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w lutowym numerze redakcja Gorzowskich
Wiadomości Samorządowych przedstawia
informacje z magistratu, o których warto wiedzieć i z których warto skorzystać, oraz artykuły, do powstania których inspiracją stali się
sami gorzowianie.
Jak będzie wyglądała komunikacja miejska
w niedalekiej już przyszłości i czy rowerzystom też przybędzie udogodnień w poruszaniu
się po mieście? O tym piszemy na str. 6. Jest
duża szansa na inwestycje związane z obiektami sportowymi, o czym mowa na str. 18.
Wszystkich rodziców, których pociechy rozpoczną edukację nowej szkole lub przedszkolu,
zachęcamy do zapoznania się z zasadami
rekrutacji (na str. 3), zaś zainteresowanych,
gdzie uregulować podatek od nieruchomości
na str. 13. W numerze informujemy również
o zmianach, jakie nastąpiły w wynajmowaniu
mieszkań komunalnych oraz nowo powstałych
punktach pomocy prawnej dla mieszkańców.
Pierwsze miesiące roku to czas nowych
projektów. W jakie inicjatywy zaangażować
młodzież? Gdzie młode organizacje i grupy
nieformalne mogą uzyskać wsparcie? Skąd
pozyskać pieniądze na kreatywny rozwój?
Podpowiadamy na str. 5.

Jeśli macie pomysły na zmiany w swojej dzielnicy lub w mieście, koniecznie weźcie udział
w spotkaniach dotyczących przyszłorocznego
Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe informacje znajdziecie na str. 9.
W numerze przedstawiamy również niezwykle inspirujące historie gorzowian: syna i taty,
dwóch braci, dwóch przyjaciół oraz... kobiety
z sercem mężczyzny. Pokazujemy też projekty: „O krok od... fortuny” i „Stop start, hejt stop”
oraz gorąco zachęcamy do udziału w nich.
W imieniu zespołu redakcyjnego
życzę miłej lektury
Emilia Cepa
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Prawie 50 osób skorzystało z pierwszych w Gorzowie dyżurów eksperckich poświęconych założeniu działalności gospodarczej. Przez trzy dni
specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego
i Powiatowego Urzędu Pracy udzielali bezpłatnych porad.
Od 11 do 13 stycznia w Wydziale Obsługi Inwestora i Biznesu przy ul. Myśliborskiej 34
dyskutowano m.in. o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych, wyborze formy opodatkowania działalności czy formy wsparcia
zatrudnienia. Każda osoba planująca własny
biznes mogła porozmawiać o wątpliwościach
w relacjach z urzędami. Do dyspozycji przedsiębiorców dostępne były materiały informacyjne, możliwe było też wsparcie w wypełnianiu formularzy rejestracyjnych.
Liczymy, że kolejne dyżury spotkają się z równie dużym zainteresowaniem gorzowskich
przedsiębiorców. To niewątpliwie okazja do

uzyskania nie tylko porady w indywidualnych
przypadkach, ale także możliwość zgłaszania
uwag i próśb odnoszących się do możliwych
kierunków wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Informacje o kolejnych
spotkaniach będą publikowane na stronie
www.gorzow.pl/przystan, miejskim profilu
facebook.com/przystan oraz stronach partnerów wydarzenia.
Przeprowadzona akcja jest wynikiem porozumienia podpisanego w listopadzie 2015 r. pomiędzy Urzędem Miasta, ZUS, Urzędem Skarbowym oraz Powiatowym Urzędem Pracy.
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu, bpr
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Ruszyła rekrutacja do szkół
i przedszkoli
W lutym rozpoczęły się postępowania rekrutacyjne do miejskich przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjów.
Do placówek przedszkolnych przyjmowane są
dzieci w wieku 3-6 lat mieszkające w Gorzowie. W przypadku kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2016/2017, rodzice
powinni w terminie od 15 do 22 lutego złożyć
w przedszkolu pisemną deklarację. Dla rodziców starających się o przyjęcie dziecka do
przedszkola po raz pierwszy, 1 marca zostanie
uruchomiony elektroniczny system składania
wniosków, dostępny na stronie www.edu.gorzow.pl. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i do 15 marca do godz. 15.00
dostarczyć z załącznikami do przedszkola
pierwszego wyboru. Dziecko w wieku 6 lat jest
objęte obowiązkiem rocznego przygotowania
w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej.
Warto wiedzieć, że do Przedszkoli Miejskich
nr 23 i 33 przyjmowane są dzieci na dietach,
a do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego
nr 9 – dzieci z cukrzycą. W obu przypadkach
rodzice muszą przedstawić odpowiednią
dokumentację medyczną. Ponadto Miejskie
Przedszkola Integracyjne nr 9, 14 i 27 przyjmują dzieci mające orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego.
W przypadku naboru uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych obowiązuje rejonizacja. Rodzice składają w szkołach wnioski
o przyjęcie dziecka do szkoły. Rodzice starający się o przyjęcie swojego dziecka do szkoły
podstawowej lub gimnazjum znajdujących się
poza obwodem zamieszkania, do 31 marca
powinni złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do
szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie następujących kryteriów:

- dziecko jest kandydatem, którego rodzeństwo spełnia obowiązek szkolny w preferowanej szkole podstawowej (oświadczenie
rodzica),
- miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie
preferowanej szkoły podstawowej (zaświadczenie z zakładu pracy),
- kandydat uczęszczał do przedszkola funkcjonującego w obwodzie preferowanej szkoły podstawowej (oświadczenie rodzica),
- w obwodzie preferowanej szkoły podstawowej zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej
opieki (oświadczenie rodzica).
Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej i gimnazjum, zarówno w obwodzie, jak
i spoza obwodu, dostępne są na stronie www.
edu.gorzow.pl w zakładce Nabór do szkół podstawowych.
Na podstawie informacji z Wydziału Edukacji
ec

Po co miastu architekt?
Wiele wskazuje na to, że Gorzów będzie miał miejskiego architekta. Plany
powołania takiej funkcji w magistracie potwierdził prezydent Jacek Wójcicki podczas konferencji zorganizowanej przez Lubuską Okręgową Izbę
Architektów oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP O. Gorzów.
Do Gorzowa przyjechali wybitni specjaliści, którzy na co dzień są partnerami władz
w kształtowaniu polityki przestrzennej miast.
Jako pierwszy o konieczności powołania w Gorzowie urzędu architekta miasta mówił Dariusz Górny, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. – To, jak nasze miasto wygląda,
wszyscy widzimy. My, jako stowarzyszenie,
mamy wewnętrzny imperatyw, by działać i poprawiać te kwestie. Stąd starania o powołanie
takiego specjalisty.
O swoich doświadczeniach m.in. w kwestii gospodarki przestrzennej i estetyki opowiadał
architekt miasta Wrocławia Piotr Fokczyński.
– Na podstawie naszych doświadczeń chcę
przedstawić przydatność tej funkcji dla mia-

sta. Architekt miasta to osoba, która powinna
dopilnować kwestii związanych z planowaniem przestrzennym, utrzymaniem ogólnego
porządku architektonicznego oraz dbałością
o całościowe spojrzenie na architekturę i porządek przestrzenny – tłumaczył.
– Co zmieni się w mieście za 5, 10, 15 lat? Tego
do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Pewne jest jednak, że musimy myśleć perspektywicznie i w dużej mierze może się tym
zająć właśnie architekt miasta – podsumował
prezydent J. Wójcicki.
W konferencji uczestniczyli specjaliści m.in.
z Poznania, Wrocławia, Torunia, Bydgoszczy,
czy Szczecina.
esc
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Nowy
inwestor
w Gorzowie
Gorzowska podstrefa K-SSSE
poszerzyła się o tereny pod
budowę nowego zakładu produkcyjnego firmy WIT-POL.
WIT-POL to firma rodzinna z ponad
40-letnią tradycją i ogromnym potencjałem rozwojowym. Jej domeną
jest produkcja macy, a od 1994 roku
– także wafli. Obecnie firma koncentruje się na zdrowej żywności.
W 2004 wdrożyła innowacyjną linię
technologiczną do produkcji niskokalorycznego i bogatego w błonnik pieczywa chrupkiego, a w 2013 opracowała nową metodę produkcji. Firma
pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na wdrożenie unikatowej
technologii w oparciu o zgłoszenie
patentowe. Innowacja dotyczy produkcji batonów śniadaniowych z odtworzonego ziarna wielozbożowego
wzbogacanego o dodatki owoców
i warzyw. Projekt będzie realizowany
właśnie w Gorzowie, w nowo rozbudowanym zakładzie.
WIT-POL zatrudnia 160 osób, z czego
30 miejsc pracy utworzono w uruchamianym obecnie gorzowskim
zakładzie. Liczba ta, wraz ze spodziewanym wzrostem produkcji,
wzrośnie do około 70 etatów.

- Lokalizacja inwestycji w Gorzowie została podyktowana
m.in. możliwościami rozwojowymi regionu, pozyskanymi
środkami w ramach funduszy UE w województwie
lubuskim oraz znakomitą
lokalizacją, co nie jest bez
znaczenia z punktu widzenia
funkcjonowania i kosztów logistyki. Od początku mieliśmy
w Gorzowie do czynienia
z otwartością lokalnych
władz i instytucji. Liczymy
na to również w przyszłości
– mówi prezes spółki Andrzej
Oleniacz.

ec
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Punkty 1-3 prowadzone
są przez organizację
pozarządową wybraną
w ramach otwartego
konkursu ofert: Fundacja
TOGATUS PRO BONO,
ul. Warmińska 7/1, Olsztyn.
Porad udzielają:

luty 2016

Tu prawnicy pomogą Ci za darmo!
W Gorzowie działa już darmowa pomoc prawna. To rezultat wejścia
w życie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości.
W Gorzowie jest pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
Punkty

Lokalizacja – adres

Harmonogram przyjęć

Uwagi

Punkt nr 1

Gorzowskie Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. Teatralna 26,
pok. nr 6

poniedziałek 11:00-15:00
wtorek 12:30-16:30
środa 11:00-15:00
czwartek 11:00-15:00
piątek 11:00-15:00

Obiekt dostosowany
do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Punkt nr 2

Gorzowskie Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. Walczaka 42,
pok. nr 207

poniedziałek 11:00-15:00
wtorek 12:30-16:30
środa 11:00-15:00
czwartek 11:00-15:00
piątek 11:00-15:00

Obiekt dostosowany
do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Punkt nr 3

Gorzowskie Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. Jagiełły 7,
pok. nr 25b

poniedziałek 11:00-15:00
wtorek 12:30-16:30
środa 11:00-15:00
czwartek 11:00-15:00
piątek 11:00-15:00

Punkt nr 4

Miejskie Centrum
Kultury
ul. Wawrzyniaka 66a

poniedziałek 13:00-17:00
wtorek 13:00-17:00
środa 14:00-18:00
czwartek 13:00-17:00
piątek 14:00-18:00

Obiekt dostosowany
do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Punkt nr 5

Dominanta
Gorzów Wlkp.
ul. Przemysłowa 1

poniedziałek 08:00-12:00
wtorek 08:00-12:00
środa 08:30-12:30
czwartek 11:00-15:00
piątek 11:00-15:00

Obiekt dostosowany
do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Punkt nr 1:
Adwokat
Aleksandra Przybył
Adwokat
Paulina Merda
Punkt nr 2:
Adwokat
Sebastian Duliniec
Punkt nr 3:
Adwokat
Paulina Merda
Doradca prawny
Ewelina Lorenc

Punkty 4 i 5 obsługiwane są
przez adwokatów i radców
prawnych wskazanych przez
Okręgową Izbę Adwokacką
w Zielonej Górze oraz
Okręgową Izbę Radców
Prawnych w Zielonej Górze.
Porad udzielają:
Punkt nr 4:
Adwokat
Maciej Sawicki
Adwokat
Sebastian Duliniec /
Paweł Jurewicz
Adwokat
Jerzy Buczkowski
Radca prawny Magdalena
Gudzowska-Kolczyńska
Radca prawny
Dariusz Gera
Punkt nr 5:
Adwokat
Monika Maliszewska
Adwokat
Natasza Jemielity
Radca prawny
Marta Paczkowska-Przypis
Radca prawny
Agnieszka Bejnarowicz
Radca prawny
Dariusz Gera

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:
− osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie
nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
− osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
− kombatanci;
− ofiary represji wojennych i okresu powojennego lub weterani;
− osoby, które nie ukończyły 26 lat;
− osoby, które ukończyły 65 lat;
− osoby, które w wyniku wystąpienia klęski
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
1) poinformowanie o obowiązującym stanie
prawnym, o przysługujących uprawnieniach
lub o spoczywających obowiązkach;

2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu
prawnego;
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu
pisma w sprawach;
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie
od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Wydział Spraw Społecznych

luty 2016
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Współpraca z dofinansowaniem

Uwaga twórcy!

Trwa nabór wniosków do udziału w projekcie Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży.

Prezydent Gorzowa zaprasza wszystkie osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem
kultury oraz opieką nad zabytkami do składania wniosków o przyznanie stypendium artystycznego.

Właśnie ogłoszono pierwszy w tym roku konkurs. Wnioski wraz z planowanym programem wymiany młodzieży można składać do
15 marca.
W projektach mogą brać udział młodzi ludzie
od 12. do 26. roku życia (dla wymian na pograniczu również osoby młodsze). Wymiana może trwać co najmniej 4 i maksymalnie
28 dni (dla wymian na pograniczu – od jednego dnia). Liczba uczestników powinna być
zrównoważona (czyli liczba młodzieży z Niemiec powinna być zbliżona do liczby młodzieży z Polski), a liczba opiekunów adekwatna do
wielkości grupy. Na dotacje mają szansę projekty wszystkich typów szkół, również szkół
zawodowych i specjalnych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gorzowskich placówek edukacyjnych, które w 2016 r.
będą chciały aplikować o wsparcie finansowe w ramach programu Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży, wydział strategii mia-

Od 1991 roku, czyli od czasu powołania do życia przez Rządy Polski i Niemiec Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, w ramach programu zostały wsparte finansowo spotkania ponad
2,5 mln młodych ludzi.

sta Gorzowa i Euroregion Pro Europa Viadrina
zorganizowały szkolenie dla zainteresowanych. Jego celem było zapoznanie uczestników
z założeniami i wytycznymi programu oraz
przygotowanie przyszłych wnioskodawców
do prawidłowego przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, a tym samym skutecznego
pozyskiwania środków na wszelkiego rodzaju
spotkania, warsztaty muzyczne, teatralne, itp.
dla dzieci i młodzieży z Polski i Niemiec.
Mamy nadzieję, że bliskość do granicy z naszymi zachodnimi sąsiadami zachęci szkoły
i przedszkola do wzięcia udziału w programie.
W Gorzowie mamy ten komfort, że funkcjonuje
tu biuro Euroregionu Pro Europa Viadrina, które w swojej strukturze ma komórkę programu
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Wnioski składane i rozliczane są na miejscu
w miłej i życzliwej atmosferze.
W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy
do kontaktu. Biuro Euroregionu: ul. Nowa 5,
tel. 95 735 84 47 (wew. 38) Piotr Boboryk lub
boboryk@euroregion-viadrina.pl.
Zapraszamy również do odwiedzania strony miasta www.gorzow.pl oraz Euroregionu
www.euroregion-viadrina.pl, gdzie będziemy
zamieszczać informacje o aktualnych konkursach i spotkaniach informacyjnych otwartych
oraz bezpłatnych dla wszystkich chętnych.
Paulina Dąbek, Wydział Strategii Miasta

Chcesz działać?
Wskocz na „Trampolinę”!

Całkowita kwota zaplanowana na ten
cel w budżecie miasta w 2016 roku
wynosi 36.000 zł.
Stypendia przyznawane są
w szczególności:
1) Stypendia twórcze w dziedzinach:
- taniec,
- muzyka,
- film,
- teatr,
- literatura,
- sztuki wizualne,
- opieka nad zabytkami.
2) Stypendia związane z upowszechnianiem kultury,
w dziedzinach:
- animacja i edukacja kulturalna,
- zarządzanie kulturą i wspieranie
rozwoju kadry kultury.
Wniosek (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej) należy wypełnić
i złożyć do 29 lutego w zamkniętej
kopercie, bezpośrednio w Kancelarii
Urzędu Miasta Gorzowa przy ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. Wniosek
złożony po wyznaczonym terminie
nie podlega rozpatrzeniu.

Już po raz trzeci (niestety, również ostatni) można skorzystać z mikrodotacji w ramach projektu „Trampolina – Regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich”, realizowanego przez Związek Lubuskich
Organizacji Pozarządowych we współpracy z Ministerstwem Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.

Do wniosku można dołączyć oryginał
aktualnej opinii, rekomendacji wystawionej przez instytucję związaną
z kulturą, szkołę, uczelnię, związek
twórczy lub osobę powszechnie uznaną za dokonania twórcze lub pozycję
w środowisku kulturalnym miasta.

Z Trampoliny mogą skorzystać młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne
(minimum 3 osoby). Dofinansowanie wynosi
maksymalnie 5 tys. zł przy wkładzie własnym
w wysokości 10% dotacji.

trzeci sektor. Oprócz realizowania projektów,
daje organizacjom nieposiadającym statusu
OPP również możliwość sięgnięcia po środki
z 1% za pośrednictwem Związku. Korzystają
z tego także gorzowskie organizacje, jak np.
Klub Turystyki Pieszej Nasza Chata czy Fundacja na Rzecz Zwierząt Altamira.

Wniosek może zostać wzbogacony
o załączniki w postaci kserokopii lub
plików w wersji elektronicznej katalogów wystaw, recenzji, reprodukcji,
wybranych utworów i innych materiałów potwierdzających dorobek
kandydata.

Regulamin konkursu, zasady ubiegania się
o 1% oraz inne informacje można znaleźć na
stronie www.zlop.org.pl. Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania wniosków
do projektu „Trampolina” można uzyskać mejlowo, pisząc na adres: biuro@zlop.org.pl, jak
i telefonicznie – pod numerem 68 452 72 71.
Pieniądze czekają, warto więc po nie sięgnąć!

W przypadku przyznania stypendium,
stypendysta podpisuje umowę oraz
w terminie do końca lutego następnego roku składa sprawozdanie z jego
realizacji. Stypendium Miasta Gorzowa można otrzymać trzykrotnie.

Tegoroczna edycja projektu wystartowała
w lutym. Na ten cel przeznaczono 315 tys. zł,
z czego część trafi do Gorzowa. Jak? Trzeba
przygotować wniosek i złożyć go do 2 marca.
Warto się więc spieszyć. Dla młodych organizacji pozarządowych i grup samopomocowych
posiadających osobowość prawną do wzięcia jest 165 tys. zł, dla grup nieformalnych
i samopomocowych bez osobowości prawnej
przeznaczono 150 tys. zł.
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych już od 20 lat zrzesza i wspiera lubuski

Grzegorz Musiałowicz, radny Rady Miasta Gorzowa

Szczegóły w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa.
Wydział Kultury i Sportu
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Amazonka
na dwóch
kółkach

Czeka nas komunikacyjna
rewolucja za miliony!
Mieszkańcy Gorzowa, miejscy radni, pracownicy magistratu oraz
specjaliści z zakresu komunikacji dyskutowali o projekcie przebudowy ul. Kostrzyńskiej oraz stanie zaawansowania inwestycji tramwajowych. Okazją do spotkania było otwarte posiedzenie komisji gospodarki i rozwoju.

W grudniowym wydaniu Gorzowskich Wiadomości Samorządowych informowaliśmy o dwóch gorzowianach:
Dawidzie Andresie i Hubercie
Kisińskim, którzy przemierzają rowerami Amazonkę.

Zaawansowane są też prace związane
z przygotowaniem miasta do realizacji programu transportowego. Koszt jego realizacji to
260 mln zł. Środki te powinny pozwolić na
modernizację około 6 km torowisk, modernizację zajezdni MZK, budowę przystanków
i – co najważniejsze – zakup 14 tramwajów
oraz budowę nowej linii tramwajowej na Górczyn, której koncepcja wiedzie od ronda Ofiar
Katynia przez park Kopernika, do ulicy Szarych Szeregów.

Relacjonując swoją wyprawę, bracia często wspominają życzliwość tamtejszych
mieszkańców. Na długo w ich pamięci pozostanie chociażby mecz piłki nożnej rozgrywany z dziećmi z peruwiańskiej osady.
Graczom towarzyszyła pokaźna grupa kibiców skandujących: „David! David!” i „Huberto! Huberto!”. Wygrała drużyna Huberta.
Przegrani mieli zrobić po 40 podskoków.
Rozbawienie dzieci wywołał widok skaczącego białego dryblasa (Dawida). Tuż przed
Bożym Narodzeniem poznali kolumbijskich
właścicieli barki. Od pierwszego spotkania
całą szóstkę połączyła niewytłumaczalna,
metafizyczna więź. Bracia postanowili spędzić z nimi święta.
Po przekroczeniu granicy peruwiańskokolumbijsko-brazylijskiej, przyzwyczajeni
do peruwiańskiej serdeczności, Dawid
i Hubert musieli zmierzyć się z wrogością
panującą na terenach przygranicznych. Na
szczęście, im dalej w głąb Brazylii, tym
relacje stawały się cieplejsze. Na brzegu
witał ich tłum mieszkańców zgarniających
dobytek braci i rozdzielających, u kogo zjedzą kolację, a u kogo śniadanie. W każdej
wiosce głównym tematem rozmów były historie spotkań z piratami. No i stało się! Na
odcinku pomiędzy Tefe a Manaus, Dawid
i Hubert trzykrotnie spotkali grupy grasujące na tamtejszych wodach. Każde ze
spotkań miało swój szczęśliwy finał i bracia bezpiecznie płynęli dalej.
Najgroźniejsza w ich przypadku okazała
się jednak sama rzeka. Po opuszczeniu
Manaus, wypłynęli na szerokie i niespokojne wody. Na tym odcinku wiatry tworzyły
fale o wielkości rzadko widywanej nawet przez tubylców. Rowery amazońskie,
niestety, poważnie ucierpiały w starciu
z tak wzburzoną wodą. Konieczne naprawy
i wzmocnienia konstrukcji rowerowych Dawid i Hubert dokonali w Santarem. I znowu
ruszyli na rzekę. Do Atlantyku pozostało im
około 1.000 kilometrów. Nie poddają się.
Relację z ich podróży można śledzić na
http://bikingtheamazonriver.com oraz na
FB/przystan.
ec

Michał Wojtaszek

Na początku grudnia pokonali półmetek
trasy, którą dokładnie 30 lat wcześniej
przemierzał polski kajakarz Piotr Chmieliński, pierwszy w świecie człowiek, który
przepłynął kajakiem Amazonkę od źródeł
do ujścia w Atlantyku. W pierwszym etapie
jechali lądem, wzdłuż rzeki. 7 listopada,
w miejscowości Atalaya (Peru) rozpoczęli
spływ Amazonką.

Już teraz wiadomo, że remont ul. Kostrzyńskiej ruszy na początku przyszłego roku. Projekt, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,
zakłada po jednym pasie w obu kierunkach
oraz torowisko. Prace zaprojektowano na odcinku od skrzyżowania z ul. Plac Słoneczny do
skrzyżowania z budowanym węzłem drogi S3.
Istniejący wiadukt nad torami PKP zostanie
rozebrany i w tym miejscu pojawi się nowy.
Nowa będzie też kanalizacja deszczowa,
oświetlenie, ścieżka rowerowa i chodniki. Prace remontowe mają potrwać dwa lata.

Zanim jednak to nastąpi, już w przyszłym roku
pasażerowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Tramwaje staną, rozpoczną się prace
budowlane i możliwe będzie tylko korzystanie z autobusowej komunikacji zastępczej. To
będzie konieczne, biorąc pod uwagę ogromny zakres prac modernizacyjnych. Nowiutkie
tramwaje przyjadą do Gorzowa w 2018 roku
i do tego czasu torowiska zostaną zmodernizowane.
Miasto będzie zabiegało także o dodatkowe pieniądze z tzw. listy rezerwowej. Chodzi
o 50 mln zł, które pozwoliłoby na wybudowanie dodatkowego odcinka linii tramwajowej od
ronda Piłsudskiego do Roosevelta oraz zakup
następnych tramwajów.
esc

Jest kasa dla cyklistów
W tym roku utworzono budżet rowerowy. To 20 tys. zł. Mimo że ta
kwota nie pozwoli na głębszą ingerencję w system gorzowskich dróg
rowerowych, to wystarczy na poprawę sytuacji w najbardziej newralgicznych miejscach.
W ramach budżetu rowerowego zostaną przeprowadzone zmiany w organizacji ruchu: wyznaczanie przejazdów rowerowych, barwienie
ich na czerwono w najbardziej niebezpiecznych miejscach oraz poprawa bezpieczeństwa
na przejazdach rowerowych. Jeśli wystarczy
pieniędzy, zostaną obniżone również wystające krawężniki.
Większa ingerencja w sieć dróg rowerowych
będzie możliwa w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. Na ten rok zaplanowano wykonanie projektów budowlanych
i organizacji ruchu nowych dróg rowerowych,
w następnych latach zostaną wybudowane
nowe drogi rowerowe.
Krzysztof Kropiński, ec

Bartłomiej Nowosielski
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Serce do transplantacji
26 stycznia to Ogólnopolski Dzień Transplantacji. W tym roku minęło 50 lat
od pierwszego udanego przeszczepu nerki pobranej od zmarłego dawcy.
Lekarze uratowali w ten sposób życie 19-letniej dziewczyny.
Tego dnia miała miejsce także premiera
książki Adriany Szklarz „Kobieta z męskim
sercem”. Na spotkanie zorganizowane w Miejskim Ośrodku Sztuki przyszły tłumy zainteresowane historią Ady. Każdy, kto przekraczał
próg MOS-u, losował karteczkę z motywacyjnym cytatem.
Adriana czekała 7 lat na przeszczep serca.
Udało się 5 listopada 2005 roku – za piątym
razem. Książka, oprócz przejmującej historii

Ady, zawiera treści o silnym aspekcie motywacyjnym. Jak twierdzi autorka – pozytywne
cytaty mobilizują, dodają energii, a w przypadku osób zmagających się z chorobą, psychika
to bardzo ważny aspekt. Ostatni rozdział jest
kompendium wiedzy zawierającym zagadnienia medyczno-prawne dotyczące transplantacji. Materiały zostały przygotowane przez
fachowca. Ta część książki to lektura szczególnie polecana osobom mającym wątpliwości, co do transplantacji. Do książki dołączone
jest oświadczenie woli.
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Zrób krok
do fortuny

Czterech uczniów szkoły
średniej: Adrian Prędkiewicz, Michał Zieliński, Dawid Wojniak i Jakub Pavlou
wkrótce stanie przed wyborami dotyczącymi ścieżki
zawodowej. Dobrze wiedzą,
że wielu ich rówieśników
nie ma pojęcia, jaką drogę wybrać. Sami mają za
sobą zmianę szkoły średniej
pierwszego wyboru na inną.

Adriana Szklarz obecnie spełnia się jako
coach, motywując innych. Sama na pewnym
etapie choroby pytanie: „Dlaczego ja?” zamieniła na: „Dlaczego nie ja?”.

Krzysztof Weber

– To mnie wzmocniło, dało mi siłę – mówiła podczas spotkania. Napisanie książki było
dla niej zamknięciem jednego okresu w życiu
i otwarciem następnego. Teraz chce pomagać
innym.
Książkę można kupić w Infokiosku w Askanie
oraz w sklepach sieci Empik.
ec

Współpraca zamiast hejtu
„Sport start, hejt stop” to działanie realizowane w ramach projektu „Startup! Laboratoria akcji i idei przeciw mowie nienawiści” Fundacji Humanity
in Action Polska i Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”.
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie mowie nienawiści oraz zmiana sposobu
postrzegania przez gorzowian lokalnych drużyn, sportu i kibiców. W jego ramach odbywały
się spotkania z uczniami, nauczycielami, młodymi sportowcami i ich opiekunami. Wspólnie
uczyli się, jak przeciwdziałać mowie nienawiści, propagować kulturę słowa oraz pozytywny wizerunek kibica i sportowca. Chodziło
także o przełamanie „znieczulicy” na wrogość
i nienawistne zapisy pojawiające się na miejskich murach oraz niesportowe zachowania
na ulicach.
Liderką i pomysłodawczynią akcji jest mieszkająca od ponad roku w naszym mieście Katarzyna Zawadzka. Kiedy przeprowadziła się
do Gorzowa, największym zaskoczeniem dla
niej była wrogość pomiędzy kibicami dwóch
największych gorzowskich klubów zupełnie
różnych dyscyplin sportowych.
Realizując projekt, w styczniu dwukrotnie
spotkała się z młodzieżą. W pierwszym spotkaniu udział wzięli uczniowie Akademickiego
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego oraz
przedstawiciel Klubu Stilon Gorzów Robert
Kozioła i dr Piotr Wójciak z AWF Gorzów.
W drugim spotkaniu uczestniczyła młodzież

trenująca w Klubie Stal Gorzów, trener Piotr
Paluch oraz Żaneta Pawlicka z Klubu Stal Gorzów i dr Piotr Wójciak z AWF Gorzów.
Tematyka spotkań: „Graj fair w sporcie i życiu
codziennym” oraz „Trenuję, kibicuję, ponieważ…”. Młodzi ludzie mieli okazję opowiedzieć
o tym, co ich zdaniem jest ważne w sporcie,
jak przeciwdziałać negatywnym zachowaniom, w tym mowie nienawiści. Spotkania były
także szansą na rozmowę o roli nauczycieli
i trenerów w kształtowaniu młodych ludzi i relacji między nimi.
W lutym, w ramach projektu, odbędą się dwa
wydarzenia. 17 lutego o 17.00 rozpocznie się
konferencja „Sport i edukacja – dobra kompilacja”, w ramach której przewidziano dwa
panele: edukacyjny oraz dotyczący estetyki
miasta. Konferencji będzie towarzyszyło podsumowanie kampanii społecznej „Nie w moim
imieniu”. Projekt zakończy się 25 lutego
o 17.00 eventem „Taki mamy klimat? Ocieplmy
go!”, w ramach którego Stal i Stilon wspólnie
zadziałają przeciw nienawiści – „Z(a)malujmy
coś razem”. Oba spotkania odbędą się w gmachu biblioteki, a udział w nich jest bezpłatny.
ec, Katarzyna Zawadzka

Według chłopaków, praca nie musi
być kojarzona z nudnym obowiązkiem. Może być niesamowitą przygodą, pełną wyzwań i satysfakcji.
Uważają, że warto szukać pasji, realizować marzenia i spełniać się w ten
sposób zawodowo.
Z tą myślą realizują projekt „O krok
od fortuny”. W ramach projektu organizują wykłady, które mają pomóc
młodym osobom w wyborze własnej
ścieżki kariery. Chcą w ten sposób
przybliżyć i pokazać „od kuchni” różne sposoby zarobkowania. Wykłady
prowadzą specjaliści w danych dziedzinach, auczestnicy mają okazję do
zadawania pytań o szczegóły ich sposobów zarabiania, o doświadczenia,
o strategie.
Pierwszą kategorią wykładów był biznes / IT. O doświadczeniach związanych z zakładaniem i prowadzeniem
biznesu opowiadali Marek Zientecki, Joanna Chmiel, Robert Anacki
i Krzysztof Podolski. Podczas spotkań drugiej kategorii – literatury
i blogów – uczestnicy poznali historię
Krzysztofa Korsaka, Adriany Szklarz
i Karoliny Leszkiewicz.
Mimo że wykłady kierowane są przede wszystkim do młodych osób, udział
w nich może wziąć każdy. Spotkania
odbywają się w piątki o godz. 17.30
w gmachu biblioteki przy ul. Sikorskiego 107. Wstęp wolny.
ec
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Pamiętajmy o
czworonogach
Pracownicy i wolontariusze
gorzowskiego schroniska
Azorki apelują o wsparcie dla psiaków. Zima to
szczególnie trudny czas dla
czworonogów. Dlatego, jeśli widzimy błąkającego się
zwierzaka, zgłośmy to straży miejskiej czy policji.

Obecnie w gorzowskim schronisku
przebywa 120 psów. To sporo, ale
wszystkie boksy i budy przygotowano w taki sposób, by czworonogom
było ciepło. Zwierzęta dostają też
pełnowartościowe, bogate w tłuszcze pożywienie. Dzięki temu ten
trudny zimowy czas mogą przetrwać
w godnych warunkach. Stąd apel, by
nie pozostawać obojętnym wobec innych porzuconych czworonogów.
Na koniec ważna informacja dla
mieszkańców, którzy wybierają się
do schroniska. Jeśli ktoś planuje wsparcie dla psiaków, najlepsze
w tym czasie będzie pożywienie
w puszkach.
esc
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Syn i tata w podróży dookoła świata
Nauczyciel geografii Arkadiusz Dera i jego 13-letni syn Sebastian postanowili spełnić swoje marzenia i… 9 lutego – ubrani w charakterystyczne
koszulki zasponsorowane przez przyjaciół – wyruszyli w podróż dookoła świata. W 41 dni pokonają 44 tys. km, spędzą 56 godz. nad ziemią,
podczas przelotów samolotem z kraju do kraju, i odwiedzą 4 kontynenty.
A wszystko to z entuzjazmem i dwoma małymi plecakami.
„Zaczęło się od marzeń, jak to zwykle bywa, nie
do końca realnych w momencie, gdy się marzy.
Bo przecież, gdyby były realne do wykonania
w momencie, gdy się marzy, nie byłyby marzeniami, a planami. Objechać świat. Wskoczyć
na jakąś wyspę, nasycić się słońcem. Spotkać
ciekawych ludzi. Po około 8 latach marzenia
zmieniały się powoli w plan” – pisze na blogu
www.ojciecisyn.blox.pl pan Arek.
Ten plan właśnie jest w trakcie realizacji. Tato
i syn 9 lutego wyruszyli z Berlina w kierunku
Oslo w Norwegii, Bangkoku w Tajlandii, Singapuru. Stamtąd polecą do Australii – do Sydney
i Uluru, na Hawaje, do Los Angeles i San Francisco w Stanach Zjednoczonych USA, do Anglii i do
domu. W podróży będą spać z camperach, trzy
razy wynajmą samochód, odbędą 10 lotów z międzylądowaniami, 10 razy zmienią strefę czasową, dwa razy przekroczą równik i raz przekroczą
linię daty (dzięki temu zyskają jeden dzień).
W każdym miejscu spędzą po kilka dni. Będą
zwiedzać, rozmawiać z ludźmi, zbierać doświadczenia i wszystko dokumentować na blogu oraz

na fanpage’u „Syn i Tata dookoła świata” na FB.
Ważne jest też to, że to ma być w miarę tania
wyprawa. – Przeloty będą nas kosztowały tyle,
ile paczka papierosów wypalana przez dzień,
rok i miesiąc – tłumaczy pan Arek. – Zawsze
tak odpowiadam, kiedy słyszę pytanie o koszty.
Wolę przeznaczyć pieniądze na taką wyprawę
z synem, niż na używki, chipsy czy pizzę.
Jak pisze pan Arek na blogu: „Nie ścigam się
z prawdziwymi globtroterami. Nie przebiję ich
liczbą wiz i pieczątek w paszporcie, ale będę
z moim Synem w miejscach, do których kiedyś
mogłem tylko wzdychać i marzyć. A powiedzieć
do niego: „Pięknie, prawda?” i usłyszeć: „Może
być” (czyli w języku gimnazjalnym: „Tak, cudownie!”) – to największa nagroda.
Relacje podróżników z Gorzowa można śledzić
na FB, wpisując Syn i tata dookoła świata, oraz
na blogu www.ojciecisyn.blox.pl.
Życzymy szczęśliwej podróży i wielu niezapomnianych, pozytywnych wrażeń!
ec

Zmiany w wynajmowaniu mieszkań!
14 stycznia radni zdecydowali o zmianach zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gorzowa. Zmiany dotyczą m.in.
formy zwolnienia z opłat czynszowych oraz sposobu zawierania umów.
Najważniejsze zmiany czekają mieszkańców,
którzy zdecydują się na najem lokalu przeznaczonego do remontu we własnym zakresie.
W myśl nowych przepisów, po zakończeniu remontu, dokonaniu jego odbioru przez Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej i zawarciu umowy
najmu, najemcy mogą skorzystać z 50-procentowej bonifikaty w miesięcznej opłacie czynszowej – aż do zrekompensowania wartości
poniesionych nakładów. Aby skorzystać z takiej
rekompensaty, konieczne będzie wystąpienie
z wnioskiem do ZGM-u. Zasady rekompensaty
poniesionych nakładów zawiera zarządzenie
dyrektora ZGM.

Przypominamy, że osoba, która uzyska pozytywną decyzję prezydenta miasta, zobowiązana jest
do przeprowadzenia remontu na warunkach
określonych w umowie zawartej z ZGM w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy na jego
wykonanie. W sytuacjach mających wpływ na
wydłużenie terminu remontu, ale niezależnych
od osoby, która uzyskała pozytywną decyzję
prezydenta, remont ulegnie wydłużeniu o kolejny, niezbędny czas.
Pozostałe zmiany dotyczą m.in. doprecyzowania
obowiązujących zapisów w zakresie zawarcia
umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres.
bpr
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Dodaj pomysł do Budżetu
Obywatelskiego 2017
Zapraszamy na spotkania, podczas których będzie można zgłosić swój
pomysł, a gdy spodoba się uczestnikom – zyska dodatkowe punkty podczas głosowania. Można też indywidualnie złożyć wniosek do 18 marca.
Zgodnie z nowym regulaminem, obowiązującym od tego roku, wnioski do Budżetu Obywatelskiego składamy w dwóch trybach – podczas
spotkań oraz przez złożenie formularza z listą
20 podpisów poparcia.
Co możemy zgłosić?
Oprócz inwestycji i remontów, możemy zgłosić
tzw. zadania miękkie, czyli wydarzenia kulturalne, sportowe, oświatowe lub prospołeczne.
Swoje pomysły zgłaszamy w trzech kategoriach:
rejonowej, oświatowej oraz ogólnomiejskiej.
Ostatnia kategoria dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego rejonu lub jego miejsce
realizacji jest przypisane co najmniej do dwóch
rejonów. Proponowane pomysły muszą odnosić
się do nieruchomości miejskiej i być ogólnodostępne dla wszystkich.
Ile mamy kasy?
Na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 przeznaczono 4.080.000 zł, z tego
816.000 zł na zadania ogólnomiejskie, 2.448.000
zł na zadania w rejonach i 816.000 zł na zadania
oświatowe. Maksymalna wartość zgłoszonego zadania wynosi: 81.600 zł – na zadanie ogólnomiejskie miękkie, 734.400 zł – na zadanie ogólnomiejskie twarde i 306.000 zł – na zadanie w rejonie.
Porozmawiajmy!
Swój pomysł można zgłosić podczas spotkania (harmonogram obok). Publiczna rozmowa
o potrzebach i rozwoju poszczególnych rejonów
oraz miasta da uczestnikom szansę poznania
argumentów różnych stron i będzie platformą
do szukania kompromisów, których efektem będzie lista priorytetowych zadań. Warto pojawić
się na spotkaniu i zgłosić swój pomysł, wtedy
nie będzie potrzebna lista poparcia z podpisami 20 mieszkańców, a gdy propozycja uzyska
rekomendację uczestników spotkania, będzie
potraktowana preferencyjnie. W przypadku za-

dań oświatowych może to oznaczać gwarancję
realizacji, tu bowiem cała procedura Budżetu
Obywatelskiego kończy się na wyborze przez
uczestników spotkania listy zadań do realizacji.
W przypadku pomysłów dotyczących kategorii
rejonowej oraz ogólnomiejskiej rekomendowane
podczas spotkań zadania otrzymają dodatkowe
83 punkty w trakcie głosowania, tzn. 50% z wyniku, który w poprzedniej edycji gwarantował zwycięstwo. W ramach jednego rejonu rekomendację
może otrzymać 5 zadań, a w przypadku kategorii
ogólnomiejskiej – maksymalnie 3 zadania.
Formularze i kalendarz
Formularze wraz z listą poparcia będą udostępnione w kancelariach Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 i ul. Myśliborskiej 34 oraz w Biurze
Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji przy ul. Sikorskiego 8-9. Zgłoszenia można również pobrać
ze strony www.gorzow.pl, z zakładki Dialog Społeczny. Mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę
propozycji zadań, ale nie może zakwalifikować
tego samego zadania do więcej niż jednej kategorii. Wypełnione wnioski wraz z listami poparcia
należy składać do 18 marca w kancelarii Urzędu
Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 lub przesłać skany
wniosków na adres e-mail: budzetobywatelski@
um.gorzow.pl. Do formularza zgłoszeniowego
można dołączyć szkic sytuacyjny proponowanej
inwestycji, zdjęcia, mapy, ekspertyzy, rekomendacje, plany. Jeśli będzie taka potrzeba – możemy
uzupełnić wniosek od 21 do 27 marca. W kwietniu
i maju urzędnicy zajmą się ich weryfikacją, a na
czerwiec zaplanowano głosowanie.
Więcej o nowym regulaminie na www.gorzow.pl,
w zakładce Dialog Społeczny
oraz na fanpage Przystań na konsultacje
lub pod nr tel. 95 7355 591.
Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Gorzowski projekt czeka
na ocenę ministerstwa
Pod koniec stycznia Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, wspierane przez Wydział Strategii Miasta, złożyło do Ministerstwa Rozwoju
wniosek o dofinasowanie działań związanych z rewitalizacją.
Wiodącym tematem projektu „SERCE BIJE!
Program społeczno-gospodarczego ożywienia
centrum miasta w ramach Programu Rewitalizacji Gorzowa Wielkopolskiego” jest „partycypacja społeczna”. Zaplanowane przedsięwzięcia są odpowiedzią na zdiagnozowany
problem – utrwaloną bierność mieszkańców
i ich brak wiary w możliwość korzystnej zmiany, brak współdziałania i identyfikacji ze swoim miejscem zamieszkania.
Miasto wystąpiło o dofinansowanie działań
związanych z opracowaniem programu rewitalizacji (dodatkowe diagnozy, inwentaryzacje
i oceny stanu technicznego obiektów) i jednego z jego wątków tematycznych – aktywizacji

obywatelskiej. Zaprojektowano pięć przedsięwzięć rewitalizacyjnych z podprojektami.
Są to:
- animacja i aktywizacja środowisk lokalnych;
- budowanie poczucia lokalnej tożsamości
i dumy;
- budzenie postawy przedsiębiorczej, animowanie do żywego uczestnictwa w kulturze,
wzmocnienie kompetencji NGO i urzędników.
Wartość projektu wynosi prawie 5 mln zł, z czego 90% to dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju. Wyniki konkursu będą znane w marcu.
Marta Piekarska,
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
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Harmonogram spotkań
w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2017:
Te spotkania już się odbyły:
- Zawarcie: 2 lutego,
godz. 17.00, Miejskie Centrum Kultury Zawarcie,
ul. Wawrzyniaka 66a
- Zakanale: 4 lutego, godz.
17.00, Szkoła Podstawowa
nr 4, ul. Kobylogórska 110
- Piaski: 9 lutego, godz.
17.00, Zespół Szkół
nr 21,ul. Taczaka 1
- Śródmieście/Centrum:
11 lutego, godz. 17.00,
Jazz Club Pod Filarami,
ul. Jagiełły 7
Najbliższe spotkania:
- Staszica: 16 lutego,
godz. 17.00, Klub u Szefa
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Staszica, ul. Chełmońskiego 8
- Wieprzyce/Osiedle Słoneczne: 18 lutego,
godz. 17.00, Centrum
Charytatywne, ul. Słoneczna 63
- Manhattan: 23 lutego,
godz. 17.00, Zespół Szkół
nr 20, ul. Szarych Szeregów 7
- Górczyn/Dolinki: 25 lutego,
godz. 17.00, Spółdzielnia
Mieszkaniowa Górczyn,
ul. Czereśniowa 6
- dotyczące kategorii ogólnomiejskiej: 1 marca,
godz. 17.00, Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Sikorskiego 107
- dotyczące kategorii
oświatowej: 8 marca,
godz. 17.00, Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Sikorskiego 107.
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Przewodnik
po urzędzie

Już nie radny, a dyrektor

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

„Dziękuję za liczne lata współpracy. Wasza
wiedza, doświadczenie i głos krytyczny wobec moich pomysłów były bardzo ważne,
pomagały budować porozumienie na rzecz
mieszkańców miasta. Chcę podziękować
prezydentowi Jackowi Wójcickiemu, miesz-

Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji
ul. Sikorskiego 8-9
e-mail: bsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 893

11 lutego, podczas XXII sesji Rady Miasta Gorzowa, przewodniczący Robert
Surowiec oraz prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki podziękowali Romanowi
Sondejowi za wieloletnią pracę w Radzie Miasta.

Biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów i Spraw Mieszkańców
ul. Orląt Lwowskich 1
e-mail: brk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 747
Biuro Prasowe
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: bpr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 501

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy
ul. Obotrycka 6
e-mail: bhp@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 851

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 55 560
Wydział Audytu Wewnętrznego,
Kontroli i Analiz
ul. Myśliborska 34
e-mail: aka@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 862
Wydział Budżetu i Rachunkowości
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wbr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 603
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

Był radnym od 29 grudnia 2000 r. Jak sam
podsumował, pracował z dwoma prezydentami Gorzowa, sześcioma przewodniczącymi Rady Miasta Gorzowa, ponad 100 radnymi oraz niemal we wszystkich komisjach.
W latach 2002-2006 był członkiem Komisji
Budżetu i Finansów oraz Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu. Od 2006 do 2010 roku pełnił
funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Podczas kolejnych kadencji
przewodniczył Komisjom: Gospodarki i Rozwoju (2010-2014) oraz Spraw Społecznych
(od 2014 roku).
Roman Sondej w latach 2006-2012 był Lubuskim Kuratorem Oświaty. W ostatnim czasie
brał udział w tworzeniu Akademickiego Gimnazjum Sportowego. Był również doradcą
wojewody ds. organizacyjnych i zarządzania
w urzędzie. 27 stycznia został powołany na
stanowisko Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Biuro Rady Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: brm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 544

Straż Miejska
ul. Myśliborska 34
e-mail: ksm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 728
po godz. pracy UM - 697 662 343

kańcom Gorzowa i swoim wyborcom. Jeśli
ktoś chciałby skorzystać z mojej pomocy
i doświadczenia, jestem do dyspozycji” – powiedział Roman Sondej.

ec

Ulica Jagiełły do poprawki!
Zastrzeżenia pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego dotyczące równości wyremontowanej ulicy Jagiełły
okazały się zasadne. Warstwa ścieralna nawierzchni idzie do poprawki,
za którą zapłaci wykonawca. Niezależne laboratorium drogowe przedstawiło wyniki przeprowadzonych badań.
Przypomnijmy. Prace przy ul. Jagiełły zlecono
firmie Infrakom. Pierwotnie remont miał potrwać do 5 grudnia 2015 r. Ostatecznie prace przeciągnęły się o 10 dni – do 15 grudnia,
za co wykonawca zapłacił karę w wysokości
10 tys. zł.
Na spotkaniu, które odbyło się 21 grudnia
2015 r., komisja odbiorowa przekazała uwagi
wykonawcy. Ten odmówił ich przyjęcia. Dlatego powołano niezależne laboratorium, które
wykonało badania równości wszystkich pasów
jezdni na remontowanym odcinku. Pomiary
wykonane przez specjalistów potwierdziły
brak właściwej równości na całej wykonanej
nawierzchni jezdni.
Podczas spotkania, 12 stycznia, wykonawca
usłyszał, że zakres robót związany z wykonaniem nawierzchni jezdni, tj. frezowanie,
ułożenie warstwy ścieralnej, regulacja studni
i zaworów oraz wykonanie oznakowania poziomego, nie może zostać odebrany. Warstwę
ścieralną wraz z robotami towarzyszącymi

należy wykonać powtórnie według programu
naprawczego. Miasto stoi na stanowisku, że
wykonawca ma sfrezować nierówności i ponownie wykonać warstwę ścieralną na całej
nawierzchni jezdni.
W związku z powyższym wykonawca do
31 marca wykona pomiary geodezyjne nawierzchni jezdni i przedstawi do akceptacji
Miasta program naprawczy. Termin wykonania
nieodebranych robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej spełniającej wymagania wynikające ze specyfikacji technicznych
wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego ustalono do 31 lipca.
Pozostały zakres wykonanych robót – wykonanie zatok autobusowych, nawierzchnia
chodnika, ustawienie krawężników – został
odebrany.
Wartość odebranych robót po dokonaniu pomiarów obmiarowych wynosi 331.335,64 zł,
natomiast robót nieodebranych 330.381,20 zł.
esc
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Pamięć i Pojednanie
Z okazji obchodów Dnia Pamięci i Pojednania do Gorzowa przyjechali byli
mieszkańcy Landsberga oraz delegacja z partnerskiego miasta Herford,
na czele z zastępcą burmistrza Andreasem Rödel oraz zastępcą starosty okręgu Herford Hartmutem Golücke.
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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
ul. Myśliborska 34
e-mail: win@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 798
Wydział Komunikacji
ul. Myśliborska 34
e-mail: wkm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 720

Landsberczycy, delegacja z Herfordu oraz
przedstawiciele Gorzowa już po raz 21. złożyli
wiązanki kwiatów w lapidarium, na cmentarzu wojennym oraz w ossarium na cmentarzu komunalnym. Zwieńczeniem uroczystości
było wspólne uderzenie w Dzwon Pokoju obwieszczające na kolejny rok – jak powiedział
prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki – przesłanie wolności i szacunku do drugiego człowieka. Wojewoda Władysław Dajczak przypomniał o trudnej historii naszych narodów
oraz podkreślił rolę i wagę naszych dobrych
kontaktów z sąsiadami. Hartmunt Golücke był
wdzięczny, że pomimo trudnej wspólnej historii, współpraca między naszymi miastami
trwa. Andreas Rödel podkreślił, że to dobra
współpraca i żywi nadzieję na jej pogłębianie. Obaj panowie, chcąc się zrewanżować za
gościnność, zaprosili prezydenta Gorzowa do
odwiedzenia Herfordu.
Po uroczystościach na placu Grunwaldzkim
landsberczycy spotkali się z prezydentem
J. Wójcickim w Filharmonii Gorzowskiej. Podczas spotkania, umilonego krótkim programem artystycznym, goście z Niemiec mogli
wrócić do dawnego Landsberga. Za sprawą

filmu „Nostalgia miasta” landsberczycy zobaczyli, jak zmieniło się zachowane w ich pamięci miasto, a delegacja z Herfordu – poznała
jego historię.
Byli mieszkańcy podkreślali, że uroczystość
oraz program ich pobytu był jednym z lepszych i ciekawszych. Herbert Schimmel, jeden z landsberczyków, nie krył wzruszenia.
Na ręce prezydenta J. Wójcickiego złożył podziękowania za gościnność oraz opiekę gości
przez cały ich pobyt w Gorzowie. Powiedział
również, że landsberczyków jest coraz mniej
i cieszy się z tego, że młodsze pokolenie angażuje się w podtrzymanie pamięci o historii
i pielęgnuje ideę pojednania. Claudia Schorege z biura starosty oraz Marion Köhn z biura burmistrza Herfordu były pod wrażeniem
przygotowanej wizyty. Zapewniły, że będą starały się, aby rewizyta prezydenta J. Wójcickiego była równie ciekawa, owocna i atrakcyjna.
Naszych gości tak urzekła gościnność i miasto, że mimo planów wyjazdu do Herfordu
w sobotę, postanowili zostać w Gorzowie do
niedzieli.

PODATKI – WARTO WIEDZIEĆ!

Informujemy, że naliczaniem podatku od nieruchomości zajmuje się
Wydział Podatków i Opłat, który znajduje się w budynku głównym
magistratu przy ul. Sikorskiego 3-4.
Szczegółowe informacje dostępne są
na parterze budynku, w okienkach nr 3-8
oraz pod numerami telefonów:
- osoby fizyczne: 95 73 55 622, 95 73 55 742,
95 73 55 608
- osoby prawne: 95 73 55 577, 95 73 55 527
W sprawach opłat za użytkowanie wieczyste
gruntu prosimy o kontakt z Wydziałem
Gospodarki Nieruchomościami i Majątku,
nr tel. 95 73 55 623 lub 95 73 55 907.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku

kw

Wydział Kultury i Sportu
ul. Okólna 2
e-mail: wks@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 841
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu
ul. Myśliborska 34
e-mail: wob@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 830
Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 812
Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wor@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 531
Wydział Podatków i Opłat
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wpo@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 647
Wydział 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 55 843
Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Myśliborska 34
e-mail: wua@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 644
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Obotrycka 6
e-mail: kos@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 652
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Dyżury
Radnych
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta spotykają się z mieszkańcami w Urzędzie Miasta Gorzowa
Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4,
I piętro, pok. nr 217
Przewodniczący

Robert Surowiec
Okręg nr 5 (Górczyn)
Platforma Obywatelska
e-mail: r.surowiec@ecf.pl
tel. 95 73 55 544
Wiceprzewodniczący

Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Ludzie dla Miasta
1 marca, godz. 15.00-16.30
e-mail: syskazbigniew@wp.pl
tel. 695 577 184
Jan Kaczanowski
Okręg nr 3 (Staszica)
Gorzów Plus
23 lutego, godz. 15.00-16.30
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540
Sebastian Pieńkowski
Okręg nr 5 (Górczyn)
Prawo i Sprawiedliwość
17 lutego, godz. 15.00-16.30
9 marca, godz. 15.00-16.30
e-mail: sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349
Okręg nr 1 (Zawarcie)

Krzysztof Kielec
Prawo i Sprawiedliwość
8 marca, godz. 15.30-16.30
e-mail: kkielec@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540
Patryk Broszko
Platforma Obywatelska
e-mail: patryk.broszko@gmail.com
tel. 602 404 777
Piotr Paluch
Gorzów Plus
e-mail: ppaluch@rada.gorzow.pl
tel. 502 047 414
Grzegorz Musiałowicz
Ludzie dla Miasta
e-mail: stow@wp.pl
tel. 603 289 599
Piotr Zwierzchlewski
Gorzów Plus
e-mail:
pzwierzchlewski@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540
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Radny po godzinach
O tenisie ziemnym… z JERZYM WIERCHOWICZEM,
radnym Rady Miasta Gorzowa
Od wielu lat trenuje Pan tenis
ziemny. Pamięta Pan początki?
Tenisem ziemnym zainteresował mnie mój wujek. Gdy miałem
12-13 lat, zaprowadził mnie na
kort przy ul. Słowiańskiej. Brałem udział w rozgrywkach ogólnopolskich jako junior. Wielkich
sukcesów nie osiągałem, w kraju
byłem klasyfikowany w okolicach
30. miejsca, choć raz zostałem
mistrzem naszego województwa. Wygrałem też jeden turniej
ogólnopolski w Wałbrzychu,
jako zawodnik Kolejowego Klubu Sportowego Warta Gorzów.
W tenisa gram regularnie przez cały rok,
2-3 razy w tygodniu. Przez ponad 30 lat grałem w parku Słowiańskim. Obecnie latem
gram w Kłodawie, zimą – na krytym korcie
przy ul. Ptasiej w Gorzowie.
Był Pan liderem parlamentarnej reprezentacji w tenisa ziemnego? Jak politycy radzą
sobie z tą dyscypliną sportu?
Tak, podczas ośmioletniej kadencji poselskiej,
w latach 1994-2001. Pięć razy moja drużyna
wygrywała Mistrzostwa Europy Parlamentarzystów. Były to miłe, sympatyczne, ponadpartyjne spotkania, podczas których udawało
się załatwić różne sprawy ponad podziałami.
Tenis to piękna gra towarzyska. W drużynie
grali m.in.: Jerzy Szmajdziński, Marek Wielgus, Aleksander Łuczak, Jan Klimek, Longin

Pastusiak. Zawsze na koniec rozgrywek europejskich przyjmował nas prezydent lub premier
kraju, w którym rozgrywały się
mistrzostwa. Poznałem wtedy
wielu parlamentarzystów z Europy. Za moich czasów drużyna
odnosiła największe sukcesy.
Największa przygoda tenisowa?
Raz, w ramach oszczędności,
wybraliśmy się z kolegami parlamentarzystami na Mistrzostwa
Europy do Słowenii samochodem.
Podróż trwała dwa dni w jedną
stronę. W sumie, w podróży spędziliśmy cztery dni. Długo, ale
było sympatycznie. Poza tym, gdy rozgrywki
organizowali Anglicy, graliśmy na Wimbledonie.
Dlaczego tenis?
Najwięcej radości sprawia sama gra – jej różnorodność, kompilacyjność. W tym sporcie ważne
jest myślenie, nie wystarczy sama kondycja fizyczna. Głowa jest najważniejsza. Poza tym to
sport dla osób w każdym wieku. W tenisa ziemnego można grać od 5 do 95 lat. Podczas jednego z wyjazdów na wspomniane mistrzostwa
europejskie mieliśmy okazję obserwować grę
mężczyzn w wieku pow. 70 lat. Pięknie grali,
miło było patrzeć na ich grę. Bo w tenisie trzeba mieć technikę, żeby grać dobrze.

Archiwum prywatne Jerzego Wierchowicza
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Okręg nr 2 (Wieprzyce)

Roman Sondej
Prawo i Sprawiedliwość
23 lutego, godz. 15.30-16.30
e-mail: roms007@wp.pl
tel. 601 870 420
Halina Kunicka
Platforma Obywatelska
e-mail: halinakunicka@tlen.pl
tel. 605 601 879
Radni czekają na mieszkańców
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

Decyzje
Rady
Miasta
14 stycznia
odbyła się
XXI sesja
Rady Miasta
(kw)

• Zmianie uległy zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gorzowa. Najemca
lokalu, z którym zawarta została umowa najmu, po wykonaniu w lokalu we własnym zakresie prac remontowych uzgodnionych z wynajmującym, może skorzystać
ze zwrotu poniesionych z tego tytułu nakładów. Zasady
szczegółowo określa podjęta uchwała.
• Radni przyjęli uchwałę w sprawie objęcia terenu miejskiego o powierzchni 6,2456 ha, położonej przy ul. gen.
Augusta Emila Fieldorfa-Nila statusem specjalnej strefy
ekonomicznej. Włączenie go do strefy umożliwi spółce
WIT-POL rozbudowę zakładu produkcyjnego. Efektem
tego przedsięwzięcia będą inwestycje rzędu 35 mln zł
oraz utworzenie nowych miejsc pracy.
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Dyżury
Radnych

O Zawarciu i nie tylko... z GRZEGORZEM MUSIAŁOWICZEM,
radnym Rady Miasta Gorzowa
Jedną z Pana pasji jest dziennikarstwo. Jakie były początki i jak obecnie Pan tę pasję
realizuje?
- Zaczynałem jeszcze w szkole średniej, w tygodniku „Na przełaj”. To była druga połowa lat 80.
Tuż przed maturą zamieściłem tam pierwszy
większy tekst – reportaż z demonstracji, która
odbyła się w Gorzowie w 1989 r. przeciw budowie elektrowni atomowej w Klempiczu. To był
ciekawy tygodnik, teoretycznie harcerski, a bardzo niepokorny, jak na tamte czasy. Zaczynali
tam m.in.: Tomasz Raczek czy Mariusz Szczygieł. Potem pisałem w „Gorzowskiej Gazecie
Nowej”, „Gorzowiaku”, a później zaproponowano
mi własne felietony w miesięczniku „Gorzów In
Touch”. I wtedy posypały się propozycje pisania
do różnych portali, nie tylko lokalnych.

Swój wolny czas poświęca Pan działaniu na
rzecz III sektora i Zawarcia. Co uważa Pan za
swój największy sukces?
- Pierwsze stowarzyszenie, do którego „przyłożyłem rękę”, to organizacja działająca na rzecz
poprawy bezpieczeństwa ruchu, która walczyła
o bezpieczne przystanki i przejścia. Zaś Zawarcie to miejsce, gdzie zamieszkałem dwie dekady temu, kiedy ta dzielnica uważana była za
najgorszą w mieście. Okazało się, że to świetne
miejsce – z olbrzymią ilością zieleni, dobrze
skomunikowane, gdzie są lepsze warunki do

Jerzy Wierchowicz
Nowoczesny Gorzów
e-mail: jerzywierchowicz@op.pl
tel. 603 942 739
Marcin Kurczyna
Gorzów Plus
e-mail: marcin.kurczyna@wp.pl
tel. 502 154 433
Okręg nr 3 (Staszica)
Archiwum prywatne Grzegorza Musiałowicza

Lubi Pan dobrą książkę i dobre kino. Jakie
książki najchętniej Pan czyta i jakie filmy najczęściej ogląda?
- Lubię kino, ale niestety często brak na nie
czasu. Odwiedzam głównie Kino 60 Krzeseł.
Lubię też wracać do starych filmów. Szczególnie czarno-białych produkcji włoskich czy francuskich, i porównywać, jak zmieniło się kino na
przestrzeni lat. Dziś bombardowani jesteśmy
efektami, za którymi nie nadąża percepcja
wzrokowa i brak miejsca na refleksję. Pozytywnie więc zaskoczyła mnie nowa część „Gwiezdnych Wojen”, gdzie – jak rzadko w takich filmach
– udało się zachować równowagę między akcją,
efektami a emocjami. Książki zaś czytam różne
– od kryminałów przez powieści historyczne,
aż do książek ekonomicznych, prognozujących,
jak będzie wyglądać świat i gospodarka w przyszłości. Polecam czeskiego autora Tomáša
Sedláčka, którego książka na świecie osiąga
nakłady podobne, jak Harry Potter.
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życia, niż w betonowych blokowiskach. Zaczęliśmy wydawać darmowe widokówki pokazujące
architekturę Zawarcia, przygotowywać koncepcję rewitalizacji części dzielnicy, domagać
się większych pieniędzy na drogi. I zmieniliśmy
powszechną opinię o Zawarciu, które dziś postrzegane już jest zupełnie inaczej. Ale jeśli mówimy o sukcesie, to wymiernym jest uratowanie
Zespołu Szkół Ogrodniczych w Zieleńcu, który
planowano zlikwidować, bo… za dużo kosztuje.
Komunikacja miejska to nie tylko Pana praca,
ale też jedno z zainteresowań. W jaki sposób
Pan je realizuje?
- Należałoby zacząć od tego, że trafiłem do MZK
przez przypadek i zostałem przez przypadek.
I było warto, bo to pasjonująca praca, nierzadko
wymagająca błyskawicznych działań. Komunikacja to krwiobieg miasta, od niej zależy przemieszczanie się na czas ludzi do pracy czy szkoły. To
bardzo ciekawa dziedzina, dlatego tak wiele stowarzyszeń zajmuje się zarówno jej rozwojem, jak
i historią. W Gorzowie jedno z nich dba o historię
komunikacji, o pamiątki i historyczne pojazdy,
inne zajmuje się jej przyszłością. Ich członkowie mają ogromną wiedzę, czynnie uczestniczą
w pracach nad rozwojem transportu w Gorzowie. To jest naprawdę fascynujące, szczególnie
w przeddzień wielkich „tramwajowych” zmian
w Gorzowie, mieć w tym swój udział.

11 lutego odbyła się XXII sesja Rady Miasta
Oto najważniejsze podjęte decyzje:
· Przedszkole Miejskie nr 12 otrzymało imię „Pod Topolą”,
a Zespół Szkół Mechanicznych – Zesłańców Sybiru
· Radni zdecydowali o likwidacji Placówki Wsparcia Dziennego
· Podjęto uchwały w sprawie określenia obwodów szkół
podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Gorzów
· Przyjęto uchwały w sprawie udzielenia dotacji Wspólnotom Mieszkaniowym kamienic przy ul. Armii Polskiej 18
i 19, ul. 30 Stycznia 24 oraz ul. Edwarda Borowskiego 26.

Mirosław Rawa
Prawo i Sprawiedliwość
1 marca, godz. 15.30-16.30
e-mail: ryava@wp.pl
tel. 95 73 55 540
Jerzy Synowiec
Nowoczesny Gorzów
e-mail: adwokaci@blink.pl
tel. 95 73 55 540
Izabela Piotrowicz
Platforma Obywatelska
e-mail: piotrowicz.iza@gmail.com
tel. 531 501 889
Ewa Hornik
Ludzie dla Miasta
7 marca, godz. 18.00-19.00
e-mail: ehornik@rada.gorzow.pl
tel. 606 268 619
Okręg nr 4 (Piaski)

Robert Jałowy
Prawo i Sprawiedliwość
16 lutego, godz. 15.30-16.30
e-mail: rjalowy@wp.pl
tel. 608 835 176
Jerzy Sobolewski
Platforma Obywatelska
e-mail: jerzysobolewski@interia.pl
tel. 600 248 981
Krzysztof Kochanowski
Nowoczesny Gorzów
e-mail: kochanowski1976@wp.pl
tel. 660 265 797
Marta Bejnar-Bejnarowicz
Ludzie dla Miasta
7 marca, godz. 18.00-19.00
e-mail: m.bejnar@gmail.com
tel. 601 940 121
Michał Szmytkowski
Ludzie dla Miasta
e-mail: brm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 544
Okręg nr 5 (Górczyn)

Artur Andruszczak
Platforma Obywatelska
e-mail: andrut11@poczta.onet.pl
tel. 669 983 377
Grażyna Wojciechowska
radna niezależna
e-mail: wojciechowskagrazyna@wp.pl
tel. 604 239 387
Przemysław Granat
Gorzów Plus
e-mail: pgranat@rada.gorzow.pl
tel. 509 463 968
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Lato pod żaglami

Jak to się stało, że znaleźliście się na Fryderyku Chopinie?
P.Ż.: Od czasów szkoły podstawowej uczestniczyliśmy w obozach żeglarskich organizowanych przez Michała Bezulskiego, m.in. na jeziorze Długie. Wtedy zrobiliśmy patenty żeglarskie. Od tego zaczęła się
nasza pasja.
T.O.: W tym czasie znaleźliśmy informację w internecie, że można popłynąć w taki rejs. Najpierw, w 2014 roku, popłynęliśmy na STS Pogoria. To był nasz pierwszy rejs na żaglowcu. Spodobało nam się. Za rok
złożyliśmy podanie. Trwała rekrutacja. Liczyły się kwalifikacje, zainteresowania, cechy osobowościowe. Szukano ludzi kreatywnych, którzy
naprawdę chcą popłynąć.
W jaki sposób odbyła się rekrutacja?
T.O.: Trzeba było „zareklamować” siebie, wypełnić arkusz mówiący
o mocnych i słabych stronach, obowiązkowa była też znajomość języka
obcego, najlepiej angielskiego. Potem sprawdzano nasze umiejętności. Jeśli pokrywały się z tym, co deklarowano w arkuszu, była szansa
na rejs. Przed rejsem mieliśmy spotkania warsztatowe, podczas których integrowaliśmy się. Mieliśmy np. park linowy, gdzie uczyliśmy
się, jak działać w grupie, zajęcia integracyjne i testy sprawnościowe.
Jak wyglądał sam rejs? Był podzielony na etapy?
T.O.: Regaty The TallShipRaces są podzielone na dwa etapy. To taka
zabawa na całe lato. Można płynąć w obu rejsach. Wybraliśmy drugi
etap, bo było więcej portów do zwiedzenia. W pierwszym etapie przebywa się ciągle na morzu. Nie wiedzieliśmy, czy tego chcemy, czy wytrzymamy. Chcieliśmy i pożeglować, i pozwiedzać porty.
P.Ż.: Przylecieliśmy samolotem do Bergen w Norwegii. Dwa dni okrętowaliśmy w porcie, mieliśmy szkolenia, omawialiśmy wszystkie żagle, uczyliśmy się zachowania na żaglowcu, współpracy, zasad BHP.
Potem wpłynęliśmy do portu, z którego startowaliśmy – to był port
w Kristiansand w Norwegii, gdzie spędziliśmy dwa dni. Odbyła się tam
parada załóg. Było bardzo uroczyście. Potem wypłynęliśmy na Morze
Północne do Aalborg w Danii.
Jakie zadania należały do was podczas rejsu?
P.Ż.: Cała załoga na Chopinie podzielona jest na trzy wachty. Każda ma
cztery godziny posługi na pokładzie, czyli łącznie osiem godzin w ciągu doby. Jest wachta nawigacyjna, podczas której steruje się statkiem.
Jest wyznaczonych tzw. dwoje oczu – jedne na prawej, drugie na lewej
burcie, które obserwują, czy żaden statek nie jest w zasięgu jednostki.
Na Chopinie dwie wachty pracują, a jedna odpoczywa. Dodatkowo jedna osoba z każdej wachty wybierana jest na kampus.
T.O.: Czasem trudno tam wytrzymać. Dla osoby, która ma chorobę
morską, zapachy nie są wskazane i ta wachta jest trudna, szczególnie podczas pierwszych trzech dni. Inna wachta to prace bosmańskie,
czyli codzienne czynności podobne do tych w domu. Trzeba umyć
pokład, obijacze, posprzątać, wybrać żagle. Wykonuje się wszystkie
prace, które zarządzi bosman. Poza tym trafiła nam się doba, kiedy
mieliśmy 22 alarmy – praktycznie co godzinę.

The Tall Ships Races to zlot żaglowców z całego świata połączony z regatami, będący wydarzeniem o randze międzynarodowej. Celem imprezy jest propagowanie idei wychowania
młodzieży na pokładach wielkich żaglowców. W 2015 roku
regaty odbyły się na trasie Belfast – Alesund – Kristiansand
– Aalborg. Załoga Chopina zdobyła wówczas dwie prestiżowe nagrody. Fryderyk Chopin był najszybszy w klasie A oraz
otrzymał nagrodę Friendship Trophy. Otrzymał też wyróżnienie za najlepszą komunikację radiową.

Archiwum prywatne Tomasza Ostrzeniewskiego

Patryk Żukowicz, uczeń Zespołu Szkół Mechanicznych, oraz Tomasz Ostrzeniewski z IV Liceum Ogólnokształcącego podczas wakacji wypływają na szerokie wody, biorąc udział w przygodzie życia. Wzięli
udział w rejsach STS Pogoria oraz STS Chopin.

P.Ż.: To była już faza wyścigu. Były alarmy, gdzie trzeba było np. ustawić pod innym kątem żagle, żeby zmienić kurs statku.
Jakich nowych umiejętności nauczyliście się podczas rejsu?
T.O.: Na warsztatach uczyliśmy się tańczyć, bo podczas parady mieliśmy zaprezentować się jak najbardziej przyjaźnie względem innych
załóg. Tańczyliśmy poloneza, „belgijkę”. W portach mieliśmy konkurencję, która załoga najlepiej zaprezentuje się w strojach i najbardziej
zainteresuje ludzi w mieście. Była też parada rejowa – tańczyliśmy na
pokładzie, gdy wpływaliśmy statkiem do portu. Po rejsie zainteresowałem się kuglarstwem, a konkretnie profesjonalnym machaniem jojo.
P.Ż.: Uczyliśmy się też kręcić ogniem, to tzw. fireshow. Ja się tym zainteresowałem, kupiłem sobie kije i ćwiczę w domu. Z kolei na statku nauczyłem się działać w grupie, wcześniej byłem indywidualistą.
A nauczyłem się pracować z ludźmi.
T.O.: Nasza załoga zdobyła The Friendship Trophy – nagrodę dla załogi, która najbardziej się wyróżniała w porcie. Głosowały wszystkie
jednostki, a było ich 74, z czego większość – na Fryderyka Chopina.
Naprawdę staraliśmy się. W porcie robiliśmy sobie z ludźmi zdjęcia,
tańczyliśmy, zapraszaliśmy do zabawy starszych i młodszych.
Jakie macie plany żeglarskie na ten rok?
T.O.: Zastanawiamy się nad następnym rejsem. Złożymy podania na
The TallShipRaces 2016. Chcemy dostać się do załogi Chopina, tym
razem na pierwszy etap, który będzie trwał 12 dni na morzu.
P.Ż.: W tym roku rejs odbędzie się w zachodniej części Europy – z Belgii do Portugalii, dokładnie do Lizbony.
T.O.: Naszym celem jest też wyrobienie odpowiedniej liczby godzin
na patent sternika morskiego. Poza tym, im więcej zrobi się szkoleń
i kursów na statku, tym łatwiej potem pływać jako tzw. załoga szkieletowa, która dużo wie o statku, zna jego olinowanie, ma więcej doświadczenia. Załoga ta pomaga we wszystkich pracach, kiedy jest
taka potrzeba.

Fryderyk Chopin został wybudowany przez Fundację Międzynarodowa Szkoła pod Żaglami Kapitana Krzysztofa Baranowskiego. To jedyny żaglowiec w Polsce z masztami sześciorejowymi. Pod względem wyporności i długości całkowitej
jest – po Darze Młodzieży – drugim największym żaglowcem
pływającym pod polską banderą, obecnie trzecim największym żaglowcem typu bryg na świecie (po PNS „Rah Naward”
d. „Prince William” i „Stavros S Niarchos”).
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Kieruj się miastem...

...sentymentu
Amfiteatr i okolice

...aktywności
Aktywny wypoczynek
to kompleks Słowianka
oraz kluby fitness
w Gorzowie

Bartłomiej Nowosielski

Bartłomiej Nowosielski

CINEVISION

… Grubszej Strony Rabarbaru, czyli wybuchowej mieszanki rozmaitych stylów muzycznych, takich jak: funk, blues, jazz czy
pop. Dzięki subtelnemu połączeniu różnych
gatunków muzycznych otrzymują bardzo
energetyczną dawkę pozytywnych wibracji.
Niezwykle melodyjne kompozycje, w połączeniu z nowoczesnymi aranżacjami, sprawiają, że słuchacze wpadają w imprezowy
nastrój. To muzyka, w której każdy – niezależnie od wieku – znajdzie coś dla siebie.

Rozmaite kluby
w centrum Gorzowa,
kina, wszędzie,
gdzie można w miłej
atmosferze spędzić
czas

...miłości
Według nas najlepsze
na spotkania
z bliskimi są bulwary
nadwarciańskie

...relaksu
Bartłomiej Nowosielski

Ulubione miejsce relaksu
to dziewicza przyroda
w okolicach Wieprzyc

…kultury

Archiwum UM

Łukasz Kulczyński

...zachwytu
Gorzów ma swój
specyficzny klimat
i sporo miejsc, które
potrafią zachwycić

Bartłomiej Nowosielski

Bartłomiej Nowosielski

...spotkań

Na pewno Jazz Club
„Pod Filarami”
oraz
Klub C-60, w którym
gramy koncert 13 lutego,
na który serdecznie
zapraszamy!
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Będzie hala!

Memoriał Jancarza na 70-lecie Stali

- To wielka sprawa dla gorzowskiego sportu. W końcu
inwestycje sportowe w mieście ruszą! Jest ogromna
nadzieja i wielka szansa, że
hala sportowa, a w niedługiej
przyszłości także stadion lekkoatletyczny, zmienią wygląd
i będą na naprawdę wysokim
poziomie – tymi słowami prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki podsumował czwartkowe
spotkanie z ministrem sportu Witoldem Bańką.

Klub Sportowy Stal Gorzów ogłosił powrót Memoriału im. Edwarda Jancarza. Tradycja, przerwana w 2009 roku, ma zostać wznowiona i rozbudowana, by uhonorować gorzowską legendę sportu żużlowego.

Rzeczywiście, jest się z czego cieszyć. Spotkanie, które odbyło się
za uprzejmością minister Elżbiety
Rafalskiej, dotyczyło możliwości
rozbudowy i modernizacji hali sportowej PWSZ przy ul. Chopina. Dlatego przy wspólnym stole znaleźli się
także przedstawiciele Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej oraz klubu AZS PWSZ.
Po merytorycznej decyzji padła deklaracja ze strony ministra Witolda
Bańki, że kluczowa dla gorzowskiego sportu inwestycja zostanie wpisana na listę strategicznych inwestycji
dla polskiego sportu.
Teraz przed miastem czas na złożenie wniosku do ministra sportu
o wpisanie projektu rozbudowy hali
przy PWSZ na listę strategiczną,
porozumienie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, która będzie
współrealizatorem zadania, oraz dokumentacja, rozpisanie przetargów
i realizacja zadania.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa hali sportowej może
ruszyć w 2017 roku.
Podczas spotkania z ministrem sportu dyskutowano także o przyszłości
stadionu lekkoatletycznego. W tym
przypadku miasto musi zweryfikować kosztorys oraz zakres inwestycji. Projekt obejmował bowiem zadanie na prawie 40 mln zł. Jest jednak
szansa, że po racjonalizacji kosztów
przedsięwzięcie zyska możliwość
dofinansowania.
esc

Pod koniec 2017 roku klub będzie obchodził
70-lecie. Memoriał Edwarda Jancarza ma być
pierwszym akcentem obchodów. – Jest to też
ukłon w stronę naszych kibiców, którzy od
dawna chcieli, aby Memoriał przywrócić do
życia – mówi prezes klubu Ireneusz Maciej
Zmora. Wiadomo, że tegoroczny turniej, który rozpocznie się 3 kwietnia o 15.00, ma mieć
formę zawodów indywidualnych, a zwycięzca zostanie wyłoniony w wyścigu finałowym.
– Chcemy, aby na tym turnieju pojawiła się
silna obsada, by to byli zawodnicy ekstraligowi, liderzy swoich drużyn – wyjaśnia prezes
Zmora.

robi dla klubu i drużyny. (…) Chciałbym ten plastron przekazać właśnie Bartkowi, żeby on ten
wózek dalej godnie ciągnął – powiedział były
zawodnik Stali Gorzów.

Podczas Memoriału będzie też wyjątkowe wydarzenie – Piotr Świst oficjalnie przekaże Bartoszowi Zmarzlikowi plastron, który 13 lipca
1986 roku otrzymał od Edwarda Jancarza
jako symbol tego, by Piotr dbał o dobry rozwój
gorzowskiej drużyny. – Przejeździłem 17 lat
w Stali, coś dla tego klubu zrobiłem i trzeba
było czekać aż 32 lata na następnego zawodnika, który stał się nadzieją na to, że pociągnie
klub dalej. A jest nim właśnie Bartek Zmarzlik,
któremu trzeba oddać cześć i pokłon za to, co

Gorzowska Stal planuje sprzedaż biletów po
cenach niższych, niż na mecze ligowe. – Ceny
biletów, jakie przygotowaliśmy dla kibiców, są
atrakcyjne, (…) choć obsada będzie taka sama,
o ile nie lepsza. Bilet normalny będzie kosztował 25 zł, ulgowy 20 zł. Wychodzimy też z kolejną inicjatywą do posiadaczy karnetów, którzy taki bilet będą mogli kupić za 15 zł – mówi
prezes Stali.

Organizatorzy zapowiadają, że XIII edycja gorzowskiego Memoriału nie będzie tylko turniejem towarzyskim. Postarali się już, by było
to wyjątkowe wydarzenie zmieniające na zawsze oblicze Gorzowa.
Ważnym elementem przygotowań do imprezy
jest konkurs na jej logo. Termin składania projektów upłynął 10 lutego. Po 20 lutego poznamy zwycięski projekt.

Na podstawie informacji na www.StalGorzow.pl

Gorzowianin najlepszy!
Lekkoatleta gorzowskiego „Startu” Bartosz Tyszkowski Najlepszym Niepełnosprawnym Sportowcem Roku 2015. Tytułem tym został uhonorowany podczas 81. Gali Mistrzów Sportu, którą 9 stycznia zorganizowały:
„Przegląd Sportowy” i TVP Sport.
21-letniemu Bartoszowi Tyszkowskiemu
nagrodę wręczył prezes Polskiego Związku
Sportu Niepełnosprawnych START Łukasz
Szeliga. Nasz faworyt do medalu w Rio, odbierając statuetkę, podziękował za wsparcie rodzinie, trenerom: Zbigniewowi Lewkowiczowi
i Dariuszowi Niemczynowi, prezesowi Jerzemu Jankowskiemu z gorzowskiego STARTu,
firmie Impuls, Fundacji Natalii Partyki oraz
prezesowi Szelidze. Powiedział też, że liczy na
wsparcie kibiców i telewizji podczas tegorocznych Igrzysk Paraolimpijskich w Rio.
Tyszkowski lubi złoto
Bartosz Tyszkowski specjalizuje się w rzucie
dyskiem i pchnięciu kulą, nieźle radzi sobie
również w oszczepie. O tym, że 2015 r. należał do naszego lekkoatlety, niech świadczą
jego wyniki. Podopieczny Z. Lewkowicza „lubi
złoto”. Sezon rozpoczął od triumfu w rzucie
dyskiem podczas Międzynarodowego Mityngu
Lekkoatletycznego w Berlinie. W tej specjalności cieszył się z najlepszego wyniku na świecie w swojej kategorii sprawności (44,36 m).
W Rosji na IWAS World Games również był najlepszy, ustanawiając przy okazji dwa rekordy
świata – 44,84 m w dysku i 13,36 m w kuli.

W najważniejszych zawodach sezonu, Mistrzostwach Świata IPC w Ad-Dausze, „Mazurek
Dąbrowskiego” zabrzmiał dla niego po zdobyciu złota w kuli, z kolejnym rekordem świata
(13,43 m) osiągniętym już w pierwszej próbie.
W Katarze Bartek swoich sił próbował również
w oszczepie. Zajął siódmą lokatę z wynikiem
33,35 m. Z kolei rekord świata (44,96 m) w dysku wyśrubował podczas Memoriału Kamili
Skolimowskiej rozgrywanego z pełnosprawnymi zawodnikami na Stadionie Narodowym
w Warszawie. Dodatkowo, w 2015 wywalczył
dwa złota na juniorskim czempionacie globu
IWAS w Holandii.
„Nasza” gala
Cieszy fakt, że niepełnosprawni sportowcy są
zauważani i nagradzani za swoje znakomite
osiągnięcia. Podczas Gali Mistrzów Sportów
już po raz 11. Nagrodza się także sportowców z niepełnosprawnością, choć wciąż poza
głównym plebiscytem.
W kategorii Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny kapituła nominowała również biegaczkę Barbarę Niewiedział oraz kolarza
Rafała Wilka. Podczas Gali Mistrzów Sportu
w 2014 r., z tytułu cieszyła się Renata Kałuża.
www.niepelnosprawni.pl

