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12 miesięcy zdrowia
53 tygodni wytrwałości
8.760 godzin miłości
525.600 minut pogody ducha
31.536.000 sekund szczęścia

Fot. B. Nowosielski

w 2015 roku

w skrócie
Dzień pracownika socjalnego
Ciasteczkowe serca powędrowały do gości zaproszonych na uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Spotkanie odbyło
się w gorzowskim teatrze. Radość płynącą z pomocy potrzebującym potęgował fakt, iż to właśnie 21 listopada obchodzimy Dzień
Życzliwości.

Przedszkole Miejskie nr 7 im. Bajkowy Świat w ramach rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
od 16 listopada do 23 grudnia br. prowadziło działania dotyczące
bezpieczeństwa. 2 grudnia dzieci miały zajęcia z ratownikiem medycznym i uczyły się, jak ratować życie innym. Ćwiczenia zostały
przeprowadzone na pluszowych misiach.

fot. PM nr 7

Bezpieczny przedszkolak

Pomoc dla Pogotowia i nie tylko
Licytacja torby uszytej z baneru wyborczego, odbyła się 4 grudnia. - Wypełnię tę torbę smakołykami własnoręcznej roboty i
przekażę na licytację podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy - zapowiedział prezydent Jacek Wójcicki, który kupił
torbę za 400 zł. Organizatorzy akcji pieniądze przekażą Pogotowiu Opiekuńczo-Wychowawczemu przy ul. Spokojnej.

Absolwent Zespołu Szkół Elektrycznych Tomasz Kulczycki został
SUPER TECHNIKIEM ABSOLWENTEM 2014 r. zajmując pierwsze
miejsce w Konkursie o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP w zawodzie technik mechatronik. Konkurs odbył się 9 grudnia w Warszawie.

Zdrowa szkoła

fot. ZS nr 12

Konferencja podsumowująca Ogólnopolski Program Szkół Promujących Zdrowie odbyła się 10 grudnia w Zespole Szkół nr 12.
W trakcie spotkania kurator oświaty Bogna Ferensztajn wręczyła certyfikaty 28 placówkom, które zdobyły tytuł ,,Szkoła Promująca Zdrowie”. Zaprezentowano także przykłady dobrych praktyk
realizowanych w szkołach uczestniczących w projekcie.

Galeria przy Chrobrego
W sobotę 13 grudnia ulica Chrobrego zamieniła się w jednodniową galerię handlową. W pustych lokalach miejskich pojawiło
się mnóstwo atrakcji. Były m.in. wystawy, kiermasze, koncerty,
iluzje. Chętni mogli wykonać pod okiem lub z pomocą artystów
własnoręczne prezenty!



fot. ZS Elektrycznych

Super mechatronik
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Gorzów to MY
Z Jackiem Wójcickim, prezydentem Gorzowa Wlkp., rozmawia Ewa Sadowska-Cieślak
1 grudnia 2014 r. w historii naszego miasta zapisał
się, jako dzień Jacka Wójcickiego – nowego prezydenta
Gorzowa. Sala sesyjna pękała w szwach. Spodziewał się
Pan tylu gości?
Wiem, że mieszkańcy rzadko przychodzą na sesję. Po
wyniku wyborczym przypuszczałem, że tym razem może
być inaczej. 26.060 głosów, które otrzymałem od gorzowian, to dla mnie coś wyjątkowego, olbrzymie wydarzenie. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy byli ze mną podczas
inauguracji. Mam nadzieję, że będą uczestniczyli także
w kolejnych sesjach. To bardzo pozytywny przejaw postawy obywatelskiej.
Do niedawna mówiło się o tym, że porwał Pan młodych, ale na zaprzysiężenie przyszli mieszkańcy w różnym wieku. Także seniorzy. To duże wsparcie, ale i odpowiedzialność…
To odpowiedzialność, ale i wyzwanie. Tegoroczne wybory charakteryzowała ogromna – można powiedzieć
– rodzinna mobilizacja. Oczekiwania wyborców są bardzo
rozbudzone, co szczerze mnie cieszy. Rolą prezydenta
jest realizowanie oczekiwań i pomysłów mieszkańców. To
główny cel mojej pracy dla Gorzowa.
Podczas zaprzysiężenia powiedział Pan, że „oddaje
to miasto jego mieszkańcom” – co w Gorzowie zmieni
się w najbliższym czasie?
Chcę, aby nowy Gorzów był miastem zarządzanym
w sposób jasny i przejrzysty. Zależy mi na tym, by mieszkańcy mieli możliwość współtworzenia jego charakteru
poprzez zwiększenie środków na budżet obywatelski;
żeby mogli działać i realizować się w radach dzielnic
i osiedli, które – mam nadzieję – powstaną w niedługim
czasie. Chcę, aby mieli realny wpływ na rozwój Gorzowa.
Zmieniła się też nasza Rada Miasta. Jak Pan widzi
współpracę z nią?
Rada Miasta jest bardzo ciekawa. Z jednej strony są
ikony i bardzo doświadczeni radni, a z drugiej – młodzież,
która wnosi niesamowitą energię. To połączenie jest największym skarbem nowej Rady. Wierzę, że będzie twórczo i konkretnie, a potencjał wszystkich radnych da pozytywną współpracę ponad podziałami politycznymi.
Wsparciem mają być też najbliżsi współpracownicy.
Czym kierował się Pan, wybierając swoich zastępców
i skarbnika miasta?
Najważniejszą sprawą są kompetencje i zapał do działania. Naszym zadaniem jest służenie miastu i mieszkańcom. To nie jest praca biurowa zamknięta w czterech
ścianach, tylko misja i służba. Osoby, które powołałem
na swoich zastępców, są młode, ale mają duże doświadczenie samorządowe, są specjalistami m.in. w dziedzinie
prawa, ekonomii czy marketingu. To silne charaktery i zależy mi na tym, aby byli wobec mnie krytyczni, a zarazem
motywujący.

Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa Wlkp.
(ur. 1981)
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, licznych studiów podyplomowych, m.in. z zakresu coachingu,
zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu i doradztwa politycznego, public relations, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz organizacji
i obsługi rekreacji i turystyki. W latach 2006-14 wójt
Gminy Deszczno. Zainteresowania: samorząd, logistyka, góry.
Czy zmienią się standardy pracy urzędników?
Zależy mi na poprawie relacji między pracownikami.
Chcę, by były one oparte na partnerstwie, wzajemnym zaufaniu i dużych kompetencjach. Priorytetem jest jednak
zaufanie. Jeśli go brakuje, między wydziałami krążą pisma, a urzędnicy wzajemnie zrzucają na siebie odpowiedzialność. Jeżeli wypracujemy wysoki poziom zaufania
oraz jasno określimy możliwości rozwoju zawodowego
i jasną ścieżkę kariery, to na pewno będzie się w Urzędzie
Miasta pracowało dobrze i sprawnie. Priorytetem ma być
szukanie sposobu na rozwiązanie danego problemu, a nie
powodu do „nicnierobienia”.
Wielokrotnie podkreślał Pan w swoich przedwyborczych wypowiedziach wzmożoną pracę na rzecz komunikacji społecznej. Pierwsze pomysły?
Priorytetem są relacje, które będą oparte na konsultacjach społecznych. Bardzo chcę, aby mieszkańcy mieli
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swój udział w podejmowaniu decyzji. Oczywiście, musimy się wszyscy tego nauczyć. W krajach, gdzie formy
referendów są bardzo mocno rozwinięte, społeczeństwo
chętnie i świadomie z tego korzysta. Chcę, aby współpraca z mieszkańcami wzmacniała wartość danej inwestycji.
Prezydent i urząd są do tego, aby przygotować program
i możliwości, pokazać, co jesteśmy w stanie zrobić, w jakim terminie i za jakie pieniądze, a ostateczną decyzję
muszą podejmować gorzowianie.
Jesteśmy w nowej perspektywie finansowej. Jeszcze żadne konkursy nie zostały ogłoszone, ale Gorzów
ma szansę na olbrzymi zastrzyk unijnych pieniędzy. Jakie inwestycje będą priorytetowe?
Rozwój komunikacji publicznej, choć mam świadomość, że Komisja Europejska weryfikuje założenia programowe. Myślę, że coraz bardziej mamy świadomość,
że to nie będzie 406 mln zł na transport, a 200 mln, ale
i tak to potężne pieniądze i możliwości, które nam dadzą.
Stawiam na jak najlepsze wykorzystanie funduszy z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To muszą być rozsądnie wydane pieniądze. Tak, by można było zrealizować
jak najwięcej inwestycji.
Będę teraz głosem mieszkańców, najpierw tych
najmłodszych i pewnie wielu rodziców i pracowników
oświaty. Przybędzie żłobków i przedszkoli?
Trzeba przygotować dobry bilans otwarcia, sprawdzić, na jakim poziomie jest edukacja wczesnoszkolna.
Konieczny jest plan na najbliższe lata, harmonogram
określony przez fachowców i jednocześnie zweryfikowany przez życie i czynniki demograficzne. Na pewno baza
dydaktyczna wymaga dużej modernizacji. Przede wszystkim do inwestycji trzeba podchodzić racjonalnie, nie traktować ich w formie pomników, a jako realizacje, które
mają służyć mieszkańcom.
W Gorzowie wiele mówi się na temat szkolnictwa zawodowego. W całej Polsce mamy trend na taką właśnie
formę edukacji ponadgimnazjalnej. To słuszny kierunek?
Szkolnictwo zawodowe jest jednym z najważniejszych
czynników, który determinuje rozwój przedsiębiorczości.
Chciałbym, aby docelowo szkolnictwo było szyte na miarę, tak żeby kształcić pod konkretny zawód; aby nauczanie
teoretyczne odbywało się w szkole, a praktyczne przygotowanie do zawodu – w zakładach pracy.
Gorzów będzie w przyszłości miastem studenckim?
Ważne jest, abyśmy znaleźli odpowiednią niszę, która
będzie zachęcała ludzi z regionu czy kraju do studiowania
w Gorzowie. Jesteśmy coraz bliżej powołania Akademii
Gorzowskiej, zwłaszcza w kontekście ostatnich optymistycznych deklaracji Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Gorzowie. Musimy doprowadzić do sytuacji, w której
będziemy konkurencyjni wobec oferty edukacyjnej innych
uczelni z kraju. Przyznaję, że nie będzie to łatwe zadanie,
ale mam nadzieję, iż doprowadzimy do tego, że po skończeniu uczelni w Gorzowie, jej absolwenci znajdą w naszym mieście pracę, tu założą rodziny i zostaną.

No właśnie… dla wielu Gorzów jest przystanią, do
której przywiało ich z różnych stron. Chyba najczęściej
zadawanym pytaniem jest to dotyczące nowych miejsc
pracy i dobrej płacy. Ma Pan plan na poprawę obecnej
sytuacji?
Mija czas, kiedy to pracodawca dyktował warunki. Teraz w największych zakładach w Gorzowie coraz trudniej
jest o pracowników. Często są oni dowożeni z miejscowości
odległych o kilkadziesiąt kilometrów. Jeśli nie mamy bezpośrednio wpływu na kształtowanie zarobków jako miasto,
to możemy np. obniżyć koszty życia. Przykładem mogą być
Karty Mieszkańca, które będą przywilejem, dadzą zniżki
i będą generowały ruch u lokalnych przedsiębiorców. Możemy też kreować rynek nieruchomości, tak by nie były one
zbyt drogie, a co za tym idzie – stawały się bardziej dostępne. Takie warunki z pewnością pozwolą pracodawcom
w przyszłości godnie wynagradzać swoich pracowników.
A jak będzie wspierał Pan małych lokalnych przedsiębiorców?
Polska gospodarka oparła się światowemu kryzysowi właśnie dzięki determinacji małych i średnich przedsiębiorców. To oni robili wszystko, żeby utrzymać się na
rynku, nie zwalniać pracowników, a wręcz przeciwnie
– walczyć o rozwój. Musimy wyciągnąć do nich rękę, przeprowadzić przez procedury urzędowe. Chciałbym powołać Miejskiego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Tak, żeby osoby, które zakładają działalność, miały
zagwarantowane wsparcie na wielu płaszczyznach.
Niektórzy zarzucają, że Gorzów jest kulturalną wyspą.
Kultura w Gorzowie z pewnością potrzebuje swobody działania i oddechu. Trzeba też przyjaźnie spojrzeć
na nowe inicjatywy, które powstają w mieście. Bardzo
spodobała mi się galeria Zbigniewa Siwka. To przykład
tego, jak schowana gdzieś z boku pracownia dzisiaj robi
niesamowite wrażenie. Ludzie zatrzymują się, oglądają
i podglądają osoby, które uczestniczą w warsztatach. Myślę, że kulturę trzeba bardziej promować, poszukać dla tej
promocji nowych rozwiązań i pomysłów.
A co ze sportem?
Przede wszystkim powinien rozwijać się w sposób
równomierny, żeby nie faworyzować jednej dyscypliny.
Trzeba pamiętać, że są różne kategorie i poziomy – od
mistrzowskiego po szkolny. Musimy stawiać na dzieci
i młodzież, ale też wspierać żużel, piłkę nożną, siatkową,
ręczną czy koszykówkę.
Podczas kampanii wyborczej dużo mówiło się
o umierającym centrum miasta. Jak chce Pan ożywić
serce Gorzowa?
Konieczne jest powołanie rady, która będzie działała
na rzecz ożywienia centrum miasta. Mamy architektów
i urbanistów, którzy fachowo odnoszą się do funkcji, jakie centrum powinno spełniać, ale liczę też na aktywność
mieszkańców. Będziemy wspierać się dobrymi przykładami. Niebawem podejmiemy współpracę z Łodzią i mam
nadzieję, że uda nam się skorzystać z kilku dobrych wzorców, które dostosujemy do naszych potrzeb. Liczę też na
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to, że wiele zrobią sami mieszkańcy, którzy będą mieli
okazję przedstawić swoje wizje i potrzeby.
Koniec i początek roku jest zawsze okazją do podsumowań i snucia planów. 2014 - jaki to był rok?
To był wymagający rok. Nowe obowiązki, nowe wyzwania, poznawanie potrzeb naszego miasta… Czuję się,
jakbym przesiadł się na koniec roku z roweru wodnego
na duży frachtowiec, który trzeba skierować we właściwą stronę. Wypływam z jeziora na ocean pełen sił, zapału
i wiary w Gorzów…
A życie prywatne? A co z działalnością charytatywną?
Decyzja o kandydowaniu i start w wyborach był moją
w pełni świadomą decyzją. Wiem, że moje życie prywatne
w najbliższym czasie będzie nieco zaniedbane, ale dla Gorzowa warto. To miasto o dużych możliwościach i miesz-

kańcach z niebywałym potencjałem. Mam wobec nich
kredyt zaufania, który chcę spłacać bardzo sumiennie.
Jednak mam usposobienie społecznika, więc pewnie na
wolontariat czy działalność w OSP też uda mi się – kiedy
będzie taka potrzeba – znaleźć odrobinę czasu.
A czego Pan życzy gorzowianom na 2015 rok?
Mieszkańcom Gorzowa życzę, by nie stracili swojej
siły, przebojowości, woli działania, pogody ducha i wiary
w to, że razem można dokonywać rzeczy wielkich. Przez
ostatnie tygodnie mieszkańcy pokazali, że potrafią wspólnie działać, pracować, tworzyć i się bawić. Marzę, by ta
ich aktywność i werwa stały się tym, co wyróżnia nasze
miasto spośród innych. A poza tym, tradycyjnie – życzę
wszystkim szczęśliwego Nowego Roku, który przyniesie
tylko to, co mądre, dobre i budujące.
Dziękuję za rozmowę.

Wyjątkowa kadencja RADY MIASTA
Z Robertem Surowcem, przewodniczącym
Rady Miasta Gorzowa Wlkp., rozmawia Maja
Bukowska.
Mieszkańcy zdecydowali, że ponownie zasiądzie Pan
w Radzie Miasta.

Dotychczas były z tym problemy, radni często się
spierali, a sesje trwały zbyt długo.
Będziemy starali się znaleźć kompromis już podczas
posiedzeń komisji. Ważna będzie też współpraca z prezydentem miasta, aby nas nie zaskakiwał na sesji tematami
wymagającymi dyskusji, czy nawet akceptacji - nie tylko

Bycie radnym to wyzwanie i ciekawe doświadczenie, zwłaszcza gdy się Radą Miasta
kieruje. Wraz z wyborem nowego prezydenta miasta to będzie zupełnie inna i wyjątkowa kadencja.
W obecnej Radzie zasiada dużo osób
młodych, z niewielkim doświadczeniem
samorządowym. Jak wyobraża Pan sobie
współpracę z tak odmłodzoną Radą?
Jestem przekonany, że to będzie wyjątkowa i bardzo dobra Rada Miasta, połączenie młodości i doświadczenia. Nawet
jeśli nowi radni nie mają wiedzy, to wykazują dużą determinację i chęć do działania.
Z drugiej strony jest kilku doświadczonych
radnych ze sporym dorobkiem zawodowym.
To mieszanka, dzięki której „góry można
przenosić”.
Czy w związku z tym, że jest dużo młodych radnych zmieni się styl prowadzenia
sesji?
Zmieni się sposób funkcjonowania Rady
Miasta, chcemy jak najwięcej spraw uzgadniać na posiedzeniach komisji, tam dyskutować, a nawet – jak będzie trzeba to i godzinami - spierać się, tak aby podczas sesji
prezentować mieszkańcom już zaakceptowane przez większość radnych stanowisko
Rady Miasta.

Robert Surowiec, przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
(ur. 1971)
Absolwent marketingu i zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
oraz podyplomowych studiów z zakresu integracji europejskiej. Radny V, VI i obecnej kadencji, przewodniczący Rady Miasta (XI 2006 I 2008 r. i obecnie). Przedsiębiorca, żonaty, troje dzieci.
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radnych, ale większości Gorzowian. Rozmawiałem już
o tym z Jackiem Wójcickim i pan prezydent podziela moje
zdanie, że najważniejsze sprawy dla Gorzowa powinny
być konsultowane z jak największą liczbą mieszkańców.
Sama sesja – i o to będę się starał – powinna przebiegać szybko, sprawnie i bez zbędnego jej przedłużania, a
na pewno bez waśni i gorszących sporów. Czy to się uda,
zależy ode mnie i pozostałych radnych. Ja w tej sprawie
jestem optymistą.
Oprócz odświeżonej Rady, jest też nowy prezydent,
który chce współpracy.
Właśnie dlatego to będzie wyjątkowa kadencja Rady
Miasta. Wszyscy radni i prezydent miasta mówią o chęci
wzajemnej współpracy. Tego wcześniej nie było. Jacek
Wójcicki zapewnił mnie, że jest zainteresowany pracą dla
dobra miasta, a nie chęcią udowadniania radnym, kto ma
więcej racji. Zgadzam się z tym i popieram.
Gorzowianie, którzy zdecydowali się wziąć udział
w wyborach, mieli wobec kandydatów konkretne oczekiwania - równe chodniki i drogi, doinwestowane szkoły
czy przedszkola, mniejsze podatki za wynajem lokali użytkowych. Jak Rada może wyjść naprzeciw takim
oczekiwaniom?
Mam nadzieję, że radni będą blisko mieszkańców
i na podstawie ich oczekiwań będą podejmowali działania
i uchwały. To będzie wspólne działanie - nasze i prezydenta - aby zmienić obraz Gorzowa, który dziś jest miastem
z najgorszymi drogami i chodnikami, z opustoszałym centrum i wysokimi podatkami. Musimy to zmieniać wspólnie i wspólnie wziąć za to odpowiedzialność. Tak, aby
Gorzowianie mogli być dumni, że właśnie tu mieszkają.
Cztery lata to sporo czasu, ale niewystarczająco, by
w sposób rewolucyjny zmienić wizerunek miasta...
To oczywiste, że przez cztery lata nie da się diametralnie zmienić miasta, ale to czas, który jeżeli dobrze
wykorzystamy, będzie widoczny przez kolejne dziesięciolecia. To czas, kiedy będziemy otrzymywać duże środki
unijne, z drugiej strony realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Budżet miasta może być bogaty: jeżeli pieniądze pozyskamy i wydamy umiejętnie, Gorzów
rozwinie się.
Przed Gorzowem nie tylko ZIT-y, ale też Regionalny
Program Operacyjny Lubuskie 2020 czy plan transportowy.
Głównym wykonawcą tych zadań będzie prezydent
miasta, to od niego będą wychodziły projekty. My podejmując odpowiednie uchwały chcemy i będziemy pomagali prezydentowi w tym, by środków finansowych było
jak najwięcej i by były jak najlepiej wykorzystane. Nie na
wielkie „pomniki”, nie na rzeczy, do których trzeba dopłacać, ale takie, na które gorzowianie czekają i z których
będą się cieszyć.
Przed Radą uchwalenie budżetu na rok 2015. Trudnego budżetu, bo nowi radni dostaną projekt przygotowany jeszcze przed wyborami samorządowymi. (z R.
Surowcem rozmawiamy w połowie grudnia)
Każdy budżet jest trudny, bo wszyscy mamy oczekiwania, ale poruszamy się w określonych ramach finanso

wych, co nie jest łatwym zadaniem i z tego trzeba zdawać
sobie sprawę. Ten budżet będzie zaś jednym z trudniejszych, gdyż przygotował go poprzedni prezydent, czasu
jest mało, a my mamy ambitny plan przyjęcia go jeszcze
w tym roku. Musi się z nim zapoznać nowy prezydent
i nowa pani skarbnik, musimy poczekać, jaki jest ich pomysł i na ile będą chcieli go zmieniać. Później wkroczą
radni ze swoimi pomysłami i chęcią zmian. To będzie
najtrudniejszy czas w tej kadencji. Mam takie poczucie
i nadzieję, że uda nam się wszystkie pomysły - pana prezydenta, pani skarbnik i radnych poskładać w ten sposób, aby
budżet był najlepszą wypadkową wszystkich pomysłów.
Jest jeszcze budżet obywatelski, w którym najbardziej wizualizują się potrzeby gorzowian.
Budżet obywatelski był jednym z lepszych pomysłów
poprzedniej kadencji. Nieskromnie przypomnę, że jego
wprowadzenie zaproponował kierowany przeze mnie klub
radnych PO, zainspirowany przez posłankę Krystynę Sibińską. Jego ideą jest wskazywanie przez mieszkańców drobnych inwestycji, które dla nich są najważniejsze. Gorzowski
budżet obywatelski wymaga trochę zmian; musimy ustalić
jego kwotę i uzgodnić zasady podziału pieniędzy.
Mówił Pan o oddaniu decyzji mieszkańcom. Jak Rada
chce zbliżać się do ludzi?
Zachęcam do kontaktowania się z radnymi, chociażby wysyłając im maila. To gorzowianie są naszymi pracodawcami - mogą wymagać od nas ciężkiej pracy dla
miasta. Jestem przekonany, że każdy z radnych będzie
chciał się spotykać z mieszkańcami, że nikt nie odmówi
przyjścia. Liczę także na współpracę z mediami, by informowały o działalności, zwłaszcza dyżurach radnych, tak
jak to robią Gorzowskie Wiadomości Samorządowe. Myślimy o nowych formach informowania o naszej działalności, bardziej chcemy korzystać z Internetu – otworzyć
swoją stronę, profil na portalach społecznościowych.
Nowa Rada, nowy prezydent - będą też nowe pomysły i inicjatywy radnych?
Pałamy wręcz chęcią działania, ale najważniejsze dziś
to przyjęcie przyszłorocznego budżetu miasta. Gdy go
uchwalimy chcemy usiąść przy jednym stole z władzami
miasta i ustalić priorytety inwestycyjne na najbliższe cztery lata. Ponadto radni złożyli swoim wyborcom konkretne
obietnice – teraz czas, aby starali się je zrealizować.
Jak zachęcić gorzowian do uczestnictwa w sesjach
Rady Miasta? Dotychczas na sali było pusto...
Jeżeli będziemy ich szybko i rzetelnie informować
o naszej działalności, gdy utrwalimy zasadę, że z każdym
radnym będzie można się błyskawicznie skontaktować,
jeżeli sesja nie będzie miejscem waśni i niesnasek, to
dla większości gorzowian obserwowanie posiedzenia za
pośrednictwem kamer internetowych w zupełności wystarczy. Niemniej podtrzymujemy zasadę, że sesja Rady
Miasta jest otwarta dla każdego, zapraszam wszystkich,
którzy chcieliby w niej uczestniczyć.
Kończy się 2014 rok…
Życzę Państwu, aby nadchodzący nowy rok niósł ze
sobą spokój, radość i pieniądze.
Dziękuję za rozmowę.

SAMORZĄD

Nowi zastępcy prezydenta
i skarbnik
Prezydent Jacek Wójcicki powołał 5 grudnia nowych zastępców oraz skarbnika miasta.
Pożegnał jednocześnie dotychczas urzędujących zastępców Tadeusza Jędrzejczaka.
Nowymi wiceprezydentami zostali: od 11 grudnia 2014 r. Łukasz Marcinkiewicz - I zastępca ds. gospodarki, od 8
grudnia 2014 r. Jacek Szymankiewicz - zastępca ds. rozwoju oraz od 15 grudnia 2014 r. Agnieszka Stanisławska zastępca ds. społecznych.

Łukasz Marcinkiewicz - I zastępca ds. gospodarki.
Urodzony w 1981 r., rodowity gorzowianin. Studiował
w Szczecinie na Wydziale Prawa i Administracji. Pracę zawodową rozpoczął jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Gorzowie, a następnie na Uniwersytecie Szczecińskim.
Autor wielu publikacji naukowych i ekspertyz dla MSWiA. Równolegle zatrudniony w jednej ze szczecińskich
spółek portowych, gdzie zajmował się obsługą prawną
i marketingiem. Następnie szef Biura Zarządu w jednej
ze spółek koncernu Deutsche Bahn. W Urzędzie Miasta
Szczecin pracował w Biurze Nadzoru Właścicielskiego,
a następnie awansował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Strategii. Uczestnik wielu kursów, szkoleń
oraz studiów podyplomowych.
Jacek Szymankiewicz - zastępca ds. rozwoju. Urodzony w 1973 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie. Specjalista z zakresu
gospodarki nieruchomościami i procesu inwestycyjnego.
Prawnik administratywista, z kilkunastoletnim doświadczeniem szkoleniowym. Członek Państwowej Komisji
Kwalifikacyjnej ds. Nadawania Uprawnień i Licencji Państwowych w zakresie gospodarki nieruchomościami.
W latach 1997-2009 pracownik Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie, następnie od 2009 do 2014 r. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie.
Interesuje się sportem, literaturą faktu oraz strategicznymi grami planszowymi.
Agnieszka Stanisławska - zastępca ds. społecznych.
Urodzona w 1973 r. Absolwentka Akademii Wychowania
Fizycznego w Gorzowie. Od 1996 r. nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej w Witnicy. W roku
2010 uzyskała kwalifikacje w zakresie zarządzania placówką oświatową. Od 2010 r. pełniła obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie. W 2011 r. powołana
na stanowisko dyrektora tej szkoły. W trakcie pełnienia
funkcji uczestniczyła w wielu warsztatach, seminariach
w zakresie nadzoru pedagogicznego, ewaluacji, monitorowania podstawy programowej, pracy metodą projektów, oceniania kształtującego, pracy z dziećmi i młodzieżą. Inicjatorka licznych konkursów gminnych i imprez
integracyjnych. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego
Gminy Deszczno.


SAMORZĄD
Prezydent powołał także nowego skarbnika miasta.
Od 8 grudnia miejskimi finansami zajmuje się Agnieszka
Kaczmarek. Urodzona w 1978 r. Jest gorzowianką, absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku marketing i zarządzanie oraz studiów podyplomowych zorganizowanych przez Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji dla skarbników i sekretarzy w zakresie Akademii Liderów Samorządowych na Wydziale Finansów
i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jest
ponadto absolwentką wielu kursów i szkoleń z zakresu
budżetu, finansów, rachunkowości i podatków. Dyplomowany księgowy oraz biegły rewident z doświadczeniem
w badaniu i przeglądzie sprawozdań finansowych spółek komunalnych. Od 2004 r. członek Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce, a od 2010 r. członek Okręgowej
Komisji Rewizyjnej w Oddziale Okręgowym w Gorzowie.
Przez pięć lat pracownik Wydziału Budżetu i Rachunkowości Urzędu Miasta w Gorzowie, później, przez siedem
lat - skarbnik Gminy Deszczno. W wolnych chwilach lubi
słuchać poezji śpiewanej lub popływać na Słowiance.

Podczas powoływania nowych zastępców prezydent J. Wójcicki pożegnał dotychczas urzędujących wiceprezydentów, którzy współpracowali z
prezydentem T. Jędrzejczakiem - Ewę
Piekarz, Alinę Nowak oraz Stefana
Sejwę. Natomiast podczas sesji Rady
Miasta 5 grudnia pożegnał dotychczasową skarbnik Małgorzatę Zienkiewicz.
Anna Zaleska, (mb)



GOSPODARKA

Jubileusz GOT-u
Pierwszy rok działalności Gorzowskiego
Ośrodka Technologicznego Parku NaukowoPrzemysłowego podsumowano 10 grudnia
w siedzibie GOT w Stanowicach.
W spotkaniu wzięli udział m.in. prezydent Gorzowa
Jacek Wójcicki i marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak.
Podczas konferencji o województwie lubuskim
jako regionie innowacyjnym i konkurencyjnym mówiła
E. Polak. Roczną działalność GOT PNP podsumował Piotr
Gramza, dyrektor ds. badań i wdrożeń. O Klubie Młodego
Wynalazcy i Naukowym Placu Zabaw (konkurs dla szkół)
opowiedziała dr Katarzyna Cheba. Strategię marki spółki GOT PNP omówiła Urszula Stolarska, dyrektor ds. inwestycji i marketingu.
Podczas konferencji podpisano umowę na dofinansowanie drugiego etapu projektu ,,Rozbudowa Klubu Młodego Wynalazcy”, odbyła się także inauguracyjna sesja
Rady Gospodarczo-Naukowej 3600 przy GOT PNP.
Przypomnijmy - powołanie spółki GOT PNP Sp. z o.o.
było następstwem porozumienia o utworzeniu Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego, zawartego 14 marca 2012 r. między Miastem Gorzów, Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Lubuskim Klastrem Metalowym
i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Jego sygnata-

riusze objęli pierwsze udziały w spółce prawa handlowego. Akt notarialny umowy założycielskiej spółki GOT
PNP został podpisany 5 listopada 2013 r. Idea Parku
Naukowo-Przemysłowego w Gorzowie wynika z rozpoznanych potrzeb przemysłu, inteligentnych specjalizacji regionu oraz prognozy rozwoju gospodarki miasta
i Aglomeracji Gorzowskiej. Interesariusze budowy Parku wypracowali jego formułę, opierającą się na dwóch
komplementarnych obszarach: badawczo-wdrożeniowym oraz edukacji zawodowej. Pierwszy opiera się na
ścisłej współpracy uczelni wyższych, jednostek i instytutów badawczych, laboratoriów oraz sektora przedsiębiorstw. Obszar edukacji zawodowej stanowi domenę
i zadanie własne samorządu. Liderem działań w tym obszarze jest Miasto Gorzów. Podstawowym celem będzie
powołanie Centrum Edukacji Zawodowej w obiektach
poszpitalnych przy ul. Warszawskiej.
(mb), Biuro Obsługi Inwestora

Delegacja z Suzhou
Nowe władze miasta odbyły 8 grudnia swoje pierwsze spotkanie międzynarodowe.
Gorzów odwiedziła delegacja chińskiego
miasta i prowincji Suzhou.
Goście, reprezentujący Miejską Komisję Rozwoju
i Reform Suzhou złożyli wizytę w siedzibie działającej
w naszym mieście firmy Victory Precision. Produkuje ona
wysokiej jakości wyroby z tworzyw sztucznych, wykorzystywane przez wielu wiodących producentów, w tym TPV

Displays Polska. Następnie delegację w Urzędzie Miasta
przyjął prezydent Jacek Wójcicki wraz z przewodniczącym Rady Miasta Robertem Surowcem, wiceprezydentem Łukaszem Marcinkiewiczem oraz pracownikami
odpowiedzialnymi za gospodarkę i rozwój. Tematem
rozmów były perspektywy nawiązania stałej współpracy pomiędzy samorządami po to, by ułatwiać wzajemne
relacje gospodarcze. Celem jest nie tylko wspieranie już
rozpoczętych przedsięwzięć, lecz także inspirowanie budowy nowych powiązań biznesowych. Obecnie w Suzhou
zarejestrowanych jest 5 polskich firm, zaś w Gorzowie
mieszka i pracuje około 50 mieszkańców Państwa Środka. Strona polska i chińska zgodziły się, że spotkanie powinno przyczynić się do ugruntowania tej współpracy na
płaszczyźnie gospodarczej i społecznej.
Suzhou leży we wschodnich Chinach, niedaleko
Szanghaju. Miasto liczy ponad 5 mln mieszkańców i ma
znakomicie rozwinięty przemysł, zwłaszcza maszynowy, chemiczny, włókienniczy i wysokich technologii. Kluczem do niezwykle dynamicznego rozwoju miasta jest
sprawnie działająca specjalna strefa ekonomiczna. Spośród 500 największych przedsiębiorstw światowych już
140 ma swoją siedzibę w Suzhou.
Biuro Obsługi Inwestora


Fot. B. Nowosielski

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA...

Wigilia Narodów

Ubieranie miejskiej choinki na Starym Rynku

Spotkanie Opłatkowe Sybiraków
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Kolęda Radia Plus i Miejskiego Centrum Kultury

Fot. B. Nowosielski

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA...

Fot. B. Nowosielski

Fot. B. Nowosielski

Wigilia Miejska

Fot. B. Nowosielski

Bożonarodzeniowe przedstawienie pt. „Maleńka przyszła miłość” w wykonaniu młodzieży i dzieci
z Pogotowia Opiekuńczego, G. nr 9 i 4 oraz II LO

Świąteczne paczki żywnościowe od Fundacji Czysta Woda i Ad Rem

Miejskie Mikołajki
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gospodarka

Polsko-niemiecka debata
II Transgraniczna Konferencja Naukowa
,,Rozwój na peryferiach” odbyła się 8 grudnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.
Podczas konferencji omówiono takie zagadnienia,
jak: znaczenie projektu Viadukt Innovativ II dla rozwoju
pogranicza, rozwoju sytuacji w przemyśle i handlu w regionie przygranicznym Wschodniej Brandenburgii, nauka

dla biznesu, społeczności i administracji, tworzenie sieci
klastrów na pograniczu, a ponadto: teorie modernizacji
wobec polskiej zmiany systemowej, strategie inteligentnej specjalizacji i nowe podejście do rozwoju lokalnego i regionalnego oraz uwarunkowania rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw w regionach, szanse i zagrożenia dla regionów Polski wynikające z funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, konkurencyjność
województwa lubuskiego w pozyskiwaniu inwestorów
zagranicznych czy rozwiązywanie problemów rozwoju
lokalnego w procesie bottom up.
W konferencji wzięli udział m.in. pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, SGGW
w Warszawie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Zorganizował ją Wydział Ekonomiczny
oraz Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich PWSZ w Gorzowie przy współpracy z Lubuską Fundacją Zachodnie Centrum Gospodarcze oraz
Business and Innovation Centre z Frakfurtu nad Odrą oraz Lubuskim Sejmikiem Gospodarczym.

(mb)

Jubileuszowa Izba
Formalnie Gorzowska Izba Rzemieślnicza powstała
w czerwcu 1989 r., ale jej korzeni należy szukać jeszcze w l. 1945 – 1947, kiedy w naszym mieście funkcjonowały pierwsze organizacje rzemieślnicze, a następnie
powstała Ekspozytura Poznańskiej Izby Rzemieślniczej.
Dzisiaj, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców jest społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją samorządu
rzemiosła, organizacją pracodawców, a zarazem wojewódzką strukturą Związku Rzemiosła Polskiego. Jako
organizacja pozarządowa Izba prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, w zakresie: promocji zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
z pracy, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, edukacji, oświaty
i wychowania. Podstawowym zadaniem Izby jest reprezentowanie zrzeszonych członków wobec urzędów państwowych, administracji rządowej i samorządowej oraz
innych instytucji, udzielanie im pomocy instruktażowodoradczej, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyj12

nych oraz działanie na rzecz konsolidacji środowisk rzemieślniczych oraz małej i średniej przedsiębiorczości.
Obecnie Izba szkoli 1121 osób, w 20 zawodach m.in.
fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, murarz,
cukiernik, piekarz. Izba współpracuje z 270 zakładami
szkolącymi, a przy niej funkcjonują 94 komisje egzaminacyjne czeladniczo-mistrzowskie w 47 zawodach. Od
1989 r. komisje nadały tytuł czeladnika dla 13791 osób,
a tytuł mistrza dla 1127 osób. Prezesem IRiP jest Stanisław Koleśnik, a dyrektorem Karol Mazur.
IRiP, (az)

Fot. IRiP

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie ma już 25 lat. Jubileuszowe spotkanie
odbyło się 13 grudnia w Domu Rzemiosła.

samorząd
I sesja Rady Miasta
1 grudnia
Podczas inauguracyjnej sesji VII. kadencji
Rady Miasta zaprzysiężono nowego prezydenta Gorzowa, wybrano także prezydium
RM.
Na początku sesji Przewodniczący Miejskiej Komisji
Wyborczej wręczył prezydentowi Jackowi Wójcickiemu
oraz radnym zaświadczenia o wyborze. Otrzymali je:
Patryk Broszko, Izabela Piotrowicz, Robert Surowiec,
Jerzy Sobolewski, Jerzy Synowiec, Jerzy Wierchowicz, Halina Kunicka i Artur Andruszczak (PO), Piotr
Zwierzchlewski, Grzegorz Musiałowicz, Zbigniew Syska, Ewa Hornik, Marta Bejnar-Bejnarowicz, Przemysław Granat i Michał Szmytkowski (KWW Porozumienie
Ruchów Miejskich Ludzie dla Miasta), Krzysztof Kielec,
Mirosław Rawa, Roman Sondej, Robert Jałowy i Sebastian Pieńkowski (PiS), Jan Kaczanowski, Krzysztof
Kochanowski i Marcin Kurczyna (SLD), Grażyna Wojciechowska (PSL) oraz Piotr Paluch (KWW Jędrzejczak).
Następnie radni złożyli ślubowanie i wybrali przewodniczącego – został nim R. Surowiec. Jego zastępcami
zostali: J. Kaczanowski, S. Pieńkowski i Z. Syska. – To będzie dobra rada, a Gorzów zmieni się całkowicie – powiedział nowy przewodniczący. Tuż po wyborze prezydium
Rady Miasta R. Surowiec podziękował dotychczasowemu prezydentowi Tadeuszowi Jędrzejczakowi oraz wła-

dzom miasta za pracę na rzecz Gorzowa. Z powodu nieobecności T. Jędrzejczaka, który był na pierwszej sesji
Sejmiku Województwa Lubuskiego, podziękowania przyjęła wiceprezydent Ewa Piekarz. Poinformowała jednocześnie o planowanych i już rozpoczętych projektach
realizowanych przez Miasto Gorzów. – Macie Państwo
przygotowany dobry start, życzę, byście z powodzeniem
realizowali wszelkie plany – podsumowała E. Piekarz.
W dalszej części obrad ślubowanie złożył prezydent
Jacek Wójcicki. – To wyjątkowa chwila, bo otwiera zupełnie nowy rozdział w historii miasta – mówił. – Dziś mam
dla Państwa dobrą wiadomość – z chwilą objęcia urzędu
prezydenta Gorzowa oddaję to miasto jego mieszkańcom.
Nie należy ono do prezydenta, radnych czy urzędników,
ale do ludzi, którzy tu mieszkają i mają prawo uczestniczyć w jego tworzeniu i rozwijaniu – wyjaśniał prezydent. Przyznał, że gorzowianie mają prawo zadawać
pytania, mają prawo znać stan miejskich finansów, gospodarki, edukacji, nauki, kultury i biznesu, mają prawo
do współtworzenia miasta. – Czy oddanie miasta mieszkańcom nie doprowadzi do anarchii? Zapewniam, że nie.
Zapraszając mieszkańców do współpracy przyjmuję jednocześnie jako prezydent Gorzowa pełną odpowiedzialność za jego rozwój we wszystkich sferach. Stawiam na
dialog, lokalność, optymalny rozwój, pozyskiwanie pieniędzy unijnych i ministerialnych na kluczowe dla miasta
i regionu inwestycje. Gorzów ma być miastem bezpieczcd. str. 15
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Samorząd
PRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Prezydium
Rady Miasta
Jan Kaczanowski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
okręg nr 3
jkaczanowski@rada.gorzow.pl
95 7355540

Robert Surowiec
Platforma Obywatelska
okręg nr 5
r.surowiec@ecf.pl
95 7355544

Sebastian Pieńkowski
Prawo i Sprawiedliwość
okręg nr 5
sebastianpienkowski@wp.pl
692 139 349

Zbigniew Syska
KW Ludzie dla Miasta
okręg nr 2
syskazbigniew@wp.pl
695 577 184

Okręg nr 1
(Zawarcie)

Krzysztof Kielec
Prawo i Sprawiedliwość
27 stycznia (15.30-16.30)
kkielec@rada.gorzow.pl
95 7355540

Patryk Broszko
Platforma Obywatelska
patryk.broszko@gmail.com
602 404 777

Piotr Paluch
KWW Jędrzejczak
ppaluch@rada.gorzow.pl
502 047 414

Grzegorz Musiałowicz
KW Ludzie dla Miasta
stow@wp.pl
603 289 599

Piotr Zwierzchlewski
KW Ludzie dla Miasta
pzwierzchlewski@rada.gorzow.pl
95 7355540

Okręg nr 2
(Wieprzyce)

Roman Sondej
Prawo i Sprawiedliwość
13 stycznia (15.30-16.30)
roms007@wp.pl
601 870 420

Halina Kunicka
Platforma Obywatelska
halinakunicka@tlen.pl
605 601 879

Jerzy Wierchowicz
Platforma Obywatelska
jerzywierchowicz@op.pl
603 942 739

Marcin Kurczyna
Sojusz Lewicy Demokratycznej
marcin.kurczyna@wp.pl
502 154 433

Mirosław Rawa
Prawo i Sprawiedliwość
20 stycznia (15.30-16.30)
ryava@wp.pl
95 7355540

Jerzy Synowiec
Platforma Obywatelska
adwokaci@blink.pl
95 7355540

Izabela Piotrowicz
Platforma Obywatelska
piotrowicz.iza@gmail.com
531 501 889

Ewa Hornik
KW Ludzie dla Miasta
ehornik@rada.gorzow.pl
95 7355540

Okręg nr 3
(Staszica)

Okręg nr 4
(Piaski)
Robert Jałowy
Prawo i Sprawiedliwość
rjalowy@wp.pl
608 835 176

Jerzy Sobolewski
Platforma Obywatelska
jerzysobolewski@interia.pl
600 248 981

Krzysztof Kochanowski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
kochanowski1976@wp.pl
660 265 797

Marta Bejnar-Bejnarowicz
KW Ludzie dla Miasta
m.bejnar@gmail.com
95 7355540

Michał Szmytkowski
KW Ludzie dla Miasta

Przewodniczący
Rady Miasta i
Wiceprzewodniczący

pełnią dyżury w Urzędzie
Miasta przy ul. Sikorskiego
3-4 w godzinach
w pokoju 217
tel. 95 735 55 10

Okręg nr 5
(Górczyn)
Artur Andruszczak
Platforma Obywatelska
andrut11@poczta.onet.pl
669 983 377
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Grażyna Wojciechowska
Polskie Stronnictwo Ludowe
wojciechowskagrazyna@wp.pl
604 239 387

Przemysław Granat
KW Ludzie dla Miasta
pgranat@rada.gorzow.pl
509 463 968

INF

O

RADNI

czekają na mieszkańców
w sali 219
na I piętrze Urzędu Miasta
przy ul. Sikorskiego 3-4
(tel. 95 721 96 73
lub 95 735 56 73)

WIĘCEJ INFORMACJI
Biuro Rady Miasta
tel. 95 7355 544

samorząd
nym i komfortowym
do życia – kontynuował J. Wójcicki.
Prezydent zaznaczył, że zamierza
zweryfikować
plan
transportowy dla Gorzowa,
opracować
i wprowadzić w życie
architektoniczny plan
dla miasta, uspokoić
ruch kołowy w centrum oraz pobudzić
i ożywić śródmieście.
Zapewnił, że miejscy
urzędnicy na bieżąco
będą przygotowywali
oferty dla inwestorów strategicznych,
adekwatnych do potrzeb miasta. – Nie
chodzi o to, by ściągnąć tu kogokolwiek,
kto wybuduje fabrykę,
zatrudni na niskopłatne czasowe umowy i będzie płacił
podatki poza granicami kraju. Przekonywał ponadto, że
na wsparcie będą mogły liczyć małe i średnie przedsiębiorstwa oraz lokalni przedsiębiorcy. – Wiem, że najbliższe lata będą czasem ciężkiej pracy, determinacji i kon-

sekwencji w realizowaniu zamierzonych celów. Gorzów
to miasto z ogromnym potencjałem i niezwykłym kapitałem w postaci aktywnych, świadomych i chcących zmian
ludzi – zakończył J. Wójcicki.
(mb)

II sesja Rady Miasta
5 grudnia
Miejscy radni skupili się m.in. na ustaleniu
składów osobowych stałych komisji Rady
Miasta oraz wynagrodzeniu Prezydenta
Miasta.
Radni zdecydowali, że Komisji Rewizyjnej będzie
przewodniczył Robert Jałowy, a wiceprzewodniczącym
został Marcin Kurczyna. Komisję współtworzą także Jerzy Synowiec, Jerzy Wierchowicz, Przemysłw Granat
i Piotr Zwierzchlewski.
Znamy już też składy osobowe pozostałych komisji
Rady Miejskiej w Gorzowie.
Komisja Budżetu i Finansów: Ewa Hornik – przewodnicząca, Krzysztof Kielec – wiceprzewodniczący, Piotr
Paluch, Marcin Kurczyna, Przemyszław Granat, Sebastian Pieńkowski, Mirosław Rawa, Izabela Piotrowicz,
Patryk Broszko i Robert Surowiec.
Komisja Gospodarki i Rozwoju: Marta Bejnar-Bajnarowicz – przewodnicząca, Jerzy Wierchowicz – wice-

przewodniczący, Sebastian Pieńkowski, Mirosław Rawa,
Grzegorz Musiałowicz, Jan Kaczanowski, Zbigniew Syska, Jerzy Synowiec oraz Izabela Piotrowicz.
Komisja Oświaty i Wychowania: Halina Kunicka
– przewodnicząca, Piotr Zwierzchlewski – wiceprzewodniczący, Grażyna Wojciechowska, Zbigniew Syska, Jan
Kaczanowski, Marta Bejnar-Bejnarowicz, Michał Szmytkowski, Jerzy Sobolewski i Robert Jałowy.
Komisja Kultury, Sportu i Promocji: Jerzy Sobolewski
– przewodniczący, Krzysztof Kochanowski – wiceprzewodniczący, Piotr Paluch, Grażyna Wojciechowska, Ewa
Hornik, Michał Szmytkowski, Artur Andruszczak, Halina
Kunicka, Krzysztof Kielec, Roman Sondej.
Komisja Spraw Społecznych: Roman Sondej – przewodniczący, Grażyna Wojciechowska – wiceprzewodnicząca, Grzegorz Musiałowicz, Krzysztof Kochanowski,
Ewa Hornik, Artur Andruszczak, Patryk Broszko.
Radni jednogłośnie zdecydowali, że wynagrodzenie
Prezydenta Miasta wyniesie 10 tys. 900 zł brutto.
(esc)
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Samorząd

Uwaga zmiana
rachunków
Miasta!

UCZMY dzieci
bezpiecznego
zachowania

Od 1 stycznia 2015 r. zmieniają się numery rachunków bankowych. Urząd Miasta
Gorzowa i pozostałe jednostki budżetowe
przez najbliższe pięć lat obsługiwane będą
przez PKO BP S.A.

15 grudnia patrol straży miejskiej zatrzymał
56-latka, który na Starym Rynku zaczepiał
dwoje małych dzieci i wypowiadał wobec
nich słowa o charakterze seksualnym.

Zanim zapłacimy podatek lub opłatę lokalną, należy
sprawdzić numer rachunku. Nowe numery rachunków
bankowych znajdują się na stronie: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/117/Rachunki_bankowe/
Do dyspozycji mieszkańców będzie pięć punktów kasowych PKO BP S.A., w których płatności na rzecz Miasta
dokonywane będą bez dodatkowych opłat:
1. PKO BP S.A. Oddział 1, ul. Kosynierów Gdyńskich 79,
Gorzów Wlkp.
2. PKO BP S.A. Oddział 2, ul .Górczyńska 21, Gorzów
Wlkp.
3. PKO BP S.A. Oddział 3, ul. Jagiełły 3, Gorzów Wlkp.
4. Punkt kasowy PKO BP w Urzędzie Miasta ul. Sikorskiego 3-4, Gorzów Wlkp.
5. Punkt kasowy PKO BP w Urzędzie Miasta ul. Przemysłowa 53, Gorzów Wlkp.

Dzieci o całym zajściu opowiedziały strażnikom miejskim i wskazały podejrzanego mężczyznę. Ten na widok
funkcjonariuszy rozmawiających z maluchami zaczął
uciekać ulicą Spichrzowa wzdłuż wiaduktu. Strażnicy
złapali go w pobliżu garaży przy ulicy Teatralnej. Mężczyzna tłumaczył, że „tylko przyświrował”. Dalej sprawą
zajęli się funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji
w Gorzowie.

UWAGA ! – okres przejściowy
Instalacja punktów kasowych przez nowy bank w budynku Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 potrwa do
21stycznia 2015 r.
W związku z tym od 2 do 21 stycznia 2015 r. obsługa kasowa bez dodatkowych opłat odbywać się będzie
w PKO BP S.A. Oddział 3 przy ul. Jagiełły 3 w Gorzowie
Wlkp. w godzinach od 9.00-17.00. Szczegóły dotyczące
zmian na www.gorzow.pl. Przepraszamy za powstałe
utrudnienia.

Apelujemy do rodziców i opiekunów, by uczyli swoje
pociechy ostrożności w nawiązywaniu kontaktów z obcymi osobami. Ważne, żeby dzieci wiedziały jak zachować
się, gdy ktoś chce zrobić im krzywdę. Warto też zachęcać
dzieci do aktywnego uczestnictwa w akcjach prewencyjnych straży miejskiej i policji.   

Wydział Budżetu i Rachunkowości

Straż Miejska, (esc)

Zmarł Kazimierz Krych
Trzeciego grudnia pożegnaliśmy Kazimierza Krycha, wieloletniego pracownika i działacza
kultury.
K. Krych pełnił funkcje, m.in.: instruktora, kierownika, a następnie dyrektora Zakładowego Domu Kultury ZWCh ”Stilon”, kierownika Wydziału Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie.
Był twórcą wielu inicjatyw kulturalnych w naszym mieście, m.in. Gorzowskich Konfrontacji Kulturalnych, które w
latach 60. zintegrowały środowisko kulturalne miasta wokół przedsięwzięć prezentujących mieszkańcom wszystkie
dziedziny kultury i sztuki. Był też członkiem grupy założycielskiej Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Miał
75 lat.
Wydział Kultury i Promocji, (esc)
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kierunek przystań

Fot. E.Chruścińska-Jackowiak

Kieruj się miastem...
…Katarzyny Nawrockiej: tegorocznej stypendystki Prezydenta Miasta
w dziedzinie kultury, studentki II roku Akademii Sztuk Pięknych w Szczecinie, Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów, która w niezwykle kreatywny
sposób realizuje, poprzez malarstwo, użycie obiektów, instalacje, video
art., projekty dotyczące sztuki współczesnej. Uczestnictwo w wystawie
SYNTAX w Galerii Spiż w Gdańsku sprawiło, iż została zakwalifikowana
do 10. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wizualnej inSpiracje Xtreme.
W stylu nowoczesnej twórczości kierujesz się miastem…

Fot. B.Nowosielski

Fot. B.Nowosielski

Fot. B.Nowosielski

...spotkań: „Najlepszym miejscem
spotkań są bulwary,
jest tam kilka lokali,
w których można
miło spędzić czas”.

Fot. C.S.-R.Słowianka

...aktywności:
„W okresie zimowym
zdecydowanie wybieram lodowisko. Na
łyżwach najprzyjemniej spędzam czas
w otoczeniu znajomych. Jeśli chodzi o
czas letni, uwielbiam
przejażdżki rowerowe oglądając widoki
miejskie”.
...sentymentu: „Miejsce magiczne na mapie miasta to zdecydowanie jadłodajnia „Pod Łabędziem”. Darzę to miejsce
ogromnym sentymentem i zawsze wspomnienia smaków
dań wywołują uśmiech na mojej twarzy. Pracujące tam Panie są przemiłe. Ciężko znaleźć podobny klimat z poprzedniej epoki gdziekolwiek indziej”.

...miłości: „Lubię spacerować po parku Kopernika. Jest tam wyjątkowa fontanna, która
z wielką siłą rozpryskuje wodę. Dookoła niej
są ławki, na których można odpocząć w upalny
dzień w gronie rodziny i przyjaciół”.

…kultury: „Ciekawą
propozycją miejsc
kultury dla gorzowian są galerie
Lamus
i Terminal08, pokazujące
sztukę
współczesną”.

Fot. B.Nowosielski

Fot. D.Bógdał

...relaksu: „Najchętniej relaksuję się w zaciszu
własnego domu w otoczeniu bliskich”.

...zachwytu: „W naszym mieście jest wiele ciekawych i pięknych budynków, ale najbardziej zachwyca mnie modernistyczny budynek byłej łaźni miejskiej przy ulicy Sikorskiego. W latach 30-tych był to jeden z najnowocześniejszych
obiektów sportowych wschodnich Niemiec. Ubolewam, że dziś już nie pełni swej pierwotnej funkcji. Ta Łaźnia przypomina mi o przedwojennej świetności miasta”.
Ewelina Chruścińska-Jackowiak, Wydział Kultury i Promocji
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MOWA MIASTA

„Jestem dumnym
spadkobiercą Landsberga (…)”
„Jestem dumnym spadkobiercą Landsberga, z którego czerpię to, co najlepsze,
a więc umiłowanie precyzji, porządku,
skłonności do planowania i realizowania
uprzednio wyznaczonych celów.”

do dziś – znaczący wpływ na rozwój naszego miasta. Na
końcu każdego artykułu zostanie zadane pytanie konkursowe. Dla osoby, która pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi, organizatorzy konkursu przewidzieli niespodziankę. Śledźcie uważnie strony: www.gorzow.pl oraz
www.facebook.com/przystan

W tym roku Gorzów Wlkp. obchodzi dwie szczególne
rocznice: jedna dotyczy polskości naszego miasta, zaś
druga – Dnia Pamięci i Pojednania. 70 lat temu Landsberg stał się Gorzowem, niemieckie miasto stało się
polskim miastem. W 1945 r. rozpoczął się nowy rozdział
w jego historii; założona została polska administracja
oraz pierwsze polskie instytucje publiczne. Pomimo nowych okoliczności niemieccy mieszkańcy tego miasta
nie zapomnieli o swojej małej ojczyźnie i już w 1956 r.
w Herfordzie założyli organizację skupiającą landsberczyków deklarujących chęć współpracy i przyjaźni z nowymi mieszkańcami. 30 stycznia 1995 r. miały miejsce
pierwsze obchody Dnia Pamięci i Pojednania. Odbyło się
wówczas wspólne nabożeństwo ekumeniczne w kościele pw. Świętego Antoniego i Stanisława, zwanym przez
mieszkańców Landsberga „kościołem zgody”.

Jak będzie wyglądał Dzień Pamięci i Pojednania
w tym roku? 30 stycznia przed południem, w Filharmonii Gorzowskiej, młodzież gorzowskich szkół spotka
się z byłymi mieszkańcami Landsberga. Będzie okazja
do poznania się, zadawania pytań, a także wysłuchania
ciekawej prelekcji. O godz. 13.00 na placu Grunwaldzkim
przedstawiciele Gorzowa, Herfordu oraz Fundacji Brandenburg symbolicznie uderzą w Dzwon Pokoju. O godz.
17.00 w Spichlerzu otwarta zostanie wystawa pn. „Życie
codzienne w dawnym Gorzowie”. Wystawa będzie ekspozycją stałą. Obchody zakończą się w Filharmonii Gorzowskiej wspólnym koncertem symfonicznym orkiestr
z Gorzowa i Herfordu. Koncert pn. „Ocalić od zapomnienia” rozpocznie się o godz. 19.00. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gorzowa do włączenia się w obchody
tegorocznego święta.

Dzień Pamięci i Pojednania jest wśród gorzowian
wciąż mało znany. Aby rozpowszechnić jego ideę, został
przygotowany konkurs internetowy. Przez trzy kolejne
środy stycznia, począwszy od 7 stycznia 2015 r., będą
pojawiały się artykuły na temat rodzin landsberskich,
które na przełomie XIX i XX wieku wywarły – widoczny

Emilia Cepa
Wydział Kultury i Promocji
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Źródło: Zysnarski Jerzy, „Encyklopedia Gorzowa”,
Gorzów Wlkp., Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., 2007, ISBN
978-83-7208-030-1

Aglomeracja gorzowska
Gmina Zwierzyn

Atrakcje
dla każdego
Gmina Zwierzyn położona jest w północno
wschodnim krańcu województwa lubuskiego
oraz południowo-zachodniej części powiatu strzelecko-drezdeneckiego.  Gminę zamieszkuje 4.434 mieszkańców w 13 wsiach.

Fot. UG Zwierzyn

teresowaniem wśród wędkarzy, gdyż jest regularnie zarybiane.
Oprócz walorów przyrodniczych gmina Zwierzyn ma
do zaproponowania coś jeszcze. Ciekawym elementem
są schrony z niemieckiej linii fortyfikacyjnej. Występują one w większości po obu stronach nasypu kolejowego na terenach prywatnych. Znajduję się tu 27 obiektów bojowych oraz kilkanaście
urządzeń inżynieryjnych (zapory drogowe, kolejowe oraz śluzy wodne). Można tu spotkać budowle typu Regalbau, a także schrony – skrytki
amunicyjne, rampy przeładunkowe, a na wzniesieniach punkty obserwacyjne. Wiele obiektów
wybudowano bardzo blisko gospodarstw.

Herb Gminy Zwierzyn

Obszar gminy zajmuje niewielki fragment Kotliny Gorzowskiej, która jest częścią Pradoliny Noteci.
Południową granicę gminy na całej długości wyznacza prawy brzeg Noteci, północną natomiast
ciąg pagórków czołowo-morenowych Pojezierza Myśliborskiego, które należą już do Pojezierza Pomorskiego.

wersja pierwsza
Wyobrażenie byka/tura bardzo zbliżone do wersji w herbie Meklemburgii

Przez środek gminy biegnie równoleżnikowo linia kolejowa Kostrzyn-Krzyż, zapewniająca
dogodne połączenie z Poznaniem, Piłą i Szczecinem. Na terenie gminy funkcjonują trzy stacje
kolejowe: w Górkach, Sarbiewie i Zwierzynie (Strzelce
Krajeńskie Wschód). Gmina jest gminą typowo rolniczą,
a rolnicy najczęściej specjalizują się w hodowli bydła
i mleczarstwie.
KOLORYSTYKA

tarcza herbowa: pole srebrne
C 0%, M 0%, Y 0%, K 0%
złoty: rogi i środek róży
C 0%, M 15%, Y 100%, K 0%

czerwony: płatki i listki róży, wargi i język byka
C 0%, M 100%, Y 100%, K 0%
czarny: głowa byka, obwódki róży i rogów
C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%
zielony: wypustki kwiatu róży
C 85%, M 10%, Y 100%, K 10%

W Przysiece znajduje się Jezioro Żwirka, które jest
największym zbiornikiem wód stojących na terenie gminy. Powierzchnia lustra wody wynosi 11 ha. Przy plaży
znajduje się stanica rowerowa, stojaki na rowery, ławki
i miejsce na ognisko. Jezioro to cieszy się dużym zain-

OPIS

Dużą atrakcją na terenie gminy jest Stadnina Koni
w Gościmcu. Położona na nadnoteckich łąkach w pradolinie Noteci. Na tym obszarze rozciągają się przepiękne
pastwiska i tereny do jazdy konnej. W gospodarstwie
prowadzona jest przede wszystkim hodowla koni małopolskich. Stadnina w swej ofercie posiada: naukę jazdy
konnej, treningi sportowe, wyjazdy w teren oraz jazdy
dla dzieci. Prowadzone jest również doradztwo hodowlane i treningi koni sportowych, rekreacyjnych i zaprzęgowych.

W polu srebrnymnym czarna głowa
byka/tura o rogach złotych, pomiędzy
którymi czerwona pięciopłatkowa róża
ze złotym środkiem i zielonymi
wypustkami. Warga górna byka
i wywieszony język czerwone.
Zęby byka srebrne obnażone.
Szyja tej samej barwy co głowa
z siedmioma frędzlami futra
skierowana w lewo.

Na terenie gminy znajdują się dwa gospodarstwa
agroturystyczne w Górkach Noteckich. Położone w niedalekiej odległości od jeziora oraz lasu zapewniają turystom wiele atrakcji. Przepiękna sceneria, spokój i cisza
to główne atuty obiektów. Miejsca te są przyjazne dla
grzybiarzy, myśliwych, wędkarzy i rodzin.
Ciekawe okolice i ukształtowanie terenu sprawiły, że
wyznaczono tu wiele szlaków pieszych i rowerowych.
Zapraszamy do odwiedzenia gminy.

Fot. UG Zwierzyn

Magdalena Jaroszek
Kierownik Referatu Ogólnego
Urząd Gminy Zwierzyn
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