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Po raz pierwszy uczniowie mogli skorzystać
z oferty przygotowanej specjalnie dla nich.
Kilka tygodni wcześniej wszyscy uczniowie
klas trzecich szkół gimnazjalnych zostali
zdiagnozowani w zakresie predyspozycji i
potencjalnych umiejętności przez specjalistów z Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych. W oparciu o wyniki diagnozy został stworzony zawodowy profil ucznia,
a ten pozwolił stworzyć dla uczniów indywidualną mapę zwiedzania targów.

Fot. Daniel Adamski

Fot. Bartłomiej Nowosielski

60. wystawców, w tym 30. przedstawicieli biznesu i szkoły ponadgimnazjalne, interaktywne stoiska oraz indywidualna mapa zwiedzania
- przez dwa dni, 21 i 22 lutego br. Gorzów był edukacyjną stolicą regionu. Halę sportową OSiR-u, podczas targów „Szkoły i pracodawcy”
odwiedziło setki młodych gorzowian.

Fot. Daniel Adamski

Targi Edukacyjne - fotorelacja

Fot. Daniel Adamski

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Targi to również idealny moment do rozmowy z gorzowskimi zawodowcami.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć zarówno
potencjalną szkołę, którą „za chwilę” wybiorą, a jednocześnie stanąć na wprost firm,
które mogą niedługo zaoferować im pracę.

Swoją ofertę prezentowały również gorzowskie licea.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Fot. Daniel Adamski

Podczas targów uczniowie mogli zapoznać
się z nowymi kierunkami, które od kolejnego
roku szkolnego dostępne będą w ofercie gorzowskich szkół.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Uczniowie mogli nie tylko poczytać informacje, ale również zobaczyć konkretny produkt
lub uruchomić maszynę, urządzenie, czy
wykonać doświadczenie.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Aby uatrakcyjnić targi i uniknąć stoisk typu
„baner-folder” organizatorzy zadbali o to,
aby prezentacje zarówno szkół, jak i firm
były interaktywne.

Na targach odbył się również panel dyskusyjny, podczas którego przeprowadzona
została krótka ankieta interaktywna wśród
uczestników, która miała odpowiedzieć „na
żywo” na kluczowe kwestie i dylematy związane z edukacją zawodową i rolą pracodawców.

Cel organizatorów został osiągnięty. Uczniowie zdobyli wiedzę, potrzebną im do podjęcia jednej z najważniejszych decyzji w ich
zawodowym życiu.
Ewelina Chruścińska-Jackowiak
Wydział Promocji i Informacji
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Centrum
Edukacji
Zawodowej
coraz bliżej

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzów Wlkp. przydzielenie
środków finansowych na lata 2014-2020
wynosi 213.441.736,58 zł. Aby rozdysponować te pieniądze, dotychczas ogłoszono
jedenaście konkursów oraz jeden nabór
w trybie pozakonkursowym na łączną kwotę 104.670.635,19 zł. Rozstrzygnięto dziewięć naborów, a w ramach kolejnych trzech
trwa ocena wniosków. Podpisano 9 umów
o wartości dofinansowania ze środków
unijnych, wynoszącej 49.815.615,76 zł. To
23,34% dostępnej alokacji.
Lista projektów Miasta Gorzów Wlkp., w ramach których podpisane są umowy:
1. Przebudowa ul. Kostrzyńskiej – kwota
dofinansowania (kw): 26 178 536,28 zł
2. System ścieżek rowerowych w Gorzowie
– kw: 4 541 469,69 zł
3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
miasta Gorzowa Wlkp. – Plac Nieznanego
Żołnierza – kw: 4 411 633,07 zł
4. Kształtowanie kompetencji kluczowych
na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF
Gorzowa Wlkp. – kw: 6 365 318,07 zł
5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. – kw: 1 594
909,69 zł.
6. Zawodowcy w Gorzowie – kw: 2 901
331,21 zł
7. Unijne przedszkolaki w Gorzowie – kw: 1
699 937,05 zł
8. Efektywność energetyczna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Santok
– kw: 1 721 892,05 zł
9. Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa
Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap I – kw: 400 588,65 zł.
W trakcie oceny jest dwanaście projektów
z zakresu efektywności energetycznej, edukacji przedszkolnej oraz zasobów kultury
i dziedzictwa kulturowego. W najbliższym
czasie ZIT Gorzów Wlkp. planuje złożenie
projektu pn. „Centrum Edukacji Zawodowej
przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp.
w ramach Centrum Edukacji Zawodowej
i Biznesu” oraz zakontraktowanie go do
końca I kwartału br. Kwota dofinansowania
z RPO tego projektu to ok. 28 mln zł. Ponadto, w 2017 roku zaplanowano ogłoszenie
kolejnych jedenastu konkursów o łącznej
kwocie ok. 74 mln zł. Do końca tego roku
możliwe jest zakontraktowanie środków finansowych na poziomie 70-80% dostępnej
alokacji.
Wydział Promocji i Informacji
na podstawie informacji z www.lubuskie.pl

Zawodowcy w Gorzowie
– Bo szycie jest fajne…
Kto z nas nie korzysta lub nie korzystał z usług krawca lub krawcowej? Prawie każdy. Prawie każdy
zgodzi się więc z tezą postawioną
przez Wall Street Journal, iż „krawiectwo to sekret dobrze ubranych”. Bo mistrz krawiecki zna
krój, wie jak skorygować wady sylwetki, a na to składa się kilka grubych podręczników. Kiedyś krawcowe miały ręce pełne roboty. Po
zmianie ustroju pojawiły się tanie
rzeczy z „sieciówek” i zawód został
zepchnięty na margines. Obecnie
mamy do czynienia z jego reaktywacją. O wyborze zawodu, jego
ciemnych i jasnych stronach opowiada krawcowa Anita Karlicka.

i stwarza ciągle nowe możliwości. Jestem
zadowolona z wyboru zawodu, szczególnie
gdy widzę zadowolone klientki, którym sprawiam dużo radości tym, że mogą założyć na
siebie coś oryginalnego, uszytego wyłącznie
dla nich.

Jak zaczęła się Pani przygoda z krawiectwem?

Dziękuję za rozmowę.

A jakieś ciemne strony krawiectwa…
Oczywiście, że są. Czasami praca jest rutynowa i wyczerpująca, wszystko zależy od zlecenia. Ale później pojawiają się klienci otwarci
na nowości, na moje pomysły, zaskakują także
swoimi. To wynagradza wszystkie niedogodności. A najfajniejsza jest radość tworzenia.
Jeśli mogłaby Pani wybrać jeszcze raz swój
zawód, również zdecydowałaby się Pani na
krawiectwo? Może byłoby to coś innego?
Myślę, że gdybym miała wybierać, to znowu
wybrałabym ten zawód, bo on stawia przede
mną ciągle nowe wyzwania, daje możliwość
tworzenia. Tworzenia nowego i oryginalnego.

Odkąd sięgam pamięcią, zawsze interesowałam się modą. Kiedy nadszedł czas wyboru
zawodu, nie wahałam się. Od razu podjęłam
decyzję i trafiłam do technikum odzieżowego
w Drezdenku.
Czyli to w szkole uzyskała pani szlify krawieckie? Jak wspomina Pani ten czas?
Tak, to w szkole nauczyłam się wszystkiego.
Wykładowcy duży nacisk kładli na dokładność
projektowania i staranne wykonanie każdej
rzeczy. Nie było łatwo, bo to nauczyciele z czasów „starej szkoły krawieckiej”. A jak wiadomo, kiedyś u krawca zamawiali ubrania ludzie
z tzw. „elity”, czyli wszystko musiało być uszyte z najwyższą starannością. Czasami było
ciężko, ale jak coś daje satysfakcję i wiemy, że
właśnie to chcemy robić, to pokonamy wszystkie trudności.
Krawiectwo to część Pani życia. Co ono dla
Pani znaczy? Czym jest dla Pani?
Krawiectwo daje mi satysfakcję z możliwości
projektowania i wdrażania nowych pomysłów.
Moda jest bardzo zmienną dziedziną życia

Fot. archiwum prywatne Anity Karlickiej

Do 10 marca zostanie złożony
wniosek o dofinansowanie Centrum Edukacji Zawodowej w ramach tzw. ZIT-ów. Umowa powinna być podpisana do końca marca.
W sprawie harmonogramu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach ZIT
Gorzów Wlkp. z marszałek województwa Elżbietą Polak spotkał
się 16 lutego prezydent Gorzowa
Jacek Wójcicki.

Estera Kurz
Wydział Promocji i Informacji
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W styczniu zostały podpisane ustawy wprowadzające reformę edukacji w Polsce. To Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe. Samorządy mają czas do końca marca, by dostosować sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Wytnij, jeśli masz małe dzieci

Gorzów gotowy do reformy edukacji



Rusza
nabór do
przedszkoli
1 marca rusza nabór do
gorzowskich przedszkoli.
Rodzice i opiekunowie mają
czas do 15 marca na złożenie w przedszkolu I wyboru
wypełnionych kart rekrutacyjnych.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Kartę można pobrać na stronie www.
edu.gorzow.pl w zakładce E-nabór
do przedszkoli, na stronach internetowych placówek przedszkolnych
lub bezpośrednio w przedszkolach.
Wypełnioną kartę należy dostarczyć
do przedszkola I wyboru do 15 marca. W karcie rodzice zaznaczają placówkę przedszkolną II i III wyboru.

- Gorzów jest gotowy na realizację reformy
oświatowej. Przygotowywaliśmy się do niej
dużo wcześniej, w połowie ubiegłego roku,
z tego względu, że Gorzów przechodzi także
przez zmiany demograficzne. Mamy plan na
przeprowadzenie reformy – zapewniał prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki podczas konferencji prasowej, która odbyła się 14 lutego.
- Mamy w Gorzowie szesnaście gimnazjów,
które zakończą swoją działalność do 31
sierpnia 2019 r. Trzy z nich będą przekształcone w szkoły podstawowe. To Gimnazjum
nr 7 i Gimnazjum nr 9 oraz gimnazjum dla
dorosłych uczniów uczących się w systemie
OHP. Dziewięć gimnazjów zostanie włączonych w szkoły podstawowe. Cztery gimnazja
zostaną wygaszone do 31 sierpnia 2019 r.
Od początku informowaliśmy, że reforma ta
jest rozłożona w latach. Zmiany mogą budzić
kontrowersje, ale póki co są przyjmowane
w miarę pozytywnie – mówił dyrektor wydziału edukacji Eugeniusz Kurzawski podczas
konferencji.
Reforma rozpocznie się 1 września 2017 r.
W nowym systemie oświaty funkcjonować
będą 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie
licea ogólnokształcące, 5-letnie technika,

a w miejsce zasadniczych szkół zawodowych
powstaną dwustopniowe szkoły branżowe.
Jednym ze skutków reformy jest przeorganizowanie systemu zatrudnienia nauczycieli. Eugeniusz Kurzawski zapewnia, że w pierwszym
etapie wdrażania reformy ruchów kadrowych
nie będzie zbyt wiele; będą przesunięcia etatów. Zaznacza, że Miasto robi wszystko, by
maksymalnie ograniczyć to zjawisko.
W związku ze zmianą sieci szkół powstaną
nowe granice obwodów niektórych szkół podstawowych. Zmiany będą dotyczyły przede
wszystkim uczniów klas pierwszych, którzy
od września br. rozpoczną naukę w szkołach
podstawowych.
15 lutego, podczas nadzwyczajnej sesji, radni
podjęli uchwałę intencyjną w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. do
nowego ustroju szkolnego, Projekt nowej sieci szkół został przekazany do zaopiniowania
przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Po uzyskaniu pozytywnej opinii nowa sieć zostanie
poddana pod głosowanie podczas marcowej
sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji

Janusz Hwozdyk, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3:
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 17, Gimnazjum nr 3 oraz III Liceum Ogólnokształcące. Gimnazjum i liceum są w jednym budynku.
Po reformie szkoła podstawowa będzie znajdowała się w budynku przy ul. Warszawskiej
18, a liceum – przy ul. Warszawskiej 19. Racjonalnym jest pozostawienie ich teraz w tych
samych miejscach. Zmiany będą miały miejsce w zatrudnieniach nauczycieli. Sytuacja
jest jednak dość bezpieczna. Groźba redukcji zatrudnienia jest wykluczona. W przypadku
nauczycieli gimnazjum, klasy I i II gimnazjum przekształcą się w klasy 7 i 8 szkoły podstawowej. Również baza będzie dostosowywana do nowych klas. Chcemy, żeby sytuacja
związana z przekształceniem szkół przebiegała bardzo spokojnie.
Projekt nowej sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
znajdziecie na www.gorzow.pl

Ponadto na stronach internetowych
przedszkoli oraz na www.edu.gorzow.pl w ważnych informacjach
dla rodziców znajdują się zasady rekrutacji do przedszkoli oraz terminy
i kryteria rekrutacji.
21 marca zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych do placówek przedszkolnych I, II i III wyboru. Uwaga! Zakwalifikowanie dziecka
nie jest równoznaczne z przyjęciem
go do przedszkola. Koniecznie, najlepiej bezpośrednio po opublikowaniu list, należy potwierdzić pisemnie
wolę zapisania dziecka do placówki,
w której zostało przyjęte.
3 kwietnia przedszkola opublikują
listy dzieci przyjętych, czyli tych, których rodzice potwierdzili pisemnie
wolę zapisania dziecka. Dla rodziców, których dzieci nie dostaną się
do żadnego z trzech wskazanych
przedszkoli, 5 kwietnia odbędzie się
rekrutacja uzupełniająca. Wtedy rodzice będą mogli zapisać dziecko do
przedszkola, w którym będą wolne
miejsca.
Wydział Edukacji
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Nabór do
żłobków
miejskich
1 marca ruszył nabór do żłobków miejskich. Potrwa on do
31 marca. Naborem do żłobków objęte są dzieci w wieku
od ukończenia 20. tygodnia
życia do 3. roku życia.

Szczegółowe informacje umieszczone są na stronach internetowych
żłobków miejskich oraz bezpośrednio w placówkach:
Żłobek Miejski nr 1, ul. Wróblewskiego 50
http://www.zlobki-gorzow.pl/jedynka/
Żłobek Miejski nr 2, ul. Obotrycka 1
http://www.zlobki-gorzow.pl/dwojka/
Żłobek Miejski nr 3, ul. Słoneczna 10
http://www.zlobki-gorzow.pl/trojka/
Żłobek Miejski nr 4, ul. Maczka 23
http://www.zlobek-gorzow.pl/

marzec 2017

Dzięki projektowi zdobywają
kompetencje
Prawie 8.200 uczniów oraz ponad 300 nauczycieli zostało objętych
wsparciem w ramach projektu „Kształtowanie kompetencji kluczowych
na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”
W ramach projektu od października ub.r. do stycznia br. odbyły się m.in. zajęcia z wykorzystaniem
Internetu, których realizatorem jest partner
– firma Profi Biznes Group. Ponad 300 uczniów
otrzymało kody dostępu do platformy edukacyjnej i rozpoczęło kształcenie językowe metodą
e-learningu, a 45 uczniów rozpoczęło zajęcia na
platformie edukacyjnej: Kreowanie wizerunku na
rynku pracy. W ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów odbywają się zajęcia metodą mieszaną Blended Learning. Przeprowadzono wśród ponad 1.300 uczniów test na odległość,
jako część badania Indywidualny Plan Działania.
Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych metodą eksperymentu w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym. Niebawem
zajęcia rozpoczną się w Laboratorium Wyobraźni
w Poznaniu oraz w Centrum Naukowym Eureka
w Szczecinie. W czasie ferii zimowych, podczas
kilkudniowego pobytu w Berlinie, uczniowie doskonalili posługiwanie się językiem niemieckim
metodą Total immersion.

Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z oferty żłobków niepublicznych, zarejestrowanych w Rejestrze
żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonym przez Prezydenta Miasta
Gorzowa Wlkp. Żłobki, które zawarły
umowy z Miastem, to:
Żłobek Maluszek Okruszek, Anna Mazgaj
ul. Podmiejska Boczna 11
Żłobek Chatka Puchatka, Jacek Kurowski
ul. Saska 8
Kolorowe Motyle Sp. z o.o.
ul. Dekerta 53
Żłobek Kraina Kubusia Puchatka,
Małgorzata Łazor
ul. Owocowa 2A
Żłobek Nibylandia, Agnieszka Cwojdzińska, Radosław Maciejewicz s. c.
ul. Folwarczna 10

Rejestr wszystkich placówek sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 dostępny jest pod adresem:
http://www.eurzad.gorzow.
pl/index.php?action=24
Szczegółowych informacji udzielają
dyrektorzy żłobków.
Wioleta Szymczak
Wydział Spraw Społecznych

Rejestr dostępny jest
na stronie www.gorzow.pl
w zakładce sprawy
społeczne / opieka nad
dziećmi do lat 3.

W ramach projektu odbywają się także zajęcia
ułatwiające pokonywanie barier w dostępie do
rynku pracy. Aby były jak najlepiej dopasowane do
potrzeb konkretnego ucznia, poprzedzone zostały
badaniem w kierunku wykrywania wad postawy
za pomocą urządzenia Sensor Hipokratesa. Po
zakończeniu zajęć badanie zostanie powtórzone,
aby ocenić efektywność zastosowanych ćwiczeń
korekcyjnych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli z uprawnieniami do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.
Szesnastu nauczycieli uczestniczy w kursie psychoedukacji i coachingu, który umożliwi uzyskanie międzynarodowego certyfikatu. Dwudziestu
nauczycieli otrzymało specjalistyczne karty – licencjonowane narzędzie Change your mind jako
innowacyjną metodę do pracy z uczniem w zakresie emocji, kreatywności i twórczego myślenia.
Nauczyciele ci szkolą się na platformie edukacyjnej. Poza tym nauczyciele będą doskonalić swój
warsztat pracy w związku z postępującą cyfryzacją szkół w zakresie posługiwania się technologią
informacyjno-komunikacyjną,
indywidualizacji
pracy z uczniem, stosowania metody eksperymentu w pracy z uczniem, a także rozwiną posiadane umiejętności nauczyciela-wychowawcy
i odbędą trening zapobiegania agresji.
Liderem projektu jest Miasto Gorzów Wlkp.; obszar
wsparcia to Miejski Obszar Funkcjonalny: Gorzów
Wlkp. i cztery ościenne gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Santok. Projekt jest dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w Regionalnym Programie Operacyjnym
– Lubuskie 2020 – ZIT Gorzów Wielkopolski, w ramach Osi priorytetowej 8.Nowoczesna Edukacja.
Zrealizowane zajęcia projektowe:
- kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy (ponad 2.000 godzin),
- nauczanie metodą eksperymentu (ponad 500
godzin),
- indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ok. 3000 godzin),
- technologie informacyjno-komunikacyjne (84
godziny).
Małgorzata Pruszkowska
Wydział Edukacji

Badanie ewaluacyjne wad postawy za pomocą urządzenia Sensor
Hipokratesa w Zespole Szkół nr 13; fot. Iwona Rzepecka-Deluga ZS
nr 13

Rodzicu, powierzaj opiekę nad
dzieckiem sprawdzonej placówce
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. przypomina, aby
przed wybraniem placówki opieki nad dziećmi do
lat 3 sprawdzić, czy jest ona wpisana do Rejestru
żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego
przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
Placówka wpisana do tego rejestru jest corocznie
kontrolowana. Pracownicy urzędu miasta sprawdzają m. in. liczbę opiekunów w żłobku / klubie
dziecięcym, ich kwalifikacje oraz warunki i jakość świadczonej opieki. Ponadto każdy żłobek /

klub dziecięcy przed wpisaniem do rejestru musi
spełnić wszystkie normy Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Inspektoratu Sanitarnego.
To ważne, aby zapewnić swojemu maluchowi
właściwą opiekę, najlepiej w sprawdzonych placówkach, ponieważ to właśnie na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za wybranie miejsca
bezpiecznego i godnego zaufania.
Wioleta Szymczak
Wydział Spraw Społecznych
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Prawdopodobnie najtańsze
miejskie działki w kraju
Gorzów ma pomysł na tanie budownictwo. Program „Tania działka budowlana” został przygotowany specjalnie z myślą o naszych mieszkańcach. To zachęta, by marzenia o własnym domu zrealizować właśnie
w Gorzowie. Program od początku cieszy się dużym zainteresowaniem.
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Informacje o lokalizacji
i atrakcyjności terenów
W ramach programu „Tania działka budowlana” przeznaczonych zostało 108 działek,
położonych w czterech kompleksach przy
ulicach: Pełczyckiej, Granicznej, Rodła – Kowalskiego oraz Ludowej, do zbycia w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Działki posiadają
regularny kształt, położone są na płaskim
terenie, w obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i stanowią uzupełnienie istniejących osiedli mieszkaniowych.
Dla wszystkich tych kompleksów obowiązują miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, które określają szczegółowy sposób ich zagospodarowania.

Fot. Łukasz Kulczyński

Kompleks przy ul. Pełczyckiej
– obejmuje 6 działek o pow. od 885 m2 do
1.290 m2 z bezpośrednim dostępem do
drogi publicznej, uzbrojonych w sieć energetyczną i wodociągową. Sieć kanalizacji
sanitarnej przewidziana jest do realizacji
w latach 2018-2020, sieć gazowa istniejąca
w ul. Szczecińskiej i przyległej ul. Koszalińskiej.

Co to jest program „Tania działka budowlana”?

Przykładowa symulacja

Program polegać będzie na oddaniu w użytkowanie wieczyste działki gruntu pod budowę domu
jednorodzinnego. Oddanie w użytkowanie wieczyste nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego
na 99 lat. Pierwsza opłata z tytułu oddania działki
gruntu w użytkowanie wieczyste wynosić będzie
15% ceny działki wylicytowanej w przetargu i płatna będzie przed zawarciem umowy notarialnej.

Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu 65.000 zł.

Cel programu „Tania działka budowlana”
Liczba mieszkańców naszego miasta ma tendencję malejącą. Możliwość nabycia gruntu i jego
zabudowy w ramach programu „Tania działka budowlana” stanowić ma zachętę do osiedlania się
w naszym mieście nowych osób oraz ma zapobiec
osiedlaniu się w gminach ościennych mieszkańców Gorzowa Wlkp. chcących posiadać własny
dom.
Do kogo skierowany jest program?
Program skierowany jest do osób, które chciałyby
mieć swój dom. Preferencyjne warunki nabycia
działki (płacimy 15% ceny działki wylicytowanej
w przetargu) pozwolą na przeznaczenie zgromadzonych funduszy na jej zabudowę. Ponadto
z programu będą mogły skorzystać osoby, których
dochody nie są wystarczające na zakup nieruchomości od dewelopera lub w obrocie wtórnym.
Nabywcy nieruchomości w ramach programu
będą musieli spełnić następujące warunki:
- rozpoczęcie zabudowy w terminie 2 lat i wybudowanie budynku mieszkalnego zgodnie z przepisami prawa,
- zgłoszenie budynku do użytkowania i do opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
- zameldowanie i zamieszkanie w terminie 4 lat
od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa
użytkowania wieczystego.
Po spełnieniu powyższych warunków, nabywcy
nieruchomości będą mogli wykupić na własność
działkę oddaną w użytkowanie wieczyste z zastosowaniem 75% bonifikaty od ceny sprzedaży.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu 75.000 zł.
Pierwsza opłata z tytułu oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w wysokości 15%
ceny nieruchomości wylicytowanej w drodze przetargu, płatna przed zawarciem umowy notarialnej, to
11.250 zł.
Opłaty roczne w wysokości 1% ceny nieruchomości
ustalonej w przetargu to 750 zł.
Po spełnieniu warunków, użytkownik wieczysty uzyska prawo do nabycia gruntu na własność z 75% bonifikatą:
wartość prawa własności nieruchomości 75.000 zł
wartość prawa użytkowania wieczystego 65.000 zł
Różnica praw 75.000 zł – 65.000 zł = 10.000 zł.
Po zastosowaniu 75% bonifikaty do zapłaty pozostaje
kwota 2.500 zł.
Całkowity koszt działki przy wykupie na własność po
4 latach: 11.250 zł + 4 x 750 zł + 2.500 zł = 16.750 zł.
W efekcie nabywcy za działkę zapłacą 16.750 zł,
zamiast 75.000 zł.
Zaoszczędzono 58.250 zł

Przy sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej
w użytkowanie wieczyste na własność, wartość
prawa
własności i użytkowania
wieczystego wyceniane są przez
rzeczoznawcę majątkowego na dzień
złożenia wniosku.

* Symulacja ta ma wyłącznie charakter poglądowy, ponieważ na dzień jej sporządzenia
nie można przewidzieć zmian i trendów na rynku nieruchomościami.

Kompleks przy ul. Granicznej
– obejmuje 28 działek o pow. od 625 m2
do ok. 2.920 m2. Kompleks położony jest
w odległości ok. 3 km od centrum miasta.
Uzbrojenie istniejące w ul. Granicznej to
sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa
oraz w części kanalizacja sanitarna. Uzbrojenie pozostałych działek wymaga budowy
infrastruktury w drogach dojazdowych
oraz budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej.
Czas niezbędny na realizację infrastruktury,
wskazany przez gestorów sieci, to od 8 do
16 miesięcy.
Kompleks przy ul. Rodła-ul. Kowalskiego
– obejmuje 35 działek o pow. od 744 m2 do
1.353 m2. Pełne uzbrojenie obejmujące sieć
energetyczną, wodociągową, kanalizacji
sanitarnej oraz w części gazowej – zlokalizowane jest w ul. Kowalskiego. Uzbrojenie
pozostałych działek w ul. Rodła wymaga
budowy infrastruktury. Według gestorów
sieci, czas niezbędny na ich realizację to od
8 do 16 miesięcy.
Kompleks przy ul. Ludowej
– obejmuje 39 działek o pow. od 1.000 m2 do
2.500 m2. Uzbrojenie działek wymaga budowy infrastruktury, która znajduje się w ul.
Ludowej w odległości 150 m – sieć gazowa
i 250 m – sieć wodociągowa i energetyczna. Według gestorów sieci, czas niezbędny
na realizację infrastruktury to od 8 do 16
miesięcy.
Pierwszy przetarg odbędzie się na przełomie kwietnia i maja.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku
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Dlaczego organizujemy
konsultacje konsultacji?
Z Anną Bonus-Mackiewicz, dyrektorem Biura Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., rozmawia Emilia Cepa.

Po okresie rozmów z mieszkańcami, pracy nad statystykami, strategiami, mapami
i innymi dokumentami powstał
Gminny Program Rewitalizacji Gorzów 2025+. Ruszyły
też pierwsze zapisane w nim
przedsięwzięcia. Co w związku z tym czeka nas w najbliższym czasie?
Jednym z kroków będzie powołanie
Komitetu Rewitalizacji. Co to takiego? To grupa złożona z interesariuszy rewitalizacji (ramka), która jest
łącznikiem pomiędzy mieszkańcami
a urzędem w sprawach związanych
z rewitalizacją. Najbliższe lata będą
dla Gorzowa okresem wielu zmian
w przestrzeni miasta, ale i w jakości
życia gorzowian. Stoimy więc przed
wyzwaniem, które wymaga zaangażowania nie tylko urzędników, ale
i mieszkańców. Zadaniem komitetu
będzie dostarczanie opinii i stanowisk,
które mają pomóc miejskim władzom
w prawidłowym ukształtowaniu przebiegu procesu rewitalizacji.
Już na wiosnę zaplanowane jest rozpoczęcie prac na zaprojektowanym
z mieszkańcami „Kwadracie”. Choć
na prawdziwe ożywienie serca miasta będziemy musieli poczekać, to
pierwsze efekty wspólnej pracy pojawią się już niedługo.
Więcej informacji nt. rewitalizacji na
stronie www.gorzow.pl pod przyciskiem PROGRAM REWITALIZACJI.
Anna Pękalska

Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Interesariuszami rewitalizacji
zgodnie z ustawą są:
· mieszkańcy obszaru rewitalizacji
· mieszkańcy pozostałych części
miasta,
· przedsiębiorcy,
· przedstawiciele organizacji
pozarządowych
· właściciele i zarządcy nieruchomości z obszaru rewitalizacji,
· przedstawiciele władzy publicznej realizujących na obszarze
rewitalizacji uprawnienia Skarbu
Państwa
· przedstawiciele Urzędu Miasta
bądź miejskich jednostek organizacyjnych lub spółek miejskich

Fot. Daniel Adamski

Wspólnie
znaczy lepiej

Wkrótce miną dwa lata od powołania Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji. Co udało się
osiągnąć w tym czasie?
Kamieniem milowym działalności Biura jest przede wszystkim udział w „Konsultacjach z zasadami”, czyli w opracowaniu Miejskiego Kodeksu
Dialogu, na którym pracujemy do dziś. Kodeks
został ubrany w odpowiednie akty wykonawcze
tak, aby mógł być realnie wdrażany. Co najważniejsze, wszystkie zasady tego dialogu i to, jak on
funkcjonuje, zostały wypracowane przez samych
mieszkańców.
Czym jeszcze warto się pochwalić?

stawicieli wszystkich klubów radnych w Radzie
Miasta oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ważny był też sposób wyboru do grupy;
każdy mógł się zgłosić. Regulamin, który powstał
w wyniku prac, trochę wywrócił do góry nogami
dotychczasowe zasady budżetu obywatelskiego.
Regulamin poddajemy corocznej ewaluacji. Przyglądamy się, co wyszło, a co nie i każdego roku
wprowadzamy zmiany. Zmiana, która jest od tego
roku, jest rewolucyjna w skali kraju. Telefony się
urywają i jestem proszona, żeby opowiedzieć
o tym szerzej.
Na czym polega rewolucyjność tej zmiany?

Kolejnym kamieniem milowym było rozpoczęcie
prac nad uporządkowaniem i włączeniem mieszkańców w budżet obywatelski. Został stworzony
regulamin tego budżetu. Opracowała go grupa
ponad 40 osób: mieszkańców, urzędników, przed-

Chodzi o to, że mieszkańcy podczas spotkań mogą
w drodze porozumienia wybrać, że nie chcą głosować nad poszczególnymi zadaniami, lecz wolą
je przedyskutować i zdecydować, które warto połączyć i na nie najpierw wydać pieniądze. Jesteśmy po pierwszym spotkaniu, na którym pewien

Budżet bardziej
obywatelski

gruntowych na Zakanalu. Zależało im na tym, by
100% kwoty przeznaczonej na rejon zostało wykorzystane. Nie chcieli też rywalizować podczas
głosowania.

Tegoroczna edycja przejdzie do historii nie tylko Gorzowa, ale także polskich budżetów obywatelskich. Niczym
w Porto Alegre, kolebce budżetu partycypacyjnego, mieszkańcy Zakanala
podczas debaty wybrali pomysł do realizacji, rezygnując przy tym z rywalizacji podczas powszechnego głosowania.

Przypominamy, że w ubiegłym roku, właśnie dwa
pomysły z Zakanala uzyskały najwięcej głosów
w skali wszystkich rejonów, ale na realizację
mógł liczyć tylko zwycięzca. Ostatecznie mieszkańcy wypracowali kompromis i wybrali pomysł
dotyczący zagospodarowania terenów. Natomiast w przyszłym roku chcieliby głównie rozmawiać o utwardzeniu dróg gruntowych. Wtedy
już będą znali dokładne koszty tych inwestycji.
Dzięki temu, w drodze porozumienia, znów wybiorą kolejne pomysły do realizacji.

Pierwotnie mieszkańcy Zakanala zaczęli rozmawiać o jedenastu pomysłach do Budżetu Obywatelskiego 2018. Jednakże, tworząc listę priorytetów, od razu skoncentrowali się na pomysłach,
które mają realne szanse na realizację i ich koszt
nie przekroczy 343.800 zł. Połączyli dwa projekty dotyczące zagospodarowania terenu przy ul.
Kobylogórskiej, Zbąszyńskiej, Krótkiej i Strażackiej. Długo też rozmawiali o utwardzeniu dróg

Przykład mieszkańców z Zakanala pokazuje, że
warto wziąć udział w spotkaniu i dyskusji o rozwoju naszej lokalnej społeczności. Jeśli nie możemy w nim uczestniczyć, można skontaktować
się z urzędnikami (tel. 95 7355 591 lub e-mail:
budzetobywatelski@um.gorzow.pl), by przedstawili nasz pomysł podczas spotkania. Aby było to
możliwe, musimy przesłać im skan wypełnionego prawidłowo formularza.

marzec 2017
pomysł został bardzo dobrze przyjęty. Decyzja
musi być jednak przyjęta przez aklamację. Ponieważ jedna osoba nie była pewna pomysłu, jej
głos przeważył, że projekt będzie jednak poddany głosowaniu. Niemniej jednak pomysł ten budzi
bardzo duże zainteresowanie. Mieszkańcy chcą
łączyć projekty, żeby jak najwięcej wspólnie zrobić w danym rejonie. Druga rzecz to wyłączenie
kategorii oświatowej z głosowania na projekty
rejonowe w ramach budżetu. Projekty rejonowe
i oświaty nie rywalizują już ze sobą. Taka rywalizacja jest dużym problemem budżetów obywatelskich w Polsce.

A dlaczego organizowane są konsultacje konsultacji?
Jeszcze podczas spotkań pod hasłem „Konsultacje z zasadami” mieszkańcy sami zasygnalizowali,
że chcieliby mieć wpływ na to, co będzie w danym
roku konsultowane, czyli na plan konsultacji. Nie
było przeszkód formalnych ani prawnych, żeby
takie rozwiązanie wprowadzić, więc taka forma
współpracy została przyjęta.

Oczywiście. Staramy się ulepszać i doskonalić
tę współpracę. Regularnie wysyłamy newsletter.
I tutaj mam apel do organizacji. Jeśli nie są jeszcze na liście mailingowej naszego newslettera,
a chciałyby go otrzymywać, zapraszamy żeby się
do nas zgłaszały. Informujemy w nim o ogólnopolskich i regionalnych konkursach dla organizacji
pozarządowych, o ważnych zmianach w prawie, które ich dotyczą; piszemy też, co się dzieje
w mieście, w czym mogłyby wziąć udział. Staramy się w miarę naszych możliwości organizować
dla nich szkolenia. Zapraszamy też osoby z zewnątrz, które takie szkolenia prowadzą. Głównie
chodzi o doskonalenie w sporządzaniu wniosków
o udzielenie dotacji. To jest temat, który ciągle
wymaga wsparcia, ponieważ często zmieniają się
wzory wniosków czy ofert. Staramy się podążać
za tymi zmianami i wspierać organizacje.

Poza tym, ludzie czasem myślą, że każda podejmowana przez nas forma dialogu z mieszkańcami to konsultacje. W rzeczywistości takich stricte
konsultacji społecznych jest niewiele.
Do udziału w jakich przedsięwzięciach mieszkańcy są zapraszani w tym roku?
Na pewno będziemy zapraszali do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji. Spotkanie warsztatowe z mieszkańcami już się odbyło, dlatego mogę
powiedzieć, że zainteresowanie tym tematem jest
duże i swoją chęć udziału w pracach komitetu
zgłaszają osoby, które naprawdę chcą pracować
i współdecydować w tym zakresie. Jest to o tyle
ważne, że jest to komitet, z którym będziemy pracowali przez najbliższych kilka lat.
Oczywiście zapraszamy mieszkańców do udziału
w spotkaniach dotyczących Budżetu Obywatelskiego, w trakcie których jesteśmy. Przed nami
jeszcze kilka spotkań w marcu.

Dodam jeszcze, że na pewno ważnym wydarzeniem dla całego miasta, nie tylko dla naszego
biura, było uchwalenie z końcem ubiegłego roku
Gminnego Programu Rewitalizacji. Jest to plan
działań na najbliższe lata, w ramach którego będziemy też mogli starać się o dotacje na szereg
przedsięwzięć.

Dziękuję za rozmowę.

Zapraszamy do udziału w tegorocznym budżecie
obywatelskim, szczególnie, że wysokość kwoty
przeznaczonej na szóstą edycję jest najwyższa
w porównaniu z poprzednimi. Mieszkańcy zde-

Fot. Kamil Bednarz

Jak zmieniła się świadomość mieszkańców
związana ze współdecydowaniem o mieście?

Oczywiście swój pomysł do Budżetu Obywatelskiego 2018 można zgłosić także drogą tradycyjną, tzn. składając formularz wraz z listą poparcia z 20 podpisami do 24 marca br. w kancelarii
Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 lub przesyłając skan wniosku na adres e-mail: budzetobywatelski@um.gorzow.pl.



ce ich problemy. Przykładem może być spotkanie,
które odbyło się w lutym, w sprawie zagospodarowania kwartału położonego między ulicami Mickiewicza, Dąbrowskiego, Słowackiego i Mieszka
I. Zainteresowanie było bardzo duże i mogliśmy
pewne kwestie wspólnie poruszyć i wyjaśnić.

Biuro Konsultacji współpracuje też z organizacjami pozarządowymi...

Na pewno ta świadomość jest większa niż jeszcze
dwa lata temu i ciągle rośnie. Wiadomo, że jest to
proces, który trwa. Na pewno sprawdzają się formy małego dialogu, czyli bezpośrednie spotkania
i rozmowy z mieszkańcami, poruszające nurtują-
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cydują o podziale 5.730.000 zł. Więcej szczegółów o Budżecie Obywatelskim 2018 znajdziemy
na www.gorzow.pl w zakładce Dialog Społeczny
oraz na Facebooku – wydarzenie Budżet Obywatelski 2018 oraz profil Przystań na konsultacje.
Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Harmonogram spotkań dyskusyjnych:
Wieprzyce – 2 marca, godz. 17.00,
Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Dobra 16
Staszica – 7 marca, godz. 17.00,
Klub u Szefa Spółdzielnia Mieszkaniowa Staszica,
ul. Chełmońskiego 8
Górczyn – 9 marca, godz. 17.00,
Spółdzielnia Mieszkaniowa Górczyn
(dawna Americana), ul. Czereśniowa 6
Osiedle Słoneczne – 14 marca, godz. 17.00,
Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II,
ul. Słoneczna 63
Dolinki – 16 marca, godz. 17.00,
Gimnazjum nr 9, ul. Zamenhofa 2a
kategoria oświatowa – 2 marca, godz. 10.00,
ZSO nr 2, ul. Przemysłowa 22
kategoria ogólnomiejska – 21 marca, godz. 17.00
– Przystań Sportów Wodnych, ul. Fabryczna 3

Zostaw 1%
w Gorzowie
Trwa okres składania zeznań
podatkowych (PIT). Do 2 maja
2017 r., wypełniając PIT, można
przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
Po raz kolejny zapraszamy mieszkańców do przekazania 1% lokalnym podmiotom. Pozwoli to wesprzeć prowadzoną przez nie działalność na rzecz
gorzowian w wielu obszarach, m.in.
pomocowej, ochrony zdrowia, kultury,
sportu czy nauki.
Gorzowskie organizacje pożytku publicznego działają dla dobra wszystkich
mieszkańców, stanowią nasz wspólny kapitał, w który warto inwestować.
Codzienne możemy obserwować ich
ciężką pracę. To one wspierają swoim
oddaniem osoby potrzebujące, starsze,
niepełnosprawne. Dbają o wychowanie
gorzowskiej młodzieży, zachęcają ją do
rozwijania swoich umiejętności i pasji.
Uczą nas wszystkich, jak nie być obojętnym na drugiego człowieka i otaczającą nas rzeczywistość.
Zaangażowanie, pracę i obecność gorzowskich organizacji pozarządowych
ze statusem pożytku publicznego możemy docenić, przekazując im 1% podatku, do czego serdecznie zachęcamy.
W 2016 r. mieszkańcy wsparli gorzowskie organizacje łączną kwotą
1.692.244,63 zł. Listę podmiotów, które
można wesprzeć w tym roku oraz instrukcję, jak przekazać 1% krok po kroku, znajdziecie na www.gorzow.pl
Monika Józwa
Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji

Maksymalne kwoty przeznaczone
na jedno zadanie wynoszą:
114.600 zł - na zadanie
ogólnomiejskie miękkie,
1.031.400 zł - na zadanie
ogólnomiejskie twarde,
1.146.000 zł
- na zadanie oświatowe,
343.800 zł
- na zadanie w rejonie.

12

nr 2 / 216

marzec 2017

Przewodnik
po urzędzie

Będzie kulturalnym sercem miasta
Zakochani w Gorzowie otrzymali – mam nadzieję – radosny, walentynkowy prezent. 14 lutego ogłosiliśmy konkurs na koncepcję przebudowy i rozbudowy „Przemysłówki” na potrzeby nowych siedzib Miejskiego
Ośrodka Sztuki i Miejskiego Centrum Kultury. Młodszym mieszkańcom
przypomnę, że w miejscu lokalizacji budynku stał kiedyś historyczny arsenał, obiekt o jak najbardziej militarnych konotacjach. Rozebrano go na
przełomie lat 60. i 70. XX wieku.

Architekt Miejski
Dariusz Górny
e-mail: dariusz.gorny@um.gorzow.pl
tel. 602 491 302
Biuro Egzekucji Administracyjnej
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: bea@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 740

ulicy Jagiełły. Oba powinny być wykorzystywane przez MOS i MCK do działań w otwartej
przestrzeni, a do tego muszą być stworzone
odpowiednie warunki. Istotnym elementem
projektów konkursowych, oprócz rozwiązań
kubaturowych, będzie zaproponowanie zmian
elewacji części istniejącej, w tym tak zwanego
wieżowca, aby całość nabrała spójnego i atrakcyjnego charakteru. Na marginesie warto powiedzieć, że część wysoka nie jest włączona
do ARSENAŁU KULTURY i nadal będzie pełnić
odrębne funkcje biurowe.

Biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów i Spraw Mieszkańców
ul. Orląt Lwowskich 1
e-mail: brk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 747
Biuro Zarządzania Systemami
Informatycznymi
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: bsi@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 545

Fot. Daniel Adamski

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

ARSENAŁ KULTURY, bo tak na potrzeby konkursu nazwaliśmy ideę stworzenia w tym
miejscu kulturalnego serca Gorzowa, ma
uzbroić centrum w nowy, twórczy potencjał
ożywiający najważniejszy rejon miasta, będący dziś w nie najlepszej kondycji.

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy
ul. Sikorskiego 5 pok. 4
e-mail: bhp@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 851

Konkurs polegać będzie na adaptowaniu
i przebudowie na potrzeby MOS-u i MCK-u
pomieszczeń niskiej, 2-kondygnacyjnej części, zajmowanej jeszcze niedawno przez bank
oraz piwnic, skrywających m.in. tyleż tajemnicze, co intrygujące skarbce bankowe. Dodatkowo, przyległy parking będzie zabudowany
nową częścią kubaturową, która powinna pozwolić na stworzenie obu instytucjom kultury
warunków do komfortowego funkcjonowania.

Straż Miejska
ul. Myśliborska 34
e-mil: ksm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 728
po godz. pracy UM - 697 662 343
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Kazimierza Wielkiego 1
e-mail: usc@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 891
Wydział Administracyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wad@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 663

Zabudowa uzupełni niekompletny kwartał,
a więc przyczyni się do uporządkowania przestrzeni, przywracając jej historyczne walory.
Przedmiotem konkursu jest również nowe
zagospodarowanie przyległych skwerów
– przed dawnym empikiem i przy

Wydział Audytu Wewnętrznego,
Kontroli i Analiz
ul. Myśliborska 34
e-mail: aka@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 862

Po formalnej rejestracji do końca lutego, zespoły projektowe będą miały czas do 6 czerwca na przygotowanie i złożenie prac konkursowych. Rozstrzygnięcie konkursu planujemy
na koniec czerwca i wtedy powinny rozpocząć
się prace nad dokumentacją techniczną. Po
pozyskaniu dofinansowania, nawet na poziomie 85% środków zewnętrznych, najpóźniej
w 2019 roku powinna rozpocząć się realizacja
inwestycji.
Mam wielką nadzieję, że nowy arsenał - ARSENAŁ KULTURY - rozpocznie pokojowy wyścig
zbrojeń w centrum naszego miasta tak, aby
osiągnęło ono potencjał nie odstraszania,
ale przyciągania do siebie mieszkańców Gorzowa.
Tego Państwu i sobie życzę.
Dariusz Górny
Architekt Miejski

Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
ul. Obotrycka 7
e-mail: wzk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 652
Wydział Budżetu i Rachunkowości
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wbr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 522

Fot. Daniel Adamski

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

Dla przygotowania tych ważnych dla miasta
zmian wybraliśmy formułę konkursu architektoniczno-urbanistycznego, mając świadomość, że rozstrzygnięcia przestrzenne,
dotyczące ścisłego centrum naszego miasta,
powinny być realizowane w trybie zapewniającym najwyższej jakości decyzje projektowe.
Konkurs to gwarantuje.

marzec 2017

Mamy otwarty i przyjazny urząd
Zmieniło się wszystko! Od 23 stycznia mieszkańcy mogą korzystać z wyremontowanej sali obsługi w Urzędzie Miasta. Oprócz współczesnych
standardów, oczy cieszą nowe rozwiązania estetyczne. Co najważniejsze, zadbano o udogodnienia, które znacznie usprawnią pracę i poprawią jakość obsługi.
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po urzędzie
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego
ul. Myśliborska 34
e-mail: wgt@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 763
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami i Majątku
ul.Sikorskiego 3-4
e-mail: wgm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 605
Wydział Inwestycji i Remontów Dróg
ul. Myśliborska 34
e-mail: wir@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 798

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Wydział Komunikacji
ul. Myśliborska 34
e-mail: wkm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 720
Wydział Kultury i Sportu
ul. Okólna 2
e-mail: wks@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 841

Sala obsługi została zaprojektowana wokół
centralnie umieszczonej strefy poczekalni,
tworzącej funkcjonalną przestrzeń. Wizualne powiększenie i doświetlenie wnętrza oraz
umieszczona w centralnej części naturalna
roślinność, w połączeniu z siedziskami typowymi dla założeń parkowych, tworzą przyjemną atmosferę.
Powstały stanowiska, dzięki którym wiele
spraw można załatwić teraz w jednym miejscu:
– wydział podatków i opłat – 2 stanowiska do
bezpośredniej obsługi,
– działalność gospodarcza – 4 stanowiska do
bezpośredniej obsługi: 2 stanowiska związane
z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 2 stanowiska dla ewidencji
działalności gospodarczej,
– wydział komunikacji – 2 stanowiska pracy
(rejestracja pojazdów, prawo jazdy),

– wydział spraw obywatelskich – 6 stanowisk
(przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu
osobistego i wydawanie dowodów; ewidencja
ludności – meldunki),
– kancelaria ogólna – 2 stanowiska.
Dla wygody interesantów i usprawnienia kolejności ich przyjmowania wprowadzono
elektroniczny system zarządzania kolejką.
Powstało też miejsce dla małych dzieci, czyli
mini plac zabaw. Jest także miejsce dla matek
z małymi dzieci.
Sala czynna od 7:30 do 17:00.
W piątek do 15:30
Od teraz sprawy ważne dla mieszkańców
będzie można załatwić w dogodnym czasie,
ponieważ sala obsługi jest czynna w systemie dwuzmianowym - od godziny 7:30 do
godziny 17:00 - od poniedziałku do czwartku,
a w piątki od godziny 7:30 do 15:30.
Bogumiła Popkowska / Wydział Administracyjny
Ewa Sadowska-Cieślak / Wydział Promocji i Informacji

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 Promocji i Informacji
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wpi@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 785
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wso@um.gorzow.pl
biuro dowodów osobistych
tel. 95 73 55 573
ewidencja ludności
tel. 95 73 55 512
Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26
e-mail: wss@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 801

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Wydział Strategii Miasta
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 835
Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Myśliborska 34
e-mail: wua@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 644
Wydział Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych
ul. Myśliborska 34
e-mail: zit@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 884
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Dyżury
Radnych

Nowe przepisy o rozwiązywaniu sporów
konsumenckich
10 stycznia br. weszły w życie przepisy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Przedsiębiorca, który odrzuci reklamację
konsumenta, będzie musiał poinformować go o możliwości rozwiązania
sporu pozasądowo.

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta spotykają się z mieszkańcami w Urzędzie Miasta Gorzowa
Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, I piętro, pok.
nr 217
Sebastian Pieńkowski
Okręg nr 5 (Górczyn)
Prawo i Sprawiedliwość
14 marca, godz. 15.30-16.30
e-mail:sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349
Wiceprzewodniczący

Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Ludzie dla Miasta
7 marca, godz. 15.30-16.30
e-mail: syskazbigniew@wp.pl
tel. 695 577 184
Robert Surowiec
Okręg nr 5 (Górczyn)
Platforma Obywatelska
21 marca, godz. 15.30-16.30
e-mail: r.surowiec@ecf.pl
tel. 95 73 55 540
Jan Kaczanowski
Okręg nr 3 (Staszica)
Gorzów Plus
28 marca, godz. 15.30-16.30
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540
Okręg nr 1 (Zawarcie)

Maria Surmacz
Prawo i Sprawiedliwość
15 marca, godz. 16.10-17.10
e-mail: mes.2008@wp.pl
tel. 601 175 531
Patryk Broszko
Gorzów Plus
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
Okręg nr 2 (Wieprzyce)

Paweł Ludniewski
Prawo i Sprawiedliwość
28 marca, godz. 14.00-15.30
oraz w biurze poselskim,
ul. Hawelańska 5
28 marca w godz. 11.00-12.30
w innych terminach po ustaleniu tel.
e-mail: p.ludniewski@wp.pl
tel. 603 901 992
Halina Kunicka
Platforma Obywatelska
e-mail: halinakunicka@tlen.pl
tel. 605 601 879
Jerzy Wierchowicz
Nowoczesny Gorzów
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: jerzywierchowicz@op.pl
tel. 603 942 739

Fot. archiwum prywatne Tomasza Gierczaka

Przewodniczący

Jakie prawa przysługują konsumentom?
W przypadku odrzucenia reklamacji przez
przedsiębiorcę, konsument może dochodzić
swoich roszczeń na drodze sądowej. Wiąże
się to jednak dla obu stron z licznymi formalnościami i kosztami, a samo postępowanie sądowe może trwać długo. Nowa ustawa
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich umożliwia rozwiązanie sporu
bez udziału sądu przy skorzystaniu z pomocy
neutralnej osoby trzeciej, która może pomóc
w zbliżeniu stanowisk, zaproponować rozwiązanie lub rozstrzygnąć spór.

Właściwymi podmiotami są m.in.:
• Koordynator do spraw negocjacji działający
przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki
– przy sporach z branży energetycznej
• Rzecznik Praw Pasażera Kolei – przy sporach z branży transportu kolejowego
• Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
– przy sporach z branży telekomunikacyjnej
i pocztowej
• Rzecznik Finansowy – przy sporach z branży finansowej
• Inspekcja Handlowa – przy pozostałych
sprawach, dla których nie został utworzony
odpowiedni podmiot sektorowy
Czego możemy żądać i na co możemy liczyć?
Konsument od podanych podmiotów może
oczekiwać:
• umożliwienia zbliżenia stanowisk stron,
np. poprzez mediację.
Strony samodzielnie wypracowują ugodowe,
najkorzystniejsze dla nich rozwiązanie. Wybrany przez nich mediator jedynie ułatwia
kontakt i wspiera ich w komunikacji – nie
ustala, kto ma rację i nie narzuca własnych
rozwiązań.
• zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację.
Zaangażowany w rozwiązanie sporu zewnętrzny podmiot zapoznaje się z problemem, a następnie proponuje konkretny sposób rozwiązania sporu. Strony mają prawo nie
zgodzić się z tą propozycją lub nie zastosować
się do niej.

Ustawa wprowadza rewolucyjne rozwiązania,
jeśli chodzi o ochronę praw konsumenta. Pozwala w sposób prostszy, szybszy i tańszy
rozwiązywać konflikty z konsumentami.
Z drugiej strony stwarza dla przedsiębiorców
szansę na rozwiązywanie problemów bez pogłębiania konfliktów z klientami oraz tworzenie dobrych relacji z nimi.
Gdzie się zwrócić się o pomoc, gdy przedsiębiorca odrzuci reklamację?
Gdy przedsiębiorca odrzuci reklamację, możemy zwrócić się o pomoc do podmiotu
uprawnionego do prowadzenia postępowania
w sprawach pozasądowego rozwiązywania
sporów konsumenckich.
Każdy przedsiębiorca ma obowiązek przy
odrzuceniu reklamacji przekazać informację,
czy wyraża zgodę na udział w takim postępowaniu wraz ze wskazaniem właściwego podmiotu uprawnionego.

• rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom
jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu
(sąd polubowny).
Spór rozstrzygany jest przez niezależnego arbitra. Wydany wyrok, przyznający rację jednej
ze stron, posiada taką samą moc prawną jak
wyrok sądu powszechnego. Strony mają obowiązek poddania się temu rozstrzygnięciu.
Tomasz Gierczak
Miejski Rzecznik Praw Konsumentów
i Spraw Mieszkańców
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Sto lat ratusza w Herfordzie

Fot. materiały urzędu miasta Herford

Setne obchody herfordzkiego ratusza były okazją do zaproszenia przedstawicieli miast partnerskich i bliźniaczych związku gospodarczego
Hansa z wielu krajów do wspólnego świętowania jubileuszowych uroczystości. Wśród zaproszonych gości była gorzowska delegacja, którą
reprezentował wiceprezydent Radosław Sujak.

Obchody, które odbyły się 7 lutego, zainaugurowało nabożeństwo ekumeniczne z oprawą
muzyczną herfordzkiej Północnoniemieckiej
Filharmonii. Po nabożeństwie goście zostali
zaproszeni na Stary Rynek do degustacji tradycyjnej kuchni westfalskiej. Następnie, o tym,

jak został zbudowany ratusz oraz jak wyglądały jego dzieje na przestrzeni stu lat, opowiadał miejski archiwista Christoph Laue. Tego
dnia, po zmroku, blisko 1.500 widzów obejrzało pokaz videomapingu. Na murach ratusza
wyjątkowe wizualizacje świetlne i dźwiękowe
opowiadały historię i rolę herfordzkiego magistratu. Po pokazie odbył się wieczór drzwi
otwartych ratusza. Po pięknie odnowionym
budynku oprowadzał wiceburmistrz Andreas
Rödel. Ratusz zwiedziły tłumy.
Uroczystości rozpoczęły całoroczne świętowanie. W Herfordzie ten rok będzie obfitował
w wydarzenia związane z setnymi urodzinami
ratusza. Gorzowska delegacja została zaproszona przez przedstawicieli Miasta i Powiatu
Herford, którzy tydzień wcześniej – 30 stycznia – gościli w Gorzowie z okazji obchodów
Dnia Pamięci i Pojednania.
Wydział Promocji i Informacji

Decyzje Rady Miasta
Za nami XLI sesja Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
na dzień 22 lutego 2017 r.
Oto najważniejsze decyzje radnych:
· Sesja rozpoczęła się od wykreślenia z porządku
obrad petycji mieszkańców w sprawie wycinki
drzew przy ul. Kostrzyńskiej. Do jej rozpatrzenia potrzebna bowiem była opinia prezydenta,
na przygotowanie której w dniu sesji prezydent
miał jeszcze 30 dni. Przedstawicielka mieszkańców, składających petycję, pani Aleksandra
Majewska poprosiła prezydenta o skrócenie
terminu. Do tej prośby prezydent obiecał się
ustosunkować. Petycja mieszkańców dotyczy
ponownego zinwentaryzowania pasa zieleni
przy ul. Kostrzyńskiej i ograniczenia wycinki
drzew i krzewów w związku z planowanym
remontem drogi oraz dokonania oceny wycinki
drzewostanu na środowisko oraz opracowanie
projektu nasadzeń kompensacyjnych.
· Ważnym, dodatkowo przyjętym przez radnych
punktem obrad, było przyjęcie stanowiska
w sprawie rządowych planów przeniesienia
Izby Skarbowej z Zielonej Góry do Gorzowa.
W przyjętym stanowisku czytamy, że to porządkowanie funkcjonowania administracji
państwowej w kraju. W przyjętym stanowisku
radni wskazują, że „zmiany lokujące Administrację Skarbową w miejscu siedziby wojewody wprowadzane są we wszystkich województwach”.
· Radni przyjęli wszystkie zaplanowane w porządku obrad uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta. A chodzi m.in. o zwiększenie
wydatków o kwotę 7.598.865 zł z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć: - system ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim, rozbudowa cmentarza
komunalnego, budowa żłobka przy ul. Macz-

ka, rewitalizacja zdegradowanych obszarów
Gorzowa Wlkp. – Plac Nieznanego Żołnierza,
przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń
w przedszkolach miejskich na utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych.
· 665 160,00 zł to kwota jaką gorzowski magistrat będzie miał do zagospodarowania na
realizację Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta. Radni przyjęli uchwałę
w tej sprawie. Program w swoich założeniach
przewiduje m.in.: zapewnienie zwierzętom
bezdomnym miejsca w schronisku, opiekę nad
wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizację
lub kastrację zwierząt w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
· Przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa
Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul.
Kobylogórską i Kanałem Ulgi. Ma to związek
z wnioskiem firmy Inter Sicherheits Sp. Z o.o.,
która planuje rozbudowę i postawienie nowej
hali produkcyjnej.
· Po rozpatrzeniu skargi na działanie p.o Dyrektor CEA – Filharmonii Gorzowskiej złożonej
przez Tymczasową Zakładową NSZZ Solidarność przy CEA oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w tej sprawie, radni
uznali skargę za zasadną. Skarga dotyczyła
nienależytego wykonywania zadań menadżera
instytucji kultury, naruszenia praworządności,
zwłaszcza w sprawie rozpatrywania sporów
zbiorowych oraz działania na szkodę skarżących.
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Dyżury
Radnych
Marcin Kurczyna
Gorzów Plus
e-mail: marcin.kurczyna@wp.pl
tel. 502 154 433
Okręg nr 3 (Staszica)

Tomasz Rafalski
Prawo i Sprawiedliwość
w biurze poselskim, ul. Hawelańska 5
6 marca w godz. 14.00-15.00
w innych terminach po ustaleniu tel.
e-mail: rafalski.tomek@wp.pl
tel. 530 760 618
Jerzy Synowiec
Nowoczesny Gorzów
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: adwokaci@blink.pl
tel. 95 73 55 540
Izabela Piotrowicz
Platforma Obywatelska
6 marca w godz. 16.00-17.00
w innych terminach po ustaleniu tel.
e-mail: piotrowicz.iza@gmail.com
tel. 531 501 889
Aleksandra Górecka
Gorzów Plus
e-mail: gorecka-87@wp.pl
tel. 660 274 903
Okręg nr 4 (Piaski)

Robert Jałowy
radny niezależny
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
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: kochanowski1976@wp.pl
tel. 696 428 918
Marta Bejnar-Bejnarowicz
Ludzie dla Miasta
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: m.bejnar@gmail.com
tel. 601 940 121
Michał Szmytkowski
Ludzie dla Miasta
e-mail: asp.szmytkowski@gmail.com
tel. 95 73 55 544
Okręg nr 5 (Górczyn)

Artur Andruszczak
Platforma Obywatelska
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: andrut11@poczta.onet.pl
tel. 669 983 377
Grażyna Wojciechowska
radna niezależna
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: wojciechowskagrazyna@wp.pl
tel. 604 239 387
Przemysław Granat
Gorzów Plus
e-mail: pgranat@rada.gorzow.pl
tel. 509 463 968
Radni spotykają się z mieszkańcami
w Urzędzie Miasta, ul. Sikorskiego 3-4,
I piętro, pok. nr 219, tel. 95 73 55 673
Więcej informacji:
Wydział Organizacyjny
- referat Biura Rady Miasta,
tel. 95 73 55 544
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Projekt 760
na start…

760-lecie miasta: Honorowi
obywatele Gorzowa

W marcu w gorzowskich
szkołach
podstawowych
startuje projekt 760. Jego
nazwa jest nieprzypadkowa,
to jedna z propozycji w ramach 760-lecia Gorzowa.

W ramach obchodów 760-lecia miasta w styczniowym numerze Gorzowskich
Wiadomości Samorządowych rozpoczęliśmy cykl „Honorowi obywatele Gorzowa”. Jako pierwsi zostali przedstawieni Florian Kroenke i Zenon Bauer, którzy
budowali zręby polskiej administracji w Gorzowie. W tym numerze przybliżamy sylwetki tych, którzy jako wybitne postaci zostali Honorowymi Obywatelami
Gorzowa w 2007 roku – roku obchodów 750-lecia miasta.

Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji

Witold Andrzejewski

Fot. Wiara.pl

Od marca w szesnastu gorzowskich
szkołach podstawowych kilkuset
uczniów klas I-III zostanie zaangażowanych w tworzenie tekstów
i muzyki do piosenek z okazji 760lecia miasta. Tematem przewodnim
będzie ich spojrzenie na swoje miasto i na osiedle/dzielnicę, w której
mieszkają. W sumie powstanie szesnaście piosenek o Gorzowie.
Nad warstwą muzyczną piosenek
czuwać będą muzycy związani z zespołem Żółte Kalendarze – Magdalena Turłaj, Maurycy Kiebzak-Górski
oraz Wojciech Brożek, który poprowadzi warsztaty. Realizatorem projektu jest Miejskie Centrum Kultury.
Efektem prac będzie wydawnictwo
płytowe, którego premiera będzie
miała miejsce podczas Dni Gorzowa.
Zajęcia będą filmowane, powstanie
również teledysk promujący płytę.
Przedsięwzięcie jest kontynuacją
wydawnictwa, które ukazało się
z okazji 751-lecia Gorzowa. Wtedy
gorzowskie zespoły muzyczne nagrały płytę pn. „Projekt751” dedykowaną gorzowianom. Tym razem projekt dla gorzowian stworzą dzieci.
Postępy prac nad projektem będzie
można śledzić na www.facebook.
com/projekt760

O tym, kim był
ksiądz prałat
Witold Andrzejewski, wie
niemal każdy
gorzowianin.
Można zaryzykować stwierdzenie, że za życia
był najbardziej
rozpoznawalnym księdzem
w mieście. Do
dziś, dwa lata po
śmierci, wielu go
wspomina.
Witold Andrzejewski urodził się w czasie II
wojny światowej – 5 kwietnia 1940 w Kownie.
Nie dane mu było poznać swego ojca – także
Witolda, który będąc rotmistrzem 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich, zginął na wojnie,
zamordowany w Charkowie. Z matką mieszkał najpierw we Wrocławiu, a potem w Łodzi,
gdzie zdał maturę i rozpoczął studia teatralne
(obecnie łódzka „filmówka”). Nie ukończył ich,
dopiero w 1963 roku zdał je eksternistycznie
w Warszawie.
Od 1960 roku przez sześć sezonów grał na
deskach gorzowskiego Teatru im. Juliusza
Osterwy. W tym okresie do Gorzowa przyjechali Irena i Tadeusz Byrscy, którzy zatrzymali go w gorzowskim teatrze. W sumie wystąpił w 45 sztukach. Grał m.in. rolę tytułową
w „Don Alvares” (1964) oraz Gustawa-Konrada

w „Dziadach” (1965). To Byrskich pierwszych
poinformował o wyborze swojej dalszej drogi
życiowej.
W 1966 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu,
a sześć lat później przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą parafią, do której trafił jako
wikary, była przy ul. Mieszka I; tam też przez
prawie 30 lat, do swojej śmierci, był później
proboszczem. Krótko przebywał także w katedrze i w kościele w Siedlicach.
Witold Andrzejewski założył Duszpasterstwo
Akademickie przy gorzowskiej katedrze.
Uwielbiany przez młodzież, miał z nią świetny
kontakt, chcieli go słuchać. W nieistniejącej już
Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Dąbrowskiego pracował jako katecheta. Był opiekunem
i duszpasterzem gorzowskiej „Solidarności”
(od 1995 roku jej honorowym członkiem), środowisk kresowych, ludzi pracy, policji, która
ponoć sama go poprosiła o duchową opiekę.
Prowadził znaną wielu gorzowianom audycję
w Radiu Gorzów - „Anioł Pański” z krótkimi
rozważaniami. Rozpoczął także gorzowskie
pielgrzymki na Jasną Górę.
Określany był jako człowiek o niezłomnym
charakterze, uczciwy, bezkompromisowy, odważny. W 2007 roku, w 750. rocznicę miasta,
został honorowym obywatelem Gorzowa. Tego
samego roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 30
stycznia 2015 r. po długiej chorobie.
Jerzy Zysnarski: „Encyklopedia Gorzowa”,
Wydawnictwo Tekst, Bydgoszcz 2007, s. 19
Renata Ochwat: „Pół roku wadził się
z Bogiem, że nie chce być księdzem”,
echogorzowa.pl, 24.08.2014

Zbieramy pamiątki Gorzowa
Fot. mosart.pl

W lipcu 2017 roku Gorzów będzie świętował swoje 760. urodziny. Od 1945 roku
jego historię piszą polscy mieszkańcy, którzy przybyli tutaj z różnych regionów kraju. Zbliżająca się rocznica stanowi więc doskonałą okazję do zebrania
pamiątek, wspomnień i innych materiałów dokumentujących minione siedemdziesiąt lat.
Zajęcia w szkołach w marcu:
2 marca – Szkoła Podstawowa nr 9
3 marca – Szkoła Podstawowa nr 18
6 marca – Szkoła Podstawowa nr 11
7 marca – Szkoła Podstawowa nr 1
10 marca – Szkoła Podstawowa nr 21
13 marca – Szkoła Podstawowa nr 17
16 marca – Szkoła Podstawowa nr 4
17 marca – Szkoła Podstawowa nr 6
20 marca – Szkoła Podstawowa nr 14
24 marca - Szkoła Podstawowa nr 13
28 marca – Szkoła Podstawowa nr 16

Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. Zbigniewa Herberta zwraca się do swoich czytelników
i mieszkańców z apelem o użyczenie lub przekazanie bibliotece swoich dokumentów, zdjęć,
wspomnień, a także innych materiałów (np. kapsli, etykiet, ulotek, broszur itp.) związanych z historią Gorzowa. Udostępnione materiały zostaną
zeskanowane i skatalogowane, a następnie trafią
na specjalną wystawę, której otwarcie planowane jest na lipiec 2017 roku.
Równie serdecznie zapraszamy do biblioteki
osoby, które chciałyby podzielić się swoimi wspomnieniami o Gorzowie. Takie relacje świadków

historii stanowią doskonałe źródło wiedzy i uzupełnienie oficjalnych dokumentów. Wspomnienia
zostaną nagrane, a następnie spisane i zamieszczone w bibliotecznym archiwum historii mówionej. W ten sposób każda indywidualna opowieść
stanie się częścią wielkiej historii mieszkańców
Gorzowa.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Herberta. Dział Zbiorów Regionalnych, ul. Sikorskiego 107 (wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich), II piętro / pokój nr 220, tel. 95
727 70 71, e-mail: pamiatki@wimbp.gorzow.pl
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Fot. wikipedia.pl

Ryszard Kaczorowski
Urodził się 26
listopada 1919
w Białymstoku.
Pochodził z rodziny szlacheckiej herbu Jelita.
Od najmłodszych
lat należał do
harcerstwa.
W czasie wojny
tworzył Szare
Szeregi, gdzie
pełnił funkcję
komendanta
okręgu białostockiego.
Był aresztowany, więziony i skazany na karę
śmierci, która – po stu dniach pobytu w celi
śmierci – została zamieniona na dziesięć lat
łagrów. Wywieziony na Kołymę, odzyskał wolność i wstąpił w 1942 roku do Armii Polskiej
gen. Andersa, z którą walczył m.in. pod Monte
Cassino
Po wojnie zamieszkał w Wielkiej Brytanii,
gdzie pracował przez 35 lat jako księgowy.
Na emigracji działał w Związku Harcerstwa
Polskiego. W 1957 roku brał udział w najważniejszym zjeździe światowym dla organizacji skautowych – Jamboree. Działał także na
forum Rady Narodowej; był ministrem bez
teki, ministrem do spraw krajowych, a po nagłej śmierci prezydenta Kazimierza Sabbata w 1989 roku objął urząd prezydenta. Był
ostatnim prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. 22 grudnia 1990 na Za-

mku Królewskim przekazał insygnia władzy
państwowej na ręce Lecha Wałęsy.
Do Polski nigdy nie wrócił, choć często ją
odwiedzał. Pełnił funkcje honorowe w wielu polskich organizacjach, m.in. w Funduszu
Pomocy Krajowej, Radzie Dziedzictwa Archiwalnego, Radzie Programowej Towarzystwa
Naukowego im. Stanisława ze Skarbimierza.
Był doktorem honoris causa Uniwersytetu
Wrocławskiego, Akademii Medycznej w Białymstoku, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego.
W 1984 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2004
roku królowa Elżbieta II mianowała go honorowym kawalerem I klasy (Rycerzem Krzyża
Wielkiego) brytyjskiego Orderu św. Michała
i św. Jerzego. Wyróżnienie otrzymał za wybitne zasługi dla Polonii brytyjskiej. Przez Jana
Pawła II został odznaczony Krzyżem Wielkim
Orderu Piusa IX. Wyróżniano go wieloma medalami i odznaczeniami, m.in. Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino, Krzyżem Więźnia
Politycznego, Krzyżem Franciszkańskim oraz
Krzyżem Armii Krajowej i Medalem Polonia
Mater Nostra Est, Medalem Konfederacji Jasnogórskiej, Perłą Honorową Polskiej Gospodarki. W lutym 2010 z rąk ministra Radosława Sikorskiego otrzymał Odznakę Honorową
„Bene Merito”.
Zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia
2010 roku.
Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji

Nowi dyrektorzy CEA i MCK
Mariusz Wróbel będzie
nowym
dyrektorem
Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii
Gorzowskiej. To decyzja prezydenta Jacka
Wójcickiego w oparciu
o rekomendację komisji
konkursowej. Mariusz
Wróbel pochodzi z Bytomia, ma bardzo duże
doświadczenie w zarządzaniu jednostkami kultury. Był m.in. dyrektorem Bytomskiego Centrum Kultury, szefem
Instytucji Filmowej Silesia Film w Katowicach
oraz kierownikiem projektu w Narodowym
Centrum Kultury w Warszawie. Ponadto, jest
wykładowcą akademickim na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie oraz na Akademii
Muzycznej w Katowicach. Jest również przewodniczącym rady Fundacji Kino Gloria.

Miejskim Centrum Kultury zarządzać będzie
Hanna Błauciak, startująca w konkursie, chociaż formalnie ten nie
został
rozstrzygnięty.
Zgodnie z decyzją prezydenta Hanna Błauciak funkcję dyrektora
będzie pełniła do końca
2017 roku. Hanna Błauciak ma długi staż pracy w Miejskim Centrum Kultury, dobrze zna
pracowników, środowisko artystyczne i rynek
medialno-rozrywkowy, zarówno lokalny, jak
i ogólnopolski. To ważne, zwłaszcza że MCK
jest w trakcie realizacji dużych miejskich projektów. A ciągłość działań w tym przypadku
jest niezwykle ważna.

Fot. Daniel Adamski

Fot. Marcin Mazurowski

Mariusz Wróbel pokieruje Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonią
Gorzowską, a Miejskim Centrum Kultury będzie zarządzać Hanna Błauciak. Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki podjął decyzje w tej sprawie.

Marta Liberkowska
Wydział Promocji i informacji

W kwietniowym numerze GWS-u ukażą się wywiady z nowymi dyrektorami.
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Kaziukowe
święto w tym
roku dłużej
W tym roku święto patrona Wileńszczyzny – św. Kazimierza,
popularnie zwane „Kaziukami”, potrwa aż do końca marca. W organizację święta włączyły się szkoły, przedszkola
i instytucje kultury.
Obchody Kaziuków rozpoczęły się
wcześniej niż w poprzednich latach.
W styczniu i w lutym, przez prawie miesiąc, w Klubie „Jedynka” można było
oglądać twórczość artystów z Grodna
na „Wystawie Polskich Malarzy z Grodna zrzeszonych w Towarzystwie Plastyków Polskich”.
Program „Kaziuków” w marcu:
4 marca, godz. 17.00 występ Polskiego
Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca
„Wilia” w Teatrze im. Juliusza Osterwy;
koncertowi będzie towarzyszył Mini
jarmark Wileński „Smaki, smaczki jak
dawniej z Wilna”, na który zapraszamy
w godz. 16.00-19.00.
5 marca, godz. 10.30 msza św. w intencji przesiedlonych Kresowian i ich
rodzin w kościele pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP przy ul. Mieszka I 59; po
mszy św., około godz. 11.45, wykład
pt. „Św. Kazimierz – Patron Polskiej
Macierzy” wygłosi ks. kanonik Dariusz
Glama.
10 marca warsztaty plecenia palmy
wileńskiej przez dzieci z Przedszkola
Miejskiego nr 1 „Jedyneczka”.
15 marca poznanie receptur i dekorowania Wileńskich Pierników oraz
konkurs plastyczny pt. „Obraz Wilna
w oczach dziecka” w Zespole Szkół
nr 20.
24 marca, godz. 15.00 wykład Jerzego Sygneckiego pt. „Wilno Marszałka
Józefa Piłsudskiego” oraz występ chóru Cantare w Klubie „Jedynka” przy
ul. Chrobrego.
28 marca, godz. 11.00 „Biesiada Wileńska” przygotowana przez Zespół Szkół
im. Ambasadorów Praw Człowieka oraz
Szkołę Muzyczną im. Władysława Ciesielskiego w auli Akademii im. Jakuba
z Paradyża przy ul. Chopina 52.
30 marca, godz. 11.00 spotkanie pt.
„Ocalmy mowę naszych przodków od
zapomnienia: Wilnianie, Poleszucy,
Łemkowie, Ukraińcy, Poznaniacy”; godz.
13.00 ogłoszenie wyników Międzynarodowego Konkursu „Igłą Malowane” oraz
Gorzowskiej Palmy Wielkanocnej w Zespole Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego przy ul. Śląskiej 64c.
Organizatorem święta jest Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.
Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji
na podstawie programu organizatora
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Co już wiemy
o nosorożcu
spod
Gorzowa?
W grudniu gościliśmy w naszym mieście naukowców
z dwóch wrocławskich instytucji naukowych. W czerwcu
zeszłego roku wykopali oni
niemal kompletny szkielet
nosorożca. Natrafiono na
niego podczas budowy drogi
S3 na obrzeżach Gorzowa.

marzec 2017

Stal Gorzów świętuje swoje
70-lecie
Klub Sportowy Stal Gorzów w tym roku obchodzi 70-lecie istnienia.
W związku z tym ważnym jubileuszem, zaplanowano szereg wydarzeń
skierowanych do kibiców żółto-niebieskich.
Stal może pochwalić się bogatą historią oraz
licznymi sukcesami sportowymi. W tym roku
mija 70 lat od momentu założenia klubu, który
stał się dorobkiem wielu pokoleń mieszkańców Gorzowa i okolic.
Gorzowskie środowisko żużlowe przygotowania do 70-lecia klubu rozpoczęło już w ubiegłym roku, gdy odbyła się zbiórka środków
na renowację historycznego sztandaru Stali.
Dzięki zaangażowaniu kibiców, zyskał on nowy
blask. Sztandar będzie ważnym elementem
tegorocznych obchodów.

luje w strefę medalową, a sportowy sukces
naszych zawodników idealnie wpisze się
w obchody jubileuszu. Kibicom pozostaje więc
świętować i wspierać żużlowców głośnym dopingiem w trakcie rozgrywek Speedway Ekstraligi.
fp
redakcja portalu www.stalgorzow.pl

W sobotę 18 lutego w Sulęcinie miał miejsce
Bal Stali Gorzów z okazji 70-lecia klubu. Był
przyczynkiem do rozpoczęcia zbierania środków na budowę pomnika Edmunda Migosia.
To kolejny, ważny element jubileuszu. Rzeźba,
przedstawiająca pierwszego Indywidualnego
Mistrza Polski ze Stali, ma stanąć w okolicach
spichlerza na Zawarciu w połowie roku.

Szkielet nosorożca jest obecnie krok
po kroku konserwowany i poddawany licznym badaniom. O znalezisku
z czasem będziemy wiedzieli coraz
więcej. Już teraz wiadomo, że to pod
wieloma względami jedno z najcenniejszych znalezisk.
W marcu naukowcy z Zakładu Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego przyjadą do Gorzowa po raz drugi.
Na zaproszenie Muzeum Lubuskiego
im. Jana Dekerta spędzą w mieście dwa dni. 9 marca o godz. 17.00
w willi muzeum przy ul. Warszawskiej odbędzie się bezpłatny wykład
dla mieszkańców zainteresowanych
znalezionym, prehistorycznym nosorożcem.
Serdecznie zapraszamy w imieniu
organizatorów spotkania.

Fot. Daniel Adamski

Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji

W związku z 70-leciem Stali Gorzów przewidziano również inne wydarzenia, o których
klub będzie informował w trakcie zbliżającego się sezonu żużlowego. Warto pamiętać,
że drużyna gorzowskiej Stali w tym roku ce-

Trzy pytania do…
Waltera Ulreicha,
który w Gorzowie mieszkał od
grudnia 2015 r. do
stycznia 2017 r.,
pracując z ramienia grupy Siemens
nad projektem nowego bloku gazowo-parowego elektrociepłowni PGE Gorzów.

3. Jak opisałby krótko Pan mieszkańców Gorzowa?
Gorzowianie są przyjaźni. Myślę, że Gorzów
ma wysoki poziom życia i większość mieszkańców cieszy się tym. Są przyjaźni dzieciom
i wiedzą, jak świętować. Wielu wydaje się być
fundamentalnymi katolikami.
Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji

1. Jeśli miałby Pan opisać Gorzów jednym
zdaniem, jak brzmiałoby to zdanie?
Gorzów jest sprytnie umiejscowiony pomiędzy
historią a teraźniejszością.
2. Jakie są Pana ulubione miejsca w Gorzowie?
Moimi ulubionymi gorzowskimi miejscami
są kluby muzyczne (C-60, MagnetOffOn, Jazz
Club „Pod Filarami”), restauracje na bulwarach, parki, a najbardziej Santockie Zakole.

Fot. Walter Ulreich

Fot. Daniel Adamski

W międzyczasie – 18 marca – zaplanowano
bieg z okazji 70-lecia Stali. Kibice przebiegną
dystans siedmiu kilometrów, by na sportowo
uczcić klubowy jubileusz. Co warte podkreślenia, w wydarzeniu wezmą udział również
zawodnicy żółto-niebieskich.

Uczniowie klas pierwszych
z II Liceum Ogólnokształcącego

ZAKOCHANI W GORZOWIE
Magdalena i Łukasz

Ania i Tomek
Kasia i Paulo z dziećmi

Klaudia i Kasia

Fot. Daniel Adamski x 7

Julia i Paweł

Chłopaki z Elektryka

