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Gorzów blisko świąt
Przez cały grudzień w Gorzowie będą organizowane wydarzenia i imprezy o tematyce świątecznej. Wszystko w ramach kampanii „Gorzów blisko świąt”. Pierwsza z imprez już w Mikołajki, 6 grudnia. Do udziału
w świątecznych wydarzeniach wspólnie zapraszają prezydent miasta Jacek Wójciki i… Święty Mikołaj.

6 GRUDNIA - spotkanie z Mikołajem
i ubieranie miejskich choinek
Od godziny 12.00 na Starym Rynku na
wszystkie dzieci będzie czekał Święty Mikołaj. Wysłucha życzeń, rozda słodkie upominki i chętnie będzie pozował do wspólnych
zdjęć. W tym czasie również przedszkolaki
ubiorą choinki, które będą stałym elementem świątecznej dekoracji w centrum miasta. Zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie z Mikołajem. W tym czasie można
również przynieść własnoręcznie przygotowane bombki i powiesić na miejskich choinkach. Zabawa potrwa do godziny 16.00. Tego
samego dnia, tuż po godzinie 16.00, uru-

chomione zostanie świąteczne oświetlenie
w centrum.

15 grudnia – Miejska Wigilia
Od godziny 17.00 zapraszamy mieszkańców do wspólnego, wigilijnego stołu. To już
tradycja w Gorzowie, że na kilka dni przed
świętami Bożego Narodzenia, prezydent
miasta wraz z radnymi składają życzenia
świąteczne mieszkańcom, dzielą się opłatkiem i spędzają czas razem. W tym roku
o stół wigilijny zadba Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przygotowanych zostanie 3 tysiące
pierogów z kapustą, 1,5 tysiąca krokietów,
150 litrów barszczu, tysiąc porcji śledzi
i makowca. Program artystyczny na ten wyjątkowy czas szykuje MCK. O godzinie 16.30
rozpoczną się jasełka uliczne z dużymi lalkami, przygotowane przez Teatr Prawdziwy
z Wrocławia. Po życzeniach od władz miasta, na scenie zaprezentują się „Mali Gorzowiacy” i band Marka Zalewskiego, który
zagra najbardziej popularne polskie kolędy.

15 grudnia - Miejska Kolęda
Podczas Miejskiej Wigilii, po życzeniach od
władz miasta i dzieleniu się opłatkiem, zaprosimy mieszkańców do wspólnego śpiewania miejskiej kolędy, zaaranżowanej

specjalnie na tę okazję. Wspólnie śpiewanie
mieszkańców Gorzowa zostanie zarejesrtowane, a nagranie we wtorek, 19 grudnia,
będzie dostępne w sieci. W ten sposób powstanie wyjątkowy, gorzowski teledysk. To
nawiązanie do wieloletniej tradycji wspólnego kolędowania z Radiem Plus. Tym razem
jednak do udziału zaprosimy wszystkich
mieszkańców miasta.

20 grudnia – Święta do Kwadratu
Po raz pierwszy w tym roku w cykl świątecznych wydarzeń wpisuje się świętowanie na
Kwadracie. W programie występy artystyczne, kolędowanie, zdobienie pierników, zdobienie drzewka życzeń i wiele innych atrakcji, m.in. z udziałem mniejszości romskiej
oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1.

31 grudnia – Sylwester pod
chmurką
Zapraszamy do wspólnego pożegnania starego i powitania Nowego Roku. Od godziny
22.00 dla mieszkańców Gorzowa, na scenie
na bulwarze, przy Widomie, będą występowały gwiazdy estrady. Na początek Endrju,
po nim Jula, a na koniec DJ Angel Bass.
Punktualnie o północy zaplanowano pokaz
sztucznych ogni. Wstęp na imprezę wolny.
Marta Liberkowska

Fot. Daniel Adamski x 4

Co roku w Gorzowie w grudniu dla mieszkańców przygotowywana jest oferta wydarzeń, uroczystości oraz imprez o tematyce
świątecznej. Wszystko po to, by wprowadzić
gorzowian w niepowtarzalny, świąteczny nastrój… Nie inaczej będzie w tym roku.
Kampania „Gorzów blisko świąt” rozpocznie się 6 grudnia od spotkania z Mikołajem
i wspólnego ubierania choinek na Starym
Rynku. To nowość w kalendarzu świątecznych imprez, podobnie jak „Święta do Kwadratu” i realizacja świątecznej kolędy podczas Miejskiej Wigilii.
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Pomóż Szlachetnej Paczce zmienić losy rodzin

Jak działa akcja Szlachetnej Paczki?
U nas konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. Łączymy ze sobą
rodziny, wolontariuszy i darczyńców. Dokładnie sprawdzamy potrzebujących i pomagamy tym, którzy walczą o to, aby wyjść
z biedy. Dla wielu rodzin każdy dzień jest
batalią o przetrwanie. Nie zdajemy sobie
sprawy, że w XXI wieku marzeniem niektórych z naszych sąsiadów jest to, aby mieć
co jeść lub mieć za co kupić opał na zimę.
Poprawiła się sytuacja w rodzinach wielodzietnych, gdyż otrzymują wsparcie z projektu 500+, natomiast ludzie w podeszłym
wieku nie mogą liczyć na wiele. Ich renty
lub emerytury są niskie. Seniorzy nie mają
sił, aby pracować, ponieważ są najczęściej
schorowani. Zostaje im samotność i egzystencja w ubóstwie. Chcemy tym ludziom
dostarczyć nie tylko konkretnych rzeczy,
ale także świadomość, że ktoś o nich myśli
i pamięta.
Ruszyła Paczka Seniorów. Wolontariusze
będą mogli ich odwiedzać, wspierać, służyć
pomocą, porozmawiać. Starsi ludzie, jeżeli
wyrażą chęć, będą się mogli spotykać we
własnym gronie. Proponujemy też Paczkę
Prawników. Polega ona na udzielaniu porad
prawnych, przez specjalistów w tym zakresie, rodzinom odwiedzonym przez wolonta-

Fot. Daniel Adamski

Szlachetna Paczka to projekt, który narodził się w sercach tych, którzy chcą nieść pomoc ludziom w potrzebie. 18 listopada 2017 r. otwarto Bazę Rodzin. Znajduje się ona na stronie www.szlachetnapaczka.pl.
Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli i o wielkich sercach do pomocy tym rodzinom. Można przeczytać ich historie i zapoznać się z potrzebami.

riuszy, które mają nierozwiązane problemy
prawne.
Szlachetna Paczka w Gorzowie działa od
wielu lat. W ubiegłorocznej edycji pomogliśmy 76 rodzinom. W tym roku drużyna wolontariuszy składa się z 35 osób. Odwiedziliśmy 117 rodzin. Większość z nich znalazła
się, bądź znajdzie, w Bazie Rodzin.
W naszej walce o ich lepsze jutro nie jesteśmy sami. Mamy wielu przyjaciół. Patronują
nam wojewoda lubuski i prezydent Gorzo-

wa. Pomagają też: komendant wojewódzki Straży Pożarnej oraz OSP z Deszczna,
Zespół Szkół Gastronomicznych, Liceum
Plastyczne, Szkoła Podstawowa nr 9, Lubuskie Muzeum im. Jana Dekerta, Gorzowski
Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Miejska i Wojewódzka Biblioteka Publiczna,
Galeria Handlowa ASKANA, wojsko, harcerze i wiele innych instytucji i osób.
Jolanta Gładkowska – Nieczaj
Wolontariuszka i Lider Rejonu Gorzów Południe

8 GRUDNIA – Świąteczna ciężarówka Coca-Coli
O godzinie 15.00 na Stary Rynek wjedzie kultowa ciężarówka Coca-Coli. Przez pięć godzin elfy wraz
z Mikołajem będą czekały na mieszkańców z mnóstwem atrakcji. W programie m.in. gry i zabawy dla najmłodszych, konkursy dla starszych, możliwość zwiedzania pokoju Mikołaja.
Marta Liberkowska

Będzie również możliwość wirtualnego prowadzenia sań Mikołaja, odbioru spersonalizowanej puszki z napojem oraz własnoręcznego wykonania świątecznych upominków
dla najbliższych. A przy okazji niepowtarzalna szansa na zdjęcie z legendarną ciężarówką. Impreza potrwa do godziny 20.00,
jej współorganizatorem jest miasto Gorzów
przy wsparciu Ośrodka Sportu i Rekreacji.

CZEKAĆ NA WAS BĘDĄ
Personalizacja puszek Coca-Cola
Wirtualna przejażdżka saniami
Gifbudka
Fabryka upominków
i ozdób świątecznych
Konkursy, gry i zabawy

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Baśniowy Pokój z Mikołajem
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10 GRUDNIA – Wigilia Narodów
To tradycyjne spotkanie mniejszości narodowych i etnicznych przy świątecznym stole. Zawsze jest wspólna modlitwa, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd i prezentowanie zwyczajów wigilijnych. Organizatorem i pomysłodawcą spotkania jest Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej.
Zaproszenia na wigilię co roku przyjmują
przedstawiciele kilkunastu mniejszości
m.in. Romowie, Łemkowie, Bośniacy i Górale Czadeccy i Poleszucy. Poszczególne
grupy dzielą się nie tylko swoimi potrawami wigilijnymi, ale także zwyczajami
i kolędami.
Wigilię zaplanowano w sali widowiskowej
Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Wawrzyniaka, początek o godzinie 15.00.

Fot. Bartłomiej Nowosielski x 2

Marta Liberkowska

21 GRUDNIA – Wigilia dla Pionierów
Będzie wspólna wigilia i świąteczne paczki dla Pionierów Gorzowa i Dzieci Wojny. To efekt udanej współpracy komitetu organizującego Gorzowskie Zaduszki. Impreza odbędzie się 21 grudnia.
W organizację III edycji Gorzowskich Zaduszek zaangażowani byli uczniowie Zespołu
Szkół Elektrycznych, Ekonomicznych, II LO
oraz nauczyciele i dyrekcja tych placówek.
Szefowa komitetu organizacyjnego, radna
Grażyna Wojciechowska, podziekowała również dyrekcji i nauczycielom gorzowskiej
Szkoły Muzycznej.

Doskonała współpraca tego zespołu będzie miała ciąg dalszy. W związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia,
poczyniono pierwsze ustalenia dotyczące
organizacji 21 grudnia w Zespole Szkół
Elektrycznych wigilii i paczek świątecznych
dla Pionierów, Dzieci Wojny i wolontariuszy
zaangażowanych w pomoc bliźniemu.

Pojawił się również pomysł współpracy
szkół z miejskim sztabem 26. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 14 stycznia
2018 roku wolontariusze wyjdą na ulice naszego miasta, by pomóc w zbiórce pieniędzy
dla WOŚP.
Wiktoria Augustyniak
II LO Gorzów
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14 – 17 GRUDNIA – Jarmark Świąteczny
Jarmark Bożonarodzeniowy na Starym Rynku to punkt obowiązkowy w kalendarzu wydarzeń świątecznych. Nie inaczej będzie w tym roku. W czwartek, 14 grudnia około godziny 12.00 na Starym Rynku, na
zaproszenie Gorzowskiego Rynku Hurtowego, swoje stoiska otworzą pierwsi handlowcy, którzy w swojej
ofercie będą mieli propozycję na świąteczne upominki dla najbliższych, ale nie tylko.
I tak wśród oferowanych produktów znajdą się produkty spożywcze, m.in.: wędliny tradycyjne, miody i miody pitne, sery, korbacze, serki na
ciepło z żurawiną oraz rękodzieło, m.in.: wyroby dekoracyjne z tkanin-ręcznie szyte poduszki, torby; wyroby ze szkła-ozdoby na choinkę,
misy, bombki ręcznie robione, stroiki, lampki, kapcie, czapki, chusty, kamizelki z owczej wełny, galanteria skórzana, zabawki, balony,
wyroby haftowane, poduszki, fartuszki, obrusy, ręcznie robione pluszaki, pierniki, wyroby robione na szydełku-serwety, breloczki. Przez
czas trwania jarmarku, na Starym Rynku będą również foodtrucki (frytki belgijskie, zapiekanki z pieca, meksykańskie burito, grzaniec bezalkoholowy. Sporo będzie się działo również na scenie. O atrakcyjny program artystyczny zadba Miejskie Centrum Kultury.
Marta Liberkowska

Fot. Daniel Adamski

Fot. Daniel Adamski

Fot. Bartłomiej Nowosielski

PROGRAM WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO:
16 grudniu 2017 r. (sobota) od godz.
12:00 - muzyka świąteczna godz. 15:00:
Centrum Uśmiechu - „Na zimowy czas”
- interaktywny program świąteczny dla
dzieci, godz. 16:00 - animacje ze św. Mikołajem oraz występ wokalno - taneczny uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Władysława Jana Ciesielskiego
w Gorzowie, godz. 16:30 - przedstawienie: „Betlejem po gorzowsku” - widowisko teatralno - muzyczne na podstawie
tekstu Lucjana Rydla angażujące różne
środowiska artystyczne w Gorzowie. Na
wspólnej scenie występują zarówno artyści profesjonalni, jak i młodzież uczęszczająca na warsztaty teatralne.
17 grudnia 2017 - Święto Aniołów / (niedziela) od godz. 12:00 - muzyka świąteczna
15.30 - powitanie 15:35 - występ świąteczny zespołu Buziaki
16.00 - występ chórów: Echo Kresów,
Wrzosy, Cantare (Klub Kultury MCK „Jedynka”)
16.30 - konkurs na przebranie za anioła
dla wszystkich chętnych dzieci i dorosłych
z terenu miasta 16.50 - Świąteczne karaoke - cz .I.
17.00 - zabawa dla dzieci i dorosłych
- „Kalambury świąteczne”
17.10 - ogłoszenie wyników konkursu na
najlepsze faworki - wręczenie nagród
17.15 - Świąteczne karaoke cz. II
17.40 - zabawa dla dzieci i dorosłych
- „Wyprawa na Plac Katedralny”
18.00 - ogłoszenie wyników konkursu na
domek z piernika
18.15 - „Kolęda na gazie”- śpiewanie kolędy po wdychaniu helu
18.30 - zabawa dla dzieci i dorosłych
- „Gdzie się schował Mikołaj?”
18.50 - Rekord we wspólnym graniu
i śpiewaniu kolędy
19.00 - Życzenia świąteczne dla mieszkańców Gorzowa
19.05 - Pokazy tańca z ogniem
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18 GRUDNIA – Wigilia dla ubogich

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Wigilia dla samotnych, opuszczonych i bezdomnych odbędzie się 18 grudnia 2017,
o godz. 18.00, w parafii p.w. Pierwszych Męczenników Polski, przy ul. Pluty 7.

III FESTIWAL KOLĘD ZAŚPIEWAJMY POD
NIEBIOSA odbędzie się 4 grudnia 2017
r., o godz. 16.30 w MCK Zawarcie, przy ul.
Wawrzyniaka 66. Zapraszamy na świąteczne przedstawienia konkursowe z udziałem
podopiecznych świetlic Caritas.

XIII Zbiórka żywności Tak, pomagam! Potrwa od 8 do 9 grudnia 2017 r. w sklepach
Biedronka, Netto i w innych sklepach osiedlowych. Wolontariusze zbierać będą artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia, z których placówki
Caritas i Parafialne Zespoły Caritas przygotują świąteczne posiłki i paczki dla osób
ubogich i potrzebujących.
Wigilia odbędzie się 18 grudnia 2017,
o godz. 18.00 w parafii p.w. Pierwszych Męczenników Polski. Zapraszamy na wspólną
modlitwę i kolędowanie, przełamanie się
opłatkiem oraz wspólną wieczerzę. Dla nikogo nie zabraknie miejsca.
TORBA CHARYTATYWNA
W ramach akcji dystrybuujemy i zbieramy
z powrotem „Torby charytatywne”, które

wypełnione przez ludzi dobrej woli zostaną przekazane biednym i ubogim, a także
bezdomnym, którzy są podopiecznymi Caritas na Ukrainie. Torby chcemy wypełnić
produktami w postaci środków czystości,
higieny osobistej, suchej żywności z długim
terminem ważności. Torby można pobrać
na parafiach lub w siedzibie Caritas, ul.
Towarowa 6a (tyły budynku przychodni).
Akcja będzie trwała do 20 grudnia. W tym
zimowym czasie szczególnie pamiętajmy
o ludziach bezdomnych, którzy chronią się
przed zimnem i mrozem w pustostanach,
altankach, dworcach czy klatkach schodowych. Chętnie przyjmiemy dla nich ciepłą
odzież, buty, czapki, rękawice, bieliznę osobistą, jak również koce, ręczniki i pościel.
Anita Łukowiak
Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej

20 GRUDNIA – Święta do Kwadratu
Drzewko życzeń, kolędy i gulasz po cygańsku – to tylko niektóre z wielu niespodzianek przygotowanych dla mieszkańców Gorzowa na zrewitalizowanym Kwadracie.
20 grudnia od godziny 16.00 zapraszamy na
klimatyczne spotkanie na Kwadracie. Wpisana w cykl wydarzeń świątecznych impreza
będzie miała kameralny, sąsiedzki charakter.
Uczniowie pobliskiej Szkoły Podstawowej nr
1 przygotują ozdoby choinkowe. Dodatkowo
każdy przechodzień będzie mógł zapisać życzenia dla bliskich lub mieszkańców miasta
i powiesić je na specjalnym świątecznym
drzewku życzeń. Przyozdabianie drzewka
nie będzie jedyną atrakcją tego popołudnia,
w programie mamy również występ Buziaków, przedstawienie „Opowieść zimowa”
w wykonaniu uczniów SP nr 1, cygańskie
pieśni o miłości oraz tradycyjne kolędy, które zaśpiewają zespół Romani Ciercheń oraz
chóry Cantare, Wrzos i Echo Kresów.
Nie zabraknie ciepłej herbaty, a Spółdzielnia
Socjalna U Babci Nońci przygotuje na tę okazję gulasz po cygańsku.
Marta Piekarska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
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Projekt przyszłorocznego budżetu
Prawie 287, 5 mln zł na inwestycje zaplanowano w projekcie budżetu na 2018 rok. Po stronie dochodów
widnieje kwota prawie 763 mln zł, a wydatki mają wynieść ponad 860,3 mln zł.

Do największych inwestycji będą należały;
kontynuacja realizacji projektu „Systemu
zrównoważonego transportu miejskiego
w Gorzowie Wlkp.” (91,9 mln zł), budowa
Centrum Edukacji Zawodowej (25,7 mln
zł), przebudowa ulicy Kostrzyńskiej (17,5

mln zł), rozbudowa Myśliborskiej i Szczecińskiej (13,5 mln zł), budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kłodawki (12,5 mln
zł) oraz zbrojenie terenów pod inwestycje
(10,6 mln zł).
Największą pozycją po stronie wydatków
miasta jest oświata i edukacja, na które planuje się wydać kwotę 259,8 mln zł. Drugą
co do wielkości pozycją są zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia
i rodziny, które pochłoną w przyszłym roku
181,2 mln zł, z tego 63,4 mln zł to dotacja
z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze 500 +.
Na gospodarkę komunalną miasto zamierza wydać 71,7 mln zł. W 2018 r. miasto
planuje wydać na administrację 55,3 mln zł.
W tej kwocie zostały uwzględnione środki
m.in. na informatyzację urzędu (5,12 mln zł,
w tym 4,35 mln zł dofinansowanie z EFRR)
oraz na promocją gospodarczą Gorzowa
Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka (2,9 mln zł, w tym 1,26 mln
zł dofinansowanie EFRR).

Fot. Daniel Adamski

Przygotowany przez Prezydenta Miasta
projekt uchwały budżetowej został skierowany do zaopiniowania Regionalnej Izbie
Obrachunkowej oraz trafił do biura Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. - Budżet na 2018
rok definiuje działania, które będą służyły mieszkańcom Gorzowa przez wiele lat,
które podniosą standard miasta i życia
w nim - komentuje projekt budżetu prezydent Gorzowa Jacek Wójciki i dodaje, że plan
budżetowy jest realizacją hasła „pobudzić
rozwój”, z którym stawał do walki o fotel
prezydenta miasta. - Spadające wskaźniki
bezrobocia, rosnące wpływy do miejskiej
kasy oraz dodatnia migracja pokazują, że to
odpowiednia strategia i taki właśnie będzie
nasz przyszłoroczny budżet - podkreśla
prezydent.

Na Budżet Obywatelski przeznaczono kwotę 5.716.656 zł, (w tym na wydatki bieżące 250.446 zł oraz na wydatki majątkowe
5.466.210 zł). Zgodnie ze złożonym projektem budżetu na koniec 2018 roku kwota
długu wyniesie 171.463.701 zł, co stanowi
22,47 % dochodów ogółem. W 2018 roku
planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości
74 mln zł.
Barbara Solarska
Wydział Budżetu i Rachunkowości

Zawodowcy w Gorzowie aktywni także jesienią
Listopad to kolejny miesiąc realizacji projektu Zawodowcy w Gorzowie. Jego głównym celem jest podniesienie atrakcyjności i efektywności nauczania w gorzowskich szkołach kształcących zawodowo
i w Centrum Kształcenia Zawodowego. Jednym ze sposobów poprawy jakości kształcenia i przybliżenia
uczniom i nauczycielom warunków panujących na rynku pracy jest rozwój współpracy szkół i placówek
z ich otoczeniem społeczno-gospodarczy.

V edycja Eksperckich Warsztatów Panelowych miała charakter szczególny, ponieważ podczas ich trwania został podpisany list intencyjny zawarty pomiędzy
Miastem a otoczeniem społeczno-gospodarczym, dotyczący dalszej współpracy
w ramach organizacji i funkcjonowania
„Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu”
w Gorzowie Wielkopolski.
Realizacja projektu pozwala na doskonalenie kompetencji i kształtowanie nowych
umiejętności zarówno przez uczniów, jak
i nauczycieli. Pedagodzy uczestniczyli w warsztatach Coaching w edukacji
zawodowej oraz Tutoring i mentoring,

a uczniowie mieli możliwość zdobycia
nowych kwalifikacji poszukiwanych na
rynku pracy poprzez uczestnictwo w kur-

sach np. obsługi wózków jezdniowych,
suwnic, czy spawania.
Dariusz Wieczorek

Fot. Bartłomiej Nowosielski

22 listopada odbyła się już V edycja
warsztatów, które miały charakter gry
edukacyjnej pod hasłem Abilities Game.
Podczas gry uczniowie i pracodawcy
oraz pracownicy uczelni poznawali nawzajem swoje oczekiwania, uczniowie
zgłębiali swoje mocne i słabe strony w kontekście funkcjonowania na rynku
pracy, a także dalszej edukacji. Natomiast pracodawcy mogli poznać swoich
potencjalnych pracowników.
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To były bardzo pracowite trzy lata
„Pobudzić rozwój” - z takim hasłem stawałem do walki o fotel prezydenta Gorzowa. I to się dzieje każdego
dnia. Gorzów się rozwija i zmienia na naszych oczach. Są na przykład zmiany w strukturze samego urzędu, a salę obsługi interesanta z pewnością widziała już większość mieszkańców. Każdy rozwój związany
jest z pracą. Te prace w Gorzowie trwają w wielu miejscach. Wystarczy krótki spacer po centrum Gorzowa,
by mieć pewność w tej sprawie.
Zrealizowany program KAWKA

Nowy Żłobek Miejski nr 4

Ul. Borowskiego gotowa po remoncie

Fot. Bartłomiej Nowosielski

System odprowadzania wód opadowych w zachodniej części
Gorzowa (zrealizowany z oszczędnością ponad 40 mln)

Gorzowski Budżet Obywatelski jest jednym z najlepszych w kraju

Dla mnie, jako prezydenta miasta, to były bardzo pracowite trzy lata. Za nami realizacja wielu inwestycji, ale przede wszystkim
plany i podpisane zobowiązania, z których systematycznie będziemy się wywiązywać. Gorzów się zmienia, Gorzów się buduje! Powoli, czasem wolniej niż byśmy chcieli, czasem z problemami, ale „nie myli się ten, który nic nie robi”. Zmieniamy się,
pracujemy, by miasto wyglądało lepiej i piękniej, a przede wszystkim było naszą dumą. Przede mną kolejny rok tej kadencji.
Nie zwalniamy tempa i nie zmieniamy kierunku. Wspólnie pobudzamy rozwój Gorzowa.
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta

Fot. Łukasz Kulczyński

Fot. Daniel Adamski

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Fot. Daniel Adamski

Fot. Łukasz Kulczyński

Program „Tania Działka budowlana”

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
I UBIERANIE
MIEJSKICH CHOINEK
STARY RYNEK
6 grudnia, 12:00-16:00

ŚWIĄTECZNA CIĘŻARÓWKA
COCA-COLI
STARY RYNEK
8 grudnia, 15:00-20:00

WIGILIA NARODÓW
- SPOTKANIE POKOLEŃ
MCK ZAWARCIE - 10 grudnia, 15:00

JARMARK ŚWIĄTECZNY
STARY RYNEK
14-17 grudnia

SYLWESTER POD CHMURKĄ
BULWAR ZACHODNI
31 grudnia, 22:00
wystąpią:
Endrju, JULA,
DJ Angel Bass

WIGILIA MIEJSKA
STARY RYNEK
15 grudnia, 17:00-20:00
ŚWIĘTA DO KWADRATU
„KWADRAT”
20 grudnia, 16:00
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OBYWATELSKI RAPORT,
czyli stan realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego 2017
ce/Osiedle Słoneczne). Przetarg na wykonanie został unieważniony, bo nie wpłynęła
żadna oferta. Przeprowadzono postępowanie zamówienia z wolnej ręki na wybór wykonawcy. Wykonawca robót Agencja Usługowa Stanisław Cap z Międzyrzecza wykona
zadanie do 15 grudnia br. Natomiast budowa
oświetlenia jest realizowana osobną procedurą i zostanie wykonana do 30 czerwca
2018 r. Planowany koszt: 280.000 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki
Komunalnej i Transportu Publicznego – Tel.
95 7355 819.

Fot. Daniel Adamski

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.

KATEGORIA OGÓLNOMIEJSKA
Rozbudowa skateparku w Parku Kopernika - Do 22 listopada firmy mogły zgłaszać
swoje oferty w ramach przetargu 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 765.
KATEGORIA REJONOWA
Uporządkowanie przestrzeni ul. Śląskiej
(Zawarcie) - przetarg na wykonanie został
unieważniony, bo nie wpłynęła żadna oferta.
Zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Realizacja zaplanowana do 30 czerwca 2018 r.
Planowany koszt: 190.000 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego – tel. 95 7 355 796.
Remont przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta (Śródmieście/Centrum) – Ogłoszono drugi przetarg, jednak po-

nownie nie wpłynęła żadna oferta. Zostanie
przeprowadzone postępowanie zamówienia
z wolnej ręki. Realizacja zaplanowana do
31 maja 2018 r. Planowany koszt: 270.000
zł. Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji
i Remontów – tel. 95 7355 713.
Utwardzenie ul. Kmicica (Piaski) – w trakcie realizacji (zakończenie zaplanowano do
30 listopada br.). Wykonawca robót: Dromax
z Gorzowa. Planowany koszt: 293.374 zł.
Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji
i Remontów – tel. 95 7355 713.
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.
Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej i Dobrej (Wieprzy-

Fot. Daniel Adamski

Ul. Siewna

Przebudowa ul. Siewnej (Górczyn) - w trakcie realizacji (zakończenie zaplanowano do
30 listopada br.). Wykonawca robót: Drogus
z Gorzowa. Planowany koszt: 302.000 zł.
Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji
i Remontów - tel. 95 7355 713.
Zadania zrealizowane ( 6 zadań - więcej informacji na www.gorzow.pl
w zakładce Dialog Społeczny):
Kategoria ogólnomiejska: Aktywne warsztaty kulturalne ( zadanie miękkie).
Kategoria rejonowa: Wielopokoleniowy
plac zabaw przy ul. Strażackiej (Zakanale).
Kategoria oświatowa: Budowa sportowo-rekreacyjnego boiska przy SP nr 10, ul.
Towarowa 21, Budowa boiska przy ZKS nr
1, ul. Dunikowskiego 5, Przebudowa kompleksu boisk przy ZS Elektrycznych, ul. Dąbrowskiego 33, Montaż stojaków rowerowych wraz ze skrzynką na narzędzia przy
ZS Mechanicznych, ul. Dąbrowskiego 32.
Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

SP nr 10

Fot. Anna Zeleska

Zadania w trakcie realizacji (8 zadań):
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Gorzów
na podium

Według Dziennika Gazety Prawnej, pierwsze miejsce zajmują Katowice – 82,25 zł na
mieszkańca (do podziału jest 24,52 mln zł),
drugie Łódź – 57,43 zł (budżet wynosi 40
mln zł). Nasze miasto na budżet obywatelski
przeznacza 5,73 mln zł, co daje 46,21 zł na
gorzowianina.
Warszawa, choć na budżet obywatelski
przekazuje 61,5 mln zł, zajęła miejsce
siódme, bo po przeliczeniu na mieszkańca
to 35,06 zł. Poznań zajął miejsce dziesiąte

Fot. Łukasz Kulczyński

Gorzów Wielkopolski znalazł się
w pierwszej trójce miast, które
– w przeliczeniu na liczbę mieszkańców – najwięcej przeznaczają na
budżet obywatelski.

(18 mln – 33,31 zł na osobę), Zielona Góra - piętnaste (3 mln – 21,53 zł), a Szczecin - szesnaste (8 mln zł – 19,76 zł).
Dziennik sporządził zestawienie wydatków miast na budżet partycypacyjny w związku z projektem dyskutowanej w Sejmie ustawy, która zakłada obowiązkowe funkcjonowanie budżetu
obywatelskiego we wszystkich miastach na prawach powiatu.
Dariusz Wieczorek

Razem sadzimy i razem liczymy!
Na stronie gorzow.pl aktywny jest tzw. licznik drzew - o czym poinformował w środę (15 listopada) sekretarz miasta Eugeniusz
Kurzawski. Dziękujemy mieszkańcom za wszystkie dotychczasowe wspólne akcje i zachęcamy do kolejnych. Nasz licznik oraz
inne informacje o nowych drzewach w mieście znajdują się na stronie gorzow.pl.
Co najmniej 4 055 sztuk nowych drzew i 6
670 krzewów pojawiło się w Gorzowie od
początku tego roku. Drzewa, w ramach akcji
promocyjnych, sadzili gorzowianie w swoich ogrodach i na działkach, a pracownicy
Urzędu Miasta zgodnie z przyjętym harmonogramem sadzenia zieleni i w ramach tzw.
nasadzeń zastępczych.
Zaczęliśmy 21 marca - pierwszego dnia
wiosny. W parku 750-lecia gorzowianie
wspólnie z przedstawicielami władz miasta,
miejskich spółek i przedsiębiorstw posadzili
symboliczne 76 drzew z okazji przypadającego w 2017 roku 760-lecia Gorzowa. Tego

samego dnia i z tej samej okazji, wraz z Nadleśnictwem Kłodawa, 760 sadzonek różnych
gatunków drzew, trafiło w ręce mieszkańców. Kolejne drzewka, także z okazji jubileuszu miasta, w sumie 3040 sadzonek,
rozdaliśmy mieszkańcom przez kolejne tygodnie marca i kwietnia.
10 października, z okazji Dnia Drzewa, zaprosiliśmy mieszkańców do wspólnego, całymi rodzinami, wspólnego sadzenia drzew
pokoleń. Na błoniach, tuż za Filharmonią
Gorzowską, przybyło 100 sadzonek klonu
i lipy. A nawet więcej, bo okoliczni mieszkańcy przynieśli własne sadzonki. Ponad

tydzień później podobną akcję zorganizował
Klub Sportowy Stal Gorzów. Na skwerze
przy Parku Kopernika zawodnicy, działacze
i sympatycy „staleczki” wspólnie posadzili,
z okazji 70-lecia klubu, 70 drzew.
762 szt. drzew oraz 6670 krzewów – w ciągu roku 2017
3040 - rozdanych w wiosennej akcji mieszkańcom Gorzowa
76 - posadzone z okazji pierwszego dnia
wiosny w Parku 750-lecia
70 - posadzone przy ul. Piłsudskiego w ramach 70-lecia Stali Gorzów
100 - posadzone na błoniach przy Filharmonii Gorzowskiej
7 - Renet Landsberskich dla przedszkoli od
GRH
Razem daje to 4055 drzew i 6670 krzewów
posadzonych w mieście od początku roku
2017.
Marta Liberkowska, Dariusz Wieczorek

Miastowizja na finiszu
Już od września informujemy Państwa o trwających konsultacjach poświęconych tematyce przestrzeni publicznych. Za nami
wiele spotkań z gorzowianami, podczas których rozmawialiśmy o miejscach, w których spędzają lub chcieliby spędzać swój czas
wolny oraz o tym, w jaki sposób chcieliby zmieniać swoje osiedla.
Kolejnym, przedostatnim etapem konsultacji, będzie Geodyskusja, która odbędzie się
w dniach od 6 do 20 grudnia. Geodyskusja
to internetowa forma konsultacji, umożliwiająca wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z propozycjami wypracowywanymi podczas ww. spotkań, oraz na podstawie
wyników z ankiet. Geodyskusja umożliwi komentowanie konkretnych rozwiązań, a także

wyrażenie swojej opinii w formie dyskusji,
w tym formułowania pytań do Pracowni
Urbanistycznej.
Zapraszamy do odwiedzenia strony miastowizja.pl i wzięcia udziału w Geodyskusji na
temat przyszłości przestrzeni publicznych
gorzowskich osiedli. Konsultacje zakończą
się w styczniu otwartym spotkaniem poświęconym prezentacji wyników.

Więcej na temat projektu znajduje się na
gorzow.pl w zakładce MIASTOWIZJA oraz na
profilu facebookowym Przystań na konsultacje. Za proces konsultacji odpowiedzialne
są Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji (bsr@um.gorzow.pl, T: 95 7355 685)
oraz Pracownia Urbanistyczna działająca
w ramach Wydziału Urbanistyki i Architektury (wua@um.gorzow.pl, T: 95 7355 505).
Anna Pękalska
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Przewodnik
po urzędzie

Katarzyna Szczepańska nowym
dyrektorem ZCG MG-6

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

Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6, na mocy porozumienia z Urzędem Miejskim w Lubniewicach, powołał na stanowisko dyrektora związku Katarzynę Szczepańską.

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

Fot. Daniel Adamski

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

z uznaniem marszałka województwa oraz
oficjalnym wyróżnieniem, które gmina z tego
tytułu otrzymała jako jedyna w regionie.

Za główny cel postawiła, zgodnie z oczekiwaniami zarządu, współpracę z lokalnymi samorządami oraz sprawne wdrożenie nowego
systemu gospodarowania odpadami. Przy jej
zaangażowaniu przed laty w gminie Lubniewice wprowadzony został nowy system gospodarowania odpadami. Spotkało się to m.in.

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

Wydział 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

Ewa Sadowska

W marcu tego roku powstało Gorzowskie Stowarzyszenie Wsparcia
Opiekunów i Osób z Chorobą Alzheimera i Chorobami Pokrewnymi.
grudnia 2017 r., o godz. 11.00, a trzecie w terminie 20 grudnia 2017 r., o godz. 17.00.

Fot. Tomek Rusek / Gazeta Lubuska

Wydział Administracyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wad@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 663

Z zawodu ekonomista. Absolwentka marketingu i zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Stowarzyszenie Wsparcia Osób
z Chorobą Alzheimera

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

Katarzyna Szczepańska od kilkunastu lat
jest aktywnym samorządowcem. Pracowała m.in. w Lubniewicach, Rogach, Deszcznie
i Sulęcinie. Ostatnio na stanowisku zastępcy
burmistrza Lubniewic. Od lat, jako skarbnik,
współpracuje też z samorządowcami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Kraina Szlaków
Turystycznych – Lokalna Grupa Działania do
którego należą niemal wszystkie samorządy
ZCG MG-6.

Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia w podeszłym wieku. Osób
dotkniętych chorobą Alzheimera nie można
wyleczyć, ale dostępne formy leczenia prowadzą do spowolnienia postępów choroby
i złagodzenia jej przebiegu. Stosowane metody oddziaływań wobec osób chorych to farmakoterapia, ale też system oddziaływań terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
Głównymi celami stowarzyszenia są: udzielanie pomocy i wsparcia osobom z chorobą
Alzheimera i chorobami pokrewnymi oraz opiekunom i rodzinom, popularyzacja wiedzy o
chorobie Alzheimera i chorobach
pokrewnych wśród chorych, ich
opiekunów i rodzin oraz społeczeństwa oraz promowanie
nowych kierunków diagnostyki i rozwiązań terapeutycznych
w chorobie Alzheimera i chorobach pokrewnych.
Prezesem stowarzyszenia jest Barbara Steblin-Kamińska. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na grudniowe spotkania, które
odbywać się będą w lokalu przy ul. Przemysłowej 53. Pierwsze spotkanie odbędzie
się 6 grudnia 2017 r., o godz. 17.00, drugie 13

W Polsce, według dostępnych danych szacunkowych, liczba osób dotkniętych chorobą Alzheimera
zawiera się w przedziale 360 –
470 tysięcy. W Gorzowie zarejestrowanych i zdiagnozowanych jest 600 osób. Z danych
Światowej Organizacji Zdrowia
– WHO – wynika, że na świecie w 2016 roku żyło ok. 33,3
miliona chorych cierpiących
na chorobę Alzheimera. WHO
szacuje, że w 2030 roku liczba
chorych wzrośnie do 75,6 miliona. 
Szczegółowe informacje można znaleźć na
stronie internetowej alzheimergorzow.pl, lub
dzwoniąc pod nr tel. 796 119 066.
Ewa Czyżewska

grudzień 2017

Dziesięć lat Aluzji
To było bardzo dobre 10 lat; roztańczone, rozśpiewane, ale przede wszystkim
bardzo pracowite, twórcze i inspirujące. Jeden z największych zespołów tanecznych, działający przy MDK w Gorzowie - Aluzja, świętuje 10-lecie istnienia.
Z tej okazji w Filharmonii Gorzowskiej odbył się
koncert, podczas którego prezydent miasta Jacek Wójcicki na ręce nauczycieli i przedstawicieli zespołu złożył gratulacje i podziękowania
za wkład na rzecz rozwoju artystycznej edukacji młodzieży.
- Taniec to nie tylko forma ruchu, zabawy i rozrywki. W waszym wykonaniu taniec to przede
wszystkim edukacja, rozwijanie zainteresowań i realizacja pasji setek młodych ludzi w
Gorzowie. Dzięki zajęciom, próbom i udziałowi
z wielu konkursach, gorzowska młodzież uczy
się samodoskonalenia, dyscypliny i pracy w
grupie. Na takim poziomie i w takim wymiarze
tych cech nie nauczy najlepsza szkoła, a wasza
to robi od 10 lat i za to pragnę serdecznie podziękować wszystkim twórcom, założycielom i
prowadzącym zespół Aluzja – powiedział prezydent Jacek Wójcicki.
Koncert jubileuszowy w gorzowskiej filharmonii zgromadził ponad 600 osób, trwał przeszło
200 minut, a na scenie zaprezentowały się
wszystkie grupy zespołu w kilkunastu programach artystycznych, w tym m.in. nagradzane
widowisko pt. „W kinie z Chaplinem”, inspirowane postacią i twórczością Charliego Chaplina.

To pierwszy duży projekt artystyczny zespołu.
Premiera odbyła się w 2010 w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie. Zaprezentowano
też najnowszy projekt: „Między metaforą słowa
i ruchu – Papusza wśród współczesnych”. Na
koniec przygotowano świąteczny poczęstunek
dla młodzieży i ich rodzin.
O zespole
„Aluzja” istnieje od października 2007 roku,
działając w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorzowie. Skupia około 200 młodych tancerzy od
4 do 19 roku życia. Kształceni są oni w różnych
technikach tanecznych: od rytmiki, nauki podstawowych kroków, elementów tańca klasycznego
i akrobatyki, poprzez taniec musicalowy, jazz,
modern-jazz i techniki tańca współczesnego, a
także break-dance. Głównym założeniem zespołu jest nie tylko kształcenie tancerzy i podnoszenie techniki tańca, ale również wdrażanie ich do
szeroko pojętej kultury. Stąd też nasz repertuar i
projekty artystyczne posiadają zamierzone konteksty kulturowe. Instruktorkami i choreografkami są Agnieszka Krawczyk i Magdalena Pera-Logdańska. Z zespołem na stałe współpracuje
instruktor tańca break-dance Tomek Biernacki oraz pedagog Magdalena Makasów.
Marta Liberkowska
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Przewodnik
po urzędzie
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego
ul. Myśliborska 34
e-mail: wgt@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 763
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
i Majątku
ul.Sikorskiego 3-4
e-mail: wgm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 605
Wydział Inwestycji i Remontów Dróg
ul. Myśliborska 34
e-mail: wir@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 798
Wydział Komunikacji
ul. Myśliborska 34
e-mail: wkm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 720
Wydział Kultury i Sportu
ul. Okólna 2
e-mail: wks@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 841
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu
ul. Myśliborska 34
e-mail: wob@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 830
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 812
Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wor@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 531

Fot. Łukasz Kulczyński

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

W Lubuskiem pierwsi!
Gorzów przed Szczecinem, Świnoujściem, Gdynią, Toruniem i Częstochową.
Eksperci z Politechniki Warszawskiej stworzyli ranking jednostek samorządu
terytorialnego pod względem zrównoważonego rozwoju. W województwie lubuskim wygrywa nasze miasto, w skali kraju zajmujemy wysokie 19 miejsce!
- Złożyłem obietnicę mieszkańcom, że razem
pobudzimy rozwój miasta i codziennie staram
się wywiązywać z tej obietnicy. Zaczęliśmy
od infrastruktury drogowej, która była w fatalnym stanie. Fakt jesteśmy teraz okropnie
rozkopanym Gorzowem, ale warto! Cieszę, że
przybywa nowych mieszkańców Gorzowa, to
świadczy o tym, ze widzą potencjał w naszym
mieście. Ten ranking to kolejna motywacja do
pracy, choć największą są gorzowianie – komentuje prezydent Jacek Wójcicki.
Celem zestawienia jest monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicz-

nego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego, a także promocja rozwoju
na bazie opracowanych wzorców.
Ranking jest opracowywany na podstawie 15
wskaźników, których źródłem są dane GUS.
Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty
inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców
oraz odsetek mieszkańców korzystających
z oczyszczalni ścieków.
Dariusz Wieczorek

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

Będą następne murale
Miasto wkrótce ozdobią dwa murale; przy ul. Zielonej – Egometa Brahtza, gorzowskiego społecznika, prezesa Nowego Towarzystwa Upiększania Miasta, a przy
ul. Kolejowej – Bożydara Bibrowicza, inicjatora powstania Parku Słowiańskiego.

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

Projekt „Landsberg - Gorzów” jest wymyślony i realizowany
przez Stowarzyszenie Sztuka Miasta. Polega na przedstawieniu na muralach osób związanych z naszym miastem.

Przewodniczący

Pierwsza odsłona projektu miała miejsce w 2015 r., kiedy to
z inicjatywy stowarzyszenia, przy wsparciu finansowym miasta, powstały dwa murale: Zbigniewa Herberta i Christy Wolf.
Oba murale znacząco ożywiły przestrzeń miejską. Świetnie
widoczne z przejeżdżających przez Gorzów pociągów, zachęcają wyglądem do bliższego poznania.

Sebastian Pieńkowski
Okręg nr 5 (Górczyn)
Prawo i Sprawiedliwość
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail:sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349
Wiceprzewodniczący

Egomet Brahtz

Bożydar Bibrowicz

Aktualnie, po rocznej przerwie, projekt jest kontynuowany,
a gorzowski krajobraz wzbogaci się o kolejne dwa murale.
Stowarzyszenie ponownie pozyskało środki w otwartym konkursie ofert, w którym, jak co roku, wśród priorytetów znalazło się zadanie „Nasza historia”, czyli projekty upamiętniające
wydarzenia, miejsca lub sylwetki osób, które zapisały się na
kartach historii miasta.

Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Ludzie dla Miasta
po ustaleniu tel. terminu spotkania
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

Zadanie oprócz walorów edukacyjnych, popularyzujących historię miasta, daje również możliwość stworzenia dzieł wielkoformatowych artystom lokalnym. rojektami murali w tym roku
zajęli się Beata Stanek - projekt Egometa Brahtza (na zdjęciu)
oraz Krzysztof Matuszak - projekt Bożydara Bibrowicza.

Jan Kaczanowski
Okręg nr 3 (Staszica)
Gorzów Plus
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 608 077 756

Agata Maćkowiak / Wydział Kultury i Sportu

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

Piotr Paluch
Gorzów Plus
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: ppaluch@rada.gorzow.pl
tel. 502 047 414
Grzegorz Musiałowicz
Ludzie dla Miasta
05 grudnia 2017r. godz. 15.30 do 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

Fot. Daniel Adamski

Patryk Broszko
Gorzów Plus
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: patryk.broszko@gmail.com
tel. 602 404 777

ZUE przebuduje tory na Walczaka
Przebudową torowiska na ulicy Walczaka zajmie się krakowska firma ZUE, która za swoje usługi zaproponowała kwotę ponad 18,4 mln zł. Ofertę doceniono,
ponieważ zawierała najniższą cenę, a wykonawca zobowiązał się m.in. do pięcioletniego okresu gwarancji.
Zadanie zostanie zrealizowane w dwóch etapach; na pierwszym odcinku, między ulicą
Walczaka 25 B (stacja Shell) a ulicą Dowgielewiczowej, zostanie m.in. przebudowane
skrzyżowanie tych ulic, przebudowane torowisko, wybudowane zostaną nowe perony
tramwajowe i chodniki. Na drugim odcinku, od
ulicy Dowgielewiczowej do Ronda Gdańskiego, przebudowane zostaną m.in. torowisko,
trakcja tramwajowa, oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.

Głównym przedmiotem działalności spółek
Grupy ZUE jest projektowanie oraz realizacja
w formule generalnego wykonawstwa kompleksowych usług budowy i modernizacji linii
tramwajowych oraz kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. roboty ziemne
i budowa podtorza, systemy odwadniające
oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym
stacje). Roboty potrwają do końca 2018 roku.
Dariusz Wieczorek
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Kolejny etap przebudowy
ulicy Myśliborskiej

Dyżury
radnych

We wtorek (7 listopada) wykonawca rozpoczął kolejny etap przebudowy ul. Myśliborskiej. W ramach zadania m.in. rozbierze istniejący chodnik i pozostałą infrastrukturę po północnej stronie jezdni (od strony sklepów OBI, TESCO, MEDIAMARKT).

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

Następnie w tym miejscu powstanie tymczasowa droga bitumiczna, która w kolejnych etapach będzie służyła jako droga zastępcza komunikująca miasto z drogą S3 i KSSSE. Prace
realizowane będą bez znaczących utrudnień
w ruchu kołowym (przez cały okres zachowany zostanie ruch dwukierunkowy po starej
jezdni) z zachowaniem dojazdu do firm zlokalizowanych przy ul. Myśliborskiej. Utrudnienia
napotkają piesi poruszający się poboczem
wzdłuż ul. Myśliborskiej po stronie północnej.
Ponadto zmianie ulegnie układ ruchu na rondzie Szczecińskim. Na wlocie północnym (ul.
Słowiańska) prawy pas na dojeździe do ronda
będzie służył wyłącznie do skrętu w prawo.
Lewym pasem będzie można pojechać prosto
w kierunku ul. Brukselskiej, skręcić w lewo
lub zawrócić.
W miarę postępu robót wykonawca planuje:
• zamknięcie przejścia dla pieszych przez

jezdnie ul. Myśliborskiej zlokalizowanego
w pobliżu zjazdu do parkingu TESCO, OBI i MEDIA MARKT;
• zmianę lokalizacji przystanków autobusowych. Po stronie północnej przystanek zlokalizowany za zjazdem do parkingu TESCO, OBI
i MEDIA MARKT zostanie przeniesiony bezpośrednio w okolice ronda Szczecińskiego.
Przystanek zlokalizowany za AGRO BIZNESEM
zostanie zlokalizowany na wysokości stacji
paliw ORLEN. Przystanek autobusowy po południowej stronie jezdni naprzeciw zjazdu do
parkingu TESCO, OBI i MEDIA MARKT zostanie
zlikwidowany.
Dokładne terminy wdrażania powyższych
zmian podane zostaną odrębnym komunikatem. Prosimy o zachowanie szczególnej
ostrożności i stosowanie się do zmienionego
oznakowania.
Rafał Krajczyński Miejski Inżynier Ruchu

17

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

Fot. Daniel Adamski

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

Łączymy Gorzów z S3
- Podpisujemy dziś (7 listopada) umowę na rozbudowę najważniejszej w Gorzowie drogi. To nasza szansa na dalszy rozwój gospodarczy Gorzowa. To jeszcze
lepsze połączenie miasta z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną
oraz drogą ekspresową S3. To wreszcie poprawa bezpieczeństwa i szybsze skomunikowanie kolejnych bardzo silnie rozwijających się osiedli – wyliczał prezydent
Gorzowa Jacek Wójcicki, podczas podpisania umowy na dofinansowanie zadania.
Pierwszy etap rozbudowy ul. Myśliborskiej już
trwa. Na początek wykonamy 600m odcinek.
Powstaną dwie jezdnie od ronda Szczecińskiego do ul. Chorwackiej, gdzie też powstanie
rondo. Będą nowe chodniki, ścieżka rowerowa
i oświetlenie, co znacznie poprawi bezpie-

czeństwo i komfort mieszkańców.

– Dziękuję za zaangażowanie wszystkim dla
których rozwój Gorzowa jest ważny i dzięki
którym otrzymaliśmy 17 mln złotych dofinansowania. Dziękuję minister Elżbiecie Rafalskiej i moim współpracownikom, którzy
przygotowali świetne projekty – podkreślał
prezydent Wójcicki.
Obecnie trwają pracę umożliwiające realizację
drugiego etapu rozbudowy ul. Myśliborskiej,
czyli 2,4 km drogi, od ul. Chorwackiej do węzła
S3. Koncepcja już jest, niebawem przetarg na
wyłonienie projektanta.
Cała inwestycja to koszt 34 mln złotych. Otrzymana dotacja zabezpiecza finansowanie zadania w 50 proc.
Ewa Sadowska Cieślak

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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Uważajcie podczas przedświątecznych zakupów!
Okres przedświąteczny, to czas wzmożonych zakupów, gdy kupujemy szybko, pod wpływem
chwili i skuszeni reklamą. To wszystko powoduje, że przed świętami najłatwiej stracić głowę
i niewłaściwie wybrać produkty. Warto wówczas pamiętać, jakie przysługują nam prawa.
Reklamacje
Kupujący ma prawo złożyć reklamację
w ciągu dwóch lat od daty zakupu. Jeśli towar jest wadliwy, sprzedawca musi go naprawić, wymienić, obniżyć cenę albo zwrócić
pieniądze. Gdy do produktu dołączona jest
gwarancja, wtedy możemy zgłosić reklamację gwarantowi. Prawo wyboru między obiema możliwościami należy do nas.
Zwrot w sklepie internetowym
Jeśli kupiłeś rzecz przez internet, masz
14 dni na jej odesłanie. Nie musisz podawać
powodu, a sprzedawca ma obowiązek w ciągu 14 dni zwrócić nam pieniądze.

Zwrot w sklepie tradycyjnym
Oddanie nietrafionych zakupów w zwykłych
sklepach zależy od dobrej woli sprzedawcy.
Najlepiej zapytaj o taką możliwość i jej zasady przy zakupie. Sprzedawca przy zwrocie
może np. zażądać oryginalnego opakowania, paragonu zakupu czy towaru z oryginalnymi metkami, w stanie nienaruszonym.
Zakupy w sklepie zagranicznym
Pamiętaj, prawa konsumenta są jednakowe
w całej Unii Europejskiej. Jeśli więc zrobiłeś zakupy w zagranicznym sklepie, także
możesz reklamować wadliwy towar czy
odesłać produkt nabyty w sklepie internetowym.

Promocje
Korzystając z oferty promocyjnej, sprawdźmy, czy rzeczywiście jest to promocja.
Może się bowiem okazać, że ten sam towar
w innym sklepie kosztuje znacznie mniej.
Sprawdź też, ile dana rzecz kosztowała
wcześniej.
Bezpłana pomoc
W przypadku wątpliwości lub problemów
skontaktuj się z Biurem Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców
w Gorzowie Wlkp.
Tomasz Gierczak /Miejski Rzecznik
Konsumentów i Spraw Mieszkańców

Fot. Łukasz Kulczyński

Światowy Tydzień
Przedsiębiorczości

Współpraca z Eberswalde
Burmistrz Eberswalde Friedhelm Boginski podczas wizyty
w Gorzowie Wlkp. zaproponował wzajemne wizyty uczniów obu
miast, aby zachęcić w ten sposób młodzież do nauki i poprawy
znajomości języka sąsiada z drugiej strony Odry.
- Cieszymy się z odnowienia współpracy z naszym miastem partnerskim – uznał prezydent Jacek Wójcicki, który towarzyszył gościowi podczas całej wizyty w Gorzowie.
Eberswalde jest zainteresowane współpracą między bibliotekami obu miast. Podczas
wizyty w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej Friedhelm Boginski rozmawiał
o realizowanych przez czytelnię projektach, w tym polsko-niemieckich i zwiedził m.in.
odnowioną dzięki środkom unijnym - byłą willę Lehmanna.
W latach 2001–2007, w ramach programu Sokrates, gorzowska Szkoła Podstawowa
nr 15 współpracowała ze szkołą w Eberswalde. Współpraca zanikła w związku z reorganizacją szkół w Eberswalde. - Reaktywujemy tę współpracę najszybciej jak się to
da – zapewnili Boginski i Wójcicki.
Ksiądz proboszcz Zbigniew Kobus zapoznał burmistrza Eberswalde z pracami wokół
gorzowskiej katedry. Wizyta burmistrza na Dni Gorzowa w lipcu tego roku została odwołana z powodu pożaru katedry
Gorzów Wielkopolski i Eberswalde są miastami partnerskimi od 2001 roku. Eberswalde to miasto we wschodniej części Niemiec, w kraju związkowym Brandenburgia, siedziba powiatu Barnim. Leży nad kanałami Odra-Hawela oraz Finow. Powstało
z połączenia miast Eberswalde i Finow, liczy ponad 40 tys. mieszkańców.
Tomasz Gierczak / Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy międzynarodowej

Zakończył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. 13-19 listopada w 160
krajach świata organizacje, instytucje
i firmy, którym zależy na rozwijaniu
przedsiębiorczości, organizowały bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty
i konkursy pomagające zdobyć wiedzę
z zakresu zakładania i rozwijania własnej
działalności gospodarczej.
Z tej okazji Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu
Urzędu Miasta wraz z Partnerami Porozumienia
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości – Powiatowym Urzędem Pracy, Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych, Urzędem Skarbowym, Powiatową
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Państwową Inspekcją Pracy zorganizował spotkanie dla
przedsiębiorców i pracodawców, w trakcie którego rozmawiano o bieżących zmianach w prawie.
W organizację spotkania włączyła się również
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców, Zachodnia Izba
Przemysłowo-Handlowa oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.
W bieżącym roku ŚTP zbiegł się z Europejskimi
Dniami Pracodawców, odbywającymi się od 13 do
24 listopada pod hasłem „Porozmawiajmy o umiejętnościach, odkryjmy wszystkie talenty”. Tegoroczny motyw przewodni ma podkreślić kluczową
rolę Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie
dostosowywania kwalifikacji osób bezrobotnych
i poszukujących pracy do potrzeb rynku pracy oraz
konieczności zaangażowania wielu partnerów
rynku pracy w działania na rzecz zmniejszania
niedoborów w obszarze umiejętności.
Katarzyna Korycka WOB
Autor zdjęć: Magdalena Urbaniak WOB
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DZIEDZICTWO – HISTORIA – MIASTO
W listopadzie i grudniu 2017 roku Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta realizuje projekt pn. Dziedzictwo – Historia
– Miasto. W ramach zadania cyklicznie prowadzone są zajęcia edukacyjne, wykłady, prezentacje oraz aranżowane
i udostępniane są ekspozycje.
Muzeum Lubuskie jako instytucja zaufania publicznego jest depozytariuszem pamięci o przeszłości, ale również żywym centrum kultury – miejscem, które aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania
świadomości historycznej i postaw społecznych. Dzięki realizacji
powierzonego zadania ma możliwość dotarcia do jeszcze większej
grupy mieszkańców miasta, aktywnie włączając się w realizację
zagadnień zawartych w Strategii rozwoju kultury w Gorzowie Wielkopolskim do roku 2020. Zespół muzealników, posiadający olbrzymie doświadczenie zarówno na polu edukacyjnym, jak i wystawienniczym przygotowuje dwie ekspozycje planszowe, które będą tłem
dla prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz spotkań o charakterze
popularnonaukowym. Projekt realizowany jest w każdy poniedziałek w kamienicy przy ul. Sikorskiego 5 (dawna siedziba Kamienicy
Artystycznej „Lamus”), w godz. 9.00-15.00 (zajęcia o charakterze
edukacyjnym) oraz w wybrane (nie rzadziej niż w co drugi) czwartki

miesiąca (wykłady, spotkania autorskie, prezentacje) wg ustalonego
harmonogramu dostępnego w mediach społecznościowych oraz na
plakatach.
Anna Suchecka

Filharmonia Juniora dookoła świata
Filharmonia Juniora w tym sezonie artystycznym zabiera najmłodszych w podróż po muzycznej mapie świata. Do tej pory
dzieci odwiedziły już Dziki Zachód, wioskę indiańską, a w grudniu zagoszczą w Lodowej Krainie. Rozmawiamy z prowadzącą
warsztaty w Filharmonii Gorzowskiej, Katarzyną Chorążyczewską.

Fot. archiwum filharmonii

Kolejne zajęcia Filharmonii Juniora:
PODRÓŻ DO LODOWEJ KRAINY - 18 i 19 grudnia 2017, 17:00.
AFRYKA DZIKA -22 i 23 stycznia 2018, 17:00.
Bilety: 20 zł. Rezerwacje: 95 73 92 748.

Filharmonia Juniora to zajęcia edukacyjno-muzyczne dla dzieci w
wieku przedszkolnym. Na czym polegają?
Katarzyna Chorążyczewska: To zajęcia animacyjne, które zakładają
dużą interdyscyplinarność. Zawsze staram się wprowadzać zabawy
manualne, muzyczne, rytmiczne. Przy okazji podróży do różnych
zakątków świata poznajemy też kulturę tych obszarów, zwyczaje.
Oczywiście wszystko dostosowane do wieku dzieci, a więc przedziału 4-6 lat. Zawsze też przebieramy się w tematyczne stroje. Podczas
najbliższych zajęć na przykład przeniesiemy się do Lodowej Krainy.
Przekonamy się, co to jest noc polarna i dzień polarny, a także – gdzie
można spotkać Eskimosów. Przede wszystkim jednak przygotujemy
się do obchodów Świąt Bożego Narodzenia.
Wspomniała Pani, że poza Panią, czyli animatorem, w warsztatach
biorą udział muzycy Filharmonii Gorzowskiej. Jakie utwory wykonują?
K.Ch.: Przede wszystkim muszę podkreślić, że muzycy podchodzą
do tych spotkań z dziećmi bardzo profesjonalnie i zawsze są doskonale przygotowani. Grają oczywiście jedynie fragmenty utworów,
by utrzymać zaangażowanie dzieci. Co ważne, dzieci mają okazję z
bliska zobaczyć instrumenty, mogą ich dotykać, zagrać na nich. Muzycznie zajęcia dopasowane są do tematyki zajęć, np. gdy była mowa
o kowbojach, grano motywy z westernów, jak byli Indianie, zabrzmiał
utwór „Colours of the wind” z bajki Pocahontas, natomiast w grudniu
będą to utwory nawiązujące do Świąt.
Zajęcia pomyślane są jako cykl. Co z osobami, które chciałyby teraz dołączyć do grupy?
K. Ch.: Zajęcia są w pewien sposób schematyczne, ponieważ jak
wiadomo dzieci czują się bezpieczniej, kiedy wiedzą czego mogą
się spodziewać. Wprowadziłam pewne stałe elementy, które zawsze
towarzyszą zajęciom, ale zawsze są wzbogacane o elementy zawierające temat przewodni. Każde zajęcia są odrębną całością, więc
można do nas dołączyć w każdej chwili.
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