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Blisko 10 kilometrów nowych torów tramwajowych, przebudowa kilkunastu odcinków miejskich ulic oraz budowa ponad 20 nowych wiat
przystankowych i małej infrastruktury wokół realizowanych inwestycji
to plan miasta na najbliższe lata.
Rozpoczęła się realizacja największego projektu komunikacyjnego w powojennym Gorzowie.
W czerwcu prezydent Jacek Wójcicki w Ministerstwie Rozwoju podpisał umowę na dofinasowanie projektu System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.
Inwestycja ma wartość blisko 200 milionów
złotych, z czego prawie 85 milionów to dofinasowanie z Unii Europejskiej, w ramach Priorytetu VI (Rozwój Niskoemisyjnego Transportu
Zbiorowego w miastach).
- Rozpoczynamy ogromny projekt modernizacji naszego transportu publicznego. To przede
wszystkim projekt, który ma na celu zmodernizowanie linii tramwajowych, budowę nowej
linii, zakup tramwajów oraz modernizację

infrastruktury komunikacyjnej. To przedsięwzięcie jest największym projektem inwestycyjnym, realizowanym w mieście od kilkudziesięciu lat. Tak dużego projektu, obejmującego
zasięgiem praktycznie całe miasto, do tej pory
nie było – powiedział we wtorek 5 września
prezydent Wójcicki.

11
Fot. Łukasz Kulczyński x 2

12

Jacek Kraszewski – dyrektorem
naszej filharmonii
12
Filharmonia dla dzieci czyli
cykl koncertów familijnych

I. Przebudowa ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie
Wlkp. – przebudowa torowiska na odcinku od
Placu Słonecznego do pętli na Wieprzycach.
Czas realizacji: III kw. 2017 r. - II kw. 2018 r.

W ramach szeregu inwestycji w Gorzowie,
wyremontowanych i wybudowanych od
podstaw zostanie łącznie prawie 10 km linii
tramwajowych. Wraz z nimi zmodernizowane zostanie kilka ulic. Wdrożony zostanie
system dynamicznej informacji pasażerskiej
i zainstalowany nowy monitoring. Inwestycje dotyczą także taboru, czyli autobusów
i tramwajów. Część zadań jest w trakcie realizacji.
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- odcinek od Placu Słonecznego do węzła
S3,
- łącznie 3 km przebudowy,
- wzmocnienia i poszerzenie istniejącej
drogi do szerokości 7 m,
- przebudowa torowiska tramwajowego
wraz z pętlą przy ul. Warzywnej,
- budowa chodników, ścieżek rowerowych,
zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, nowe nasadzenia zieleni,
- przystanki o długości 30 m, które są połączone z przejściami dla pieszych o długości 4m.
II. Przebudowa drogi i torowiska wzdłuż ulicy Sikorskiego
Czas realizacji: III kw. 2017 r. - II kw. 2019 r.
- odcinek od Cichońskiego do ul. Dworcowej,
- wymiana torowiska przy skrzyżowaniu
z ul. Jancarza,
- łącznie 1,5 km do przebudowy,
- wymiana całej infrastruktury towarzyszącej: chodników, małej architektury,
peronów przystankowych,
- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
i sieci wodociągowej,
- wymiana 7 wiat przystankowych,
- postawiona zostanie jedna wiata rowerowa,
- start planowany na IV kwartał 2017.
III. Przebudowa drogi w zakresie przebudowy torowiska – ul. Walczaka na odcinku
od stacji Shell (ul. Walczaka 25B) do Ronda
Gdańskiego
Czas realizacji: III kw. 2017 r. - III kw.2018
- odcinek od stacji SHELL do Ronda Gdańskiego,
- łącznie 1,1 km do przebudowy wraz odwodnieniem,
- przebudowa zjadów oraz skrzyżowań:
Walczaka z Dowgielewiczowej,
- 4 nowe wiaty z ławkami.

IV. Przebudowa drogi wraz z przebudową
torowiska tramwajowego w ul. Chrobrego
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Roosevelta
Czas realizacji: III kw. 2018 r. - IV kw. 2019 r.
- odcinek od Sikorskiego do Roosevelta,
- łącznie 1,7 km do przebudowy,
- wymiana całej infrastruktury towarzyszącej: chodników, małej architektury,
peronów przystankowych,
V. Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Dworcowej
Czas realizacji: III - IV kw. 2018 r.
-

180 m nowego toru i trakcji,
1 nowa wiata,
nowa nawierzchnia jezdni i chodników,
będzie odwrócony kierunek ruchu, ruch
od „Rolnika” do dworca PKP.

VI. Budowa nowej linii tramwajowej na odcinku od Ronda Ofiar Katynia do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów.
Czas realizacji: II kw. 2019 r. – III kw. 2021
- łączna długość - 3,4 km,
- przebudowa skrzyżowań: ul. Piłsudskiego z ul. Czereśniową, ul. Piłsudskiego
z ul. Niepodległości, Ronda Górczyńskiego, ul. Okulickiego z ul. Kombatantów,
- wiata rowerowa i parking samochodowy
przy torze odstawczym,
- 3 nowe zatoki autobusowe,
- 9 par przystanków tramwajowych.

Prezydent zapowiedział, że projekt rozpocznie się od przebudowy ul. Kostrzyńskiej,
która ruszy w najbliższych dniach. Następnie zmodernizowane zostaną kolejne ulice
miasta wraz z torowiskami tramwajowymi.
Wśród nich będą ulice Sikorskiego, Chrobrego oraz Dworcowa, gdzie powstanie węzeł
przesiadkowy. Modernizacji zostanie poddane torowisko wzdłuż ul. Walczaka. Za jeden
z najtrudniejszych etapów projektu prezydent uznał budowę nowej linii tramwajowej
na największe gorzowskie osiedle mieszkaniowe Górczyn.
Miejski Zakład Komunikacji uczestniczy
w realizacji projektu. Zadaniem spółki jest
modernizacja zajezdni oraz zakup nowych
tramwajów. Prezes MZK Roman Maksymiak
uznał, iż po zakończeniu tych inwestycji
tabor komunikacji w Gorzowie będzie jednym z najnowocześniejszych w Polsce, ale
najpierw mieszkańcy muszą uzbroić się
w cierpliwość.
- Żeby było lepiej, to musimy przejść przez
ten zły okres. Jeszcze w tym miesiącu zostanie podpisana umowa na dostawę tramwajów. Sądzimy, że z końcem 2018 roku
pierwsze tramwaje w Gorzowie się pojawią.
Sądzę, że będą to takie tramwaje, które będą
w sam raz dla Gorzowa. Zostały uszyte na
miarę Gorzowa w zakresie wielkości, w zakresie wyposażenia, tego wszystkiego, co
oczekuje miasto – powiedział Maksymiak.
Marta Liberkowska
Wydział Promocji i Informacji

Adam Sparażyński, SAFEGE Oddział w Polsce - Warszawa
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Pojedziemy nowymi tramwajami

Jak ma wyglądać gorzowski dworzec?

Miejski Zakład Komunikacyjny zamówił w PESA Bydgoszcz 14 niskopodłogowych, trójczłonowych, jeżdżących w dwóch kierunkach nowoczesnych tramwajów o nazwie Twist. Pierwszy dotrze do Gorzowa
w październiku przyszłego roku.

13 września odbyły się warsztaty kreatywne dotyczące planowanej inwestycji dworcowej w Gorzowie.
W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób, w tym m.in. przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych i społecznicy. Każdy z obecnych miał szansę przedstawić i przedyskutować wraz z innymi uczestnikami swoje oczekiwania względem planowanej inwestycji.

Wielkopolskim. Design pojazdu połączy
w sobie nowoczesność z klasycznymi
wzorcami. Tramwaj będzie w 100% niskopodłogowy, przyjazny dla osób starszych,
niepełnosprawnych i poruszających się na
wózkach inwalidzkich. Wygodny wjazd, także wózkiem dziecięcym, umożliwi rampa dla
inwalidów.

Umowę w tej sprawie, w obecności prezydenta Jacka Wójcickiego, podpisali: prezes
MZK Roman Maksymiak i Robert Szot, dyrektor Marketingu Lekkich Pojazdów Szynowych Pesa Bydgoszcz S.A.
Inwestycja ma ogromne znaczenie dla gorzowian. Fundamentalnie zmieni jakość
komunikacji publicznej. - Przesiądziemy się
z pojazdów muzealnych do nowych, nowoczesnych tramwajów, których producent jest
znany w całej Europie – podkreślił prezydent
Wójcicki.
- To dla nas bardzo ważny dzień, a nawet
tydzień w historii firmy. Wczoraj przekazaliśmy kolejny pojazd z rodziny Swing dla Bydgoszczy – dokładnie pięćsetny tramwaj na
rynku polskim, a dziś po raz pierwszy wiążemy się umową z MZK w Gorzowie Wielkopolskim – powiedział Robert Szot, dyrektor

Marketingu Lekkich Pojazdów Szynowych
PESA Bydgoszcz S.A.
- Miasto postawiło na unowocześnianie taboru i to od razu dwukierunkowymi tramwajami spełniającymi - tak w zakresie bezpieczeństwa, designu, jak i przyjaznych dla
pasażerów i obsługi systemów – najwyższe
europejskie standardy. Wiem, że Gorzów
Wlkp. inwestuje też w infrastrukturę, a więc
to wręcz przełom w historii tutejszej komunikacji miejskiej. Dziękując za okazanie nam
zaufania, cieszę się, że właśnie PESA będzie
miała swój udział w realizacji tak ważnego
projektu – dodał dyrektor Szot.

Jaki będzie gorzowski Twist?
Będący przedmiotem umowy tramwaj Twist,
PESA zaprojektowała z myślą o Gorzowie

Zastosowane falowniki trakcyjne umożliwiają rekuperację energii podczas hamowania i jej zwrot do sieci, w znacznym stopniu
przyczyniając się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Dodatkowym udogodnieniem
dla pasażerów będzie dostępność sieci wi-fi
oraz gniazda ładowarek USB. Tramwaj wyposażony zostanie również w nowoczesną
diagnostykę on-line, pozwalającą monitorować jego stan zdalnie.
Każdy tramwaj będzie miał 48 miejsc siedzących i 122 stojące oraz dwa miejsca dla
osób niepełnosprawnych. Jego maksymalna
prędkość to 70 km/h.
Cena jednego tramwaju wynosi 7,7 mln zł,
łączna wartość dostawy to 93 567 920 zł, co
po doliczeniu podatku VAT daje kwotę 115
088 541 zł.
Dzięki tej inwestycji zmniejszymy negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne; będą niższe emisje zanieczyszczeń
powietrza, hałasu i drgań. Mniejsze będzie
zużycie energii elektrycznej. Zmniejszy się
zatłoczenie motoryzacyjne w mieście, poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego – uważa prezes MZK Roman Maksymiak.

Obecny tabor tramwajowy
Obecnie w Gorzowie mamy 18
tramwajów, których średnia wieku to prawie 50 lat: 13 tramwajów
zostało wyprodukowanych w 1966
roku, a pięć w 1970. Ich przebieg to
prawie dwa miliony kilometrów. Po
przeprowadzonej w ubiegłym roku
ocenie technicznej, pięć wagonów
pójdzie do kasacji, pozostałe będą
stanowić rezerwę dla nowych pojazdów z PESA.
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
Wizualizacja gorzowskiego tramwaju „Twist” firmy PESA

Podczas spotkania poruszany był również
temat przyszłego zagospodarowania gorzowskiego dworca. Wśród przedstawianych pomysłów była organizacja wypożyczalni rowerów oraz mała gastronomia.
Wczorajsze spotkanie nie kończy procesu konsultowania. Uczestnicy warsztatów
otrzymają wkrótce dostęp do specjalnej
grupy na portalu społecznościowym, gdzie
uzyskają bieżące informacje o postępach
w obu projektach, będą mogli zadawać pytania oraz przesyłać swoje spostrzeżenia
i uwagi.

Fot. Bartłomiej Nowosielski x 3

Fot. Łukasz Kulczyński x 2

Komfort we wnętrzu zapewni klimatyzacja, zarówno w kabinie motorniczego, jak
i w przedziale pasażerskim. Tramwaj, dzięki
jednoprzestrzennej budowie połączy przestronność wnętrza z wygodą podróżowania.
Daje poczucie bezpieczeństwa, nad czym
dodatkowo czuwa system monitoringu. Wyposażony będzie w nowoczesne systemy
informacji pasażerskiej oraz automat do
sprzedaży biletów i system zliczania pasażerów.

waniem cieszyła się również propozycja jednej z grup, aby dach dworca mógł częściowo
pełnić rolę tarasu widokowego na Gorzów
i Wartę – powiedział Paweł Wróblewski, moderator spotkania.

Wydział Prasowy / Polskie Koleje Państwowe S.A.
Anna Zaleska / Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji

Uczestnicy warsztatów zapoznali się
z zakresem planowanego przez PKP S.A.
przedsięwzięcia. Następnie wzięli udział
w badaniu preferencji i dyskusji z przedstawicielami spółki PKP S.A. Podczas
warsztatów uczestnicy zostali podzieleni
na mniejsze grupy, w których dyskutowali
o najważniejszych z ich punktu widzenia
funkcjonalnościach dla dworca i otaczającej
go przestrzeni publicznej. Podczas warsztatów dyskutowano również o planowanej
budowie węzła przesiadkowego.
- Podczas warsztatów dominował temat
stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej w obrębie dworca, której elementami
mogą być miejsca spotkań, ławki zwrócone
do siebie czy specjalne pomieszczenia dla
opiekunów z dziećmi. Sporym zaintereso-

nr 9 / 223

październik 2017

październik 2017

nr 9 / 223

7

Akademia Młodych Orłów w Gorzowie

Inauguracja roku szkolnego za nami

Polski Związek Piłki Nożnej dostrzegł potencjał w młodych piłkarzach z Gorzowa. Nasze miasto zostało
wybrane na kolejne, w którym będzie realizowany projekt PZPN Akademia Młodych Orłów. Jego celem
jest popularyzacja piłki nożnej wśród najmłodszych. Miejskie obiekty, gdzie będą odbywały się treningi,
odwiedził wiceprezes związku Jan Bednarek.

Nauczycieli i uczniów po letnich wakacjach przywitał prezydent miasta Jacek Wójcicki. Miejska inauguracja roku szkolnego 2017/2018 odbyła się w Filharmonii Gorzowskiej.

Treningi w ramach Akademii Młodych Orłów
będą się odbywały na boisku przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz w hali sportowej
OSiR przy ul. Słowiańskiej. Te dwa obiekty
oglądał wiceprezes Jan Bednarek. Boisko
przy szkole ocenił jako bardzo dobrze przygotowane do realizacji zajęć z młodzieżą.
Wkrótce na ogrodzeniu pojawią się logotypy
PZPN, a do dyspozycji trenera będzie dodatkowy sprzęt, na potrzeby piłkarzy.
Koordynatorem gorzowskiego oddziału akademii został Artur Andruszczak. Podziękował władzom PZPN za decyzję dotyczącą
Gorzowa. - To dla miasta ogromne wyróżnienie, ale też zobowiązanie. Daję słowo, że
zajęcia będą realizowane na najwyższym
poziomie – zapowiedział Andruszczak.

W spotkaniu z wiceprezesem Polskiego
Związku Piłki Nożnej udział wzięli: wiceprezes OZPN Zdzisław Czyrka, wiceprzewodniczący Rady Miasta Robert Surowiec, kierownik referatu sportu w Wydziale Kultury
i Sportu UM Piotr Guszpit oraz dyrektor SP
4 Piotr Talaska.
Akademia Młodych Orłów (AMO) to bezpłatne treningi piłkarskie dla dziewczynek
i chłopców. Uczestnicy akademii są podzieleni na trzy kategorie wiekowe: Skrzaty (6-7
lat), Żaki (8-9 lat) oraz Orliki (10-11 lat). Treningi odbywają się w szesnastoosobowych
grupach, a do każdej są przydzieleni dwaj
trenerzy. Każdy z uczestników AMO otrzymuje sprzęt sportowy firmy Nike, dzięki
czemu młodzi adepci futbolu mogą poczuć
się tak, jak profesjonalni piłkarze.

Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji

Prezydent wyraził zadowolenie, że po wejściu w życie ustawy zmieniającej system
edukacji udało się uniknąć zwolnień gorzowskich nauczycieli.
- Życzę Wam sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności. A bardzo liczę na to, że przeprowadzone w szkołach,
podczas waszej nieobecności remonty i naprawy sprawią, że nauka będzie wyłącznie
przyjemnością – życzył uczniom prezydent.

Marta Liberkowska / Wydział Promocji i Informacji

- Pragnę życzyć Państwu pozytywnej energii i cierpliwości w pokonywaniu wszelkich
napotkanych trudności. Proszę pamiętać, że
jesteśmy w tym trudzie edukacyjnym razem.
Razem dla mądrej, szczęśliwej młodzieży –
dodał, zwracając się do nauczycieli.

Fot. Daniel Adamski

- To będzie szkoła dla najlepszych z najlepszych, a takich w Gorzowie mamy - powiedział wiceprezydent Radosław Sujak, odpowiedzialny za realizację zadań sportowych
w mieście. Gorzów od wielu lat zabiegał
o zainteresowanie związku naszymi młodzikami. - Szkolimy dobrze, a teraz będziemy

szkolić pod dobrą marką – dodał wiceprezydent.

W poniedziałek 4 września w Gorzowie
nowy rok szkolny rozpoczęło około 15 200
uczniów oraz ponad 4 200 przedszkolaków.
Po raz pierwszy mury szkolne przekroczyło
949 „pierwszaków”, dla których przygotowano 48 oddziałów. W szkołach podstawowych
z klasami gimnazjalnymi uczyć się 7 701
młodych gorzowian (363 klasy), w gimnazjach – 1989 (86 oddziałów), w szkołach ponadpodstawowych – ponad 5 500 uczniów.

Fot. Łukasz Kulczyński

W Gorzowie powstanie trzecia w naszym
regionie, po Międzyrzeczu i Zielonej Górze,
Akademia Młodych Orłów. To projekt szkoleniowy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Koordynatorem gorzowskiego oddziału akademii
został Artur Andruszczak.

- Młodzież dobrze wykształcona, to nie tylko
młodzież szczęśliwa, ale to przede wszystkim ludzie, którzy nie emigrują za pracą.
Zostają tu, i tu zużywają swój edukacyjny
potencjał, bo o to w Gorzowie teraz chodzi! –
podkreślił prezydent naszego miasta.

Fot. Marta Liberkowska x 2

- Z Gorzowem wiążemy ogromne nadzieje –
powiedział wiceprezes PZPN Jan Bednarek,
który do Gorzowa przyjechał specjalnie, by
osobiście obejrzeć obiekty, gdzie będą się
odbywały treningi w ramach akademii. Dodał, że jeśli poziom młodych piłkarzy jest
zbliżony do stopnia starań miasta w przygotowanie odpowiedniej bazy dla zawodników,
to jest spokojny o los piłki nożnej w regionie.

na. Dziękuję za to i proszę o jeszcze! Razem
wychowujemy i kształcimy następne pokolenia! – powiedział.

Jacek Wójcicki podziękował też rodzicom.
- Za niezwykle cenne uważam Państwa zaangażowanie w sprawy szkół i przedszkoli,
Wasza rola jest ogromna, a pomoc niezbęd-

100 tys. złotych dla gorzowskich koszykarek

100 tysięcy złotych dla ZWKF

Po siedmiu latach gorzowskie koszykarki
wracają do europejskich rozgrywek. Prezydent Jacek Wójcicki podpisał dokumenty,
dzięki którym na konto klubu trafi 100 tysięcy złotych.

Dofinansowanie na rozwój naukowy kadry pedagogicznej oraz wsparcie dla realizacji przewodów doktorskich i habilitacyjnych dla wykładowców Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej AWF w Gorzowie,
w wysokości 100 tysięcy złotych, na ręce rektora Akademii dr hab. Dariusza Wieleńskiego przekazał
prezydent miasta Jacek Wójcicki.

- To ważne, że w naszym mieście, rozwija się coraz więcej
dziedzin sportu na najwyższym poziomie – dodał prezydent Gorzowa.
Wykaz rozgrywek z udziałem gorzowskiej drużyny:
11.10. w Stambule - Olimpiakos Pireus.
19.10. w Gorzowie - TTT Riga
26.10. wyjazdowy - Besiktas Stambuł
02.11. w Gorzowie - Olimpiakos Pireus
23.11. wyjazdowy - TTT Riga
30.11. w Gorzowie- Besiktas Stambuł

InvestInTheWest AJP Gorzów weźmie udział w rozgrywkach, rozpoczynających się 11 października br. meczem w Stambule z drużyną Olimpiakos Pireus.
Ewa Sadowska / Wydział Promocji i Informacji
Fot. Łukasz Kulczyński

- Jestem przekonany, że wsparcie Miasta pozwoli na dalszy rozwój naszych koszykarek. Cieszę się również z tego,
że przed naszymi mieszkańcami wspaniałe widowiska. To
będzie bardzo dobra promocja Gorzowa – powiedział Wójcicki.

Słów uznania i wsparcia dla naszych zawodniczek nie szczędził też prezes
klubu AZS PWSZ Krzysztof Kielec – Nareszcie wróciliśmy do europejskich rozgrywek. Mamy doborową grupę i zadowalający poziom sportowców – powiedział. Prezes klubu podziękował za finansowe wsparcie Miasta.

Pomoc finansowa miasta została udzielona jako rezultat realizacji uchwały Rady Miasta z 16 grudnia 2016 roku
i 28 czerwca 2017 roku. W myśl zapisów obu uchwał Miasto
udziela dotacji na dofinansowanie kosztów rozwoju naukowego pierwszoetatowej kadry naukowo-dydaktycznej, przewodów doktorskich i habilitacyjnych, postępowań o nadanie
stopni naukowych oraz doposażenie laboratoriów.
Wsparcie finansowe dotyczyć może wyłącznie nauczycieli
akademickich, dla których AWF stanowi podstawowe miejsce
pracy (w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).
Środki finansowe zostaną przekazane w dwóch transzach, po
50.000 zł, do 15 września i 30 października tego roku.
ZWKF w Gorzowie kształci obecnie ponad 550 studentów na
trzech kierunkach studiów I i II stopnia. Są to: kultura fizyczna, dietetyka i fizjoterapia. Tegoroczny nabór jeszcze trwa,
liczba studentów będzie większa – szacuje dziekan Wydziału
dr hab. Leszek Zguczyński.

Wnioskodawcą wsparcia dla ZWKF AWF był klub radnych Platformy Obywatelskiej.
Marta Liberkowska /Wydział Promocji i Informacji
Fot. Łukasz Kulczyński
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Alfreda Markowska honorowym obywatelem
Gorzowa

Studiować – zapoznawać się z czymś, przyglądając się czemuś uważnie.

Fot. Łukasz Kulczyński

Alfreda „Noncia” Markowska to polska Romni, która w czasie II wojny światowej uratowała około 50 dzieci romskich
i polskich. Otrzymała za to z rąk prezydenta RP Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Jest jedyną przedstawicielką mniejszości romskiej w Polsce, której
przyznano to odznaczenie. Mieszka w Gorzowie Wlkp. przy
ul. Dąbrowskiego.

Na początek diagnoza. Sporządzimy ją po
rozmowach z mieszkańcami w mobilnych
punktach konsultacyjnych, na podstawie
sondażu ulicznego oraz odpowiedzi z ankiety internetowej, 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.

Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji

Odznaki Honorowe miasta Gorzowa Wlkp.
Podczas uroczystej sesji Rady Miasta 15 września wręczono 18 Oznak Honorowych miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Fot. Łukasz Kulczyński

Dariusz Wieczorek / Wydział Promocji i Informacji

W ramach projektu „Miastowizja” chcemy
przyjrzeć się uważnie temu, jak funkcjonują najważniejsze gorzowskie przestrzenie wspólne: miejsca spotkań, popularne
skwery, place zabaw przyciągające dzieci
z całego osiedla. Jak postrzegają je mieszkańcy i jak powinny być w przyszłości zagospodarowane? Na podstawie zebranych
wniosków Pracownia Urbanistyczna przygotuje studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Ten
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.

Osiedlowe spotkania

W maju w Gorzowie odsłonięto mural z podobizną babci Nonci. Mural to kolejny akt uhonorowania przez władze miasta
Alfredy Markowskiej. W 2016 roku otrzymała swoje mieszkanie na własność. Rada Miasta była jednomyślna, a podpisanie
aktu notarialnego nastąpiło w mieszkaniu pani Alfredy. Data
na akcie notarialnym też była symboliczna: 8 kwietnia. W tym
dniu obchodzony jest Światowy Dzień Romów.

Ich nadanie ma być wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania przez Radę Miasta osób,
organizacji społecznych, zawodowych, instytucji i podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą, które swoją działalnością społeczną, zawodową i inną przekraczają zakres
swoich obowiązków i przynoszą korzyść społeczności lokalnej w dziedzinach: gospodarczej,
służby publicznej, twórczości naukowej, literackiej i artystycznej, działalności społecznej
i zawodowej, działalności i aktywności sportowej.
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Przestudiujmy miasto

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta 15 września Alfreda Markowska otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
- Jestem ogromnie zadowolony. Mieszkająca w naszym mieście romska Irena Sendlerowa w pełni na to zasługuje – powiedział prezydent Jacek Wójcicki, gdy w czerwcu, na jego
wniosek, Rada Miasta jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu babci Nonci honorowego obywatelstwa naszego miasta.
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LISTA ODZNACZONYCH:
1. Alicja Bukańska
2. Urszula Niemirowska
3. Adam Węsławski
4. Piotr Pietkun
5. Robert Trębowicz
6. Roman Piciński
7. Jerzy Zgorzałek
8. Zbigniew Sejwa
9. Wojciech Witkowski
10. Kazimierz Milanowski
11. Jolanta Staciwa
12. Zofia Ewa Wiernicka
13. Leszek Kobierzewski
14. Eugeniusz Murawski
15. Janusz Wójcik
16. Stefan Sejwa
17. Sebastian Sobierajski
18. Zespół „Kapela Retro”
wraz z założycielem zespołu
Józefem Sygierem.

Następnie zaprosimy gorzowian na warsztaty planistyczne, które odbędą się w listopadzie i grudniu oraz do geodyskusji, realizowanej za pomocą specjalnej aplikacji
internetowej. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie
zgłoszenia na adres: bsr@um.gorzow.pl lub
telefonicznie na numer 95 7355 685.

“Przestrzenne inspiracje”
To tytuł konkursu, w którym mogą wziąć
udział mieszkańcy, którzy wypełnią geoankietę - ankieta.gorzow.pl. Po jej wypełnieniu
będzie można zamieścić na stronie zdjęcie

Fot. Daniel Adamski x2
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przestrzeni publicznej z naszego miasta
lub każdego innego miejsca na Ziemi, która
jest atrakcyjna i którą uczestnik konkursu
chciałby przenieść na grunt gorzowski. Do
tego poprosimy o uzasadnienie pomysłu.
Nagrodami w konkursie będą trzy pakiety
kulturalno - sportowe, dla trzech osób, które prześlą najciekawsze propozycję wraz z
uzasadnieniem. W skład pakietu wejdą karty
podarunkowe lub karnety do gorzowskich
instytucji - Filharmonii Gorzowskiej, Centrum Sportowo - Rekreacyjnego “Słowianka” oraz Kina 60 Krzeseł, o wartości: I - 395
zł, II - 295 zł, III - 195 zł.

Dla zainteresowanych

Jaki mieszkańcy mogą mieć wpływ na ten
dokument i dlaczego jest to takie ważne?
Zachęcamy do przeczytania materiałów ze
strony www.gorzow.pl zakładka 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 (e-mail: bsr@um.gorzow.pl, nr tel.: 95 7355 685)
oraz Pracownia Urbanistyczna działająca
w ramach Wydziału Urbanistyki i Architektury (e-mail: wua@um.gorzow.pl, nr tel.: 95
735 55 05).
Anna Pękalska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Co to jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
HARMONOGRAM
Mobilnych Punktów Konsultacji:
Zapraszamy do naszych punktów
w godzinach 14:00 - 18:00
2. 10. Zawarcie – skwer przy Przystani
za Wartą ul. Śląska 7a
4. 10. Dolinki – pod pawilonem handlowym
na ul. Zamenhofa
5. 10. Staszica – pod Pegazem
ul. Marcinkowskiego
9. 10. Zakanale – skwer pod sklepem SPAR,
ul. Kobylogórska 101
10. 10. os. Słoneczne – pod pawilonem
handlowym ul. Słoneczna 62-63
11. 10. Wieprzyce – pod sklepem Janicka
ul. Kostrzyńska
12. 10. Centrum – skwer pod „empikiem”
ul. Wełniany Rynek

Zaproszenie
do składania
uwag do
studium
Urząd Miasta zaczyna prace
nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
oraz nad strategiczną oceną
oddziaływania na środowisko.
Dokument najczęściej określany
w skrócie jako studium uwarunkowań lub studium jest sporządzany
dla całego obszaru miasta, określa
w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.

październik 2017
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Czekamy na opinie

Projekt

Co sądzisz o budżecie obywatelskim? Jaka jest Twoja opinia na temat możliwości wyboru zadań bez głosowania? Na te pytania oraz inne będzie można
odpowiedzieć podczas spotkania mieszkańców lub wypełniając ankietę.
Za nami szósta edycja budżetu obywatelskiego. Zwycięskie pomysły mieszkańców niebawem zostaną wpisane do projektu budżetu
miasta na 2018 rok. Czas więc ocenić proces
konsultacji społecznych. Wskazać słabe i mocne punkty procedury budżetu obywatelskiego.
Chcielibyśmy, by gorzowski budżet obywatelski stale się rozwijał i zmieniał zgodnie z wolą
mieszkańców. Dlatego zaplanowaliśmy kilka
działań w ramach ewaluacji. 13 września br.
odbyło się spotkanie urzędników zajmujących
się weryfikacją wniosków zgłaszanych przez
mieszkańców. 28 września spotkali się przedstawiciele środowiska oświatowego. Nato-

miast mieszkańców zapraszamy 3 października br. na godz. 17.00 do sali sesyjnej Urzędu
Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4. Poruszane
podczas tych wszystkich spotkań obszary
znajdą odzwierciedlenie w ankiecie, do wypełnienia której zapraszamy wszystkich! Ankieta
będzie dostępna od 11 do 22 października br.
w wersji elektronicznej na oficjalnym portalu miejskim www.gorzow.pl oraz w formie
papierowej przy urnie zlokalizowanej w sali
obsługi klienta Urzędu Miasta Gorzowa przy
ul. Sikorskiego 3-4.

ma już rok

Gra edukacyjna dla uczniów
I klas szkół ponadgimnazjalnych,
przeprowadzona 13 września
w murach Zespołu Szkół Ekonomicznych, była podsumowaniem
pierwszego roku funkcjonowania
projektu „Zawodowcy w Gorzowie”.

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 i uczniami.

Projekt „Zawodowcy w Gorzowie” jest odpowiedzią na problemy, z którymi zmaga się
lokalna gospodarka, tj. edukacją zawodową

W ramach projektu ma miejsce intensywna
współpraca na wielu specjalnie zaprojektowanych aktywnościach i formach (staże

Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Fot. archiwum ZSTiO w Gorzowie

Wydział Urbanistyki i Architektury

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie, wraz z Agniesz-

ką Smolińską (opiekunem Szkolnego Koła
PCK w ZSTiO), pojechali 20 września do
Regionalnego
Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Odebrali
tam nagrody za wzięcie udziału w XIV Ogólnopolskim Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”. Zajęli w nim III miejsce wśród wszystkich
szkół ponadgimnazjalnych w województwie
lubuskim w kategorii „Za największą ilość oddanej krwi” i III miejsce w kategorii „Za najwyższy wskaźnik aktywności w przeliczeniu
na jednego ucznia”.
Szkolne Koło PCK w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących działa prężnie od
1996 roku. - Współpracujemy z gorzowskim
oddziałem PCK, biorąc udział w licznych
kwestach na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, wspierając osoby z najuboższych rodzin
- mówi Agnieszka Smolińska. - Organizujemy regularnie zbiórki krwi w naszej szkole.
Prowadzimy akcje związane z wolontariatem współpracując z gorzowskim Hospicjum
Św. Kamila.
Agnieszka Smolińska
nauczyciel ZSTiO

Wartość projektu wynosi 3 413 330 zł; unijna
dotacja to 3 241 205 zł, wkład miasta to 172
125 zł. Udział w projekcie dotychczas wzięło
3 260 osób. Przeprowadzono 66 warsztatów
i kursów, w których uczestniczyły 3 153 osoby. Odbyło się 10 wizyt w zakładach pracy.
Wydano 1 335 zaświadczeń i certyfikatów.

Na platformie e-learningowej znajduje się
sześć kursów dedykowanych uczniom oraz
dwa dla nauczycieli.

Fot. Daniel Adamski

Fot. Daniel Adamski

Organizują zbiórki krwi w szkole,
są wolontariuszami

i praktyki, warsztaty, kursy kwalifikacyjne,
studia, 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.

W rozpoczętym właśnie roku szkolnym
2017/2018 przygotowano warsztaty dla nauczycieli (np. coaching w edukacji zawodowej), e-learning dla nauczycieli, warsztaty
dla uczniów (np. znakowanie i identyfikacja
towarów w łańcuchu dostaw, kulinarne, czy
projektowania stron internetowych), kursy
kwalifikacyjne dla uczniów (np. spawanie,
obsługa suwnic, ale także barman i barista), e-learning dla uczniów (np. o zasadach
skutecznej komunikacji). Dla uczniów i pracodawców zaplanowano eksperckie panele
dyskusyjne, gry edukacyjne i targi pracy.

Z uchwałą o przystąpieniu do studium wraz z załącznikiem graficznym można zapoznać się w Wydziale
Urbanistyki i Architektury UM, ul. Myśliborska 34, pokój 8 oraz na stronie
internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.
gorzow.pl).
Do 15 grudnia 2017 roku można
składać wnioski do studium oraz do
prognozy oddziaływania na środowisko. Obowiązują cztery formy:
1. na piśmie do prezydenta Gorzowa,
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów,
2. za pomocą poczty elektronicznej
na adres e-mali: wua@um.gorzow.pl,
3. ustnie do protokołu,
4. za pomocą elektronicznej skrzynki
podawczej.
Wniosek musi zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
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Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji

Odważnie kroczą po ścieżce do kariery
Projekt ”Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”
zapewnia uczniom wiele atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Gorzowa oraz z gmin Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok.
Uczniowie poprzez udział w projekcie rozszerzają swoje zainteresowania na zajęciach z fizyki, chemii, matematyki, przyrody.
Uzyskują dodatkową wiedzę i umiejętności
ułatwiające wybór ścieżki zawodowej na
zajęciach z doradztwa zawodowego. Doskonalą umiejętności z języka angielskiego
i niemieckiego, wykonują doświadczenia
i eksperymenty naukowo - techniczne, uczą
się programowania.
Na potrzeby realizacji zajęć doposażono
pracownie szkolne w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z języków
obcych i matematyczno-przyrodniczych
prowadzonych z aktywnym uczestnictwem
uczniów.
Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z Robotyki Lego oraz programowanie
gier komputerowych, które inspirują dzieci
i wprowadzają je w świat nowych technologii, za pomocą których będzie można zapro-

gramować latające drony i mobilne kamery
powietrzne.
W ramach programu zorganizowano wiele
wycieczek dydaktycznych, m.in. do „Laboratorium Wyobraźni” w Poznaniu, Centrum
Eureka w Szczecinie, wycieczki do Torunia
- miasta Mikołaja Kopernika. W parku Narodowym „Ujście Warty” uczniowie mieli możliwość badania bezkręgowców, natomiast
mikroorganizmy mogli zobaczyć na zajęciach w laboratorium w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym.
Wartość projektu wynosi ponad 7 mln 488
tys. zł, z czego dofinansowanie unijne 7,1
mln, bierze w nim udział 8 017 uczniów
i 327 nauczycieli.
Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 – ZIT
Gorzów Wielkopolski.
Małgorzata Pruszkowska / Wydział Edukacji

Fot. Dorota Przybysz
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Zaproszenie
na festiwal
dla młodych
amatorskich
muzyków

październik 2017

Filharmonia Gorzowska rozpoczęła
nowy sezon artystyczny

Filharmonia dla dzieci,
czyli cykl koncertów familijnych

Więcej koncertów, więcej działań edukacyjnych i animacyjnych i Filharmonia
bliżej mieszkańców – tak zapowiada się nowy sezon artystyczny w tej instytucji. Od września do czerwca usłyszymy tu blisko 60 koncertów.

W ofercie koncertowej Filharmonii Gorzowskiej najmłodsza publiczność ma już swoje stałe miejsce. Specjalnie dla niej oraz całych rodzin przygotowywany jest raz w miesiącu niedzielny koncert, który
jest okazją do wspólnego słuchania muzyki i odkrywania jej sekretów.

- W tym sezonie stawiamy przede wszystkim
na klasykę w najlepszym wydaniu – zapowiada dyrektor Filharmonii Gorzowskiej Mariusz
Wróbel. – W repertuarze znajdą się największe dzieła uznanych kompozytorów. Usłyszymy Bacha, Mozarta, Chopina, czy Vivaldiego.
Nowością jest wprowadzenie cyklu koncertów
kameralnych. Gorzowskich filharmoników
usłyszymy zatem w kwartetach, kwintetach
i występach solowych.
- Filharmonia Gorzowska to młody, bardzo
zdolny zespół. Chcemy, by nasi Goście mieli okazję to lepszego poznania ich talentu,
a nawet wysłuchania własnych kompozycji gorzowskich muzyków – mówi Mariusz
Wróbel.
Muzycy pojawią się również w innych rolach
- jako edukatorzy i animatorzy zajęć dla dzieci i młodzieży. Akademię Muzyki - zajęcia dla
przedszkolaków i uczniów młodszych klas
szkół podstawowych poprowadzi altowiolistka Anna Rutkiewicz.
Ściślejsza ma się również stać współpraca
z gorzowskimi szkołami muzycznymi. Zapowiada się więcej wspólnych działań i projektów. Pierwszym będzie koncert zaplanowany

na 11 listopada, będący efektem połączonych
sił szkół muzycznych oraz chóru Cantabile.
Kolejną nowością w filharmonii będzie jedyna
w województwie Szkoła Muzyki Suzuki, która
będzie oferowała naukę gry na instrumentach
dla dzieci już od trzeciego roku życia.
Filharmonia będzie kontynuowała cykliczne
projekty cieszące się uznaniem publiczności.
Zwłaszcza ten związany z organizacją Festiwalu Muzyki Współczesnej, który odbędzie się
jednak w innym terminie niż dotychczas, bo
nie wiosną a jesienią przyszłego roku. Kontynuowany będzie też cykl „Pikników Chopinowskich”, który cieszył się ogromną popularnością w miesiącach wakacyjnych. W przyszłym
roku koncerty zaplanowano również nad Wartą.

W poprzednim sezonie artystycznym Filharmonię Gorzowską odwiedziło blisko 42 tys.
osób.
Urszula Śliwińska
rzecznik prasowy Filharmonii Gorzowskiej

Karty zgłoszenia
i więcej o festiwalu na:
www.gof.mckgorzow.pl

Jacek Kraszewski –
dyrektorem naszej filharmonii
Jacek Kraszewski (na zdjęciu po prawej) urodzony w Szczecinie. Jest absolwentem szczecińskich szkół muzycznych w klasie skrzypiec.
Od 1998 roku jest dyrygentem młodzieżowej Polsko-Niemieckiej Orkiestry Symfonicznej „Pomerania”. Współpracował też z Telewizją Polską, opracowując programy poświęcone operze,
baletowi i muzyce symfonicznej. Jest częstym gościem polskich i zagranicznych zespołów symfonicznych i operowych.
W latach 2005-2007 był zastępcą dyrektora ds. artystycznych w Operze na Zamku w Szczecinie.
W listopadzie 2013 został dyrygentem Szczecińskiego Chóru Męskiego „Słowiki 60” im. Jana
Szyrockiego. Jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Sztuki w Szczecinie.

ale również polubili filharmonię i muzykę
poważną, każdy koncert wzbogacony jest
ciekawym komentarzem na temat utworów,
kompozytorów i zagadnień muzycznych,
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a także animacjami i projekcjami wideo,
stanowiącymi współcześnie stały element
dziecięcej rzeczywistości. Ze względu na
obowiązujące standardy, formułę oraz czas
trwania koncertów są one przeznaczone
dla dzieci, które ukończyły trzeci rok życia.
W sezonie 2017/2018 w ramach cyklu koncertów familijnych – z okazji Mikołajek oraz
Dnia Dziecka – zaprezentowany zostanie
także przygotowany przez Filharmonię Gorzowską musical Akademia Pana Kleksa.

POŁAWIACZE MUZYCZNYCH PEREŁ
15 października 2017, 12.00
Szczegóły dotyczące wykonawców
oraz repertuaru znajdują się
na stronie internetowej
www.filharmoniagorzowska.pl.

Do Gorzowa będą zaglądali wybitni artyści. Do
gwiazd nadchodzącego sezonu można zaliczyć m.in. wybitnego rosyjskiego pianistę Dimitry Shishkina oraz amerykańskiego kotlistę
Lance Drege’a.

Nie stawiamy ograniczeń gatunkowych. Wierzymy, że dobra muzyka
ma uniwersalną cechę – wiarygodność wynikającą ze szczerości wypowiedzi. Nie jest więc ważne czy
jesteś solistą, grasz w duecie, korzystasz z elektroniki, sampli czy grasz
w „klasycznym” składzie kapeli
rockowej. Premiujemy niepokorne,
wywrotowe podejście do zastanych
form i gatunków. Liczymy na autorski, muzyczny przekaz wsparty
niebanalnym (najlepiej polskim) tekstem. Nagrodą główną festiwalu jest
sfinansowanie dowolnego etapu produkcji wydawnictwa fonograficznego
(rejestracja studyjna, mastering, tłoczenie itp.) wartości 4400 zł.
Festiwal, chociaż ogólnopolski, jest
skierowany do młodych, amatorskich twórców z regionu gorzowskiego. Wspiera i premiuje tworzenia
autorskiego i niekomercyjnego repertuaru. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 8 listopada na adres: info@
mckgorzow.pl.

Cykl koncertów familijnych odwołuje się do
znanej i kultywowanej w filharmoniach tradycji poranków muzycznych. Chcąc sprawić,
by najmłodsi słuchacze nie tylko poznali,

Fot. archiwum Filharmonii Gorzowskiej

Celem „Getting Out Festival 2017” jest sprowokowanie wszystkich tworzących muzykę w domach,
w głowach, w garażach, na
komputerach do wyjścia
z projektami dalej i przedstawienia ich przed publicznością w żywej, koncertowej formule.

październik 2017

BILETY*:
5 zł - bilet ulgowy dla dziecka (do 16 lat)
15 zł - bilet normalny dla opiekuna
20 zł - bilet normalny indywidualny
40 zł - bilet rodzinny (dla sześciu osób,
w tym maksymalnie dwóch dorosłych –
dostępny tylko w kasach biletowych)
* podane ceny nie dotyczą pokazów musicalu
Akademia Pana Kleksa
Urszula Śliwińska
Rzecznik Prasowy Filharmonii Gorzowskiej

Nosorożce w szkolnych bibliotekach
„Nosorożec Gorzowski” trafił do bibliotek w gorzowskich podstawówkach. Pierwsze egzemplarze
12 września do Szkoły Podstawionej nr 21 przywiózł Gorzuś.

„Nosorożec Gorzowski” to książeczka, która
nawiązuje do historii szczątków nosorożca,
odnalezionego w ubiegłym roku podczas
budowy gorzowskiego odcinka drogi ekspresowej S3.
Fot. Daniel Adamski x2
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Książeczka przeznaczona jest dla dzieci
z młodszych klas szkół podstawowych. Zawiera ciekawe informacje dotyczące okoliczności tego niezwykłego odkrycia i ogólne wiadomości o sytuacji nosorożców we
współczesnych i pradawnym świecie.
Teksty napisane przez Emilię Cepę
z Wydziału Promocji i Informacji Urzędu
Miasta są proste, podane w bardzo przystępny sposób. W środku pojawiają się
elementy aktywizacyjne, takie jak labirynt,

zagadki, rebus oraz obrazki do pokolorowania. Książeczka powstała we współpracy
z gorzowską rysowniczką Jagodą Karłowską.

Książeczka trafiła na półki wszystkich bibliotek w szkołach podstawowych. Jako
pierwsi otrzymali ją uczniowie ze Szkoły
Podstawowej 21.
Marta Liberkowska / Wydział Promocji i Informacji
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Przewodnik
po urzędzie

Złożyliśmy mnóstwo wniosków
w GCPR

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

W sierpniu br. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie przeżyło prawdziwe oblężenie w związku ze składaniem wniosków na świadczenia rodzinne i rządowy program Rodzina 500+.

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

Wnioski można
było złożyć na
kilka sposobów:
najwięcej ich oddano
w Dziale Świadczeń
Rodzinnych i Funduszu
Alimentacyjnego przy
ulicy Teatralnej (2 737),
a najmniej, choć także
sporo, w galeriach
handlowych (razem 805).

Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji
ul. Sikorskiego 5
e-mail: bsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 893
Biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów i Spraw Mieszkańców
ul. Łokietka 22
e-mail: brk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 747

Eko-reaktywacja? Już czas!
Masz w domu niepotrzebne przedmioty? Stary fotel już nie pasuje do
odnowionego wnętrza? Po remoncie zostały drzwi i umywalka, które są
nadal w dobrym stanie?
Przynieś je do nas, daj im drugie życie!
Na terenie INNEKO przy ul. Teatralnej 49 działa
Punkt EKO-REAKTYWATOR, gdzie mieszkańcy
mogą zostawić przedmioty do powtórnego
użycia. Do EKO-REAKTYWATORA przyjmowane są przedmioty sprawne, nieuszkodzone.
Mogą to być: meble (krzesła, tapczany, stoły,
taborety itp.), doniczki, zabawki, rowery, wyroby ceramiczne i szklane, a także urządzenia
elektroniczne z wykluczeniem urządzeń zawierających nośniki danych.

W jaki sposób składano wnioski na 500+ w miesiącu sierpniu 2017 r.

Liczba wniosków na 500+
w sierpniu 2017 r.

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

Więcej było wniosków
na pierwsze i kolejne dzieci, jak na drugie
i kolejne dzieci.
Gabriela Demczyszyn
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji

Nowy system segregacji odpadów

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

Ponadto, wobec decyzji zarządu ZCG MG-6
o aneksowaniu umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z sektora
II i III, wydłużającego obowiązywanie umów

Fot. Daniel Adamski

Wydział Geodezji i Katastru
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wkg@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 653

Wydział Inwestycji i Remontów Dróg
ul. Myśliborska 34
e-mail: wir@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 798

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 812

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

Wydział Edukacji
ul. Okólna 2
e-mail: wed@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 750

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

Wydział Komunikacji
ul. Myśliborska 34
e-mail: wkm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 720

Wobec decyzji zarządu Związku Celowego
Gmin MG-6 o ogłoszeniu przetargu na sektor
I w dniu 24 sierpnia br. i przypadającym na 4
października br. otwarciem ofert oraz dokonaniem wyboru najkorzystniejszej dla sektora II i III 13 września, data wejścia w życie
zmian od 1 października stała się niemożliwa.

Stanisław Sinkowski / Muzeum Lubuskie

Przewodnik
po urzędzie

EKO-REAKTYWATOR to miejsce, do którego
każdy może dostarczyć niepotrzebne, ale nadal nadające się do użycia przedmioty. Przez
nasz profil ma portalu społecznościowym Facebook informujemy mieszkańców o każdej
rzeczy, która czeka na nowego właściciela.
Często na śmietnik wyrzucane są meble, zabawki czy rowery w bardzo dobrym stanie.
EKO-REAKTYWATOR daje możliwość wykorzystania ich przez nowych właścicieli, dzięki
czemu ograniczymy liczbę odpadów.

- W związku z decyzją zarządu Związku Celowego Gmin MG-6 o podpisaniu aneksu do
umowy na odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów z sektora I, wydłużającego obowiązywanie umowy do 30 listopada br., niezbędnym stało się ustalenie dla tego sektora
odmiennej daty wejścia w życie regulacji zawartych w przedmiotowej uchwale – czytamy
w uzasadnieniu.

Podczas przebudowy kanału deszczowego na ulicy Cichońskiego natrafiono na pozostałości osady kultury łużyckiej. To obiekt mieszkalny sprzed około 3 tysięcy lat. Znaleziono w nim
fragmenty naczyń ceramicznych. Odsłonięto tu również mury z cegły gotyckiej (XIV-XV wiek).
Wstępna analiza odkrytych murów wskazuje, że wykorzystano wtórnie cegłę rozbiórkową do ich
budowy w czasach nowożytnych lub też współczesnych. Kontynuowane prace archeologiczne
dostarczą zapewne dalszych odkryć uzupełniających wiedzę o rozwoju przestrzennym miasta.
Badania prowadzone są przez archeologów z Muzeum Lubuskiego w Gorzowie.
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami
i Majątku
ul.Sikorskiego 3-4
e-mail: wgm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 605

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

Od 1 grudnia br., a nie jak wcześniej zapowiadano 1 października, zmienią
się zasady systemu segregacji odpadów w Gorzowie. To decyzja radnych,
w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym, które ma wyłonić operatora zmienionego systemu odbioru odpadów.

Cenne wykopalisko na
ul. Cichońskiego

nr 9 / 223

do 30 listopada 2017 r. koniecznym stało się
ustalenie daty 1 grudnia br., jako tej, od której
zaczną obowiązywać nowe zasady.
Otwarcie ofert dla sektora I nastąpi 4 października br., a ogłoszenie o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty dla sektora II i III
nastąpiło 13 września br., a termin na złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej
upływa 25 września br. Oznacza to, że data
1 października w przypadku I sektora stała się
niemożliwa do zachowania. W przypadku sektora II i III, gdzie oferty złożyło trzech wykonawców, istnieje duże prawdopodobieństwo
braku możliwości podpisania umowy z wyłonionym wykonawca przed 1 października br.
– wyjaśnia uzasadnienie.
Ewa Sadowska, Dariusz Wieczorek
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
17 października, 15.30-16.30
e-mail:sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349
Wiceprzewodniczący
Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Ludzie dla Miasta
3 października, 15.30-16.30
e-mail: syskazbigniew@wp.pl
tel. 695 577 184
Robert Surowiec
Okręg nr 5 (Górczyn)
Platforma Obywatelska
w każdy poniedziałek w godz. 15.00-16.00
w Studiu Kulinarnym Gastronomika przy
ul. Wełniany Rynek
e-mail: surowiec.robert@gmail.com
tel. 95 73 55 540
Jan Kaczanowski
Okręg nr 3 (Staszica)
Gorzów Plus
10 października, godz. 15.30-16.30
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 608 077 756
Okręg nr 1 (Zawarcie)
Maria Surmacz
Prawo i Sprawiedliwość
każda trzecia środa miesiąca
w gab. 219 w Urzędzie Miasta,
w godz. 16.10-17.10
oraz w innych terminach ustalonych
telefonicznie
e-mail: mes.2008@wp.pl
tel. 95 7355 673, tel. 601 175 531
Patryk Broszko
Gorzów Plus
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: patryk.broszko@gmail.com
tel. 602 404 777
Piotr Paluch
Gorzów Plus
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: ppaluch@rada.gorzow.pl
tel. 502 047 414
Grzegorz Musiałowicz
Ludzie dla Miasta
26 października, godz. 15.30-16.30
e-mail: stow@wp.pl
tel. 603 289 599
Piotr Zwierzchlewski
Gorzów Plus
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: pzwierzchlewski@rada.gorzow.pl
tel. 095 735 56 72
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Paweł Ludniewski
Prawo i Sprawiedliwość
każdy ostatni wtorek miesiąca
w biurze poselskim ul. Hawelańska 5
w godz. 11.00-12.30
w gab. 219 w Urzędzie Miasta,
tel. 95 7355 673 w godz. 14.00-15.30
oraz w innych terminach ustalonych
telefonicznie
e-mail: p.ludniewski@wp.pl
tel. 603 901 992
Halina Kunicka
Platforma Obywatelska
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: halinakunicka@tlen.pl
tel. 605 601 879
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Od 29 września nowi patroni ulic
29 września 2017 roku - 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego - wejdzie w życie uchwała gorzowskiej
Rady Miasta (L/586/2017 z 30 sierpnia 2017 r.), która zmieniła nazwy
dziewięciu ulic. Jedna z nich została podzielona na dwa odcinki, stąd
mamy dziesięciu nowych patronów ulic.
Poniżej przedstawiamy ważne informacje dla
mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy
objęci są zmianami nazw ulic w Gorzowie
Wlkp.
1. Dowody osobiste, prawa jazdy i dowody rejestracyjne:
• zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie
ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (dowody osobiste, prawa jazdy i dowody rejestracyjne zachowują ważność, a ich
wymiana nie jest wymagana przed końcem
terminu ważności dokumentu);
• nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych, praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych;
2. Sprawy meldunkowe:
• zmiana adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie. Nie
ma konieczności składania wniosku. Zmiany dokonane zostaną z urzędu;
• w przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie
zameldowania w związku ze zmianą nazwy
ulicy, należy złożyć w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. w budynku przy ul. Sikorskiego
3-4 stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia.
Więcej informacji na ten temat
uzyskać można w Wydziale
Spraw Obywatelskich Urzędu
Miasta Gorzowa Wlkp. mieszczącym się w budynku przy ul.
Sikorskiego 3-4 (Sala Obsługi Klienta),
tel.: 95-735-55-12 lub 95-735-55-69.
3. Wymiana tabliczek z nazwą ulicy:
• za wymianę tablic z nazwami ulic odpowiada Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
4. Wymiana tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości:
• zgodnie z art. 47b ust. 1 Ustawy z dnia 17
maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016r. poz. 1629 ze zm.)
właściciele nieruchomości zabudowanych
lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi
nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na
ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu
tego numeru.
5. Ujawnienie w księdze wieczystej:
• nie ma konieczności składania wniosku
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. VI
Wydział Ksiąg Wieczystych;
• zmiany zostaną dokonane z urzędu, do każdej księgi wieczystej zostanie przesłane

zawiadomienie o zmianie oznaczenia nieruchomości.
6. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDIG):
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych powinny
złożyć w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.
wniosek CEIDG-1;
• wniosek można złożyć przez Internet lub
dostarczyć do urzędu w wersji papierowej.
Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/
KRUSU, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu
Statystycznego.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
w Wydziale Obsługi Inwestora i Biznesu Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. mieszczącym się
w budynku przy ul. Sikorskiego 3-4 (Sala Obsługi Klienta), tel.: 95-735-55-98.
7. Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami:
• nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami, zarówno przez mieszkańców jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane
zostaną z urzędu.
Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Biurze Związku
Celowego Gmin MG-6 mieszczącym się w budynku przy
ul. Warszawskie 6 lok. 106,
tel.: 95-728-71-02.
8. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:
• nie ma konieczności składania informacji
w sprawie podatku od nieruchomości celem
aktualizacji danych adresowych. Zmiany
dokonane zostaną z urzędu.
Więcej informacji na ten temat uzyskać można
w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta
Gorzowa Wlkp. mieszczącym się w budynku
przy ul. Sikorskiego 3-4 (Sala Obsługi Klienta),
tel.: 95-735-56-08.
9. Urząd Skarbowy:
• osoby fizyczne mogą wypełnić i złożyć formularz ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych adresowych w roku 2018 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017;
• druk ZAP-3 można pobrać i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym
w Gorzowie Wlkp. mieszczącym się w przy
ul. Jagiellończyka 10 lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.finanse.
mf.gov.pl .

10. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):
• osoby pobierające świadczenia powinny
zgłosić zmianę danych adresowych poprzez
wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę
danych osoby zamieszkałej w Polsce, tj. formularz WZD-01;
• formularz należy pobrać i złożyć w formie
papierowej w Inspektoracie ZUS w Gorzowie Wlkp. mieszczącym się w budynku przy
ul. Sikorskiego 42. Wypełniony formularz
w wersji papierowej można także przesłać
pocztą na ww. adres.

cyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne,
zakłady pracy, przechodnie lekarskie, szkoły,
przedszkola i inne:
• ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie
stosownego formularza aktualizacji danych
osobowych udostępnianego przez dany
podmiot, a w przypadku braku niniejszego
formularza, poprzez złożenie oświadczenia
w formie pisemnej.

11. Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunika-

Sylwia Bagińska / Wydział Spraw Obywatelskich
Dariusz Wieczorek / Wydział Promocji i Informacji
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Dyżury
radnych
Jerzy Wierchowicz
Nowoczesny Gorzów po ustaleniu
tel. terminu spotkania
e-mail: jerzywierchowicz@op.pl
tel. 603 942 739
Marcin Kurczyna
Gorzów Plus
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: marcin.kurczyna@wp.pl
tel. 502 154 433
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
w każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca w godz. 16.00-17.00
oraz po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: piotrowicz.iza@gmail.com
tel. 531 501 889

Fot. Bartłomiej Nowosielski
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Aleksandra Górecka
Gorzów Plus
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: gorecka-87@wp.pl
tel. 660 274 903
Okręg nr 4 (Piaski)

Rada Seniorów rozpoczęła
działalność
13 września swoją działalność rozpoczęła Gorzowska Rada Seniorów.
- Działalność rady pozwoli na wykorzystanie bogatego doświadczenia
i potencjału seniorów oraz wpłynie na poprawę jakości ich życia - powiedział prezydent Jacek Wójcicki, wręczając członkom rady listy gratulacyjne.
- Wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom zwłaszcza najstarszych gorzowian.
Bardzo liczę na Waszą mądrość i doświadczenie przy doradzaniu mi w rozwiązywaniu
spraw seniorów. Zapewniam, że będą Was
słuchał bardzo uważnie – dodał prezydent Gorzowa.
- Stanowimy 30 procent mieszkańców miasta. Mamy wiele oczekiwań i liczymy na bardzo dobrą współpracę z panem prezydentem
i władzami miasta - powiedziała, występując
w imieniu radnych-seniorów, Irena Polańska.
Rada Seniorów to zespół osób, którym bliskie
są sprawy najstarszych mieszkańców miasta. Głównym jej zadaniem jest reprezentowanie interesów i potrzeb środowiska osób
starszych w naszym mieście wobec władz
samorządowych oraz formułowanie opinii dotyczących strategicznych i bieżących planów
rozwoju gminy.
Radę powołuje Prezydent Miasta, na podstawie uchwały radnych Gorzowa Wielkopolskiego z 29 listopada 2016 roku. Uchwałą zwołuje

Robert Jałowy
radny niezależny
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: rjalowy@wp.pl
tel. 608 835 176
Jerzy Sobolewski
Platforma Obywatelska
po ustaleniu tel. terminu spotkania
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

pierwsze posiedzenie, które zaplanowano na
przełom września i października. Podczas
niego członkowie wybiorą przewodniczącego,
jego zastępcę i sekretarza rady.

Marta Bejnar-Bejnarowicz
Ludzie dla Miasta
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: m.bejnar@gmail.com
tel. 601 940 121

Kadencja Gorzowskiej Rady Seniorów trwa
4 lata. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Liczy 15 członków. Radni
swoją funkcję pełnią społecznie.

Marcin Kazimierczak
Ludzie dla Miasta
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: m.kazimierczak@ludziedlamiasta.pl
tel. 691 185 359

Skład Gorzowskiej Rady Seniorów:
Przedstawiciele podmiotów działających na
rzecz seniorów (6 osób): Jarosław Marciniak,
Wojciech Kazimierz Beker, Jolanta Szeliga –
Bujak, Jadwiga Popkowska, Andrzej Jakubaszek, Bożena Kwiatek.
Mieszkańcy miasta 60+ (6 osób): Aniela Kubik,
Barbara Wierzbicka – Gałgańska, Ewa Płotkowiak – Kulik, Maria Litwiniec, Andrzej Erencowicz, Irena Polańska.
Przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku (3 osoby): Władysław Żelazowski, Jerzy
Szymankiewicz, Krystyna Mosoń.
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji

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
po ustaleniu tel. terminu spotkania
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: Biuro Rady Miasta,
tel. 95 73 55 544
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Tablica poświęcona trenerowi Ćwiertniakowi
Na terenie hali sportowej przy ulicy Czereśniowej odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą legendarnemu trenerowi gorzowskich koszykarek Włodzimierzowi Ćwiertniakowi.
1962/63 występowała w II lidze oraz Helena
Rutkowska i Beata Szamyjer – reprezentantki Polski w turnieju przedolimpijskim
w Vigo przed Olimpiadą w Barcelonie, a także
Małgorzata Biała (Danielewicz) – medalistka
Mistrzostw Europy juniorek w roku 1992 r.
Prezes PZKosz – Grzegorz Bachański przekazał Dorocie Ćwiertniak medal „Za zasługi
dla rozwoju koszykówki” przyznany pośmiertnie Wł. Ćwiertniakowi przez PZKosz.
Ponadto, prezes przekazał sprzęt sportowy
drużynie koszykarzy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
Fot. Daniel Adamski

„Włodka Ćwiertniaka życie
pod koszem”

- Trudno dziś wyobrazić sobie gorzowskie
środowisko sportowe bez żeńskiej koszykówki i to jest historyczna zasługa Włodzimierza Ćwiertniaka - był jej prekursorem
– podkreślił wiceprezydent Radosław Sujak.
- Gdy zwrócono się do mnie o pomoc w wydaniu książki „Włodka Ćwiertniaka życie pod
koszem” nie zastanawiałem się ani chwili;
to dzięki kontynuacji Jego dzieła gorzowskie koszykarki od wielu lat, podobnie jak za
Jego czasów, zdobywają medale, a Gorzów
Wielkopolski jest znaczącym ośrodkiem koszykówki żeńskiej w Polsce – uznał wiceprezydent naszego miasta.
- Pamiętamy i tą tablicą pamiątkową dziękujemy panu Włodzimierzowi, za wkład, jaki
wniósł w powstanie i rozwój gorzowskiej koszykówki oraz promocję Gorzowa - powiedział Sujak.

rzeźbiarka Zofia Bilińska. W dniach poprzedzających uroczystość w hali sportowej I LO
odbyły się memoriałowe turnieje koszykówki drużyn klubowych kadetek i kadetów oraz
chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych. Memoriał Włodzimierza Ćwiertniaka odbywał
się pod honorowym patronatem Elżbiety
Rafalskiej – minister rodziny, pracy i polityki
społecznej.
Medalami Polskiego Związku Koszykówki
„Za zasługi dla rozwoju koszykówki” i medalami Polskiego Komitetu Olimpijskiego
„Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego” oraz złotymi i srebrnymi honorowymi
odznakami PZKosz wyróżniono 34 byłe
zawodniczki i zawodników oraz działaczy
koszykówki. Wśród wyróżnionych były koszykarki Zakładowego Klubu sportowego
„Stilon”, m.in. Maria Świątkiewicz – kapitan drużyn, która w sezonie sportowym

Odbyła się również promocja książki pt. „Włodka
Ćwiertniaka życie pod koszem” autorstwa Jerzego Kilczewskiego i Jana
Delijewskiego. Czytelnicy monografii znajdą w
niej historię gorzowskiej
koszykówki kobiet z lat
poprzedzających działalność
szkoleniową
Włodzimierza Ćwiertniaka, opis jego sportowych osiągnięć,
tabele II ligi koszykówki kobiet z lat 198589, statystyki, ciekawostki, wspomnienia
i rozmowy z ludźmi, którzy współpracowali
z Włodzimierzem Ćwiertniakiem, jak również reportaże sportowe z lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia dotyczące trenera. Książkę uzupełnia bogaty serwis zdjęć
i ilustracji. Książkę można nabyć w Reklama
- Borowczyk na ul. Wodnej 14.
Jerzy Kilczewski / Lubuski Związek Koszykówki
Dariusz Wieczorek / Wydział Promocji i Informacji

W poniedziałek 25 września w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej odbyła
się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Włodzimierza Ćwiertniaka – twórcy
gorzowskiej koszykówki kobiet. Zapewniono
asystę pocztów sztandarowych Urzędu Miasta Gorzowa, ZSTiO oraz I LO. W uroczystości
wzięli udział parlamentarzyści, radni, władze Gorzowa Wlkp., wychowankowie trenera – byli zawodnicy i zawodniczki, działacze
i sympatycy koszykówki, młodzież szkolna
oraz członkowie rodziny i przyjaciele Włodzimierza Ćwiertniaka.

Tablicę ufundowali Lubuski Związek Koszykówki w Zielonej Górze i Rada Miasta
Gorzowa, a autorką projektu jest artystka

MUZYCZNE
REMINISCENCJE

22 października 2017 Czterdzieści lat
Towarzystwa
niedziela, 18:00 Gorzowskiego
Muzycznego
sala koncertowa
Filharmonii Gorzowskiej

Szczególny memoriał im.
Włodzimierza Ćwiertniaka

Odsłonięcia tablicy dokonali: Dorota Ćwiertniak – córka trenera, Tomasz Ćwiertniak,
Grażyna Wojciechowska – radna miasta
Gorzowa, Sebastian Pieńkowski – przewodniczący rady miasta i Grzegorz Potęga
– prezes Lubuskiego Związku Koszykówki
w Zielonej Górze.

Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne
im. Henryka Wieniawskiego
zaprasza na koncert

Beata Gramza – sopran
Dagmara Barna – sopran
Iga Caban – sopran
Aleksander Kaczuk-Jagielnik – baryton
Jan Nowaczyński – saksofon
Andrzej Jóźwiak – saksofon
Szczepan Kaszyński – dyrygent
Bilety w cenie 18 i 24 zł do nabycia w kasie Filharmonii
od wtorku do piątku w godz. 12:00 - 17:00
i na godzinę przed koncertem

W programie
klasycy muzyki filmowej,
musicalowej, operetkowej

Fot. Zbigniew Wójcik

Od 22 do 25 września w hali sportowej I LO odbywały się Memoriał im. Włodzimierza Ćwiertniaka. W turnieju gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych udział wzięło pięć zespołów. Zwyciężył Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących pokonując w bezpośrednim pojedynku jednym punktem drużynę I LO. Na trzecim miejscu byli koszykarze ZS Elektrycznych.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Bartosz Dreczkowski z "Chemika". W turniejach
kadetek i kadetów zwyciężyli: koszykarki AZS AJP I oraz koszykarze MKK Basket Gorzów.

Koncert
dofinansowany
z budżetu Miasta
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