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17 120 571 zł – tyle Gorzów otrzyma z budżetu państwa w latach 2017
– 2019 na rozbudowę ulic Myśliborskiej i Szczecińskiej na odcinku od
ronda Szczecińskiego do ulicy Mosiężnej. Decyzję w tej sprawie podjął
minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
Już podczas ostatniej sesji Rady Miasta władze miasta poinformowały, iż planowana
przebudowa ulic Myśliborskiej i Szczecińskiej
może zostać połączona w jedną dużą inwestycję i dzięki temu jest szansa na jej sfinansowanie z budżetu państwa.
Maksymalny udział dotacji celowej z budżetu
państwa przeznaczonej na sfinansowanie zadania nie może stanowić więcej jak 50 % jego
wartości w okresie realizacji inwestycji obejmującym lata 2017-2019, w tym w każdym
roku budżetowym – brzmi fragment decyzji
o zapewnieniu z budżetu państwa finansowych wydatków na przebudowę Myśliborskiej
i Szczecińskiej.

dowie na ulicy Myśliborskiej będą dwie jezdnie rozdzielone pasem zieleni na odcinku od
skrzyżowania ze Słowiańską do skrzyżowania
z Chorwacką, rondo na skrzyżowaniu z Chorwacką, chodniki i ścieżki rowerowe. Powstanie również infrastruktura do odprowadzania
wody.

Fot. Bartłomiej Nowosielski, Daniel Adamski
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Ponad 17 mln na Myśliborską

Ulica Myśliborska to jedna z głównych i największych tras wyjazdowych z miasta, łączących Gorzów z węzłem północnym ekspresowej S3, a tym samym stanowiąca dla Gorzowa
okno komunikacyjne na Polskę. Jednocześnie
jest to trasa dojazdowa do strefy ekonomicznej, która stale się rozbudowuje i zatrudnia
tysiące mieszkańców.

Przetarg na wykonanie pierwszego etapu inwestycji wygrała firma Budomex. Po przebu-

Gorzowianie ostatniego dnia września symbolicznie pożegnali jeżdżące po mieście tramwaje. Na podstawionym pod katedrą „helmucie” napisali pożegnalne życzenia, a lokalni streetartowcy stworzyli ciekawe malowidła.

Dariusz Wieczorek

Rok spotkań prezydenta z
przedsiębiorcami
Zakończyła się pierwsza edycja projektu Lean Tours. Nie tylko będzie
kontynuowany, a Grupa Lean powiększy się, ale pomysł zostanie powielony na południu województwa.
Projekt polega na współpracy dużych lokalnych firm, które dzięki wzajemnym odwiedzinom
i wymianie doświadczeń ich liderów doskonalą się w zarządzaniu swoim przedsiębiorstwem.
W projekcie uczestniczył gorzowski Urząd Miasta. - Droga do sukcesu ciągle jest w budowie. Aby
firma mogła szczycić się sukcesem, stale musi się uczyć i doskonalić – powiedział prezydent
Jacek Wójcicki.
W pierwszej edycji projektu udział wzięło dziewięć firm subregionu gorzowskiego. W kolejnej
swój udział zadeklarowało 13. Pomysł zostanie powielony w południowej części województwa
lubuskiego.
Dariusz Wieczorek
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„Żegnaj – Marysia”, „Opuszczasz nas, ale będziemy cały czas o Tobie pamiętać”, „Będziemy tęsknić” – to wybrane napisy z tramwaju
o numerze bocznym 223. Akcja malowania
„helmuta” trwała trzy godziny. W tym czasie
kilkuset mieszkańców i miłośników tramwajów przyszło napisać na jego jednej stronie swoje pożegnalne słowa. Druga strona
starego miejskiego przewoźnika została
przeznaczona na artystyczne pożegnalne
malowidła, do których wykonania pracownicy Wydziału Promocji i Informacji zaprosili
profesjonalistów. Krzysztof Ostrowski wykonał autoportret z wielkim napisem BYE!,
a Łukasz Karnacz, zwany Kazikiem wykonał
obraz przedstawiający porwanie motorniczego przez kosmitów. Na koniec wszyscy
wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie.
Pomalowany przez mieszkańców „helmut”
wyjechał w swój ostatni kurs na linii nr 2
o godzinie 22.39 z Wieprzyc. Pół godziny
później z pętli na Piaskach pojechał „na
emeryturę” do zajezdni MZK. W ostatnią podróż 50-letnim tramwajem przed północą
wybrało się wielu gorzowian, w tym prezydent Jacek Wójcicki. Mimo sentymentalnej,
bo ostatniej podróży atmosfera w wagonach
była wesoła. Słychać było biesiadną muzykę i śpiewy podróżnych. Pojawił się nawet
akcent happeningowy w postaci kontrolera
pasażerów…
Bilety jednorazowe ważne przez 45 minut
Prezydent zdecydował, iż od 1 października,
wraz z wycofaniem z ulic tramwajów, bilety jednorazowe MZK będą ważne przez 45
minut podczas nieograniczonej liczby przejazdów lub jednorazowo na jednej linii (bez
względu na czas przejazdu). Jak podkreślił,
ceny biletów jednorazowych na liniach miejskich i podmiejskich nie ulegną zmianie.
Miejski Zakład Komunikacyjny zamówił 14 niskopodłogowych tramwajów.
Są one trójczłonowe, jeżdżą w dwóch
kierunkach. Pierwszy dotrze do Gorzowa już w październiku przyszłego
roku.
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Od 1 października gorzowianie jeżdżą tylko autobusami. Linie tramwajowe obsługuje autobusowa komunikacja zastępcza; Linia T-1 (Wieprzyce - Silwana) i linia T-2 (Kostrzyńska MZK
- Osiedle Piaski). W godzinach szczytu kursują co 8 minut, poza nimi co 12 minut.
Dariusz Wieczorek, Daniel Adamski
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Dwujezdniowa obwodnica Gorzowa

Centrum dystrybucyjne Biedronki

Oddano do użytku drugą jezdnię zachodniej obwodnicy Gorzowa. Jest ona elementem drogi ekspresowej S3.

Na terenie strefy ekonomicznej w Gorzowie Wlkp. Jeronimo Martins
otworzyło centrum dystrybucyjne. Zatrudni ono 320 osób i będzie obsługiwać 200 sklepów sieci Biedronka z województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Ponad 11-kilometrowa obwodnica Gorzowa, tzw. Trasa Zgody, do tego momentu była
jedynym jednojezdniowym odcinkiem drogi S3 od Szczecina do Sulechowa. W lecie
z tego powodu tworzyły się tam wielokilometrowe korki. Dochodziło także do śmiertelnych wypadków.

Przetarg na wykonanie tej inwestycji wygrała hiszpańska firma Dragados. Wartość kontraktu wynosiła blisko 290 mln zł. Budowa
trwała ponad trzy lata.
Dariusz Wieczorek

- Dla nas są ważne nie tylko efektywność, ale
także tworzenie nowych miejsc pracy i bycie
dobrym sąsiadem – zapewnił dyrektor gorzowskiego centrum Jacek Kasprzak.

Fot. Łukasz Kulczyński x 2

W ramach inwestycji powstał nowy most na
Warcie oraz dziewięć wiaduktów, a także 20
przepustów dla zwierząt. Przebudowano
trzy węzły, na dwóch z nich powstały ronda.
W trakcie budowy odkryto m.in. szczątki nosorożca sprzed 125 tys. lat.

- Cieszę się; pozyskaliśmy bardzo solidnego
pracodawcę, mamy nowe miejsca pracy, a firma będzie poważnym płatnikiem podatków
do kasy miasta – powiedział prezydent Jacek
Wójcicki.

Gorzowska hala magazynowa o powierzchni 31 tys. m kw. jest największym centrum
dystrybucyjnym tej sieci sklepów. Każdego
dnia będzie przyjmować osiem tysięcy palet
oraz wysyłać 240 TIR-ów. Centrum dysponuje
rozbudowaną flotą samochodową liczącą 60
samochodów oraz 80 naczep. Posiada także
własną stację paliw oraz specjalną myjnię.
Koszt inwestycji to 113 mln zł.

Autobusy na ul. Walczaka
W sobotę, 30 września, została otwarta dla ruchu drogowego, także dla komunikacji miejskiej, zmodernizowana ulica Walczaka na odcinku od Białego Kościółka do przychodni przy ulicy Piłsudskiego.

Decyzja o możliwości dofinansowania urządzenia PET nie mogła zapaść wcześniej
z uwagi na brak dostępnych źródeł finansowania. Stało się ono możliwe dzięki korzystnemu dla Miasta przebiegowi przetargu na
nieruchomość położoną przy ulicy Grobla.
NOVA PARK zaoferowało za nią 1,7 mln złotych. Nieruchomość o pow. 7 560 m2, zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, przeznaczona zostanie na
działalność usługową z możliwością budownictwa wielorodzinnego.
Fot. Daniel Adamski

Na swoje trasy, dzięki otwarciu ulicy Walczaka, wróciły autobusy linii 107, 113, 114, 124,
125, 126, 135 i 501.

Dariusz Wieczorek

Bulwar nadwarciański w Gorzowie został w plebiscycie
National Geographic jednym
z „7 nowych cudów Polski”.
W podwarszawskim Nadarzynie, podczas II edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych World Travel Show,
tytuł odebrał sekretarz miasta
Eugeniusz Kurzawski.

W centrum zatrudnienie znajdzie 320 pracowników, w tym 280 w magazynie. Dzięki centrum kolejnych 150 miejsc pracy powstanie
w firmach kooperujących, zajmujących się
m.in. ochroną, cateringiem, czy logistyką.

Na liście do głosowania znajdowały
się 32 atrakcyjne turystycznie miejsca z całej Polski, które zostały zgłoszone do plebiscytu przez redakcję
miesięcznika National Geographic
Traveler. Wszystkie rywalizowały
o miano nowego cudu Polski, czyli
najciekawszego i najatrakcyjniejszego miejsca na terenie Polski.

System logistyczny Biedronki oparty jest na
16 centrach dystrybucyjnych, o łącznej powierzchni magazynowej 400 tysięcy m kw.,
zlokalizowanych tak, aby zapewnić efektywny
łańcuch dostaw do 2750 sklepów na terenie
całego kraju.

Internauci oddali blisko 40 tysięcy głosów. Karkonoskie tajemnice
zdobyły najwięcej głosów - aż 19,92
proc. W siódemce znalazły się także:
Bulwar nadwarciański w Gorzowie (15,17 proc.) oraz Podziemne
miasto na wyspie Wolin (14,48 proc.),
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (7,41 proc.), Zespół poaugustiański w Żaganiu (7,07 proc.), Zagroda
Guciów (4,72 proc.) i Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki (4,64 proc.).

Dariusz Wieczorek

Bulwar to jedna z największych
atrakcji turystycznych Gorzowa.
W 2011 roku otrzymał certyfikat
„Perła w Koronie 2011” w kategorii
na najciekawszą atrakcję regionu.
Z kolei rok później zdobył główną
nagrodę w kategorii „rewitalizacja”
w konkursie „Polska pięknieje”, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W 2015 r. projekt
zwyciężył w konkursie „Europa to
My!”. Dzięki temu w Gorzowie odbył
się Ogólnopolski Dzień Funduszy Europejskich i wielki koncert gwiazd.

Prezydent Jacek Wójcicki zdecydował o przekazaniu 1,7 mln złotych na
dofinansowanie zakupu urządzenia PET. Jest to możliwe dzięki kolejnej,
bardzo korzystnej sprzedaży miejskich nieruchomości.

Remont najdłuższej ulicy Gorzowa, od Białego Kościółka (kościół św. Antoniego Padewskiego) do przychodni przy ulicy Piłsudskiego, trwał 14 miesięcy. W czerwcu, po zmianie
lidera konsorcjum firm pracujących na ulicy
Walczaka i Warszawskiej, prace prowadzono zgodnie z harmonogramem.

Od 1 października MZK uruchomiło dwie
zastępcze linie autobusowe: „T 1” na trasie
Wieprzyce – Silwana i „T 2” na trasie Piaski – Sikorskiego „Zakład Energetyczny”. Od
najbliższego poniedziałku autobusy zastępujące tramwaje w godzinach szczytu (od
6.30 do 9 i od 13 do 17) będą kursować co
osiem minut.

czymi dla mroźni. W obiekcie zastosowano
rozwiązania zmniejszające wpływ na środowisko, takie jak chłodnictwo w pełni oparte na
wykorzystaniu naturalnych gazów (CO2), czy
inteligentny system oświetlenia, dopasowany
do poziomu natężenia naturalnego światła.
Zadbano także o zwiększenie bezpieczeństwa
pracowników poprzez zastosowanie posadzki
pokrytej kilkoma warstwami żywicy o porowatej strukturze.

Miasto dofinansuje PET

Ulica oficjalnie jest już dostępna dla wszystkich kierowców. Odbiór inwestycji nastąpi
po jej zakończeniu.

Prezydent Jacek Wójcicki zdecydował, by pozyskane środki przekazać jako wkład Miasta
na zakup urządzenia PET.
- Zależy mi na jak najlepszej dostępności do

szybkiej i profesjonalnej opieki medycznej
– podkreślił prezydent. - Dlatego wcześniej
zabezpieczone środki na HEMS (1.657.650
zł) zostaną przeniesione z 2017 na 2018 rok,
zgodnie z wnioskiem Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.
- Apeluję również do radnych, by zadbali,
aby pani marszałek pamiętała o obiecanych
1,7 mln złotych, bo jeśli w tym roku środki zostaną przesunięte, to nie mamy żadnej
gwarancji, że w przyszłym roku będą – dodał
Wójcicki.
Urządzenie PET, jak zapewniają władze szpitala, jest wysoce opłacalne i może pozwolić,
by dodatkowo uzyskane środki przeznaczyć
na inne obszary ratowania zdrowia i życia.
Ewa Sadowska

5

Bulwar
„nowym
cudem
Polski”

Fot. Łukasz Kulczyński x 2

Centrum dystrybucyjne w Gorzowie Wielkopolskim wyróżnia się powiększoną o 40 proc.
powierzchnią przeznaczoną dla produktów
świeżych oraz specjalnymi dokami chłodni-
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Gorzów miastem Zawodowców 2.0

Od przekazania na ręce rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża kluczy do pierwszego z 15 nowych mieszkań prezydent Jacek Wójcicki rozpoczął swoją przemowę podczas inauguracji roku akademickiego w gorzowskiej uczelni.
Tym samym wywiązał się z obietnicy wsparcia akademii.

Druga edycja „Zawodowców w Gorzowie” ruszy w styczniu 2018 i będzie prowadzona przez dwa lata. Na
realizację Miasto z funduszy europejskich dostało dofinansowanie w kwocie ponad 14,8 mln złotych, do
których dołożyło ponad 780 tysięcy.

- Liczę, że dzięki temu wsparciu akademii
uda się pozyskać jeszcze lepszych naukowców w procesie kształcenia młodzieży. To
bardzo ważne, bo uczelnia spełnia kluczową
rolę w rozwoju miasta. Bez fachowej kadry,
z dobrym wykształceniem nie zasilimy firm
i przedsiębiorstw, których obecność gwarantuje dynamiczny postęp gospodarczy – podkreślił Wójcicki.

Obecnie na ukończeniu są prace remontowe
trzech mieszkań – przy ul. Łokietka 35, Drzymały 16A i Sikorskiego 118. Wydanie tych
mieszkań do dyspozycji uczelni odbyło się
w październiku, a kolejne trzy zostały wskazane akademii jako planowane do remontu.
Po uzyskaniu środków finansowych, Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej podejmie prace
remontowe w przyszłym roku.
Mieszkania to nie jedyna forma wsparcia
miasta dla akademii. Do 2020 roku miasto
w sumie wesprze szkołę kwotą około 10 milionów złotych:
• Fundusz stypendialny - przekazywanie
corocznie dotacji bieżącej na programy

Fot. Bartłomiej Nowosielski

20 marca br. podczas nadzwyczajnej sesji
Rady Miasta prezydent zadeklarował pomoc
materialną dla akademii. Postanowił przeznaczyć do sprzedaży na rzecz akademii z 99-procentową bonifikatą - 15 lokali mieszkalnych. Rada Miasta udzieliła prezydentow
i zgody na taką sprzedaż.

stypendialne w wysokości 0,5 mln zł. Prezydent będzie co roku ujmował propozycje
wysokości dotacji w projekcie budżetu na
dany rok.
• Przekazanie 15 wyremontowanych mieszkań na potrzeby AJP o łącznej wartości
3,2 mln zł. Wynajem nieruchomości przy
ul. Myśliborskiej - ok. 0,63 mln rocznie.
• Zakup nieruchomości w 2016 r. przy ul. Łokietka za kwotę 1,8 mln zł (płatność w ratach do 2017 r.)

Nagrody dla nauczycieli

• Kompleksowa pomoc dla kadry naukowej
- oprócz mieszkania zapewnienie określonej liczby miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych w Gorzowie, bilety na
Słowiankę, do filharmonii, itp.

Dariusz Wieczorek

W rozpoczynającym się roku akademickim AJP będzie kształcić 2,5 tys. studentów na czterech wydziałach (15 kierunkach). Uczelnia zatrudnia 48 profesorów
(w ubiegłym roku - 25) oraz 105 doktorów
(w ubiegłym roku - 78).

We wrześniu i październiku młodzież m.in.
zdobywała umiejętności warsztatowe, podczas których pracowała nad montażem
przygotowanego materiału filmowego. Młodzi ludzie brali też udział w warsztatach, w
których projektuje i szyje się konfekcję, a
także w warsztatach kulinarnych. W Zespole Szkół nr 14 uczniowie zdobywali nowe
umiejętności podczas warsztatów „Pielęgnacja terenów zielonych”, których realizacja odbywa się na polu golfowym. Dzięki
realizacji innych warsztatów uczniowie doskonalą swoje umiejętności informatyczne.

W poniedziałek podczas gali w Teatrze im. Osterwy z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczono nagrody
dla wyróżniających się gorzowskich pedagogów. Uroczystość zakończył spektakl „Kolacja na cztery ręce”.

Nagrody otrzymali gorzowscy nauczyciele, którzy opracowują i wdrażają innowacje,
autorskie programy edukacyjne, rozwijają
uzdolnienia uczniów, przygotowując ich, wie-

Fot. Daniel Adamski

Poza działaniami związanymi z doradztwem
zawodowym, doskonaleniem umiejętności

lokrotnie z sukcesami, do udziału w konkursach przedmiotowych, w olimpiadach, rozwijają talenty swoich wychowanków. Listą
nagrodzonych publikowaliśmy na gorzow.pl.

Odznaki za 50-letnią przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego otrzymali: Zofia
Łakomczuk, Janina Kamińska, Waldemar
Błachut.
Iwona Sancewicz / Wydział Edukacji, Dariusz Wieczorek

Nowe umiejętności Zawodowców

W ramach projektu „Zawodowcy w Gorzowie”, współfinansowanego ze środków unijnych, w lipcu i sierpniu, pomimo wakacji, 227 uczniów i uczennic uczestniczyło w stażach i praktykach organizowanych przez
Lubuską Organizację Przedsiębiorców oraz Zachodnią Izbę Przemysłowo - Handlową. Natomiast nauczyciele z Zespołu Szkół Elektrycznych doskonalili swoje umiejętności w zakresie konfiguracji i obsługi platformy Mikro-Tik.

Marta Liberkowska

Wiceprezydent Radosław Sujak podziękował
nauczycielom za wyrozumiałość i cierpliwość
w stosunku do uczniów, ale także do problemów, z jakimi boryka się polska oświata.
- Dziękuję za to, że jesteście twórczy, pełni
pomysłów i ciekawych inicjatyw. Misja nauczyciela – pedagoga – wychowawcy jest jedną z najtrudniejszych do spełnienia. Bierzecie
Państwo udział w najważniejszej powinności,
jaką może mieć człowiek w stosunku do drugiego człowieka – w przekazywaniu mu wiedzy i doświadczenia, w jego wychowaniu – powiedział. - Życzę Państwu pozytywnej energii,
jakże potrzebnej do urzeczywistniania kolejnych ambitnych zamierzeń i realizacji często
niełatwych przedsięwzięć. Niech Państwa
oddanie, pasja, profesjonalizm w nauczaniu
oraz wychowaniu dzieci i młodzieży niosą ze
sobą poczucie spełnienia i dumy z własnego
udziału w kształtowaniu przyszłości młodych
pokoleń Polaków – dodał.

- Mam świadomość, że nowoczesny Gorzów
to wykształcona młodzież; od przedszkolaka do zawodowca. Rok realizacji projektu pokazał, jak ingerencja w relacje na linii
biznes i szkolnictwo zawodowe zmienia
optykę na rynku pracy. Pierwszy rok realizacji programu okazał się sukcesem, kontynuujemy działania, by jeszcze bardziej zbliżyć
absolwentów do pracodawców – powiedział
prezydent Jacek Wójcicki.
Projekt jest odpowiedzią na problem,
z którym zmaga się polska gospodarka, tj.
nieelastyczny charakter edukacji zawodowej, często nieodpowiadającej potrzebom
rynku pracy oraz brakiem kultury uczenia
się przez całe życie. Te czynniki przekładają się na niską jakość kapitału ludzkiego
oraz pogarszają konkurencyjność polskich
przedsiębiorstw. Dlatego w projekcie założono kompleksowe podejście do indywidualnego wsparcia uczniów i nauczycieli, wybrano takie działania i formy ich realizacji,
aby przygotować uczniów do uczenia się
w warunkach współczesnego świata.

Fot. Daniel Adamski x 2

Mieszkania dla wykładowców akademii

i zdobywaniem nowych kwalifikacji przez
uczniów i nauczycieli, w ramach projektu sukcesywnie doposażane są pracownie
zawodowe. Na przykład w Zespole Szkół
Odzieżowych wzbogacono pracownię reklamy i grafiki w profesjonalne oprogramowanie oraz drukujące maszyny poligraficzne
i laser do wycinania, grawerowania, a także
do wyrobu pieczątek za łączną kwotę 150
tys. zł.
Specjalistyczny sprzęt trafił również do Zespołu Szkół Elektrycznych, w tym komputery, multimetry, zestawy Simatic i panele
operatorskie HMI, a także pracownia MikroTik o łącznej wartości 140 tys. zł. Wiele

radości sprawiły uczniom Zespołu Szkół nr
14 zakupy umożliwiające realizację warsztatów kulinarnych (kuchenki indukcyjne,
piec konwekcyjno-parowy) oraz warsztatów
związanych z pielęgnacją zieleni (traktorek,
wertykulator, drobny sprzęt i odzież ochronna) o łącznej wartości 43 tys. zł.
O szczegółach realizowanych działań w ramach projektu „Zawodowcy w Gorzowie”
można przeczytać na stronie zawodowcy.
gorzow.pl oraz na facebook.com/zawodowcywgorzowie.
Agnieszka Beszczyńska
Wydział Edukacji
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OBYWATELSKI RAPORT
czyli stan realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego 2017
KATEGORIA OGÓLNOMIEJSKA
1. Rozbudowa skateparku w Parku Kopernika - przygotowany program funkcjonalno-użytkowy. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg w trybie zaprojektuj-wybuduj.
Realizacja zaplanowana do 30 czerwca
2018 r. Planowany koszt: 734.400 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki
Komunalnej i Transportu Publicznego –
tel. 95 7355 845.

browskiego 33 - zrealizowana (odbiór do
8 listopada br.). Wykonawca robót: Torakol
z Koszczały. Planowany koszt: 300.000 zł.
Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji tel. 95 7355 878.

32 – zrealizowany, tj. od 1 czerwca oddany
do użytku. Wykonawca robót: Elektrotom
z Gorzowa. Koszt całkowity: 6.000 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji - tel.
95 7355 878.

14. Montaż stojaków rowerowych wraz
ze skrzynką na narzędzia przy Zespole
Szkół Mechanicznych, ul. Dąbrowskiego

Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Gorzowian pomysły na miasto

animatorem. Będzie to kolejna okazja, by
wspólnie wypracować wizję rozwoju przestrzeni aktywności mieszkańców, w oparciu
o pozyskane dotąd informacje oraz o zebrane podczas spotkania pomysły. Szczegółowy raport z pierwszego etapu konsultacji
będzie dostępny w listopadzie na: www.gorzow.pl w zakładce Miastowizja.

9. Remont nawierzchni jezdni ul. Grota-Roweckiego (Manhattan) - w trakcie realizacji (zakończenie zaplanowano na koniec
grudnia br.). Wykonawca robót: Drogus
z Gorzowa. Planowany koszt: 220.000 zł.
Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji
i Remontów - tel. 95 7355 713.
10. Przebudowa ul. Siewnej (Górczyn) - w trakcie realizacji (zakończenie zaplanowano na 15 listopada br.).
Wykonawca robót: Drogus z Gorzowa.
Planowany koszt: 302.000 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Remontów tel. 95 7355 713.

KATEGORIA OŚWIATOWA
11. Budowa sportowo-rekreacyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10, ul.
Towarowa 21 - zrealizowana (odbiór do
8 listopada br.). Wykonawca robót: Torakol
z Koszczały. Planowany koszt: 350.000 zł.
Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji –
tel. 95 7355 878.

Fot. Daniel Adamski

listopada br.).Planowany koszt: 280.000
zł. Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego – Tel. 95 7355 819.

Anna Pękalska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

12. Budowa boiska przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1, ul. Dunikowskiego 5 - zrealizowana (odbiór do 8 listopada br.). Wykonawca robót: Torakol
z Koszczały. Planowany koszt: 146.149 zł.
Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji tel. 95 7355 878.

Pierwszym etapem projektu był cykl osiedlowych spotkań z mieszkańcami. Podczas nich
rozmawialiśmy o tym, które tereny są dla nich szczególnie ważne, w których spędzają czas
wolny i o tym, jakie są potrzeby w zakresie kierunków zagospodarowania poszczególnych
części miasta.

13. Przebudowa kompleksu boisk przy
Zespole Szkół Elektrycznych, ul. Dą-

8. Zagospodarowanie skweru przy
skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej i Dobrej
(Wieprzyce/Osiedle Słoneczne). Ogłoszony przetarg (oferty można składać do 2

PIASKI – 17 listopada, SP 21,
ul. Szarych Szeregów 7, g. 17:00- 20:00

GÓRCZYN – 21 listopada,
SP mała 13, ul. Paderewskiego 5,
g. 17:00- 20:00
ZAKANALE – 22 listopada, SP 4,
ul. Kobylogórska 110, g. 17:00- 20:00
ZAWARCIE – 23 listopada, SP 10,
ul. Towarowa 21, g. 17:00 – 20:00
OS. SŁONECZNE – 27 listopada,
SP 6, ul. Gwiaździsta 14,
g. 17:00 – 20:00
WIEPRZYCE – 28 listopada, SP 12,
ul. Dobra 16, g. 17:00 – 20:00

STASZICA – 1 grudnia, ZSO 16,

ul. Dunikowskiego 5, g. 17:00 – 20:00

CENTRUM – 5 grudnia, SP 1,
Fot. Daniel Adamski

7. Przebudowa i budowa schodów oraz
remont chodnika – ul. Matejki i Fredry
(Staszica) - przetarg na wykonanie został unieważniony, bo nie wpłynęła żadna
oferta. Zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Realizacja zaplanowana do 31 maja
2018 r. Planowany koszt: 250.000 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i
Remontów – tel. 95 7355 713.

DOLINKI – 16 listopada, Gastronomik,
ul. Okólna 35, g.17:00-20:00
MANHATTAN – 20 listopada, SP 20,

Kolejne spotkania - warsztaty planistyczne - zaplanowane są na przełom listopada i grudnia, wg harmonogramu zamieszczonego w ramce poniżej. Zachęcamy do udziału w nich nie
tylko dorosłych mieszkańców Gorzowa, ale i dzieci, dla których przewidziane są zajęcia z

6. Utwardzenie ul. Kmicica (Piaski) – w
trakcie realizacji (zakończenie zaplanowano na 15 listopada br.). Wykonawca
robót: Dromax z Gorzowa. Planowany
koszt: 293.374 zł. Wydział merytoryczny:
Wydział Inwestycji i Remontów – tel. 95
7355 713.

HARMONOGRAM
WARSZTATÓW

ul. Taczaka 1, g. 17:00-20:00

Fot. Daniel Adamski

5. Remont przejścia dla pieszych oraz
schodów przy ul. Reymonta (Śródmieście/Centrum) – przetarg na wykonanie
został unieważniony, bo nie wpłynęła
żadna oferta. Zostanie ogłoszony kolejny
przetarg. Realizacja zaplanowana do 31
maja 2018 r. Planowany koszt: 270.000 zł.
Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji
i Remontów – tel. 95 7355 713.

Fot. Anna Zaleska

KATEGORIA REJONOWA

4. Wielopokoleniowy plac zabaw przy
ul. Strażackiej (Zakanale) – zrealizowany, tj. od 10 sierpnia br. oddany do
użytku. Wykonawca robót: Fux-System
z Gorzowa. Całkowity koszt: 119.999,95 zł.
Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego –
tel. 95 7355 819.
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Wrotkowisko i trasa nornic walking na Zawarciu, zielony labirynt na Zakanalu, wybieg dla psów na Dolinkach, park trampolin na Manhattanie, skatepark na Górczynie, teren rekreacyjny wokół Ruskiego Stawku,
ławeczki, nowe parki i skwery, miejsca do grillowania i piknikowania, odnowione place zabaw, ścieżki rowerowe, stojaki rowerowe – to jedne z wielu marzeń i pomysłów ponad 500 gorzowian, którzy dotychczas
wzięli udział w projekcie Miastowizja.

2. Aktywne warsztaty kulturalne (zadanie miękkie) - zrealizowane od 21 sierpnia
do 15 września br. Wykonawca: Umbrelka z Murowanej Gośliny . Koszt całkowity:
79.958,86 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Kultury i Sportu - tel. 95 7355 882.

3. Uporządkowanie przestrzeni ul. Śląskiej (Zawarcie) - ogłoszony przetarg
(oferty można składać do 2 listopada
br.). Planowany koszt: 190.000 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki
Komunalnej i Transportu Publicznego –
tel. 95 7 355 796.
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Fot. Dominika Rossa
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ul. Dąbrowskiego 23, g. 17:00 – 20:00
Prosimy o zapisy do 12 listopada:
tel. 95 7355 685
lub bsr@um.gorzow.pl.
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Motyl pofrunął do Króla i Kuski

Od lewej: Wojciech Kuska, Błażej Król

Z okazji 760 urodzin miasta powstał bardzo interesujący cykl filmów
prezentujących jego mieszkańców. Kilkudziesięciu gorzowian opowiedziało przed kamerami o tym kim są, jakie mają pasje, co sądzą o Gorzowie. Autorką tej niecodziennej realizacji o nazwie „Wideo-Portret 7-6-0”
jest Małgorzata Wrześniak.

Dyplomy uznania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali: Iwona
Bartnicka - prezes DKF Megaron przy MOS,
wiceprzewodnicząca Rady Polskiej Federacji DKF, Wojciech Witkowski - artysta
malarz, wykonuje aranżacje wystaw przez
30 lat w BWA, obecnym MOS, Zbigniew Siwek - artysta malarz, instruktor plastyki
z 30-letnim stażem. Medale i odznaczenia
w imieniu ministra wręczyła Agnieszka Komar – Morawska - dyrektor Departamentu
Kultury MKiDN.

nowią mały procent naszego społeczeństwa.
Nie spodziewałam się, że mieszkańcy są aż
tak bardzo emocjonalnie związani z Gorzowem, że to miasto jest aż tak bardzo bliskie
ich sercu.
- Jaki był cel tego projektu?
Fot. Daniel Adamski

Brązowe Medale Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” otrzymali: Zofia Bilińska - artystka rzeźbiarka, autorka tablic, medali,
płaskorzeźb i małych form rzeźbiarskich.
Bolesław Malicki - muzyk, kapelmistrz
Orkiestry Dętej, współorganizator Alte Kameraden. dr Zbigniew Sejwa - zajmuje się
fotografią, instalacją, obiektem, video oraz
filmem dokumentalnym.

Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
uhonorowany został Szczepan Kaszyński
- były dyrektor Szkoły Muzycznej, przez 55
lat kierował Orkiestrą Dętą przekształconą
w Orkiestrę Kameralną, prezes Towarzystwa
Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego.

Artystyczną część gali stanowił koncert Michała Kwiatkowskiego oraz występ zespołu
„Mali Gorzowiacy”.
Ina Czaińska
Wydział Kultury i Sportu
Fot. Łukasz Kulczyński

Błażej Król to jeden z najbardziej utytułowanych muzyków i tekściarzy młodego
pokolenia. Debiutował w 2007 roku płytą
pod nazwą Kawałek Kulki. Jego twórczość
cechuje indywidualny, rozpoznawalny styl.
Uczestniczył w takich przedsięwzięciach

muzycznych, jak: Off Festiwal w Mysłowicach, OPENER w Gdyni, Tauron – Nowa Muzyka w Katowicach, Wujek Festiwalu w Warszawie czy Męskie Granie na zaproszenie
Katarzyny Nosowskiej. Jego muzyka gości
w prestiżowym Programie III PR. Krążek UL/
KR z Maurycym Kiebzak – Górskim otrzymał tytuł „Płyty Roku 2012”, nadany przez
dziennikarzy muzycznych koncernu „Agora”.
W roku 2016 otrzymał Nagrodę Artystyczną
Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego oraz nominację do Paszportów Polityki.
Jest laureatem gorzowskiej nagrody kulturalnej im. Janusza Słowika.

Bohaterami są rzemieślnicy, pasjonaci,
społecznicy, ludzie nauki, kultury, sportu
i mniejszości narodowych. Dzięki tej filmowej
realizacji, kolejne generacje będą mogły korzystać z wypowiedzi bohaterów, aby wzbogacić wiedzę o swoim mieście i mieszkańcach.
Wszystkie wywiady z gorzowianami można zobaczyć w serwisie YouTube na kanale
Filmowe portrety ludzi i miasta.

Z Małgorzatą Wrześniak rozmawia
Liliana Radkiewicz:
- Co o Gorzowie sądzą jego mieszkańcy?
- Praktycznie wszyscy bohaterowie twierdzili,
że bardzo lubią, bądź wręcz kochają Gorzów.
Przed realizacją tego projektu wydawało mi
się, że lokalni patrioci i miłośnicy miasta sta-

- Celem było uchwycenie tego, kim są współcześni mieszkańcy, co jest dla nich ważne. Dopytywałam również o ulubione miejsca, wizję
miasta za 100 lat, o przesłanie do przyszłych
pokoleń. Moim założeniem było, aby poprzez
wypowiedzi bohaterów „namalować” współczesny obraz Gorzowa. Byłabym szczęśliwa,
gdyby wideo-portrety okazały się cennym
materiałem badawczym, źródłem do którego
można będzie sięgnąć, aby dowiedzieć się
więcej o gorzowianach.
- Czy któryś z wywiadów był z jakiegoś
względu szczególny?
- Każdy był ciekawy. Cieszę się, że miałam
przyjemność poznać tak wiele fantastycznych osób. Z przekonaniem stwierdzam, że
gorzowianie to społeczeństwo cudownych
ludzi, pełnych pasji, pomysłów, dobrej energii
i chęci do działania. Warto obejrzeć każdą z 76
wypowiedzi i posłuchać co mieszkańcy mają
do powiedzenia.
- Dziękuję za rozmowę.

Alfabet Stilonu
Miejski Ośrodek Sztuki zaprasza na wystawę pt. Alfabet Stilonu autorstwa Jaśminy Wójcik. Wystawa czynna będzie do 26 listopada i odbywa
się w ramach obchodów 760 rocznicy Gorzowa.
Przemysłowa historia miasta stanowi ważny element lokalnej tożsamości gorzowian
i miejskich instytucji, także MOS. Podczas swojego pobytu w Gorzowie Jaśmina poświęca uwagę
społecznej stronie funkcjonowania Zakładów Włókien Chemicznych Stilon w okresie ich świetności. Z pomocą mieszkańców artystka odkrywa miejscowe historie oraz tworzy słownik oparty
na nazewnictwie związanym z działalnością przedsiębiorstwa. W centrum projektu znajduje się
pamięć dawnych pracowników Stilonu – wspomnienia osób, miejsc i minionych wydarzeń.
Marta Gendera / Kuratorka wystawy, dyrektor MOS
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Wyniki 6.
Festiwalu
Filmów
Frapujących

Gorzowianie bohaterami
filmowymi!

Wojciech Kuska i Błażej Król to tegoroczni laureaci gorzowskich Motyli. Uroczystość wręczenia nagród
kulturalnych prezydenta miasta, połączona z inauguracją nowego sezonu artystycznego, odbyła się w
filharmonii.
Wojciech Kuska to dziennikarz, wydawca
i dokumentalista gorzowskiego Oddziału
Telewizji Polskiej, autor Lubuskiej Kroniki
Kulturalnej, programu Ekstraklasa Kulturalna oraz tryptyku filmowego o najnowszej
historii Gorzowa: Biskup Nowych Czasów,
Niezależni, Miasto w stanie. Dziennikarz
Roku 2016 w kategorii kultura. Jest pomysłodawcą nagrody kulturalnej TVP p.n. Złota piłka „Ekstraklasy kulturalnej”. Inicjator
wielu działań na rzecz kultury i dziedzictwa
narodowego. Prowadzi działalność naukową z zakresu upowszechniania kultury języka polskiego. Nominowany do nagrody za
wkład w propagowanie gorzowskiej kultury
oraz działalność naukową na rzecz kultury
języka polskiego.
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Na tegoroczną edycję nadesłano 148 filmów z całego kraju. Do konkursu
zakwalifikowano 26, a statuetką FRAPA 2017 nagrodzono pięć najlepszych.
Gala wręczania nagród
odbyła się 22 października
w Miejskim Ośrodki Sztuki.

Fot. archiwum Kina 60 krzeseł

10

Jury w składzie: Wojciech Kuska,
Marcin Macuk i Iwona Bartnicka postanowiło przyznać FRAPY
w kategorii FORMA i nagrody finansowe po 2.000 zł dla filmów
pt. „Gdyby ryby miały głos”, reż.
Tomasz Jurkiewicz. A także dla
filmu pt. „O Matko!”, reż. Paulina
Ziółkowska. FRAPĘ w kategorii BOHATER i nagrodę finansową 2.000
zł przyznano filmowi „Inny”, reż.
Alicja Grzechowiak. W tej kategorii
jury przyznało wyróżnienie filmowi
„Łapiduch”, reż. Mateusz Motyka.
FRAPĘ w kategorii FABUŁA (HISTORIA) i 2.000 zł otrzymał film
„Lila”, reż. Dominika Łapka. FRAPA
PUBLICZNOŚCI powędrowała do
filmu „Ustawienia” w reżyserii Marty Streker. Nagrodzonym i wyróżnionym jeszcze raz gratulujemy!
Wszystkim, którzy nadesłali filmy
na nasz festiwal dziękujemy. Trzymamy kciuki za Wasze kolejne projekty! Widzowie, jesteście najlepsi!
Wasze reakcje, dobre słowo, otwartość i atmosfera, którą kreujecie po
raz kolejny nas w tym upewnia.
Iwona Bartnicka
Kino 60 krzeseł / DKF Megaron
Miejski Ośrodek Sztuki
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Urząd Miasta przygotował 100 drzew i zachęcił mieszkańców do wspólnego sadzenia „Gorzowskich
Drzew Pokoleń” na błoniach za filharmonią. Każde drzewo było opatrzone imienną tabliczką.

Dzięki staraniom Wydziału Edukacji Miastu udało się pozyskać ponad pół miliona dodatkowego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach RPO Lubuskie 2020
– ZIT Gorzów Wlkp. pod nazwą „Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”

Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczo-

ne na zorganizowanie zajęć dla uczniów
w zakresie nauki języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych prowadzonych z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz metody
eksperymentu. Uczniowie otrzymają też pomoc w pokonywaniu barier utrudniających
im zdobywanie podstawowych kompetencji
niezbędnych do wejścia w przyszłości na
rynek pracy. Kolejna grupa uczniów będzie
mogła też rozwijać swoje zainteresowania
cyfrowe poprzez udział w cieszących się
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Drzewa, które połączyły mieszkańców

Więcej pieniędzy na dodatkowe zajęcia dla
uczniów w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym
Projekt ten jest realizowany już od roku,
wspólnie z jedenastoma partnerami. We
wszystkich szkołach publicznych Gorzowa
i czterech ościennych gmin oraz w większości gorzowskich szkół niepublicznych
w projekcie bierze udział ok. 8200 uczniów
i ponad 350 nauczycieli. Obecnie jego całkowita wartość wynosi 8 154 944 68 zł, a okres
realizacji został wydłużony do końca stycznia 2018 roku.
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Wzorem akcji wiosennej, kiedy w pierwszym
dniu wiosny posadziliśmy 76 drzew w Parku
750-lecia, do akcji zaprosiliśmy całe rodziny, grupy rówieśników, słowem wszystkich
zainteresowanych mieszkańców. Drzewa
do nasadzeń przygotowało Nadleśnictwo
Kłodawa, a Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Miejskiego, który odpowiada za
utrzymanie terenów zielonych w mieście,
wyznaczył miejsce. Wydział Promocji i Informacji przygotował tabliczki, na których
każdy mógł napisać swoje imię i nazwisko
rodziny, słowem wskazać, kto posadził dane
drzewo. Można było również przynieść własną sadzonkę. W ten dzień, 10 października,
przypadał Międzynarodowy Dzień Drzewa
i na całym świecie sadzi się wtedy drzewa,

bardzo dużym zainteresowaniem, atrakcyjnych zajęciach programowania robotów
z użyciem klocków LEGO i latających dronów.
Kolejne szkoły wzbogacą się też w tablice
interaktywne, komputery, wizualizery i inne
narzędzia typu TIK, czyli magazyny innowacyjne, a także w sprzęt pozwalający eksperymentować na zajęciach z przyrody, biologii, fizyki i chemii.
Małgorzata Zysnarska, Małgorzata Pruszkowska
Wydział Edukacji

co ma służyć wzrostowi świadomości ekologicznej społeczeństw.
Fot. Marta Liberkowska
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Miasto inspiruje sadzeniem drzew
21 października z okazji 70-lecia klubu Stal
Gorzów na skwerze, przy ul. Piłsudskiego,

Zielona szkoła i przedszkole
Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu przez INNEKO kolejnej
edycji akcji Zielona Szkoła – Zielone Przedszkole. Za zbieranie surowców wtórnych, baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oferujemy wiele ciekawych atrakcji i jeszcze więcej nagród
niż w poprzednich edycjach.
Dla trzech najbardziej aktywnych klas
i grup przedszkolnych będzie jedna z trzech
nagród rzeczowych: telewizor LED 42’, projektor multimedialny lub zestaw kina domowego.
Dodatkowo dla najbardziej aktywnej 16-osobowej grupy nagrodą będą zajęcia laboratoryjne z biologii, chemii, fizyki lub cybernetyki
w Klubie Młodego Wynalazcy oraz zajęcia na
Polu Golfowym Zawarcie. Kolejne siedem
placówek, które uzbierają najwięcej surowców wtórnych, baterii oraz zużytego sprzę-

tu elektrycznego i elektronicznego otrzyma
20 % rabatu na zajęcia prowadzone w laboratoriach Klubu Młodego Wynalazcy.
Akcja skierowana jest do placówek oświatowych leżących na terenie Związku Celowego
Gmin MG-6, Celowego Związku Gmin SG05
oraz gminy Drezdenko. Regulamin zbiórki
i karta zgłoszenia oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.inneko.
pl Koordynatorem programu jest Paulina Szaja. (tel. 722 53 85 wew. 28, e-mail:
p.szaja@inneko.pl)

Paulina Szaja

Szkoła Podstawowa nr 9.
Nauka programowania w języku Scratch.

Marta Liberkowska

Skwerek przy ul. Wełniany Rynek wypiękniał
Wystarczył tydzień przygotowań i zainwestowane 20 tysięcy złotych, aby można było otworzyć odnowiony
skwerek przy ulicy Wełniany Rynek. Odrestaurowano altanę śmietnikową, ogrodzono plac zabaw dla dzieci, zamontowano nowe ławki z oparciami, zasiano trawnik i pełno innych roślin.
W ramach głosowania zorganizowanego
przez Castorama Polska z okazji jubileuszu tej firmy gorzowianie zdecydowali, iż
następnym miejscem, który weźmie udział
w akcji „Razem damy radę”, będzie skwerek
przy ul. Wełniany Rynek. Celem akcji jest poprawa estetyki wybranego miejsca i zapewnienie mieszkańcom atrakcyjnej przestrzeni, w której będą mogli przyjemnie spędzać
czas.
Jest to już trzecia akcja społeczna, którą
Miasto wspólnie organizuje z pracownikami gorzowskiego sklepu budowlanego.
W 2015 roku dzięki tej inicjatywie odnowiony
został plac zabaw w parku Wiosny Ludów,
a w ubiegłym roku wspólnie z mieszkańcami
urządzone zostały podwórka przy ul. Łokietka i 30 Stycznia.
Dariusz Wieczorek

Fot. Daniel Adamski

Zespół Szkół w Deszcznie. Wyjazdowe warsztaty matematyczno-przyrodnicze.

Przypominamy, że podczas czterech kwietniowych akcji pt. „Jubileuszowe drzewka
na 760 urodziny miasta” na Starym Rynku
Urząd Miasta rozdał mieszkańcom w sumie
3040 szt. sadzonek, a były to m. in. klony,
jawory, sosna czarna, jarzębina, grab, dąb
i brzoza.

Fot. Łukasz Kulczyński x 2

Fot. Kinga Szymaniak

Fot. Bernadeta Słomka

posadzono 70 drzewek. Wśród nich znalazło
się 36 dębów, 18 klonów i 16 jarzębin. Akcję
sadzenia drzew klub organizował we współpracy z Urzędem Miasta i Nadleśnictwem
Bogdaniec, inspirując się pozytywnym klimatem ostatnich działań urzędu w temacie
sadzenia nowych drzew w mieście.

Przewodnik
po urzędzie
Architekt Miejski
Dariusz Górny
e-mail: dariusz.gorny@um.gorzow.pl
tel. 602 491 302
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Październik jest miesiącem seniorów i co roku w tym właśnie miesiącu organizowany jest Lubuski Tydzień Seniora. Na gorzowską inaugurację imprezy zaprosili seniorzy z Domu Pomocy Społecznej nr 1.
Były występy uczniów z Szkoły Podstawowej nr 15, słodki poczęstunek i animacje dla uczestników święta.

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
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
ul. Łokietka 22
e-mail: wzk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 652
Wydział Budżetu i Rachunkowości
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wbr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 522
Wydział Edukacji
ul. Okólna 2
e-mail: wed@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 750
Wydział Geodezji i Katastru
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wkg@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 653

Fot. Daniel Adamski x 4

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

W tym roku było na nutę wschodnią i kulinarną. – Wielu mieszkańców naszej placówki pochodzi z Kresów. Wschodni klimat
tegorocznego święta seniorów to ukłon
w ich stronę. Inicjatywa spotkała się z dużym zadowoleniem - powiedziała dyrektor
DPS Barbara Kałużna.

Prezydium Rady Seniorów
28 września br. odbyło się I posiedzenie
Gorzowskiej Rady Seniorów. Podczas spotkania przeprowadzone zostały wybory na
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
oraz sekretarza.
Prezydium Gorzowskiej Rady Seniorów:
Przewodnicząca - Jolanta Szeliga-Bujak
Wiceprzewodniczący - Andrzej Jakubaszek
Sekretarz - Maria Litwiniec
Gorzowska Rada Seniorów
posiada skrzynkę mailową:
radaseniorow@um.gorzow.pl.
Bezpośredni kontakt do przewodniczącej Jolanty Szeligi-Bujak można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 604 939 567.
Gorzowska Rada Seniorów ma charakter
konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Seniorze, nie daj się oszukać
Już wkrótce do skrzynek pocztowych
w Gorzowie i w powiecie gorzowskim trafi ulotka pod tytułem „Seniorze, nie daj
się oszukać!”. To instruktaż postępowania
w sytuacjach zagrażających bezpieczeń-

stwu najstarszych gorzowian. Ulotka
w czytelny sposób wyjaśnia, jak działają
oszuści, jak się uchronić przed przestępcami, ostrzega przed oszustami, którzy
pukają do drzwi mieszkań. Autorzy ulotki
apelują o stosowanie zasady ograniczonego zaufania, o nieufność wobec obcych.
- Odbierając emeryturę, poproś zawsze,
aby towarzyszyła Ci zaufana osoba – przypominają.

Jubilaci Jubilatom
W sali koncertowej Filharmonii Gorzowskiej odbyła się uroczystość „Jubilaci Jubilatom”; 41 par otrzymało Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które w imieniu
Prezydenta RP wręczył prezydent Gorzowa
Jacek Wójcicki. Uroczystość była okazją
do uhonorowania par małżeńskich, które
przeżyły ze sobą 50, 60, a nawet 70 lat.
Wszystkie pary w sobotę odnowiły przysięgę małżeńską. Prezydent złożył jubilatom
najserdeczniejsze życzenia. - Wszelkiej pomyślności, spełnienia wspólnych marzeń,
zdrowia i sił do pokonywania trudów życia.
Z głębi serca życzę Państwu zgody, miłości i życzliwości na co dzień. To już druga
taka uroczystość w tym roku; w czerwcu
na podobnej spotkało się 28 mieszkających
w Gorzowie małżeństw – powiedział.
Prezydenci polskich miast podpisali w Poznaniu deklarację współpracy w obszarze polityki senioralnej. Wydarzenie miało
miejsce podczas ogólnopolskiej konferencji
„Miasta przyjazne starzeniu się”. Włodarze
zobowiązali się do podjęcia wspólnych prac
zmierzających do wypracowania jak najlepszych rozwiązań sprzyjających tworzeniu
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Przewodnik
po urzędzie

Seniorzy w kręgu zainteresowania

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

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

nr 10 / 224

Fot. Bartłomiej Nowosielski x 2
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środowiska przyjaznego ludziom starszym.
Sygnatariusze deklaracji powołali zespół ekspercki ds. polityki senioralnej, który będzie
zajmował się obszarami kluczowymi dla rozwoju miasta przyjaznego starzeniu się. Chodzi m.in. o przestrzenie publiczne i budynki,
transport, partycypację społeczną i obywatelską, komunikację, usługi, ochronę zdrowia.

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

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu
ul. Myśliborska 34
e-mail: wob@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 830

Ocalić od zapomnienia
28 września spod głównej siedziby Urzędu Miasta do ośrodka wypoczynkowego w Długiem wyjechała ponad pięćdziesięcioosobowa grupa seniorów
z Gorzowa, którym towarzyszyli pomagający w sprawnej realizacji wyjazdu
uczniowie gorzowskich szkół ponadpodstawowych. Uczestników warsztatów
integracyjnych „Ocalić od zapomnienia” pożegnał oraz życzył udanego spędzenia czasu prezydent miasta Jacek Wójcicki.

Historia polskiego Gorzowa rozpoczęła się
wraz z zakończeniem II wojny światowej
w 1945 r. W związku z tym, iż polska obecność na tych ziemiach jest stosunkowo krótka
i niewiele w niej polskich śladów, organizatorzy warsztatów postanowili pielęgnować pamięć o Polakach, którzy rozpoczęli nowy etap

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

Dariusz Wieczorek
Karolina Kuraszkiewicz /
Wydział Spraw Społecznych

Organizatorami wyjazdu i 4-dniowych warsztatów byli radna Grażyna Wojciechowska,
prezes Fundacji „Czysta Woda” oraz Augustyn
Wiernicki, prezes Stowarzyszenia Pomocy
Bliźniemu im. Brata Krystyna.

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

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 812
Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wor@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 531

w dziejach miasta - zdecydowali się zebrać
wspomnienia polskich osadników Gorzowa
Wlkp.

Wydział Podatków i Opłat
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wpo@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 647

Celami projektu jest ocalenie od zapomnienia
trudu odbudowy polskiego Gorzowa oraz zabezpieczenie przed utratą ciekawych ludzkich
historii i wspomnień, zorganizowanie i przeprowadzenie wywiadów ze świadkami historii, czyli Pionierami Gorzowa oraz podtrzymywania więzi międzypokoleniowych poprzez
przypominanie dramatycznych losów wojennych uczestników wyjazdu.

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

Dariusz Wieczorek

Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26
e-mail: wss@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 801
Wydział Strategii Miasta
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 835
Fot. archiwum wolontariuszy
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Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Myśliborska 34
e-mail: wua@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 644
Wydział Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych
ul. Myśliborska 34
e-mail: zit@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 884
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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

Wyniki konkursu na balkony i ogrody

Barwy jesieni w parkach Gorzowa

Ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego konkursy:
„Piękne Balkony” i „Domy w Ogrodach” zostały zakończone. Już po raz dwudziesty drugi gorzowianie mogli zaprezentować w konkursach swoje balkony, a po raz dziewiętnasty ogrody.

Z okazji Dnia Drzewa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zorganizował dla miejskich przedszkoli konkurs o zieleni w naszym mieście.
Jego nazwa to „Barwy jesieni w parkach Gorzowa”.

Głosy oddane przez mieszkańców miasta
wyłoniły laureatów konkursów. Prezentujemy zwycięzców i ilość głosów oddanych na
ogrody i balkony w poszczególnych kategoriach.

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

W kategorii „Balkony w budynkach wielorodzinnych” balkon Józefa Kruszyny uzyskał
116 głosów, Alicji Woźniak uzyskał 90 głosów, Jolanty Gambal uzyskał 70 głosów,
Barbary Niedźwieckiej uzyskał 49 gło-

Wiceprzewodniczący
Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Ludzie dla Miasta
14 listopada, 15.30-16.30
e-mail: syskazbigniew@wp.pl
tel. 695 577 184
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Przeprowadzenie konkursu miało na celu
kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci znajomości otaczającej przyrody, uwrażliwianie
na jej piękno i zachęcanie do jego utrwalenia
w postaci prac plastycznych z wykorzystaniem jesiennych darów natury. Wszystkie prace plastyczne, które do nas wpłynęły urzekły
nas swoim bogactwem kolorów i pomysłowością wykorzystania materiałów naturalnych.

sów. W kategorii „Ogródki przy budynkach
wielorodzinnych” ogródek państwa Emilii
i Władysława Martyka uzyskał 215 głosów,
a Grażyny Cudzich uzyskał 42 głosy. W kategorii „Ogrody przy domach jednorodzinnych”
ogród Jerzego Synowca uzyskał 66 głosów,
a Ewy Szyszłowskiej uzyskał 13 głosów.
Edyta Wyborska
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

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

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

Fot. Józef Kruszyny

Okręg nr 1 (Zawarcie)

Fot. Jerzy Synowiec

Jan Kaczanowski
Okręg nr 3 (Staszica)
Gorzów Plus
7 listopada, godz. 15.30-16.30
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 608 077 756

Zapraszamy gorzowskich przedsiębiorców do
składania propozycji ulg i zniżek. Partnerzy
Programów zyskają oficjalne miano „Instytucji
przyjaznej seniorom i rodzinom wielodzietnym”.

Halina Kunicka
Platforma Obywatelska
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: halinakunicka@tlen.pl
tel. 605 601 879

21 października br. weszła w życie nowa Uchwała NR LII/598/2017 Rady Miasta Gorzowa
Wlkp. (z dnia 27 września 2017 r.) w sprawie przyjęcia programu „Gorzowska Karta Dużej Rodziny”. Wprowadza ona nowy wzór graficzny oraz termin ważności karty, w związku
z tym od 20 listopada br. zamiast przedłużania kart dzieci, będą wymieniane wszystkie gorzowskie Karty Dużej Rodziny. Do końca roku obowiązują dotychczas wydane karty.
Violetta Rutkowska / Wydział Spraw Społecznych

Partnerom oferujemy wiele korzyści:
• kreowanie atrakcyjnego wizerunku firmy
poprzez uzyskanie miana „Instytucji przyjaznej seniorom i rodzinom wielodzietnym”
(specjalne plakaty, naklejki z logo programów),
• współkreowanie pozytywnego wizerunku
seniorów i rodzin wielodzietnych,

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

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

Zwracamy się z prośbą do właścicieli gorzowskich sklepów, firm i instytucji o okazanie wsparcia naszym rodzinom wielodzietnym oraz seniorom.

Okręg nr 2 (Wieprzyce)

Marcin Kurczyna
Gorzów Plus
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: marcin.kurczyna@wp.pl
tel. 502 154 433

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

Od 2 listopada składanie wniosków o gorzowskie i rządowe Karty Dużej Rodziny oraz ich odbiór już tylko w Sali Obsługi Klienta, stanowisko nr 12, na parterze budynku Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego.

Piotr Zwierzchlewski
Gorzów Plus
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: pzwierzchlewski@rada.gorzow.pl
tel. 095 735 56 72

Jerzy Wierchowicz
Nowoczesny Gorzów po ustaleniu
tel. terminu spotkania
e-mail: jerzywierchowicz@op.pl
tel. 603 942 739

Amelia Tomalak Wiącek
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Poszukiwani partnerzy Karty
Seniora i Dużej Rodziny
Programy Karta Seniora i Karta Dużej Rodziny mają kształtować pozytywny wizerunek
gorzowskich seniorów i rodzin wielodzietnych, promować aktywne spędzanie przez
nich wolnego czasu, poprzez zachęcanie do
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i
sportowych, czy możliwość preferencyjnego
zakupu towarów i usług.
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Dyżury
radnych

Wyróżnieni autorzy prac zbiorowych to przedszkole nr 32 im. Króla Maciusia I - grupa III,
przedszkole nr 18 - grupa „Smerfy”, przedszkole nr 7 „Bajkowy Świat” - grupa III „Krasnala Hałabały”. Ponadto wyróżniono prace
plastyczne dzieci. Aleksandra Zawadzka
(6 lat) z przedszkola nr 30 z grupy IV zajęła
I miejsce., Adam Maliński (5 lat) z przedszkola nr 4 „Mali Odkrywcy” z grupy „Obserwatorzy” zajął miejsce II, a Jagoda Małyszek (6 lat)
z przedszkola nr 15 „Baśniowy Dom” z grupy
„Smerfy” zajęła III miejsce.

Karty Dużej Rodziny tylko
na Sikorskiego

Grzegorz Musiałowicz
Ludzie dla Miasta
23 listopada, godz. 15.30-16.30
e-mail: stow@wp.pl
tel. 603 289 599

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

Nagrodzeni autorzy prac zbiorowych
Miejsce I zdobyło Przedszkole Integracyjne nr
9 „Na Zielonym Wzgórzu” za pracę pt. „Park
Kopernika w jesiennej szacie” wykonaną
przez grupę 6-latków
„Stokrotki”. Miejsce II
zdobyło przedszkole nr 23 im. Tygryska
Pietrka za pracę pt.
„Barwy jesieni w parkach Gorzowa – Park
Siemiradzkiego” wykonaną przez grupa
IV A - Tygrysy Wspaniałe. Miejsce III wygrało przedszkole nr
21 im. Misia Uszatka
za pracę pt. „Kosmiczny Park Kopernika”
z grupy 5-latków „Żabki”.
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Fot. Daniel Adamski
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• umieszczenie logo partnera na stronie
miasta gorzow.pl, wraz z linkiem odsyłającym do strony internetowej sklepu, firmy,
czy instytucji,
• umieszczenie logo i danych partnera w Katalogu Ulg i Zniżek,
• szansa na zwiększenie rozpoznawalności
i wzrost zainteresowania ofertą partnera,
• prestiż i możliwość budowania długotrwałych relacji z klientami.
Wystarczy wypełnić wnioski o przystąpienie
do programu, które dostępne są na stronie
miasta i przesłać na adres wss@um.gorzow.
pl. Można je też złożyć osobiście w Wydziale
Spraw Społecznych przy ul. Teatralnej 26 lub
w kancelarii urzędu przy ul. Sikorskiego 3-4
lub przesłać pocztą na adres urzędu. W razie
pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 95-7355565.
Dominika Ślązak
Wydział Spraw Społecznych

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
Marta Bejnar-Bejnarowicz
Ludzie dla Miasta
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: m.bejnar@gmail.com
tel. 601 940 121
Marcin Kazimierczak
Ludzie dla Miasta
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: m.kazimierczak@ludziedlamiasta.pl
tel. 691 185 359
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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Prace wideo
z Biennale
WRO 2017
DRAFT
SYSTEMS
W ramach tegorocznej edycji Biennale WRO, Centrum
Sztuki WRO przygotowało
podróżujący zestaw składający się z prac wideo
i dokumentacji wybranych
z bogatego programu pokazów, wystaw i performensów, działań, jakie
odbywały się w trakcie
Biennale WRO 2017 DRAFT
SYSTEMS. Przedstawia on
nie tylko najciekawsze prace, ale także tematy ważne
dla aktualnej sztuki.

listopad 2017
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11 i 12 listopada Filharmonia Gorzowska zaprasza na dwa wyjątkowe wydarzenia związane z obchodami rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 12 listopada odbędzie się „Patriotyczny koncert familijny”, zaś dzień
wcześniej – koncert kameralny „Melodie wolności” w wykonaniu kwartetu
smyczkowego Con Amabile.
Rozmawiamy z Darią Krzysztoń, która w kwartecie gra na skrzypcach.
- Con Amabile. To skład, w którym gracie
i koncertujecie już od dawna?

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.

- Kwartet powstał w 2008 r. W przyszłym
roku zatem będziemy obchodzić 10 lat jego
działalności. 2018 rok będzie jednak wyjątkowym przede wszystkim ze względu na
setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

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.

- Jakie kompozycje usłyszymy podczas
koncertu?
- Szalenie trudno było wybrać zaledwie kilka
pozycji. Nawiązując do ważnych wydarzeń
historycznych, pragnęłam zaprezentować
takie utwory jak na przykład: „Bogurodzica”, „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rozmaryn”,
„My, Pierwsza Brygada”, „Serce w plecaku”,
„Czerwone maki” czy „Warszawskie dzieci”.
W repertuarze koncertu znajdą się m.in.:
hymny, pieśni legionowe, pieśni partyzanckie, a także muzyka z polskich filmów, które
były bogate w wątki patriotyczne.
- Dlaczego warto przyjść na koncert?
- Przede wszystkim dlatego, aby wspólnie
z nami świętować, aby cieszyć się wolnością, aby w duchu podziękować tym, którzy
oddali życie za naszą Ojczyznę, aby odbudowywać to, co przez lata komunizmu zostało
wypaczone, aby rozradować serce z dumy, iż
jest się Polakiem. Tak, ten koncert jest adresowany do każdego, kto czuje się Polakiem.
- Dziękuję za rozmowę.
Urszula Śliwińska
Rzecznik Prasowy Filharmonii Gorzowskiej

Designed Out jest szóstym pokazem
WRO on Tour prezentującym wybór
prac wideo z programu Biennale
WRO 2017 DRAFT SYSTEMS. Zestaw
przedstawia osiem podejść do projektowania i modelowania zarówno
obrazów, jak i przedmiotów i interfejsów. Prezentuje również osiem
dróg poszukiwania ekstremów estetyzacji oraz fetyszyzacji obrazu jako
głównego produktu social mediów
z funkcją infinite scrolling. Przedstawia implozję memów i migrację
motywów będącą ironicznym wyrazem zmęczenia przeprojektowaniem
i gadżetomanii.
Prezentacja odbędzie się 8 listopada, o godz. 18:00 w Miejskim Ośrodku Sztuki, przy ul. Pomorskiej 73.
Wstęp wolny.
Dagmara Domagała

MELODIE WOLNOŚCI
KONCERT KAMERALNY
11 LISTOPADA, GODZ. 19.00, BILETY 15 zł.

PATRIOTYCZNY KONCERT FAMILIJNY
12 LISTOPADA, GODZ 12.00,
BILETY - szczegóły na stronie:
filharmoniagorzowska.pl

„Puste Noce” to tytuł koncertu
w wykonaniu Justyny Piernik i
Witolda Brody z Kapeli Brodów.
Zaduszkowy koncert odbędzie
się 3 listopada w sali widowiskowej MCK przy ul. Drzymały
26, o godz. 19.00. Wstęp wolny.
W programie usłyszymy pieśni o śmierci,
o rzeczach ostatecznych, do Świętych Pańskich oraz opowieści dziadowskie pochodzące z XVII i XVIII wieku. Tworzyli je poeci,
organiści, zakonnicy, a do dzisiaj przechowali chłopi. Pieśni krążyły w niezliczonych
wariantach w całej Polsce, w ręcznie odpisywanych zeszytach, drukach ulotnych,
szlacheckich Silva rerum, kancjonałach,
podręcznikach „dobrego umierania”. Wydarzeniu towarzyszyć będzie pokaz filmu dokumentalnego o „Pustych Nocach”. Będzie to
obraz obrzędu sprawowanego na Mazowszu
przy zmarłej osobie.
Rafał Stećków
Miejskie Centrum Kultury

19

Musical
„Akademia
Pana Kleksa”

Kameralnie w Dzień Niepodległości

Fot. archiwum kwartetu
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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. Karty
zgłoszenia i regulamin jest dostępny na stronie gof.mckgorzow.pl.
Rafał Stećków
Miejskie Centrum kultury

Do 8 listopada, do godz. 17.00 - termin
nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa
Do 13 listopada - opublikowanie listy
wykonawców zakwalifikowanych
18 listopada - występ finalistów na
koncercie konkursowym, posiedzenie
Jury (wstęp wolny, sala widowiskowa MCK)
18 listopada - koncert

SMOLIK // KEV FOX
(bilety 40 zł, Teatr im. J. Osterwy)
19 listopada - koncert

POGODNO

i Laureat Nagrody Głównej
(bilety 15 zł, sala widowiskowa MCK)

Jesienne gwiazdy jazzu
Pod Filarami
11 listopada o godz. 19.30 na scenie Jazz Clubu ,,Pod Filarami” w projekcie Dean Brown „Rolajafufu Tour 2017” pojawi się plejada gwiazd światowego jazzu.
Najnowszy projekt gitarzysty Deana Browna to
międzynarodowa konstelacja muzyków. Sam
Dean Brown jest znany głównie ze współpracy
z Marcusem Millerem, Davidem Sanbornem
oraz The Brecker Brothers. W zespole zestaw
perkusyjny obsługuje ikona perkusji jazzowej
Marvin Smitty Smith. Na gitarze basowej zagra wieloletni współpracownik Joe Zawinula - Linley Marthe, o którym mówi się że jest
„Coltranem basówki”. Skład uzupełnia wibrafonista elektryczny Bernard Maseli, a gościnnie zagra skrzypek Mateusz Pliniewicz.
Czterdziesty trzeci „Klucz do Kariery”
18 listopada
Jest to konkurs z udziałem trzech laureatów festiwali jazowych: Jazz Juniors
w Krakowie, Bielskiej Zadymki Jazzowej
i Wokalistów Jazzowych w Zamościu. Bilety
są kuponami konkursowymi biorącymi udział
w losowaniu wejściówek na jesienną edycję
Gorzów Jazz Celebrations 2017.

Gorzów Jazz Celebrations i koncert Stacey
Kent odbędzie się 30 listopada w teatrze
Stacey to jedna z najwybitniejszych współczesnych amerykańskich wokalistek jazzowych.
Jej wszystkie płyty były bestsellerami. Wśród
jej najbardziej znanych albumów znajduje się
nominowana do nagrody Grammy i ciesząca
się statusem platynowej płyta „Breakfast on
the Morning Tram”. Koncertuje w największych
i najbardziej renomowanych salach koncertowych świata, od nowojorskiej Carnegie Hall po
paryską Olimpię. W świecie jazzowych śpiewających dam Stacey zajmuje miejsce szczególne. W październiku ukazała się jej kolejna
płyta „I Know I Dream - The Orchestral Session”. Gwiazda jazzowej piosenki i bossa novy
wystąpi ze swoim zespołem w składzie: Jim
Tomlinson – saksofon, flety, Graham Harvey
– fortepian, Jeremy Brown – kontrabas i Jose
Morrisom – perkusja. Koncert ten jest celebracją dziesięciu lat koncertów Gorzów Jazz
Celebrations. Więcej szczegółów na www.jazzfilary.pl.
Bogusław Dziekański / Jazz Club Pod Filarami

Po historię niezwykłej akademii, szalonego profesora Kleksa, sympatycznych
uczniów i tajemniczego Filipa
sięga tym razem filharmonia.
Autorem muzyki do spektaklu
jest uznany kompozytor młodego pokolenia - Kamil Kosecki.
We wrześniu blisko 200 dzieci wzięło
udział w castingu. Jury wyłoniło 68
osób – 50 wokalistów oraz 18 tancerzy. Znamy nazwiska odtwórców
głównych ról. Będzie ich aż 21.
Szpaka Mateusza zagra Paulina Stanisławek i Julia Widła. Arnulfa: Amelia Majewska, Oliwia Piaskowska
i Katarzyna Synowiec. W rolę Adasia wcieli się Jan Broniarski i Michał
Pieczkowski. Pozostali uczniowie to:
Julia Seroka, Magdalena Janikowska, Michał Klimas, Wiktor Sinkowski, Maja Trepczyńska, Agnieszka
Karatkiewicz. Solo w piosence „Psie
pytania” wystąpi: Laura Drobik, Hanna Dzieniewicz, Karolina Malińska,
Martyna Majchrzak, Matylda Roszak, Natalia Rzepecka, Alicja Tomczyszyn, Sara Zawadziński.
Spektakle odbędą się 1 grudnia 2017,
o godz. 19.00, 3 grudnia o godz. 12.00
i 16.00. Spektakle dla grup zorganizowanych odbywać się będą od 4 do 7
grudnia, o godz. 9.00 i 12.00.
Urszula Śliwińska
Rzecznik Prasowy
Filharmonii Gorzowskiej

