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Zawodowcy w Gorzowie:
Zawód elektryk

Wszyscy dobrze wiemy, że prąd jest niebezpieczny. Wystarczy mały
błąd, aby przypłacić go utratą zdrowia lub życia. Nawet niektóre z pozoru drobne prace domowe, które związane są z elektrycznością, potrafią
być bardzo niebezpieczne, dlatego warto decydować się na fachowca.
Oczywiście elektryk to osoba kompetentna, która z racji swojej wiedzy
i doświadczenia potrafi wykonać wszystko, co z tym zawodem związane.
Z reguły elektrycy to osoby pracujące w zakładach energetycznych czy
też posiadający własne firmy.

2

„Zawodowcy w Gorzowie”

3-5

Należymy do Porozumienia SPiN

6

Autobusy zastąpią tramwaje

6

Spacerem z bulwaru do akademii 6
MIASTOWIZJA

7

Licytacja czerwonego spichlerza

7

Sześć działek sprzedanych

7

Porozmawiajmy o inicjatywie
lokalnej

8

Zawód elektryka to nie tylko prąd, to zarówno
pojedyncze instalacje, jak i całe skomplikowane sieci elektryczne. Jakie cechy i umiejętności w tym zawodzie są najważniejsze?
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Zawód elektryka to rzeczywiście nie tylko
prąd. Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją
techniczną; instalowaniem i uruchamianiem
maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją
oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń
elektrycznych; wykonywaniem przeglądów
technicznych, konserwacją oraz naprawą linii
napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki; wykonywaniem pomiarów, prób po
montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego.
Najważniejszymi cechami elektryka są zamiłowanie do elektryki, posiadanie uzdolnień
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Mając kilkuletnie doświadczenie, mogę z całą
świadomością powiedzieć, że nie jest to bezpodstawne stwierdzenie. Ponieważ prąd jest
bezpieczny tylko wtedy, gdy obchodzimy się
z nim z należytą ostrożnością, zachowując
podstawowe zasady BHP i ochrony przeciwporażeniowej. Przyzwyczailiśmy się do życia
z nim na co dzień, zapominając jednakże, że
oprócz dobrodziejstw, niesie też ze sobą zagrożenia. O tym, że nie da się do końca ujarzmić jego potęgi i nie można bagatelizować
zagrożeń związanych z niewłaściwym obchodzeniem się z energią elektryczną, przekonujemy się wtedy, gdy jest już za późno. Wtedy
bezpodstawnym staje się stwierdzenie „elektryka prąd nie tyka”.

Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym
i od lat poszukiwanym na rynku pracy, o czym
świadczą liczne oferty zarówno w regionie,
w całej Polsce, jak i za granicą. Elektrycy chętnie zatrudniani są w zakładach energetycznych i elektrowniach, firmach zajmujących
się wykonywaniem instalacji elektrycznych,
w obiektach budowlanych oraz w firmach
zajmujących się sprzedażą i serwisowaniem
urządzeń elektrycznych i osprzętu elektrycznego.

Ankieta w sprawie wolontariatu 14

Jubileusz Gorzowa w mediach

Czy wykonując ten zawód, miał pan jakieś
niebezpieczne dla życia i zdrowia sytuacje?
Czy słusznie straszy się prądem?

Jaka jest sytuacja zawodu elektryka na rynku?
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Decyzje radnych

technicznych i manualnych, wyobraźni przestrzennej i koordynacji sensomotorycznej
oraz pełne widzenie barw. Dodatkowo dobrze
jest też posiadać zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących oraz pracy pod presją czasu.

Dziękuję za rozmowę.
Estera Kurz
Wydział Promocji i Informacji
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„Zawodowcy w Gorzowie”
2017/2018 to drugi rok szkolny, w którym w gorzowskich szkołach
kształcących w zawodach realizowany jest projekt „Zawodowcy w Gorzowie”.
Prezydent Gorzowa, we współpracy z uczelniami i organizacjami zrzeszającymi pracodawców oraz przedsiębiorcami, w roku
szkolnym 2016/2017 rozpoczął trudny proces
zmian w mieście. Mają one na celu wprowadzenie innowacyjnych oraz kompleksowych
działań skierowanych na doskonalenie jakości
kształcenia zawodowego.
Projekt „Zawodowcy w Gorzowie” jest odpowiedzią na problemy, z którymi zmaga się
lokalna gospodarka, tj. edukacją zawodową postrzeganą jako gorszy typ kształcenia,
nieodpowiadającą potrzebom rynku pracy,
brakiem kultury uczenia się przez całe życie,
niedostosowaniem metod uczenia do wymagań i cech uczniów współczesnego pokolenia,
brakiem mechanizmów dialogu społecznego
między podmiotami zaangażowanymi w proces edukacji, tj. prezydentem, urzędnikami,
pracodawcami, uczelniami, nauczycielami,
uczniami.
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W ramach projektu ma miejsce intensywna
współpraca w wielu specjalnie zaprojektowanych aktywnościach i formach (staże i praktyki, warsztaty, kursy kwalifikacyjne, studia
podyplomowe, wizyty studyjne, gry edukacyjne, testy talentów, platforma e-learningowa,

panele eksperckie). Jednocześnie realizowane jest indywidualne doradztwo zawodowe,
wspomagające rozwój każdego ucznia oraz
wzrost zainteresowania przedsiębiorców inwestowaniem w kwalifikacje pracowników.
Każdy otrzymuje wybór i zgodnie z rozpoznanym indywidualnym potencjałem obiera
najwłaściwszą dla siebie formułę przygotowania do jednej z trzech dróg zaistnienia na
rynku pracy – jako pracownika na stanowisku
robotniczym, pracownika na stanowisku specjalistycznym, czy też otwarcia działalności
gospodarczej. Nauczyciele podnoszą swoje
kwalifikacje. Polepszono warunki edukacji
zawodowej w szkolnych pracowniach w taki
sposób, aby odzwierciedlały naturalne środowisko pracy. Opracowano internetowy portal
edukacyjny zawierający kursy, gry, targi pracy.
Współfinansuje go Unia Europejska w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., zgodnie z Osią Priorytetową 8.
Nowoczesna Edukacja, Poddziałaniem 8.4.2.
Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowanych przez ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego
– Lubuskie 2020.
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Projekt w liczbach:
• Wartość projektu – 3.413.330,83 zł
• Dofinansowanie – 3.241.205,22 zł
• Wkład własny miasta – 172.125,61
zł
• Liczba uczestników – 3.260
• Liczba miejsc na warsztatach
i kursach – 1.335
• Liczba uczniów, którzy odbyli staże i praktyki – 228
• Kwota wypłaconych stypendiów za
staże i praktyki – 342.000 zł
• Liczba godzin przeprowadzonych
kursów i warsztatów – 3.153
• Liczba wydanych zaświadczeń
i certyfikatów – 1.335
• Liczba zestawów cateringowych
podanych na zajęciach – 3.047
• Liczba szkół i placówek doposażonych w ramach projektu – 13
• Liczba
prowadzących
kursy
i warsztaty – 66
• Liczba wizyt studyjnych w gorzowskich zakładach pracy – 10

Oferta działań projektowych w roku
szkolnym 2017/2018
Warsztaty dla nauczycieli:
• Tutoring i mentoring w edukacji
zawodowej
• Coaching w edukacji zawodowej
• Jak wykorzystać wyniki badań
absolwentów do podnoszenia
kompetencji nauczycieli zawodu
w kreowaniu sukcesu ucznia na
rynku pracy?
• MIKRO-TIK moduł MTCWE - Sieci
bezprzewodowe - (Wireless)
• MIKRO-TIK moduł MTCRE - Trasowanie - (Routing)
• MIKRO-TIK moduł MTCTCE Kształtowanie ruchu w sieci
• Podstawy konfiguracji oraz obsługi platformy MIKRO-TIK Router OS
E-learning dla nauczycieli:
• Kompetencje dydaktyczne nauczyciela zawodu
• Wprowadzenie do coachingu
w edukacji zawodowej
Warsztaty dla uczniów:
• Fotografia w modzie i reklamie
• Realizacja reklamowej formy filmowej
• MICRO-TIK – moduł MTCNA z zagadnieniami MTCTCE
• WINDOWS SERVER 2012
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Zawodowcy w Gorzowie z perspektywy zawodowca z Warszawy
Bardzo miło jest wrócić na „stare śmieci”.
Z wielkomiejskiego zgiełku, pełnego fleszy
i kamer, do odrobiny ciszy i spokoju (chociaż
dwa razy w miesiącu). Do miejsca, w którym można znaleźć perełki i talenty. Ludzi
młodych, którzy nie zniechęcają się i walczą
o swoje, którzy mają pasje i wierzą w marzenia. Pierwsza edycja warsztatów już za nami.
Na początku byłem pełen obaw głównie o młodzież, z którą będę współpracował. Na szczęście młodzi mieli zapał i chęć do poszerzania
wiedzy, a przede wszystkim pasję.

• Projektowanie stron internetowych
• Znakowanie i identyfikacja towarów w łańcuchu dostaw
• Marketing branżowy
• Pielęgnacja zieleni
• Motoryzacyjne - z wykorzystaniem
profesjonalnych zestawów mechatroniki samochodowej
• Kulinarne - „Od ziarenka do bochenka”
Kursy kwalifikacyjne dla uczniów:
• Spawanie
• Uprawnienia elektryczne do 1kV
• Obsługa podestów ruchomych
• Obsługa suwnic
• Obsługa żurawi przenośnych
• Obsługa wózków jezdniowych
z butlą LPG
• Barista
• Barman

Inne działania dla uczniów:
• start-up Fashion
• start-up Computer graphic
• wizyty studyjne w lokalnych zakładach pracy
• indywidualne doradztwo zawodowe
• testy talentów
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Dla uczniów i pracodawców:
• eksperckie panele dyskusyjne
• gry edukacyjne
• targi pracy

Praca w prawdziwym studio fotograficznym,
na planie filmowym, reklamowym czy serialowym z celebrytami różni się pod wieloma
względami od tzw. zwykłych „sesyjek”. Tu już
nie chodzi o kwestie stricte techniczne. Presja
czasu, klient nad głową, deadline`y, kwestie
prawne, sposoby komunikacji, dopilnowanie
lokacji, sprzętu, ekipy, make-up`u, stylizacji
czy zwykłego cateringu... – różnic jest mnóstwo, a tego nikt nie nauczy się z książki.
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E-learning dla uczniów:
• Technologie Informacyjne
w kształceniu zawodowym
• Samozatrudnienie (własna działalność gospodarcza)
• Autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna
• Zasady skutecznej komunikacji
• Zarządzanie sobą (zarządzanie
czasem, stresem i emocjami)
• Coaching kariery zawodowej

Zawodowcy w Gorzowie z perspektywy profesora
W projekcie „Zawodowcy w Gorzowie” jest
miejsce na przekazywanie uczniom informacji
o oczekiwaniach pracodawców. Żeby je poznać,
nie wystarczy zapoznać się z treścią ofert pracy. O tym, czego naprawdę oczekują pracodawcy, jakie umiejętności cenią, można dowiedzieć się tylko poprzez spotkania i rozmowy.
W maju w Zespole Szkół Ekonomicznych zorganizowano spotkanie pracodawców i nauczycieli z uczniami. Uczniowie nie musieli siedzieć
w ławkach i wysłuchiwać tego, co o nich sądzą
przedstawiciele firm. Tym razem to pracodawcy i nauczyciele siedzieli w ławkach. Szesnaście zespołów uczniów szkół zawodowych
przez dwie godziny zacięcie ze sobą rywalizowało. Mieli do wykonania specjalne zadania.
Niektóre polegały na przekonaniu pracodawcy
w ciągu kilku minut do zrobienia czegoś. Innym
razem zespół musiał w krótkim czasie rozwiązać zadanie analityczne. A jak zbadano, czy
uczniowie znają zasady BHP? Zespół wchodzący do ciemnego pomieszczenia widział na
podłodze nieruchomego człowieka, prawdopodobnie ofiarę wypadku przy pracy. Wyglądało
to jak miejsce zbrodni. Co robić w takiej sytuacji? Czy od razu zacząć reanimację? A może
sprawdzić czy poplątany w nogach ofiary kabel jest pod napięciem?

Na warsztatach poznacie kwestie techniczne,
ale przede wszystkim praktyczne, związane
z szeroko pojętą fotografią. Nauczycie się myśleć kreatywnie i tworzyć niezapomniane obrazy – od packshotów po portrety i fotografię
mody. To naprawdę w wielkim skrócie.
Sebastian Przybylski,
prowadzący w projekcie
„Zawodowcy
w
Gorzowie” warsztaty „Fotografia
w modzie i reklamie”. 10 lat
temu „uciekł” z Gorzowa do
Warszawy. Ukończył studia
prawnicze oraz Warszawską Szkołę Fotografii i Filmu.
Zrezygnował z kariery prawniczej na rzecz
kierunków artystycznych i pasji. Jako fotograf
ma na koncie setki sesji zdjęciowych; jako
aktor – kilkadziesiąt epizodów w polskich serialach i reklamach. Pracuje dla wydawnictw,
czasopism oraz klientów indywidualnych. Na
planie zdjęciowym współpracuje z aktorami,
projektantami oraz gwiazdami z pierwszych
stron gazet. Fotografował m.in. dla: AVIVA,
Pepsico, Polkomtel, Circle K, RMF FM, Soho
Store, Keeway Polska, Studio 2P, TEVA, Hummer XXL, American Clothes (Polska), Agencja
Artystyczna Play Sense, Grupa CD Project S.A.

Po zakończeniu prac w zespołach pracodawcy
i nauczyciele podzielili się z uczniami najciekawszymi uwagami na temat tego, jak młodzież radziła sobie z zadaniami. Ogłoszono
wyniki i przyznano nagrody trzem najlepszym
zespołom. Doświadczenie na pewno zapadło
głęboko w pamięci wszystkich uczestników,
którym bardzo podobał się scenariusz zabawy. We wrześniu planowana jest druga edycja
z udziałem uczniów I klas szkół zawodowych.
Organizatorzy obiecują, że nie zabraknie dobrej zabawy i humoru.
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Zapraszamy uczniów i nauczycieli do aktywnego udziału w zabawie edukacyjnej. Do zobaczenia 13 września w „Ekonomiku”!
dr hab. Jan Fazlagić,
prof. nadzw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
w projekcie „Zawodowcy w Gorzowie” prowadzi
warsztaty „Rynek pracy”,
wizyty studyjne, eksperckie warsztaty panelowe
oraz gry edukacyjne; autor
pierwszego w Polsce doktoratu o zarządzaniu
wiedzą (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
2001); autor rozprawy habilitacyjnej o zarządzaniu wiedzą w oświacie; stypendysta Komisji Europejskiej Marie Curie Research Fellow;
stypendysta Komisji Fulbrighta w kategorii
Senior. Zrealizował ponad 40 projektów badawczych i naukowych, w tym pięć grantów
Narodowego Centrum Nauki. Autor 10 monografii naukowych i ponad 200 innych publikacji. Wykładał w Sam Houston State University
w USA, w Karel de Grote-Hogeschool w Belgii,
a także w programach MBA Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej. Współautor pierwszego w Polsce
Raportu o zaufaniu w biznesie (2015).

Co nowego na stronie www.zawodowcy.
gorzow.pl?
E-SYSTEM EDUKACYJNY DEDYKOWANY DORADZTWU I KSZTAŁCENIU ZAWODOWEMU.
Projekt „Zawodowcy w Gorzowie” wspiera
beneficjentów w doskonaleniu i zdobywaniu
różnego rodzaju umiejętności i kompetencji
niezbędnych na rynku pracy. Promuje także
uczenie się nie tylko w sposób konwencjonalny, ale także z wykorzystaniem zasobów
cyfrowych. Dlatego też w ramach projektu
stworzony został e-system umożliwiający
uczestnikom projektu uczenie się z wykorzystaniem zasobów elektronicznych oraz monitorowanie postępów i własnych osiągnięć
dzięki specjalnym modułom. Na przykład moduł „Odznaki i Punkty” umożliwia walidację
postępów i osiągnięć użytkownika korzystającego z kursów e-learningowych. Funkcjonalność tego modułu jest ściśle powiązana
z modułem „Drabina Osiągnięć”, w którym
pojawia się informacja o zaliczeniu danego
kursu i przyznanych odznakach stanowiących
swego rodzaju nagrodę. Pozwala on na raportowanie wyników i osiągnięć danego uczestnika, umożliwia porównywanie się z innymi
użytkownikami e -systemu.
W ramach systemu funkcjonuje platforma
e-learningowa, na której znajdują się kursy
e-learningowe dedykowane uczestnikom. Ten
innowacyjny sposób kształcenia, wykorzystujący kanały komunikacyjne stosowane przez
pokolenie Y, pozwala na efektywne uczenie się
i rozwój potencjału intelektualnego, a także
wzbogacenie wiedzy merytorycznej i praktycznej związanej z działalnością gospodarczą i zakładaniem oraz prowadzeniem własnej firmy, profesjonalnym sporządzeniem
własnego CV i przygotowaniem się do rozmowy o pracę. Kursy stanowią zbiór lekcji zawierających różnego rodzaju animacje, filmy,
pokazy oraz ćwiczenia interaktywne uatrakcyjniające zdobywanie wiedzy. Zastosowane
elementy nawigacyjne pozwalają uczestnikowi na uczenie się we własnym tempie. Każda z lekcji kończy się testem, którego wynik
decyduje o jej zaliczeniu. Zaliczenie kursu jest
możliwe po „przejściu” i zaliczeniu wszystkich
lekcji składających się na dany kurs, co z kolei jest odnotowywane w opisanych wcześniej
modułach – „Odznaki i punkty” oraz „Drabina
osiągnięć”.

Aplikacja mobilna
Aplikacja umożliwia użytkownikom dostęp do
części informacji dotyczących projektu, aktualności, ofert pracy i własnych aktywności.
Aby skorzystać w pełni z możliwości aplikacji,
należy najpierw zarejestrować swoje urządzenie. W tym celu należy na stronie www.
zawodowcy.gorzow.pl wybrać zakładkę „Mój
profil”, a następnie „Urządzenia mobilne”.
Kolejnym krokiem jest wygenerowanie kodu
umożliwiającego rejestrację urządzenia. Kod
ten należy wprowadzić w ustawieniach aplikacji mobilnej. Po prawidłowym zarejestrowaniu urządzenia uczestnik uzyskuje dostęp do
listy swoich kursów, odpowiedzi na oferty pracy i osiągnięć. Dzięki aplikacji każdy uczestnik
ma możliwość korzystania z zasobów platformy e-learningowej, nie tylko siedząc w domu
lub szkole przed komputerem, ale także mając do dyspozycji telefon z zainstalowaną aplikacją, w każdym miejscu i o każdej porze.
Zakładka dla gimnazjalistów i ich rodziców
Na stronie internetowej projektu znajduje się
specjalna strefa dedykowana gimnazjalistom
i ich rodzicom. Można w niej zapoznać się
z bogatą ofertą zawodów, w których kształcą
gorzowskie szkoły oraz przedłużyć wirtualny spacer, wchodząc na strony internetowe
gorzowskich szkół i pracodawców. Zapraszamy uczniów i ich rodziców do zapoznania się
z ofertą.
Jak przystąpić
do projektu?
Projekt skierowany jest
do wszystkich uczniów
i nauczycieli kształcenia
zawodowego gorzowskich szkół kształcących
w zawodach. Proces
rekrutacji odbywa się
na stronie internetowej www.zawodowcy.
gorzow.pl w zakładce
„REKRUTACJA”. Wystarczy wypełnić arkusz,
wydrukować i podpisać
oraz przekazać szkolnemu koordynatorowi.
Wydział Edukacji
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Na platformie e-learningowej znajduje się sześć kursów dedykowanych
uczniom:
• Technologie informacyjne – kurs
przygotowujący do wykorzystania
IT w pracy zawodowej, w tym projektowania stron www, tworzenia
projektów multimedialnych;
• Samozatrudnienie – kurs przygotowujący do podjęcia działań przedsiębiorczych oraz aktywnego wejścia na rynek pracy;
• Autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna – kurs pozwalający m.in. na
przygotowanie się do profesjonalnej
rozmowy kwalifikacyjnej;
• Zasady skutecznej komunikacji –
kurs umożliwiający zdobycie wiedzy
na temat wartości komunikacji jako
kluczowej umiejętności w każdym
z obszarów życia zawodowego;
• Zarządzanie sobą, w tym zarządzanie czasem, stresem i emocjami
– kurs, który pozwala na nabycie
umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania oraz zwiększenia efektywności i wydajności pracy;
• Coaching kariery zawodowej – kurs
umożliwiający sprecyzowanie, jakie
czynniki decydują o dobrym dopasowaniu zawodu do osoby, o preferencjach zawodowych oraz kompetencjach uznawanych obecnie za
kluczowe na rynku pracy.
Dla nauczycieli przygotowano dwa
kursy:
• Kompetencje dydaktyczne nauczyciela zawodu – kurs obejmujący
nowoczesne metody nauczania
w kształceniu zawodowym, projektowanie oraz ewaluacje procesu nauczania-uczenia się;
• Wprowadzenie do coachingu w edukacji zawodowej – kurs przygotowujący do planowania, organizowania
i ewaluowania działań wspierających uczniów w ich rozwoju.

Fot. archiwum “Zawodowcy w Gorzowie”
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Autobusy zastąpią tramwaje
Jeszcze w tym roku, prawdopodobnie w październiku, zostanie zawieszona linia tramwajowa numer 2. Na około dwa lata Gorzów będzie bez
tramwajów.
Wkrótce rozpocznie się przebudowa torowiska na Kostrzyńskiej i na Walczaka, a także
budowa deptaka na Sikorskiego. Wówczas
tramwaje zjadą do zajezdni.
Gdy staną tramwaje, zostanie uruchomiona
komunikacja zastępcza na liniach:
Linia T-1 (Wieprzyce – Silwana)

Porozumienia

SPiN

Miasto Gorzów Wielkopolski
zostało docenione za odwagę,
rozmach i edukacyjne zaangażowanie. Za rewitalizację budynków poszpitalnych, gdzie
powstanie Centrum Edukacji
Zawodowej i Biznesu, zostaliśmy członkiem Porozumienia
Społeczeństwo i Nauka SPIN.
Porozumienie powstało w 2013 roku
jako oddolna inicjatywa uczestników
konferencji Interakcja-Integracja. Do
SPiN-u należą różnego rodzaju instytucje – centra nauki, ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne i uczelnie, których wspólnym
celem jest rozwój społeczeństwa
opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji.
Nasze miasto zostało podmiotem
wspierającym Porozumienie SPiN
w związku z budową Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. To największa inwestycja edukacyjna
w północnej części województwa
lubuskiego. Poprzez rewitalizację
terenów poszpitalnych powstaje
miejsce, w którym będzie możliwe
upowszechnianie oraz odkrywanie nauki i techniki przez wszystkie
pokolenia mieszkańców Gorzowa
i okolic – uznali członkowie Porozumienia.
Dołączenie do SPiNu gwarantuje
rozszerzenie współpracy o najlepsze
instytucje w Polsce, które popularyzują naukę. Celem działalności SPiN
jest bowiem wspólne zwiększanie
efektywności działań, polegających
na wymianie dobrych praktyk, tworzeniu wspólnych projektów o charakterze ogólnopolskim, zabieraniu
głosu w debacie publicznej oraz pozyskiwaniu źródeł finansowania dla
wspólnych pomysłów.
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji

W dalszym etapie prac remontowych trasy komunikacji zastępczej zmienią się. Gdy zostaną
zamknięte ulice Sikorskiego i Kostrzyńska, ich
przebieg będzie następujący:
Linia T-1 – w relacji Silwana – Staszica (Walczaka – Pomorska – Warszawska – Plac Staromiejski – Jagiełły – Wybickiego – Łokietka
– Estkowskiego – Al. Konstytucji 3 Maja – Marcinkowskiego – Os. Staszica) – z częstotliwością co 10 minut w dni robocze i co 12 minut
w soboty, niedziele i święta. Na przystanku
AWF będzie możliwość przesiadki na linię T-2
w kierunku Al. 11 Listopada. Natomiast na ul.
Marcinkowskiego będzie możliwość przesiadki do autobusów jadących do Wieprzyc.
Linia T-2 – w relacji Piaski – 11 Listopada (Os.
Piaski – Kazimierza Wielkiego – Mieszka I –
Borowskiego – Kosynierów Gdyńskich – Estkowskiego – Sikorskiego – Al. 11 Listopada)
– z częstotliwością co 10 minut w dni robocze
i co 12 minut w soboty, niedziele i święta.

MZK zwiększa liczbę autobusów
W 2016 roku Spółka wydzierżawiła na 10 lat
dziesięć nowych niskopodłogowych autobusów Solaris Urbino 12. Ponadto, zawarła umowę leasingu na dostawę kolejnych 15 nowych
autobusów w 2017 roku. W 2018 r. zakupi 10
kolejnych autobusów, w tym 6 hybrydowych.
Zmodernizowane zostaną też dwa używane
autobusy.
Władze miasta, mając na uwadze wartości historyczne transportu tramwajowego, powstałego w roku 1899 w Landsbergu, postanowiły
utrzymać i rozbudować infrastrukturę tramwajową. Determinantą planowanego obecnie
etapu modernizacji sieci tramwajowej jest
wysokość przyznanego dofinansowania, które
wynosi ok. 37,5 mln euro. W pierwszej kolejności postanowiono przeznaczyć środki na
zakup 14 nowych tramwajów. Aby mogły one
obsłużyć pasażerów, konieczna jest przebudowa istniejącej infrastruktury. Pozostałe
środki przeznaczono na budowę nowej linii
w kierunku osiedla Górczyn.
Po modernizacji torowisk i zakupie nowych
pojazdów w Gorzowie będą cztery linie tramwajowe.
Dariusz Wieczorek / Wydział Promocji i Informacji

Linia T-4 – w relacji Wieprzyce – Osiedle Staszica (Wieprzyce – Dobra – Szczecińska – Myśliborska – Marcinkowskiego – Os. Staszica)
– z częstotliwością co 20 minut w szczycie i co
30 minut po szczycie w dni robocze i co 30 minut w soboty, niedziele i święta.

Fot. Daniel Adamski

Należymy do

Linia T-2 (Zakład Energetyczny – Osiedle Piaski)

miasta (Zawarcie, Zakanale, Górczyn, Janice).

Na przystanku Rondo Myśliborskie będzie
możliwość przesiadki do autobusów linii T-1
oraz autobusów obsługujących inne rejony

Spacerem z bulwaru do akademii
Do listopada 2018 roku zostanie otwarta 730-metrowa trasa pieszo-rowerowa, która połączy bulwar Wschodni z siedzibą gorzowskiej akademii.
Przetarg na wykonawcę został ogłoszony 18
sierpnia br. Przedmiotem zamówienia jest
„budowa ciągu pieszo-rowerowego, ciągu
pieszego oraz przebudowa odcinka drogi dojazdowej wraz z zagospodarowaniem terenu
wzdłuż rzeki Warty na odcinku od bulwaru
Wschodniego w stronę Akademii im. Jakuba
z Paradyża”.
Powstanie m.in. droga dojazdowa do ścieżki,
system odwadniania terenu, przebudowane
zostaną urządzenia istniejącej infrastruktury,
zamontowana tzw. mała architektura (ławki,
stojaki na rowery, kosze). Wycinkę drzew wy-

konawca będzie musiał zrekompensować nasadzeniem nowych.
Budowa jest współfinansowana z Programu
Współpracy INTERREG V A Brandenburgia
– Polska 2014-2020. Miasto Gorzów projekt
zrealizuje w partnerstwie z powiatem marchijsko-odrzańskim, gminami Hoppegarten,
Letschin, Zechin oraz Stowarzyszeniem Arbeitsinitiative Letschinb e.V. Dofinansowanie
dla wszystkich partnerów wyniesie prawie 2,7
mln euro. Gorzów będzie miał do dyspozycji
356 tys. euro.
Dariusz Wieczorek / Wydział Promocji i Informacji
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MIASTOWIZJA
Jak obecnie funkcjonują najważniejsze przestrzenie wspólne: miejsca spotkań,
popularne skwery, place zabaw przyciągające dzieci z całego osiedla? Jak postrzegają je mieszkańcy i jak powinny być w przyszłości zagospodarowane?
Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać
podczas spotkań i rozmów z gorzowianami.
Zaplanowaliśmy je na najbliższe miesiące
w ramach konsultacji społecznych ws. przyszłości miejsc wspólnych pn. „Miastowizja”.
Miasto takie jak Ty
Zależy nam na zebraniu informacji, w jaki
sposób mieszkańcy spędzają czas na swoich
osiedlach, gdzie są miejsca sąsiedzkich spotkań, spacerów z psem, dziecięcych zabaw
czy aktywności sportowych. Chcemy również
wyłuskać te miejsca, które są szczególne dla
gorzowian lub takie, które przy dobrze zaplanowanych zmianach mogłyby tętnić życiem.
Na podstawie zebranych wniosków pracownia
urbanistyczna przygotuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument określa funkcje wszystkich terenów w mieście, m.in. to, gdzie będą
położone obszary mieszkaniowe, parki czy
drogi oraz wyznacza ogólne zasady dotyczące
ochrony zabytków i środowiska.
Ustalenia ze studium zostaną przeniesione
do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Plan miejscowy zabezpiecza
wspólną przestrzeń. Określa m.in. gdzie można postawić budynek np. dom, a które miejsca
powinny pozostać ogólnodostępne dla mieszkańców.
Wspólna wizja
Z wypracowanej wspólnie wizji rozwoju przestrzeni publicznych, odpowiadającej na oczekiwania gorzowian, będą mogli korzystać nie tylko urzędnicy. Będzie to przydatna baza wiedzy,
z której będziemy mogli wspólnie z mieszkańcami korzystać podczas dyskusji o projektach
zgłaszanych do realizacji za pomocą Budżetu
Obywatelskiego. W ten sposób sprawimy, że nawet małe inwestycje posłużą do tworzenia spójnej i przyjaznej przestrzeni całego Gorzowa.
Jak wziąć udział?
Zaplanowaliśmy szereg działań, które rozpoczną się we wrześniu. Na początku zaprosimy

mieszkańców do mobilnych punktów konsultacyjnych, udziału w sondażu ulicznym oraz
wypełniania ankiety w specjalnej internetowej
aplikacji mapowej, połączonej z konkursem
„Przestrzenne inspiracje”. W ten sposób każda
osoba będzie mogła wypowiedzieć się na temat
swojego osiedla i wskazać swoje preferencje
dotyczące jego zagospodarowania. Następnie
będzie mogła wziąć udział w warsztatach lub
dyskusji, realizowanej za pomocą wspomnianej już aplikacji mapowej. Konsultacje zakończą się w styczniu otwartym spotkaniem poświęconym prezentacji wyników.
Spotkania z mieszkańcami osiedli: Górczyn,
Piaski, Manhattan zaplanowaliśmy na ostatni
tydzień września. Szczegółowy harmonogram
konsultacji społecznych dostępny jest na www.
gorzow.pl w zakładce MIASTOWIZJA. O naszych działaniach będziemy też informować
na bieżąco na profilu facebookowym Przystań
na konsultacje. Za proces konsultacji odpowiedzialne są Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji (95 7355 685) oraz Pracownia
Urbanistyczna działająca w ramach Wydziału
Urbanistyki i Architektury (95 7355 505).
Wydział Urbanistyki i Architektury
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

25 września w gorzowskim Sądzie Rejonowym odbędzie się licytacja wystawionego przez komornika budynku przy ulicy Grobla 1, tzw. czerwonego spichlerza. Cena wywoławcza to nieco ponad 241 tysięcy złotych.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją nieruchomość można oglądać (w godz. 8-15),
a także zapoznać się z dokumentacją związaną z budynkiem (m.in. odpis protokołu oszacowania, czy wypis z rejestru gruntów), która
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Sześć
działek
sprzedanych
20 lipca odbył się kolejny
przetarg w ramach programu „Tania działka budowlana”. Tym razem pod młotek
poszły grunty przy ulicach
Granicznej,
Pełczyckiej
i Kowalskiego. Jedna z działek przy ulicy Kowalskiego,
której cena wywoławcza
wynosiła 41.400 zł, została
sprzedana za 150.000 zł.

Licytacja czerwonego spichlerza
Nieruchomość, zabudowaną dwupiętrowym
podpiwniczonym zabytkowym budynkiem,
wyceniono na 321.600 zł. Cena wywoławcza
(3/4 sumy oszacowania) to 241.200 zł, a wadium dla uczestników licytacji to 32.160 zł
(1/10 sumy oszacowania).
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znajduje się w Sądzie Rejonowym (ul. Chopina
52, blok 10, pok. 317).
Budynek w 2011 roku nabył od Miasta inwestor, który nie wywiązał się z umowy i nie zagospodarował go w wyznaczonym terminie.
Wierzyciele inwestora, ze względu na jego
zobowiązania finansowe, skierowali sprawę
do Sądu i budynek został zabezpieczony przez
komornika.
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji

Miasto ma do sprzedania, w ramach
programu, 108 działek. Do tej pory,
od kwietnia br., udało się znaleźć
nabywców na trzynastu z nich. Na
trzecią licytację w ramach programu „Tania działka budowlana” wystawiono kolejnych dziewięć. Na trzy
z nich nie wpłynęło wadium, a zatem
sprzedano kolejne sześć.
Z trzech działek oferowanych na ulicy Granicznej kupiono tylko jedną.
Nabyto ją po zaoferowaniu 1% ceny
wywoławczej. Podobnie było z jedną
z działek na Pełczyckiej (na drugą
nie było chętnych).
Największe zainteresowanie budziły
cztery działki przy ulicy Kowalskiego. Za jedną z nich, o powierzchni 870 m2 zaoferowano 150 tys. zł
(cena wywoławcza 41.400 zł), za
inną o podobnej powierzchni (890
m2) 60 tys. zł (cena wywoławcza
42.500 zł).
Za 120 tys. zł (cena wywoławcza
53.800 zł) sprzedano działkę przy ul.
Kowalskiego o powierzchni 1100 m2,
za inną o podobnej powierzchni nabywca zapłaci 55 tys. zł.
Tania działka budowlana – miejski
program dla mieszkańców
Program pn. „Tania działka budowlana” polega na oddaniu w użytkowanie wieczyste działki gruntu pod
budowę domu jednorodzinnego.
Oddanie w użytkowanie wieczyste
następuje w drodze przetargu nieograniczonego na 99 lat. Pierwsza
opłata z tytułu oddania działki gruntu w użytkowanie wieczyste wynosi 15% ceny działki wylicytowanej
w przetargu i płatna będzie przed
zawarciem umowy notarialnej.
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji UM
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Porozmawiajmy
o inicjatywie
lokalnej
Zapraszamy do rozmowy
o trybie i szczegółowych
kryteriach oceny wniosków
składanych w ramach inicjatywy lokalnej.
Od 8 do 30 września br. będzie można zgłosić swoje uwagi oraz propozycje do projektu uchwały w sprawie
określenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej. Projekt uchwały
oraz formularz do zgłaszania uwag
będą dostępne na miejskiej stronie
internetowej www.gorzow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4
oraz w siedzibie Biura Konsultacji
Społecznych i Rewitalizacji przy ul.
Sikorskiego 5.
Osobiście swoje propozycje do projektu uchwały będzie można zgłosić 19 września br. w Domu Historii
Miasta przy ul. Sikorskiego 5 o godz.
17.00, podczas otwartego spotkania publicznego lub 26 września br.,
w godz. 17.00-18.00, podczas dyżuru
konsultacyjnego w siedzibie Stowarzyszenia św. Eugeniusza de Mazenoda przy ul. Śląskiej 7a.
Jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniach, swoje uwagi
będzie mógł złożyć na piśmie przy
pomocy specjalnego formularza,
który do 30 września br. należy oddać w Kancelarii Ogólnej Urzędu
Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 lub
przesłać na adres bsr@um.gorzow.
pl
Przypominamy, że inicjatywa lokalna to forma współpracy samorządu
z mieszkańcami w celu wspólnego
realizowania zadania publicznego na
rzecz społeczności lokalnej. Pomysły mogą zgłaszać mieszkańcy bezpośrednio, bądź za pośrednictwem
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Katalog
zadań publicznych przeznaczonych
do realizacji w ramach inicjatywy
lokalnej jest określony w ustawie
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, a koszty ponoszą
obie strony.
Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji
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Podróż dookoła świata, czyli
obywatelskie pomysły w realizacji
„W 20 dni z Gorzowa dookoła świata” to podróż, w której każdy może wziąć
udział. Aktywne warsztaty kulturalne są pierwszym projektem miękkim zrealizowanym w ramach budżetu obywatelskiego i trwają do 15 września.
Aktywne warsztaty kulturalne dla dorosłych
wymyśliła Irena Gwiazdowska i zgłosiła do
Budżetu Obywatelskiego 2017. Jej pomysł
znalazł się wśród 14. zwycięzców ubiegłorocznej edycji i jest urzeczywistniany przez
firmę Umbrelka z Murowanej Gośliny we
współpracy z lokalnymi instytucjami, m.in. Teatrem im. Juliusza Osterwy.
Zajęcia w formie warsztatów kulturalnych
ruszyły 21 sierpnia i będą trwały do 15 września, tj. od poniedziałku do piątku w godz.
11.00-15.00. Odbywają się w Wojewódzkiej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Parku
Wiosny Ludów. W ramach zajęć pn. „W 20 dni
z Gorzowa dookoła świata” uczestnicy warsztatów zapoznają się z atrakcyjnymi aspektami
kultur: lokalnej gorzowskiej i lubuskiej oraz
globalnych: europejskiej, latynoamerykańskiej, azjatyckiej i afrykańskiej. Bloki zajęć
zawierają zajęcia z tańca, teatru, dekoracji,
sztuk plastycznych, śpiewu i muzyki. Oczywiście warsztaty są bezpłatne i zapraszamy
wszystkich chętnych. Więcej szczegółów na
www.gorzow.pl
Jeśli chodzi o pozostałe obywatelskie pomysły, to od 1 czerwca można już korzystać ze
stojaków rowerowych oraz stacji narzędziowej dla rowerów przy ZS Mechanicznych przy
ul. Dąbrowskiego 32, a od 10 sierpnia z wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Strażackiej. Obok urządzeń dla młodszych i starszych, pojawiły się tam także ławeczki, kosze
na śmieci, stojaki na rowery oraz nowy chod-

nik prowadzący do obywatelskiej inwestycji.
Miłośników sportu ucieszy informacja, że do
końca października firma Torakol z Koszczały
wybuduje trzy boiska. Przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 przy ul. Dunikowskiego 5
powstanie boisko przeznaczone do gry w piłkę
ręczną i koszykówkę oraz będzie odtworzone
koło do pchnięcia kulą. Natomiast na terenie
ZS Elektrycznych przy ul. Dąbrowskiego 33
oraz SP nr 10 przy ul. Towarowej 21 powstaną boiska do gry w piłkę ręczną, koszykówkę
i siatkówkę.
Do 22 sierpnia zainteresowane firmy mogły
składać oferty na przebudowę ul. Siewnej
(165 m) oraz utwardzenie ul. Kmicica (320 m).
Wykonawcy będą mieli 60 dni na realizację
zadań. Natomiast do 30 sierpnia firmy mogły
składać oferty na przebudowę nawierzchni ul.
Grota-Roweckiego (inwestycja obejmie także wykonanie krawężników i miejsc postojowych) oraz budowę schodów oraz chodnika
przy ul. Matejki i Fredry. Wykonawcy będą
mieli 90 dni na realizację zadań.
Przed nami jeszcze przetargi na przebudowę
ul. Reymonta, uporządkowanie ul. Śląskiej,
zagospodarowanie skweru przy ul. Dobrej
i Kostrzyńskiej oraz na projekt i wykonanie
rozbudowy skateparku w parku Kopernika
(wcześniej powstał program funkcjonalno-użytkowy).
Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
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4 września w gorzowskich szkołach znów zabrzmi dzwonek po wakacyjnej przerwie. Na niektórych uczniów czekają spore zmiany. Zamiast pójść do gimnazjum, jak ich o rok starsi koledzy, będą kontynuowali naukę szkole podstawowej.

W związku ze zmianą sieci gorzowskich szkół
powstały nowe granice obwodów niektórych
szkół podstawowych. Zmiany te dotyczą
przede wszystkim uczniów klas pierwszych.
Remonty w gorzowskich szkołach
W okresie wakacyjnym zostały wykonane
niezbędne remonty w wielu gorzowskich
żłobkach, przedszkolach i szkołach. Prace
dotyczyły m.in. adaptacji pomieszczeń na dodatkowe oddziały w przedszkolach. W szkołach podstawowych, w których dotychczas
funkcjonowały gimnazja, gabinety lekcyjne
zostały przystosowane do potrzeb uczniów
tworzonych klas pierwszych. Na remonty Miasto przeznaczyło ok. 820 tys. zł, zaś
na zadania inwestycyjne związane głównie
z reformą edukacji – blisko 3 mln zł, z czego
ponad 154 tys. zł pochodzi ze środków Ministerstwa Edukacji.

Fot. fotolia

Reforma oświaty w Gorzowie
Zgodnie z nowymi przepisami ustawy Prawo oświatowe od 1 września br. funkcjonują 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie
licea ogólnokształcące, 5-letnie technika,
a w miejsce zasadniczych szkół zawodowych
powstają dwustopniowe szkoły branżowe.

Ponadto, w Żłobku Miejskim nr 3 zostały wykonane prace termomodernizacyjne
za ponad 730 tys. zł, dofinansowane kwotą 586.525,49 zł ze środków ZIT. Do końca
października powstaną trzy boiska szkolne
– przy Szkole Podstawowej nr 10, Zespole
Kształcenia Specjalnego nr 1 oraz Zespole
Szkół Elektrycznych. Z kolei Szkołę Podstawową nr 20 na osiedlu Górczyn czeka rozbudowa. Do końca listopada br. ma zostać
wykonany projekt tej części szkoły, która zostanie dobudowana.
Nowy rok szkolny w liczbach
W gorzowskich szkołach rok szkolny
2017/2018 rozpoczyna 19.390 uczniów,
w tym 4.200 przedszkolaków. W gorzowskich
„podstawówkach” 4 września zasiądzie
7.701 uczniów, w tym 950 po raz pierwszy.
Gorzowskie gimnazja kontynuuje 1989 osób
(klasy II i III). W szkołach ponadgimnazjalnych
nowy rok szkolny rozpocznie 5.500 osób.
Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji

Nowe mieszkanie na nowy
początek
16 sierpnia dla pięciu gorzowskich mężczyzn zaczął się nowy rozdział w ich życiu. Przestali być osobami bezdomnymi.
Dzięki wsparciu Fundacji Ad Rem, Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Wydziału
Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa
Wlkp., Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacji Dogonić Marzenia oraz
darczyńców mieszkańcy własnymi siłami
wyremontowali mieszkanie chronione o powierzchni prawie 100 m2. Każdy z panów
ma swój pokój, natomiast wspólnie dzielą
łazienkę i kuchnię. Wyposażenie mieszkania
to zasługa ofiarodawców, którzy choć w ten
sposób chcieli przyczynić się do spełnienia
marzenia gorzowian. Panowie są na najlepszej drodze powrotu do społeczeństwa.
Udzielali się m.in. podczas biegu trzeźwości
Gorzów – Cibórz oraz podczas tegorocznego festiwalu Woodstock jako „żywe książki”,
opowiadając chętnym o swojej wygranej

walce z alkoholizmem, a także będąc wolontariuszami Fundacji Dogonić Marzenia
i pomagając osobom starszym.
Swoją postawą udowodnili, że pomimo
orzeczenia o niepełnosprawności i choroby alkoholowej można stanąć twardo na
nogach i spełnić marzenia. Od września br.
lokatorzy mieszkania chronionego zaczną
opłacać czynsz i dostaną meldunek.
Podczas uroczystego odbioru lokalu nie
zabrakło łez wzruszenia osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie, a przede
wszystkim domowników. Wszyscy życzyli
mieszkańcom powodzenia i wyznaczania
sobie coraz to nowych celów, bo przecież ich
historia dopiero się zaczyna.
Gabriela Demczyszyn
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
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Spływają
nowe
wnioski
o 500+
i Kartę
Seniora

W szkołach znów zabrzmi dzwonek

W Gorzowie do czerwca br. funkcjonowało
szesnaście gimnazjów. Trzy z nich zostały
przekształcone w szkoły podstawowe – Gimnazjum nr 7 i nr 9 oraz gimnazjum dla dorosłych uczniów uczących się w systemie
OHP. Dziewięć gimnazjów jest włączonych
w szkoły podstawowe, a cztery kolejne zostaną wygaszone do 31 sierpnia 2019 r.
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Do Gorzowskiego Centrum
Pomocy Rodzinie wpłynęło
już 4.131 wniosków o kontynuację świadczeń w ramach programu 500+ (stan
na 25 sierpnia). Ponad 40%
z nich (1 693 sztuki), wysłano drogą elektroniczną, za
pośrednictwem Internetu.
Dotychczasowe świadczenia z programu 500+ obowiązują do 30 września 2017 roku. Aby otrzymywać 500
zł po tym terminie, trzeba złożyć
nowy wniosek – przypomina Beata
Kulczycka, dyrektorka GCPR.
Rodziny, które dzisiaj otrzymują pieniądze w ramach programu 500+,
będą musiały złożyć wnioski o przyznanie tych świadczeń w kolejnym
okresie, który rozpoczyna się 1 października 2017. Przyznane dotychczas świadczenie wypłacane będą
do 30 września 2017. Kolejne „rozdanie” rozpocznie się 1 października, a wniosek można składać już od
1 sierpnia.
W ramach programu Rodzina 500+
rodzice otrzymują 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. Rodziny o niskich dochodach otrzymają
wsparcie dla pierwszego lub jedynego dziecka.
Wnioski można składać osobiście
w Dziale Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego GCPR
na ulicy Teatralnej 26 od godziny
7.30 do 17.00, od poniedziałku do
piątku. Wnioski można też składać
drogą elektroniczną (bankowość internetowa, e-puap, email).
Z kolei do gorzowskiego magistratu nadal wpływają wnioski o Kartę
Seniora. Dotychczas zostało ich złożonych ponad siedem tysięcy. Przypominamy, że o Kartę Seniora może
ubiegać się osoba, która ukończyła
60 lat i mieszka w Gorzowie Wlkp.
Wnioski składa się w sali obsługi
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy
ul. Sikorskiego 3-4. Karty wydawane
są „od ręki”.
Dariusz Wieczorek, Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji
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Sportowe emocje towarzyszące Moto Racing Show i Speedway
Grand Prix, koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej – Krystyny
Prońko, O.S.T.R., Natalii Nykiel czy LemON, prezentacja gorzowskich klubów sportowych oraz Animalia dla miłośników czworonogów – w ostatni weekend sierpnia gorzowianie tłumnie bawili się
podczas Koniec Lata Party.

Fot. Daniel Adamski,
Łukasz Kulczyński,
Bartłomiej Nowosielski
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Co słychać w filharmonii?
We wrześniu nowy sezon artystyczny rozpoczyna Filharmonia Gorzowska.
Koncert na bulwarze Zachodnim
Sezon 2017/2018 Filharmonia rozpocznie
koncertem na bulwarze Zachodnim. Muzycy
Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej zagrają po
raz pierwszy pod batutą Jacka Kraszewskiego
– nowego dyrygenta Filharmonii Gorzowskiej.
Orkiestrze towarzyszyć będą flecistki Gaelle Dohen oraz Dorota Kaufman. W programie
usłyszymy utwory Johanna Sebastiana Bacha
– II Suitę orkiestrową h-moll BWV 1067 oraz
III Koncert Brandenburski BWV 1048, Colas
Breugnon Tadeusza Bairda oraz Orawę na 15
instrumentów smyczkowych Wojciecha Kilara. Koncert odbędzie się w niedzielę, 10 września, o godz. 16.00.

Na zakończenie sezonu usłyszymy
w dwu odsłonach:
1 września, godz. 20.30 Sorry Boys;
bilety: 20 zł

Castingi odbędą się 9 i 10 września w filharmonii. Rejestracja uczestników rozpocznie się
od godz. 9.00.

Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji

Tworzysz filmy? Nie chowaj ich do szuflady!
Podziel się z nami swoim pomysłem na fabułę,
zaskocz filmową formą, zaciekaw niesztampowym bohaterem. Powalcz o uwagę widza,
a także o nagrody! Sprawdź, czy potrafisz
wyjść poza schemat!
Zgłoś swój film do 6. edycji FRAP. Czekamy do
11 września.
Łączna pula nagród to 10 tysięcy złotych.
Regulamin i karta zgłoszenia znajdują się na
stronie organizatora festiwalu – Miejskiego
Ośrodka Sztuki – www.mosart.pl w zakładce
„FILM”.
Iwona Bartnicka
Kino 60 krzeseł / DKF Megaron

Wrześniowa
„Scena na
scenie”

czenie sezonu usłyszymy
w dwu odsłonach:

Abonamenty
Na przełomie sierpnia i września w Filharmonii Gorzowskiej można nabyć abonamenty na
cały sezon artystyczny 2017/2018. Do 1 września trwa ich wymiana, natomiast od 5 do 15
września w abonamenty mogą zaopatrzyć się
osoby, które dotychczas ich nie posiadały. Zakup abonamentu do oszczędność 30% w stosunku do biletów na pojedyncze koncerty.

zaFRAPuj nas… czyli trwa nabór
do 6. Festiwalu Filmów Frapujących!
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Fanów muzyki na żywo czekają jeszcze w ramach cyklu
„Scena na scenie” w Amfiteatrze MCK dwa koncerty.
Z założenia kameralna formuła, zyskała sympatię widzów i gromadzi nawet 400
osób publiczności. Na zakoń-

Nowy musical – Akademia Pana Kleksa
Już w grudniu w Filharmonii Gorzowskiej zobaczymy nowy musical w wykonaniu młodych,
utalentowanych gorzowskich twórców. Filharmonia poszukuje osób z artystyczną duszą,
chętnych na przygodę z muzyką oraz ze sceną; sugerowany wiek – pow. 10 lat. Wyłoniona grupa wykonawców rozpocznie pracę nad
przygotowaniem muzycznej wersji „Akademii
Pana Kleksa”, a do scenicznego debiutu przygotują ich specjaliści w dziedzinie śpiewu, gry
aktorskiej i tańca. Realizacja musicalu to także
praca z zawodową orkiestrą, solistami-śpiewakami, dyrygentem i reżyserem. Specjalnie
dla potrzeb realizacji musicalu powstaną muzyka, libretto, scenografia i kostiumy. Musical
„Akademia Pana Kleksa” to kolejna inicjatywa
edukacyjno-artystyczna, której przyświeca
idea budzenia i rozwijania talentów.

zaFRAPuj nas
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Debiutancka płyta zespołu – „Hard
Working Classes” – ukazała się jesienią 2010 r. i zebrała znakomite recenzje. Kolejne wydawnictwo
„Vulcano” zostało uznane za jeden
z najlepszych polskich albumów
2013. W 2016 r. muzycy zaprezentowali album „Roma”. Wydawnictwo
przyniosło zespołowi nominację do
Fryderyka 2017 w kategorii „Album
Roku – Muzyka Alternatywna”.
22 września, godz. 20.30 Żółte Kalendarze, Orzeł i Reszka; bilety: 15 zł
Orzeł i Reszka to duet gorzowskich
muzyków, znanych fanom piosenkowej elektroniki. Tworzą go Magdalena „Karotka” Turłaj i Maurycy Kiebzak-Górski. To, czego Karotka nie
sfinalizowała projektem solowym,
a wykracza poza stylistykę Żółtych
Kalendarzy (aktualnie macierzystego zespołu), znalazło wyborne ujście.
Wyjątkowy wokal, brawurowe linie
melodyczne wsparte dopracowanymi bitami i aranżacjami są znakiem
rozpoznawczym projektu.
Żółte Kalendarze – grupa złożona
z czołowych postaci gorzowskiej
sceny muzycznej. Jej członkowie
współtworzyli m.in. formacje: Kawałek Kulki, UL/KR, Wakacje czy Kamiński i Brożek. W 2010 r. ukazał się
debiutancki mini-album „Boli mnie
serce i dusza”. Grupa wydała w 2014
r. kolejny longplay pt. „The Best Of
Żółte Kalendarze”, na którym zgodnie z tytułową deklaracją znalazły się
najlepsze piosenki zespołu z kilku
ostatnich lat. Legendarny gorzowski
spleen, zupełnie nieklasyfikowany
w trendach, modach i przyzwyczajeniach dziennikarzy muzycznych.
Rafał Stećków
Miejskie Centrum Kultury
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Przewodnik
po urzędzie

Gorzów wśród liderów kultury
Gorzów znalazł się wśród setki polskich miast, stwarzających najlepsze
warunki do rozwoju kultury. W rankingu Narodowego Centrum Kultury
pn. „Kreatorzy rozwoju kultury miejskiej” zajęliśmy wysokie 12 miejsce.

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

Liderami są Sopot, Koszalin i Poznań. Druga
z lubuskich stolic, Zielona Góra, zajmuje dopiero 47 miejsce.

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

Wysoko w rankingu uplasowały się również
Warszawa, Katowice i Kraków.
Natomiast wśród miast najmniej sprzyjających rozwojowi kultury znalazły się: Zgierz,
Starachowice, Rumia, Starogard Gdański,
Skarżysko-Kamienna i Mysłowice.

Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji
ul. Sikorskiego 5
e-mail: bsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 893

Ranking, uwzględniający 100 największych
polskich miast, sporządzono na podstawie
danych liczbowych dotyczących różnych obszarów polityki kulturalnej, m.in. uczestnictwa

Biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów i Spraw Mieszkańców
ul. Łokietka 22
e-mail: brk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 747

w kulturze i działalności miejskich instytucji
kultury, otoczenia formalno-prawnego działalności kulturalnej, finansowania kultury,
a także działalności pozainstytucjonalnej.
Ranking został sporządzony przez grupę badaczy, animatorów kultury, pracowników instytucji kultury różnego szczebla, praktyków
i specjalistów od polityki kulturalnej oraz analiz ilościowych.
Cały artykuł pt. „Wiemy, kto najlepiej dba o kulturę!” ukazał się w Magazynie „Miasta”.
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji

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
Fot. Bartłomiej Nowosielski

Straż Miejska
ul. Łokietka 22
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 55 663

Zakończenie warsztatów
rowerowych

Wydział Audytu Wewnętrznego,
Kontroli i Analiz
ul. Łokietka 22
e-mail: aka@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 862

16 sierpnia w miasteczku rowerowym przy ulicy Paderewskiego odbyły
się ostatnie warsztaty rowerowe dla dzieci, organizowane przez Straż
Miejską w okresie wakacyjnym. W czasie spotkań dzieci zapoznały się
z przepisami ruchu drogowego.

Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
ul. Łokietka 22
e-mail: wzk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 652

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, a dzieci chętnie uczestniczyły w pogadankach i wykazały się dużą wiedzą na temat
znajomości poruszania się jednośladami po
drogach. Dzieci przejechały także tor rowerowy. W trakcie przejazdu strażnik miejski
omówił sposoby zachowania się przy poszczególnych znakach drogowych. Na zakończenie warsztatów dzieci otrzymały elementy

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. archiwum Straży Miejskiej

Wydział Budżetu i Rachunkowości
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wbr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 522

odblaskowe poprawiające bezpieczeństwo na
drodze.
Partnerami wspomagającymi warsztaty były:
Gorzowski Rynek Hurtowy, Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Fundacja Off Road, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Ośrodek
Szkolenia Kierowców „Mikrus”.
Gorzowscy strażnicy miejscy przeprowadzili w te wakacje trzy warsztaty rowerowe dla
dzieci w dwóch lokalizacjach – w parku Kopernika oraz w miasteczku rowerowym przy
ul. Paderewskiego.
Dzieci zapraszamy na kolejne wakacyjne spotkania… niestety, dopiero w przyszłym roku.
Do zobaczenia!
Andrzej Jasiński / Straż Miejska
Emilia Cepa / Wydział Promocji i Informacji
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Biuro Zamiany Mieszkań radzi
Gorzowskie Biuro Zamiany Mieszkań funkcjonuje przy Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej od 1 stycznia 2009 roku. Ma siedzibę przy ulicy
Wawrzyniaka 4.

Z przeprowadzonych dotychczas zamian wynika, że osoby, które zgłosiły zadłużony lokal
i dokonały zamiany ze spłatą zadłużenia, uniknęły postępowania sądowego oraz eksmisji.
Wycofanie spraw od komornika spowodowało
uwolnienie zajętych dochodów. Wartym podkreślenia jest fakt, iż osoby, które zamieniły
się na lokal o mniejszym metrażu otrzymały
prawo do dodatku mieszkaniowego. Dłużnicy,
którzy zamienili się na lokal o niższym standardzie, w przypadku poprawy ich sytuacji
materialnej mogą ponownie zgłosić swój lokal
do Biura Zamiany Mieszkań i ubiegać się o zamianę na mieszkanie o wyższym standardzie.

Mieszkań jest aktywnych 310 ofert zamiany.
Aby dokonać zamiany, należy zgłosić się do
Biura Zamiany Mieszkań. Zgłaszający powinien zabrać ze sobą: skierowanie (decyzję) do
zawarcia umowy najmu, umowę najmu, dowody osobiste osób pełnoletnich zameldowanych w lokalu. Należy także pobrać w administracji zaświadczenie o stanie opłat za lokal
oraz aktualną kartę lokalu.

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

W ofercie Biura Zamiany Mieszkań znajdują
się także lokale do remontu. Z tej oferty mogą
skorzystać osoby, które złożyły swoją ofertę w Biurze Zamiany Mieszkań oraz wyrażą
zgodę na remont zamienianego lokalu oraz
przygotują obecnie zajmowany lokal do zasiedlenia.

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

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej
strony internetowej www.zgm.gorzow.pl
Marcin Smela
Biuro Zamiany Mieszkań

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

Do końca lipca 2017 r. Biuro Zamiany Mieszkań dokonało ponad 200 zamian, co oznacza
że 400 rodzin zmieniło swoje miejsce zamieszkania. Obecnie w ofercie Biura Zamiany

Nowe siedziby wydziałów
Kilka wydziałów gorzowskiego magistratu zmieniło swoje siedziby.
Głównym powodem przenosin jest kupno przez Miasto Gorzów Wlkp. kamienicy przy ul. Łokietka 22 od ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej (obecna Akademia im. Jakuba z Paradyża), która teraz pozostaje zagospodarowana.
Pod nowym adresem – ul. Łokietka 22 – znajdują się: straż miejska, miejski rzecznik konsumentów i spraw mieszkańców, wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, wydział audytu
wewnętrznego, kontroli i analiz oraz
wydział zarządzania systemami informatycznymi. Numery telefonów
oraz adresy mailowe przeniesionych
wydziałów pozostają bez zmian.

Fot. Dariusz Wieczorek

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego
ul. Myśliborska 34
e-mail: wgt@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 763

Fot. Marcin Smela

Biuro pomaga w zamianie mieszkań komunalnych, jak również lokali spoza mieszkaniowego zasobu gminy. W zamianie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które posiadają umowę
najmu lokalu gminnego (komunalnego), jak
również osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz prawo własności.
W każdym przypadku jednym z zamienianych
lokali musi być lokal gminny (komunalny). Biuro przyjmuje do zamiany także lokale gminne
(komunalne), w których powstało zadłużenie
czynszowe, a w konsekwencji wypowiedziano
umowę najmu. Stronami zamiany mogą być
także osoby z innej gminy posiadające mieszkanie komunalne.
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Siedzibę zmienił także referat promocji wydziału promocji i informacji.
Z głównego budynku Urzędu Miasta
Gorzowa Wlkp. przeniósł się obok –
do kamienicy po byłym „Lamusie”
przy ul. Sikorskiego 5 (II piętro, pok.
nr 7).
Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji

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

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

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

wrzesień 2017

Decyzje radnych
Podczas XLIX sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp., która odbyła się 31 lipca
br., zostały podjęte następujące uchwały:
Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie w 2018
roku zobowiązania na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Sulęcińskiej” w kwocie 80.000 zł. Kwota zostanie pokryta z dochodów własnych miasta.
Radni przyjęli dofinansowanie dla projektu
pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na
terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – etap I”. Wartość całkowita projektu wynosi 45.250.000
zł. Miasto Gorzów Wlkp. uzyskało dofinansowanie w wysokości 38.269.605,25 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 „Adaptacja
do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz
monitoring środowiska”, typ projektu 2.1.5
„Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich”.

Radni zmienili Uchwałę nr XLIV/516/2017
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 kwietnia
2017 r. w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na
realizację zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta
Gorzowa Wlkp. w roku 2017”. Zmiana dotyczy
dodatkowych środków finansowych, przeznaczonych na usuwanie azbestu. Osoby zainteresowane mogą bezpłatnie usunąć azbest.
Więcej informacji można znaleźć na miejskiej
stronie internetowej www.gorzow.pl w dziale
„Miasto”, w zakładce „Ochrona środowiska /
Azbest” lub w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul.
Myśliborska 34, pok. nr 20, tel. 95 7355 809.
Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji

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

Ankieta w sprawie wolontariatu
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. zwraca się
z prośbą do organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta,
o wypełnienie załączonej ankiety. Dotyczy ona kondycji gorzowskiego
wolontariatu, widzianej z perspektywy podmiotów III sektora, kierujących pracą wolontariuszy i korzystających z ich usług.
Zależy nam na ocenieniu kondycji wolontariatu w Gorzowie Wlkp. i poznaniu opinii na ten
temat. Wyniki ankiety pomogą nam stworzyć
projekt rozwoju wolontariatu w Gorzowie
Wlkp., poszukać sposobów umocnienia wolontariatu, lepszego przygotowania wolontariuszy do pracy, by zaspokoić oczekiwania
i potrzeby organizacji zarówno kierujących
pracą wolontariuszy, jak i korzystających z ich
pomocy.

3) w Wydziale Kultury i Sportu, ul. Okólna 2,
parter, pok. nr 2;
lub przesłać e-mailowo na adres: karolina.kuraszkiewicz@um.gorzow.pl w terminie do 15
września br.
Monika Józwa / Wydział Spraw Społecznych
Dariusz Wieczorek / Wydział Promocji i Informacji

Ankieta dostępna jest na stronie www.gorzow.
pl Wypełnione ankiety składać można:
1) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, ul. Sikorskiego 3-4;
2) w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Teatralna 26, I piętro, pok. nr 6;

Fot. fotolia

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
4 września, godz. 15.30
e-mail: stow@wp.pl
tel. 603 289 599
Piotr Zwierzchlewski
Gorzów Plus
e-mail: pzwierzchlewski@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540

Fot. Daniel Adamski

Okręg nr 1 (Zawarcie)

wrzesień 2017

Gorzów Wielkopolski
w aplikacji Footsteps
Od tego lata gorzowianie i turyści mogą zwiedzać nasze miasto za pomocą aplikacji mobilnej Footsteps.
Pomysł na aplikację
Footsteps narodził się
w Budapeszcie. – Pojechałem ze znajomymi i brakowało nam
produktu, który byłby
w naszej kieszeni, na
przykład w komórce,
nie byłby przewodnikiem papierowym
i który odpowiadałby na nasze potrzeby. Byliśmy wtedy
studentami i chcieliśmy
zobaczyć
miasto
inaczej
niż standardowo. Narodził się pomysł
Footsteps, czyli aplikacji opartej na dwóch
filarach. Pierwszym filarem jest personalizacja. Użytkownik określa, kim jest i zależnie
od swoich preferencji, zainteresowań dostaje
trasę. Dopasowana trasa to drugi filar aplikacji. Jest ona całościowo przygotowana pod potrzeby użytkownika i pod to, co chce zobaczyć
w danym mieście. – mówi Jan Kamiński, jeden
z twórców aplikacji.

Na podstawie dokonanego wyboru otrzymuje
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 przerwać zwiedzanie
i zrobić sobie przerwę np. na posiłek, a aplikacja podpowie nam, gdzie znajdują się najbliższe restauracje.

- Weszliśmy we współpracę z twórcami Footsteps, bo wyglądała bardzo atrakcyjnie.
Zaproponowana aplikacja to przewodnik zarówno dla turysty, bo turysta szuka ciekawostek w mieście, w którym jest, ale też może
być nie lada gratką dla samego gorzowianina.
Miejsca, atrakcje turystyczne są pogrupowane
w taki sposób, że myślę, że niejeden mieszkaniec Gorzowa będzie zaskoczony. – mówi Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji
i informacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

- Miasto parków i ogrodów

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).
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Dyżury
radnych
Marcin Kurczyna
Gorzów Plus
e-mail: marcin.kurczyna@wp.pl
tel. 502 154 433
Okręg nr 3 (Staszica)

- Gorzowski design

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

- Śladami (nie)codzienności

Okręg nr 4 (Piaski)

- Kultura i sztuka miasta

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

Tras na razie jest osiem. Niewykluczone, że
niedługo powstaną kolejne. Do wyboru są:

- Śladami gorzowskiej historii
- Gorzów w pigułce
- Aktywny slowlife
- Skuś się na Gorzów
Dodatkowo aplikacja Footsteps pozwala na
poznanie większej liczby polskich miast, m.in:
Wrocławia, Gdańska, Krakowa, Warszawy,
Zielonej Góry, Żagania czy Karpacza. Obecnie
aplikacja ma ponad 23 tysięcy użytkowników,
ich liczba stale rośnie. Dziennie korzysta z niej
ponad 700 osób. Wskaźnik powrotów do aplikacji to 73%. 19% stanowią użytkownicy z zagranicy. Struktura płci rozkłada się następująco: 54% mężczyźni, 46% kobiety.
Wydział Promocji i Informacji

Okręg nr 5 (Górczyn)

Fot. Daniel Adamski

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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Jubileusz
Gorzowa
w mediach
Dla jednych miasto rodzinne, bez żadnej ideologii, po
prostu własne, osobiste,
najdroższe. Dla innych –
miejsce pracy, nauki, dopiero co poznawane, jeszcze być może nieukochane
– tak rozpoczyna się program „Gorzów 760” na antenie Radia Gorzów.

wrzesień 2017

Honorowi obywatele
Gorzowa: Zofia Nowakowska
Od ponad 40 lat zajmuje się pierwszymi mieszkańcami powojennego
Gorzowa, przewodnicząc Klubowi Pioniera. Autorka licznych publikacji
o historii naszego miasta i regionu. 27 marca 2015 roku, w 70. rocznicę
powstania administracji polskiej w Gorzowie, otrzymała honorowe obywatelstwo Gorzowa Wlkp.

W programie słuchacze mogą znaleźć informacje na temat tego, czym
aktualnie żyje Gorzów oraz zostają
zaproszeni na bieżące wydarzenia
kulturalne oraz te związane z historią naszego miasta. Prezentowane
są również realizowane obecnie projekty z cyklu 760-lecia Gorzowa.

Podobny cykl realizowany jest
w telewizji Teletop. „Gorzów 760”
to 20-minutowy program, w którym
widzowie zapoznają się najnowszą
historią Gorzowa oraz z aktualnymi
wydarzeniami kulturalnymi, społecznymi oraz sportowymi, nawiązującymi do jubileuszu 760-lecia
Gorzowa.
Premierowe odcinki można obejrzeć
w każdy ostatni weekend miesiąca w Teletopie. Program dostępny
jest również na stronie internetowej
http://tvgorzow.pl/
Programy „Gorzów 760” w Radio
Gorzów oraz w telewizji Teletop realizowane są wspólnie z Urzędem
Miasta Gorzowa Wlkp.
Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji

Fot. Łukasz Kulczyński

W każdy piątek o godz. 16.45
w 10-minutowej audycji można usłyszeć powojenną, ale i dużo wcześniejszą historię Gorzowa. Twórcy programu zabierają słuchaczy
w znane i lubiane miejsca. Pytają, za
co gorzowianie kochają swoje miasto i co chcieliby w nim ewentualnie
zmienić.
Przyjechała Pani do Gorzowa w 1960 roku.
Pamięta Pani swoje początki w tym mieście?
Pracę rozpoczęłam w Liceum Pielęgniarskim.
Gorzów był mi bardzo mało znany w tym czasie. Mąż został służbowo przeniesiony, więc
i mnie przeniesiono. Od razu po przyjeździe
podjęłam pracę w Liceum Pielęgniarskim.
Tam pełniłam funkcję kierownika internatu,
wykładałam historię, prowadziłam bibliotekę
szkolną, zastępowałam dyrektorów pod ich
nieobecność, więc miałam funkcje dość czołowe.
A jak się wtedy żyło w Gorzowie?
Żyło mi się bardzo przyjemnie, bardzo
towarzysko. Wtedy, jak się miało 40 lat,
można było wykonywać wiele rzeczy, oprócz
zawodowych. W Liceum Pielęgniarskim byłam do 1968 roku. Potem służbowo zostałam
przeniesiona do muzeum, ponieważ kierownik odchodził do innej placówki muzealnej.
Podjęłam tam pracę w lipcu 1968 roku. Praca
w muzeum bardzo mi odpowiadała i dotąd ją
wspominam jako okres przyjemny, ponieważ
wtedy zdobyłam doświadczenie organizacyjne. Przy muzeum mieściły się różne towarzystwa, z którymi współpracowałam, pełniłam
różne funkcje organizacyjne. W muzeum pracowałam do 2004 roku.
Oprócz pełnienia w muzeum funkcji m.in.
dyrektora, była Pani również prezesem gorzowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa
Historycznego. Czyli była Pani blisko związana z historią naszego miasta…

Zaczęło się od tego, że aby poznać swoje środowisko w 1974 roku zorganizowaliśmy Towarzystwo Historyczne i każdy z członków, a było
to 17 osób, przyjął sobie za zadanie poznanie
historii Gorzowa w poszczególnych jego etapach – od Landsberga do współczesności.
Żeby poznać historię Gorzowa, szczególnie po
1945 roku, przy Towarzystwie zaczął działać
Klub Pioniera. Ci, którzy przyjechali w 1945
roku, mieli wiele do powiedzenia, a to jeszcze
była żywa historia.
Jak doszło do utworzenia Klubu Pioniera?
Przy tworzeniu Klubu Pioniera współpracowaliśmy z nieżyjącym już Stefanem Paternowskim, który najbardziej się w to zaangażował. Miał wyczucie, jakie pytania w ankiecie
pionierskiej postawić, żeby na ich podstawie
opracować dzieje Gorzowa. Bardzo ta ankieta
mi się podobała, zresztą jest ona dotąd. Daliśmy anons do „Gazety Lubuskiej”, że w Gorzowie powstaje Klub Pioniera. Jak zebraliśmy
ankiety, pionierów było ponad tysiąc. Taką
listę przekazaliśmy urzędowi miejskiemu
i radnym. Rada miejska na podstawie naszych
opracowań przyjęła propozycję, aby pionierzy
otrzymali legitymację „Pionier Miasta Gorzowa”. Uprawniała ona np. do bezpłatnych
przejazdów komunikacją miejską, czy pierwszeństwa przy dostaniu się do lekarza. Klub
Pioniera starał się, by ułatwić życie tym, którzy budowali Gorzów po 1945 roku.
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Jak obecnie wygląda sytuacja gorzowskich
pionierów?

inaczej widział Gorzów, kiedy po raz pierwszy
tu przyjechał.

Tych autentycznych pionierów jest już bardzo
mało. Ostatnio wyliczyłam 39 osób, w tym wielu już niebiorących udziału w życiu miasta ze
względu na wiek i choroby. Poza tym rodziny
tych pionierów, którzy chcieliby uczestniczyć
w życiu, chociażby spotykając się ze swoimi
kolegami na Święcie Pioniera 27 marca, często nie przyprowadzają ich, choć apelowałam
o to.

Jak wyglądają Pani obecne działania w Klubie Pioniera?

Klub Pioniera działa od ponad 40 lat. Co
w tym czasie udało się zrobić?
Wielu pionierów zaangażowałam do opracowania historii Gorzowa. Są tacy, którzy
rzeczywiście pamiętają wiele z tamtych lat,
pamiętają, jakie funkcje wykonywali ich rodzice, jak powstawała np. szkoła. Te informacje
są wykorzystywane przez historyków np. do
opracowania początków oświaty w mieście,
czy początków szkoły muzycznej. Co mogę
od pionierów wykorzystać, to wykorzystuję.
Pracujemy na mniejszych obrotach, ale ciągle
jeszcze pracujemy.
Czyli można przyjść i uzyskać wspomnienia
gorzowskiego pioniera…
Tak, można przyjść i uzyskać wspomnienia.
Organizowałam trzykrotnie konkurs na wspomnienia i znajdują się one w Klubie Pioniera.
Historycy, którzy się tym interesują, chętnie
korzystają z tych wspomnień, bo są one oryginalne, każdy ma inne wspomnienia. Każdy
W gorzowskim Klubie Pioniera znajdują się kroniki zawierające dzieje nie tylko
Klubu, ale także najważniejszym wydarzeń w mieście od 1974 roku. Każdy może
z nich skorzystać. Zapraszamy szczególnie uczniów. Klub czynny jest w poniedziałki, środy i czwartki od 10.00 do 14.00
przy ul. Obotryckiej.

We wtorki chodzę na cmentarz na Warszawskiej i tam opiekuję się grobami pionierów.
Innego dnia chodzę na cmentarz komunalny.
Mamy składki członkowskie, z nich kupuję na
1 listopada kwiaty i znicze. Wszystkich tych
pionierów znałam, wiedziałam, czym się zajmowali, jaki mieli wkład w rozbudowę Gorzowa, jaka była ich historia. Mam satysfakcję, że
mogę pomóc chociaż w ten sposób. Poza tym
opiekuję się pomnikiem więźniarek z Ravensbrück, którego byłam inicjatorką. Muszę się
przyznać, że nie wychowałam sobie następcy,
a sił ubywa. Ubolewam nad tym, że brakuje
społeczników. Nie ma w ludziach takiego poczucia, a we mnie to ciągle jest.
A jak teraz widzi Pani Gorzów?
Gorzów rozwija się bardzo. Cieszę się z tego,
że się rozwija. Tylko ciągle się martwię, że
jeszcze nie jest taki czysty, jaki powinien być.
W niektórych zakątkach przechodnie utworzyli sobie śmietniki. A przecież to mieszkańcy Gorzowa; przechodzą, mają skończone
papierosy, to rzucą, bo tam nikt nie widzi. Życzyłabym sobie, żeby Ci, co dbają o czystość
w mieście, zahaczali o takie miejsca, żeby je
wyczyścić, żeby wszystkie zakątki naszego
miasta były czyste.
Dziękuję za rozmowę.
Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji
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„Brothers”
– nowa
płyta Adama
Bałdycha
18 sierpnia światło dzienne ujrzał wideoklip „Love”,
zapowiadający najnowszy,
czwarty album Adama Bałdycha pt. „Brothers”. Tydzień później miała miejsce
premiera płyty.
Utwór „Love” ma wymiar bardzo
osobisty dla muzyka. Akcja dzieje
się na ulicach Gorzowa – rodzinnego
miasta artysty, wśród ulic i miejsc,
które Adam wraz z bratem przemierzali jako młodzi chłopcy, chłonąc
pierwsze inspiracje.
Album dedykowany jest zmarłemu
rok temu bratu Grzegorzowi. Został
nagrany wraz z Helge Lien Trio i Tore
Brunborgiem. Wydawcą jest znana
europejska wytwórnia ACT Music.
Muzykę na płycie tworzy dziewięć
utworów – osiem nowych, autorskich kompozycji Adama Bałdycha
oraz cover Leonarda Cohena Hallelujah. Tworzą one spójną całość.
Utwory utrzymane są w europejskim
idiomie muzyki improwizowanej, na
granicy muzyki jazzowej, poważnej oraz elementów indie rocka /
alternative. Nadają muzyce Bałdycha specyficznej chropowatości
i buntowniczej aury. Dodatkowy głos
wprowadza znakomity norweski
saksofonista Tore Brunborg, który
w połączeniu ze skrzypcami tworzy
nietuzinkowy kolaż. – czytamy na
stronie internetowej muzyka.
Muzycy ruszyli w kilkumiesięczną
trasę koncertową po Europie. Prawdopodobnie w przyszłym roku zagrają w Gorzowie.
Wideoklip „Love” promujący album
został dofinansowany z budżetu
miasta Gorzowa Wielkopolskiego
kwotą 5.000 zł.
Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji
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Organizacyjny sukces Gorzowa
i sportowa porażka polskich koszykarek

Fot. archiwum Jerzego Kilczewskiego

W sierpniu br. minęło 30 lat, od kiedy Gorzów Wlkp. na trwałe zaznaczył swoją obecność
na koszykarskich mapach nie tylko Polski, ale i Europy.

Osiągnięcia sportowe trenera Włodzimierza Ćwiertniaka oraz Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Znicz” i Zakładowego Klubu
Sportowego „Stilon” w tworzeniu od podstaw
koszykówki kobiet w Gorzowie, jak również
doświadczenia gorzowskich działaczy sportowych w organizowaniu imprez, spowodowały,
że FIBA i Polski Związek Koszykówki powierzyły Gorzowowi organizację VII mistrzostw
Europy kadetek (zawodniczki do lat 17)
w koszykówce. Odbyły się one w dniach 26.07.02.08.1987 roku.
Powierzenie europejskiej imprezy naszemu
miastu mobilizowało działaczy Gorzowskiego
Związku Koszykówki i ZKS „Stilon” oraz władze samorządowe do przygotowań. Miasto
chciało pokazać się w Europie z jak najlepszej
strony – po raz pierwszy Gorzów organizował
tak wielką imprezę sportową. Wiązało się to
również z dużym wysiłkiem organizacyjno-finansowym Zakładu Włókien Chemicznych
„Stilon” i ZKS „Stilon” (prezes Zarządu Jerzy
Pogorzelski), na których spoczywał również
obowiązek przygotowania bazy sportowej do
turnieju. Główną areną mistrzostw Europy koszykarek była hala sportowa ZKS „Stilon” przy
ul. Czereśniowej. Aby sprostać wymogom imprezy europejskiej rangi, od października 1986
roku była ona intensywnie rozbudowywana.
Na rozbudowie hali skorzystali widzowie. O ile
poprzednio obiekt posiadał 440 miejsc siedzących, to po dobudowaniu nowej trybuny ich
liczba wzrosła do 800, a przy wykorzystaniu
trybun rozsuwanych – nawet 1.500.
Turniej był dużym wydarzeniem sportowym
w Gorzowie, a organizatorzy ZKS „Stilon”
i GZKosz w przygotowanie i przeprowadzenie
imprezy włożyli wiele wysiłku i serca. I z tej roli
wywiązali się bardzo dobrze. W parze z sukcesem organizacyjnym nie poszedł jednak dostateczny poziom sportowy polskiej reprezentacji, która w turnieju zajęła ostatnie, dwunaste
miejsce. Końcowa klasyfikacja VII mistrzostw
Europy kadetek wyglądała następująco: 1.

ZSRR (po raz siódmy zdobył tytuł), 2. CSRS, 3.
Jugosławia, 4. Bułgaria, 5. Rumunia, 6. Francja,
7. Włochy, 8. Finlandia, 9. Hiszpania, 10. Węgry,
11. RFN, 12. Polska. Dwanaście startujących
drużyn i dwunaste miejsce polskiego zespołu. Przykre, ale nasze kadetki mimo wszystko
nie przegrały z kretesem. Odniosły dwa zwycięstwa (nad Finlandią i Hiszpanią), w dwóch
innych spotkaniach były bliskie szczęścia (sześciopunktowa przegrana z Włochami i zaledwie jednopunktowa z RFN). Polkom zabrakło
zaledwie 4 punktów, by walczyć w grupie półfinałowej o miejsca 5-8. A to w naszej sytuacji
byłoby sukcesem.
VII mistrzostwa Europy kadetek w koszykówce
były największym wydarzeniem przełomu lipca i sierpnia 1987 roku w Gorzowie. W mieście,
w którym mieszkańcy kochają sport, turniej
spełnił bardzo ważną rolę promującą koszykówkę. Przez osiem dni zmodernizowana,
funkcjonalna i znakomicie się prezentująca
hala sportowa ZKS „Stilon” była areną udanych mistrzostw. Ogółem odbyły się 42 spotkania, a każda drużyna rozegrała siedem
meczy. Czołowe drużyny zademonstrowały
koszykówkę w najwyższym wydaniu. Mecze
rozgrywane były przy komplecie publiczności,
która żywiołowo reagowała na wydarzenia
na parkiecie, szczególnie dopingującej ogłuszającym aplauzem polską reprezentację.
Wspaniały doping gorzowskiej publiczności, jej
spontaniczność i radość stanowiły dla siedemnastoletnich uczestniczek turnieju niesamowite i niezapomniane przeżycie. Oceny FIBA
i PZKosz odnoszące się do poziomu sportowego i organizacyjnego mistrzostw były bardzo
wysokie. Warto tutaj zacytować wypowiedź
ówczesnego trenera kadry seniorek i koszykarek krakowskiej Wisły Ludwika Mięty, który powiedział: „Oglądanie tych mistrzostw sprawiło
mi niekłamaną satysfakcję. Dobrze się stało,
że organizację tych mistrzostw powierzono
Gorzowowi. Tego typu imprezy powinny odbywać się w miastach, gdzie trybuny zawsze

są pełne, bo sport – podobnie jak teatr – nie
istnieje bez widza.”
Gdyby nie koszykarki Włodzimierza Ćwiertniaka uczestniczące w rozgrywkach centralnych,
najprawdopodobniej nie doszłoby do rozbudowy hali sportowej ZKS Stilon. A na pewno
przed trzydziestu laty nie byłoby w Gorzowie
VII mistrzostw Europy kadetek w koszykówce
– do dzisiaj jednego z największych w historii
miasta wydarzenia sportowego. O tym jak pokochali koszykówkę gorzowscy kibice, mogła
świadczyć chociażby frekwencja nie tylko na
turnieju, ale i na meczach drugoligowych koszykarek Stilonu w zmodernizowanej hali. Według „Gazety Lubuskiej” w meczu z Widzewem
Łódź - około 2.500 osób, z Czarnymi Szczecin
– ok. 1.800 osób, z Włókniarzem Białystok – ok.
1.500 osób. Podobną frekwencję notowano na
meczach Stilonu w I lidze w latach 1989-1998.
Zainteresowanie koszykówką wzrosło również wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W roku
1987 w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul.
Szwoleżerów oddano do użytku salę sportową. Prowadzono w niej intensywne szkolenie
dziewcząt w koszykówce – przyszłych kadr
stilonowskiego klubu. W latach 1991-1998
zdążyły one zdobyć sześć złotych medali i jeden srebrny medal mistrzostw Polski młodziczek, kadetek i juniorek.
Niestety, po czternastu latach, w roku 1998,
zakończył się drugi rozdział stilonowskiej koszykówki kobiet (pierwszy znacznie krótszy
– bo pięcioletni, to lata 1959-1963, w tym jeden sezon drugoligowy). Na przełomie XX i XXI
wieku nie było już koszykarek Stilonu ani ich
klubu. Jedynie nazwisko kilkakrotnej medalistki mistrzostw Polski – Agnieszki Szott, byłej uczennicy ZSO 13, wychowanki ZKS Stilon,
która w roku 1997, w wieku niespełna piętnastu lat z powodzeniem debiutowała w ekstraklasie i była najmłodszą zawodniczką oraz
największym objawieniem, przez kilka lat pozostawało na ustach koszykarskiej Polski.
Dzisiaj, po trzydziestu latach od tamtych wydarzeń, dzięki koszykarkom Invest in the West
– AZS Akademii im. Jakuba z Paradyża – Gorzów Wlkp. jest znaczącym ośrodkiem koszykówki kobiet w Polsce i daje nam sporo powodów do dumy.
Jerzy Kilczewski / członek honorowy
Lubuskiego Związku Koszykówki

25 września o godz. 16.30 w hali sportowej
przy ul. Czereśniowej odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej
Włodzimierza Ćwiertniaka (1947-2005),
zasłużonego dla rozwoju gorzowskiej koszykówki kobiet oraz promocja książki pt.
„Włodka Ćwiertniaka życie pod koszem” autorów Jerzego Kilczewskiego i Jana Delijewskiego. Lubuski Związek Koszykówki zaprasza gorzowskich sympatyków koszykówki.

Fot. archiwum Jerzego Kilczewskiego
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Festiwal “Muzyka łagodzi obyczaje” fot. D. Adamski

Pikiniki chopinowskie fot. D. Adamski

Parada lokomotyw fot. S. Kasprzyk

Scena na scenie fot. D. Adamski

Kino plenerowe fot. B. Nowosielski

IMPREZOWANIE

Festiwal Kolorów fot. B. Nowosielski

Jazda Coolturalna fot. D. Adamski

WAKACYJNE

