarności, był dużym
zastrzykiem nadziei, chociaż nikt do końca nie wiedział, do czego to prowadzi. W 1981 roku w grudniu
sytuacja była tak nabrzmiała, że nikt sobie nie wyobrażał rozwiązania. Stan wojenny wszystko uciął jak
nożem. Wylądowałem na początku w zakładzie karnym w Gorzowie. Wtedy, po przemyśleniach, postanowiłem, że tak to się nie skończy, przynamniej z mojej
strony. Solidarność mnie ukształtowała i diametralnie
zmieniła moje życie. Myślę, że bez Solidarności byłbym innym człowiekiem.

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

W latach 90. pełnił Pan funkcję najpierw senatora
(1989-1991), a potem radnego gorzowskiej Rady
Miasta (1994-1998). Jak Pan ocenia ten okres
w kontekście Pana wpływu na rzeczywistość?

W listopadzie 1981 roku na fali Solidarności powstało we Wrocławiu Towarzystwo Pomocy im. Adama
Chmielowskiego (wtedy używanie imienia zakonnego Brat Albert było jeszcze niedopuszczalne). To był
ostatni moment na powstanie stowarzyszenia, później w stanie wojennym ono by już nie powstało. Statut stowarzyszenia przewidywał tworzenie kół terenowych i z tego skorzystaliśmy w Gorzowie. Zaczęło
się od pani Teresy Klimek. W podziemnej Solidarności
angażowaliśmy się wspólnie w komitet pomocy internowanym i represjonowanym. Pani Teresa miała kontakt z bezdomnymi i wyszła z inicjatywą, żeby założyć
koło gorzowskie. W 1987 roku, dokładnie 1 kwietnia,
zostało ono powołane. Byłem jednym ze współzałożycieli. Koło tworzyli ludzie KIKu (Klub Inteligencji Katolickiej – przyp. red.) i podziemnej Solidarności. Dzisiaj
jestem już sam aktywny spośród założycieli, piątą
kadencję jestem prezesem. Jeszcze są żyjący założyciele, jak pani Weronika Kurjanowicz, która z uwagi na
wiek nie bardzo się może angażować w to, co robimy.

Biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów i Spraw Mieszkańców
ul. Łokietka 22
e-mail: brk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 747
Biuro Zarządzania Systemami
Informatycznymi
ul. Łokietka 22
e-mail: bsi@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 545
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
ul. Sikorskiego 5 pok. 4
e-mail: bhp@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 851

Wydział Administracyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wad@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 663
Wydział Audytu Wewnętrznego,
Kontroli i Analiz
ul. Łokietka 22
e-mail: aka@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 862
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
ul. Łokietka 22
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

Fot. Daniel Adamski

Jest Pan osobą, która
zarówno swoją pracą,
jak i działalnością społeczną wpływa na otaczającą rzeczywistość.
Ten wpływ zaczął się od
„Solidarności”?

W pierwszych częściowo wolnych wyborach parlamentarnych startowałem jako kandydat Solidarności
na senatora. Mimo że był to tzw. parlament kontraktowy, to właśnie on położył podwaliny pod wolną Polskę. Praca układała się bardzo dobrze i podstawowy
pakiet ustaw zmieniających Polskę przyjęty został
błyskawicznie. Wbrew obawom nie było żadnego konfliktu na linii parlamentarzyści OKP i PZPR. Potem
jednak nastąpił rozłam w OKP i zaczęły się konflikty.
Niektórzy, co bardziej „ambitni” parlamentarzyści nie
mogli spokojnie patrzeć na pracę rządu Tadeusza Mazowieckiego. Niektórym zwyczajnie chyba brakowało
krwi ... żałowali, że nie zobaczyli nikogo wiszącego
na latarni. Finał tego podziału możemy obserwować
w dzisiejszym Parlamencie. Kadencja Sejmu kontraktowego została skrócona, osobiście jednak bardzo żałuję, że nie było mu dane dokończyć kadencji
w atmosferze, jaka panowała na jej początku. Winą
za ten stan rzeczy obarczam dzisiejszych wrogów:
Jarosława Kaczyńskiego i Lecha Wałęsę. Wtedy byli
wspólnikami, o czym niewielu już pamięta.
W wyborach parlamentarnych więcej już nie kandydowałem, byłem jeszcze radnym przez jedną kadencję. Nie pamiętam już, jakie problemy wtedy były najważniejsze w mieście - trochę lat już upłynęło. Był to
okres prezydentury prezydenta Woźniaka, która dla
niego źle się zakończyła (został odwołany przez Radę
Miasta przed upływem kadencji – przyp. red.). Z mojego punktu widzenia nie zakończyło się to dobrze, bo
nasz koalicjant - SLD - nie dotrzymał zawartej umowy. Przy poparciu dzisiejszej prawicy rozpoczął się
okres rządów SLD i prezydenta Jędrzejczaka. Z per-

Działa Pan także na rzecz najbardziej potrzebujących, przewodnicząc Kołu Gorzowskiemu Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta. Pamięta Pan, jak to
się zaczęło?

Jak dziś działa Towarzystwo? Udaje się wyciągać
ludzi z bezdomności?
Dziś prowadzimy cztery podstawowe formy działalności. Przejęliśmy Izbę Wytrzeźwień, która teraz
nazywa się: Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym.
To jest taki pierwszy szczebel pomocy wykluczonym, który działa jednak na naszych, albertyńskich
zasadach. Nie stosujemy przymusu, który było normą w izbach (wiązanie w łożach pasowych, zamykanie w celach i przymusowy pobyt, co najmniej 24
godziny) wobec osób, które się tam pojawiają. Około
połowy podopiecznych Ośrodka do bezdomni uzależnieni od alkoholu. Prowadzimy w ośrodku punkt konsultacyjny i staramy się już na tym etapie im pomóc
i skierować do jednej z naszych placówek. Następne
etapy to noclegownia, schronisko dla bezdomnych
i mieszkania treningowe - placówki, które prowadzimy już od wielu lat. W zależności od sytuacji osobistej
człowieka, od jego podejścia do własnego problemu,
każdy otrzymuje odpowiednią dla niego formę pomocy ukierunkowaną na wyprowadzenie z bezdomności. Zakładamy, że chodzi nie tylko o udzielenie
pomocy i schronienia, ale o rozwiązanie problemu,
czyli usamodzielnienie. Co roku mamy kilkanaście
usamodzielnień, czyli osób odchodzących „na swoje”.
Oczywiście zdarza się recydywa, ludzie wracają. Życie ich niestety nie jest proste, są dotknięci różnymi
problemami.
Izbę Wytrzeźwień wzięliśmy trochę na zasadzie eksperymentu. Byłem zdziwiony, że w ubiegłym roku
przez placówkę przewinęło się 6,5 tys. osób. Na takie
miasto, jak Gorzów, to naprawdę dużo, to pokazuje, że
jest potrzebne takie miejsce. Znacznie zmniejsza ono
zjawisko bezdomności ulicznej. A zaczęliśmy złym
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prognostykiem, bo pierwsza osoba przywieziona
przez straż miejską, po nocy spędzonej na chodniku,
zmarła, mimo udzielonej jej natychmiastowej pomocy. Na szczęście nie powtórzyła się już taka sytuacja.
Na co dzień jest Pan adwokatem, pracuje Pan z ludźmi i na rzecz ludzi. Czy fakt, że jest Pan Honorowym
Obywatelem Gorzowa wpływa na Pana pracę, decyzje?
Jestem gorzowianinem z urodzenia i z przekonania.
Nigdy nie chciałem z tego miasta wyjechać, nawet,
kiedy w czasie internowania miałem ofertę „nie do

odrzucenia”, żeby emigrować. Chcę w tym mieście
mieszkać i myślę, że tu umrę. Czuję się z nim związany. Staram się być jego dobrym obywatelem, nie
dlatego, że jestem honorowym, tylko w ogóle. Będąc
z przekonania demokratą czuję, że odpowiedzialność
za to, co w mieście się dzieje spoczywa też w jakiejś
części na mnie. Wszyscy mamy obowiązek kształtować naszą rzeczywistość. Jest z tym różnie. Myślę, że
uświadomienie sobie tego, że odpowiadamy wszyscy
za to, jakie jest miasto, dużo mogłoby zmienić.
Dziękuję za rozmowę.
Emilia Cepa / Wydział Promocji i Informacji

Honorowy Obywatel Gorzowa:
Bronisław Żurawiecki

Fot. Daniel Adamski

Działacz gorzowskiej „Solidarności”, do której wstąpił we wrześniu 1980 r. Jeden
z organizatorów gorzowskiego podziemnego radia „Solidarność”. Aresztowany za
działalność opozycyjną, w 1986 r. przebywał w areszcie. W tym samym roku został członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”, a w latach
1987-1989 Tymczasowej Rady Regionalnej. W 1990 roku został przewodniczącym
Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej ds. funkcjonariuszy SB. W latach 90. był wiceprzewodniczącym, a potem przewodniczącym Zarządu Regionu. Ze stanowiska
zrezygnował w 2001 r. ze względu na pogarszający się stan zdrowia. W 1991 r.
był współzałożycielem Fundacji dla „Solidarności”. W 2006 r. odznaczono go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w czerwcu 2009 r. został Honorowym
Obywatelem Gorzowa Wlkp. W 2015 r. otrzymał Krzyż Wolności i Demokracji.
Zaangażowany był Pan
w tworzenie gorzowskiej
Solidarności, m.in. prowadził Pan podziemne
radio „Solidarność”. Czy
walczył Pan wtedy o takie
miasto, jakie widzi Pan
dzisiaj?
Tak. Gorzów jest piękny, jest demokratyczny,
są wolne wybory. Od 1990 roku władze są z wyboru;
lepsze, czy gorsze – jak każdy wybór. Demokracja ma
swoje prawa, jednym się podoba, innym się nie podoba.
Właściwie w Gorzowie wszystkie opcje polityczne już
rządziły. Każda ekipa zrobiła coś pozytywnego dla Gorzowa. To trzeba docenić. Ze wszystkich reform najlepsza była reforma samorządowa w 1990 roku. To była
taka praca od podstaw.
We wniosku o honorowe obywatelstwo Gorzowa czytamy, że stał się Pan niekwestionowanym autorytetem nie tylko w środowisku skupionym wokół NSZZ
„Solidarność”. Jakie widzi Pan dzisiaj autorytety dla
młodszego pokolenia?
Młodsze pokolenie jest całkiem inne. Tego nie można
porównywać. Teraz jest całkiem inny czas, całkiem inny
świat, całkiem inni ludzie, całkiem inne priorytety, całkiem inna technika, całkiem inna majętność ludzi. To
jest inny Gorzów, wszystko jest teraz inne.
Młodzież szuka autorytetów w naszej historii po 1945
roku. I takie autorytety, jak np. Józef Piłsudski są tak
dalekie dla młodzieży, że są autorytetami pomnikowymi. Myślę, że młodzież ma autorytety. Nie wiem, czy są
szczere, czy doraźne, czy na długo im zostaną. Dla młodzieży Jan Paweł II jest autorytetem na wieki. Czy żołnierze wyklęci to autorytety na wieki? Czy przetrwają,
gdy zmieni się ekipa rządząca, która będzie prowadziła
inną politykę? My mieliśmy autorytet Jana Pawła II, w
ogóle kościół miał inny autorytet, bo walczył z komuną.
Autorytet kościoła dziś jeszcze nie jest odbudowany.
Mnie się wydaje, że autorytet mogą mieć też władze lokalne pod warunkiem, że po wyborach samorządowych
nie będą negowali poprzedników, że ich kampanie wyborcze nie będą się opierały na pełnej negacji.
Są Panu przypisywane cechy takie, jak nieustępliwość

i konsekwencja w działaniu. Pomocne są Panu te cechy na co dzień?
Kiedyś mój przyjaciel z Solidarności Stanisław Żytkowski, też honorowy obywatel Gorzowa, powiedział mi,
że jestem szczery do bólu. To chyba taka moja cecha.
Czasem żałowałem, że coś komuś powiedziałem. Jak
oceniam teraz swoją działalność z Solidarności? To był
początek przemian, część osób musiało zostać zwolnionych. Nie godzili się z tym. Nikt nie wnikał w to, czy
mają rodziny. To wszystko gdzieś było na boku. Teraz,
jak sobie spokojnie siedzę, to o tym myślę. Te koszty
może nie były aż tak duże. Niektórzy uważali, że za
mało zrobiliśmy. Paru ludzi skrzywdziłem, ale przepraszałem ich, taki był czas.
Czy jest Pan dumny z honorowego obywatelstwa Gorzowa?
Tak. Nie wiem, czy w ogóle na nie zasłużyłem, tak
mówiąc szczerze i poważnie. Otrzymanie tego tytułu
traktowałem jako uhonorowanie całego mojego pokolenia – urodzonego tuż po wojnie, które miało ciężko,
pokolenia rock&roll’a i Beatlesów. Pokolenia ludzi, którzy w Polsce pragnęli wolności. Wynikało to z tego, że
słuchali w radiu Luksemburg i Wolna Europa muzyki
rockowej, wiedzieli wtedy, że świat jest inny niż tutaj.
Rewolucję Solidarności robili 30-latkowie wychowani
na rock&roll’u i Beatlesach.
Obecnie jest potrzebna rewolucja młodzieży o obudzenie tego świata i inne urządzenie go. W latach 60.
młodzież wywalczyła wiele praw i wolności, z których
korzystamy do dzisiaj. Teraz świat trzeba inaczej urządzić. Młodzi ludzie powinni walczyć o inny porządek
świata. Walczyć z ponadnarodowymi firmami rządzącymi np. światową żywnością, światową dystrybucją
informacji, pazernością i chciwością koncernów farmaceutycznych. A być może i z wysokospecjalistycznymi
ośrodkami medycznymi i niekontrolowaną, z pozoru
anonimową globalizacją świata, gdzie jedynym celem
anonimowych kreatorów tej rzeczywistości są ogromne zyski wynikające z chciwości korporacji.
Na koniec chciałbym podziękować gorzowianom, władzom miasta i prezydentowi za troskę o nasze piękne
miasto, a szczególnie za skuteczne uratowanie mojej
ukochanej Katedry.
Dziękuję za rozmowę.
Emilia Cepa / Wydział Promocji i Informacji
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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 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
Wydział Promocji i Informacji
ul. Sikorskiego 5 pok. 7
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
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
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Przyjdź do
MOS-u na
„Lekcję
dizajnu”

Gorzowski nosorożec
„Nosorożec Gorzowski” to wspólne dzieło Jagody
Karłowskiej z pracowni Minu Minu i Emilii Cepy
z UM Gorzów Wlkp.
Książeczka nawiązuje i rozwija historię szczątków nosorożca odnalezionych w 2016 roku podczas budowy gorzowskiego odcinka
drogi ekspresowej S3. Książeczka przeznaczona jest dla dzieci z młodszych klas szkół podstawowych. Zawiera podstawowe informacje dotyczące obecnej sytuacji
nosorożców oraz okoliczności odkrycia gorzowskiego, prehistorycznego nosorożca. Teksty napisane są w prosty, przystępny sposób. W książeczce pojawiają się elementy aktywizacyjne, takie
jak: labirynt, zagadki, rebus, obrazki do pokolorowania czy gra planszowa.

Wystawa „Lekcja dizajnu” to
rezultat
dotychczasowych
działań i subiektywny przegląd polskich marek, które
tworzą z myślą o dzieciach.
To także doskonała okazja do
spotkania i konfrontacji świata najmłodszych, gdzie króluje
nieograniczona wyobraźnia,
ze światem projektantów kierujących się przede wszystkim logiką.
Rodzice przyzwyczajeni do schematów – różowy dla dziewczynek, niebieski dla chłopców – często zapominają,
że to oni sami mają wpływ na wybory
i kształtowanie gustów swoich pociech. Poprzez dokonywanie świadomych wyborów konsumenckich i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji
stają się bowiem wzorem dla najmłodszych. Naprzeciw rodzicom wychodzą
polskie marki, produkując krótkie serie
przedmiotów tworzonych ręcznie.
Twórcy, których projekty prezentowane są na wystawie, to zazwyczaj małe,
rodzinne lub jednoosobowe firmy. Ich
członkowie kultywują rzemieślnicze
tradycje i przekazują doświadczenia
z pokolenia na pokolenie, co przekłada
się na jakość wyrobów.
Charakteryzuje je dbałość o szczegóły
i jakość, która przeważa nad masową

po gorzowsku

Materiały organizatora

Do użytku gorzowian i turystów odwiedzających nasze miasto oddajemy nową aplikację mobilną Footsteps, która pozwala na jak najlepsze
poznanie naszego miasta, a także stanowi swoisty informator miejski.

produkcją. Na wystawie prezentowana
jest różnorodna oferta polskich projektantów – meble, elementy wyposażenia wnętrz, dekoracje, książki, zabawki
i ubrania. Stąd też podział ekspozycji
na cztery działy: Czytelnię, Plac Zabaw,
Młodą Modę i Pokój Dziecka.
Premiera wystawy odbyła się w Instytucie Dizajnu w Kielcach we wrześniu
2016 r. Miejski Ośrodek Sztuki zaprasza na wernisaż wystawy 19 sierpnia
o godz. 17:00. Kuratorkami wystawy
są Joanna Kurkiewicz i Aleksandra
Banaś. Wystawa czynna będzie do 17
września.
Miejski Ośrodek Sztuki
fot. materiały organizatora

Aplikacja mobilna oparta jest na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest personalizacja.
Użytkownik po uruchomieniu aplikacji wybiera swoje zainteresowania poprzez określenie
własnej osobowości, a tych do
wyboru ma dziesięć (m.in. Turysta, Smakosz, Hipster, Historyk, Głowa rodziny czy Miłośnik
sztuki). Na podstawie dokonanego wyboru otrzymuje on gotową
trasę zwiedzania, dopasowaną
do wybranych preferencji. Dzięki temu użytkownik nie poświęca minuty na przygotowanie się
do zwiedzania, a jednocześnie
dzięki dobraniu odpowiedniej
ścieżki, czerpie ze spaceru więcej przyjemności. Po wybraniu
trasy pojawia się interaktywna
mapa Gorzowa z punktami zwiedzania i znacznikiem lokalizacji.
Po dojściu do atrakcji otrzymujemy powiadomienie i opis miejsca wzbogacony o zdjęcia, filmy
czy odnośniki do stron internetowych atrakcji.
W każdej chwili możemy też przerwać zwiedzanie i zrobić sobie przerwę np. na posiłek,

a aplikacja podpowie nam, gdzie znajdują się
najbliższe restauracje.
Wszystkie trasy zostały opracowane przez
profesjonalny zespół, dzięki
czemu są one ciekawe, mają
wysoką jakość i wartość merytoryczną. Przy współpracy
przedstawicieli Miasta wraz
z firmą Footsteps powstały następujące trasy:
- Gorzowski design
- Śladami (nie)codzienności
- Kultura i sztuka miasta
- Śladami gorzowskiej historii
- Gorzów w pigułce
- Miasto parków i ogrodów
- Aktywny slowlife
- Skuś się na Gorzów
Dodatkowo aplikacja pozwala na poznanie większej liczby
polskich miast (obecnie ponad
10), m.in: Wrocławia, Gdańska,
Krakowa, Warszawy, Zielonej Góry, Żagania
czy Karpacza. Korzystając z aplikacji, mamy
informator miejski i przewodnik w jednym
miejscu – własnym telefonie.

Aplikację można pobrać tutaj:
Android → https://goo.gl/z7DPGY
iOS → http://apple.co/1Y68Tqv

