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SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze Gorzowskich Wiadomości Samorządowych (nr 04/218 maj 2017) w tekście
„Bolesław Kowalski »spisany«” autorstwa Emilii Cepy wkradł się błąd. Gorzowski fotograf Kućko miał
na imię Waldemar, a nie Władysław – jak podano w tekście.
Błąd pojawił się także w załączonej do Gorzowskich Wiadomości Samorządowych ulotce „Się dzieje…
w Gorzowie” Imprezowy rozkład jazdy wiosna/lato 2017. 17 czerwca odbędzie się XXVII Memoriał
Tadeusza Hryckiewicza i II Memoriał Jerzego Krajewskiego (wieloletnich byłych działaczy Klubu Admira), a nie – jako napisano – XXVII Memoriał T. Hrynkiewicza w kajakarstwie klasycznym.
Za błędy przepraszamy.
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Nakład: 10 tysięcy egzemplarzy
Kolportaż:
urzędy: urząd miasta, urząd skarbowy, urząd wojewódzki, Miejski Zakład Komunikacji, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, galerie handlowe:
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Gorzowianie pojadą nowymi
autobusami

Rozpoczęła się
budowa windy
w ratuszu

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu 4 maja przyznał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie
2020 w wysokości 9 mln zł dla projektu pt. „System zrównoważonego
transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor autobusowy”.

26 maja w Urzędzie Miasta
rozpoczęła się budowa windy
i specjalnego podnośnika dla
osób z dysfunkcją ruchu. Umowę na ich wykonanie podpisano 12 maja. Prace potrwają do
końca września br.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Projekt został złożony przez Miejski Zakład
Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp.
z o.o. Projekt zakłada zakup dziesięciu klimatyzowanych autobusów niskopodłogowych,
w tym sześciu z napędem hybrydowym.
Przedmiotem projektu jest zapewnienie
mieszkańcom Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. nowoczesnego, funkcjonalnego oraz dostępnego taboru komunikacji publicznej w drodze zakupu dziesięciu
klimatyzowanych autobusów niskopodłogowych (w tym sześciu autobusów z napędem
hybrydowym). Autobusy będą wyposażone
w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
oraz będą spełniać wymagania normy EURO6.
Zakup w/w autobusów pozwoli m.in. na: ograniczenie zanieczyszczeń powietrza spowodowanych ruchem drogowym, zredukowanie
liczby osób korzystających z transportu indywidualnego na rzecz komunikacji miejskiej,

polepszenie funkcjonowania systemu transportu publicznego, w drodze zredukowania
zatłoczenia, poprawę bezpieczeństwa ruchu.
Wartość wnioskowanego dofinansowania dla
projektu wynosi 9 mln zł, natomiast całkowita
wartość projektu wynosi 15,4 mln zł.
źródło: www.lubuskie.pl

W czerwcu 2016 roku na ulice Gorzowa
wyjechało dziesięć nowych autobusów
Solaris Urbino. Kolejnych 15 niskopodłogowych autobusów MAN Lion’s City kursuje od marca br. Oprócz poprawy stanu
taboru i zwiększeniu komfortu podróżujących komunikacją miejską, Gorzów
przygotowuje się na okres, kiedy nie będą
kursowały tramwaje z powodu przystosowania torowiska do nowego taboru tramwajowego.



Wykonawcą prac budowlanych oraz
dostawcą windy jest firma LIFTPROJEKT – Inżynieria dźwigowa Paweł
Rafalik z siedzibą w Kalinowie. Firma specjalizuje się w montażu wind.
Proponowane przez nią urządzenia
posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty oraz spełniają wymagania
norm i przepisów europejskich.
– Tą inwestycją pokazujemy, że szanujemy prawo niepełnosprawnych
do niezależnego, samodzielnego
i aktywnego życia – powiedział prezydent Jacek Wójcicki.
Wartość inwestycji to 427.917 zł.
Dwieście tysięcy złotych pochodzi
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostała kwota to wkład własny Miasta.
Zakres prac budowlanych obejmuje,
oprócz robót wyburzeniowych i adaptacyjnych, m.in.:
- wykonanie ciągu jezdnego wewnątrz dziedzińca – utwardzenia
nawierzchni, wykonanie chodnika
betonowego, zniwelowanie terenu
- budowę szybu windowego wewnętrznego dla 6-cio przystankowego dźwigu windowego
- montaż platformy schodowej na
I piętrze.
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji

Trwają konkursy na piękne
balkony i ogrody przydomowe
Już po raz 22. gorzowianie będą mogli zaprezentować swoje balkony,
a po raz 19. także ogrody. Prezydent Gorzowa ogłosił konkursy „Piękne
Balkony” i „Domy w Ogrodach”.
Konkursy będą miały inną formułę niż w latach
ubiegłych, dlatego wszyscy chętni do udziału
w nich powinni zapoznać się z regulaminem
konkursów, który dostępny jest na miejskiej
stronie internetowej www.gorzow.pl oraz
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 34, tel. 95 7355 737.

Dla laureatów organizator przewiduje nagrody.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

Edyta Wyborska
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Szczególnie serdecznie zapraszamy tych
mieszkańców, którzy dotychczas nie brali
w nich udziału.

Fot. Edyta Wyborska

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach mieszkańców miasta.
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Pojazdy do
licytacji

Kolejne działki w programie
„Tania działka budowlana”

Prezydent Gorzowa Wlkp.
ogłosił pierwszą licytację
publiczną na sprzedaż pojazdów, które stały się własnością Miasta w trybie przepisów
Prawo o ruchu drogowym.

29 czerwca będzie możliwość nabycia kolejnych działek w programie
„Tania działka budowlana”. Miasto przygotowało osiem z nich położonych przy ulicach: Graniczna, Pełczycka oraz Kowalskiego.

Licytacja odbędzie się 7 czerwca
o godz. 10.00 w sali nr 201 Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego
3-4.
Licytowane będą następujące pojazdy:
1) Nissan Primera (kombi) – cena wywoławcza: 5.600 zł; samochód osobowy (rocznik 2003) o nr. rej. FGW 1S19
nie ma dokumentów, ani kluczyków
zapłonu, opony zużyte w 70%, uszkodzoną szybę czołową, ślady korozji
pokrywy silnika, uszkodzenia powłoki
lakierowanej nadwozia oraz zniszczoną tapicerkę;
2) Audi A3 – cena wywoławcza: 2.100
zł; samochód osobowy (rocznik 1997)
o nr. rej. LKR 62RN nie ma dokumentów, ma jeden komplet kluczyków
zapłonu, niesprawny akumulator, wyciek płynów eksploatacyjnych z silnika, przerdzewiały układ wydechowy,
wgniecenia i ślady korozji nadwozia
oraz zniszczoną tapicerkę;
3) Audi A6 – cena wywoławcza: 5.600
zł; samochód osobowy (rocznik 2002)
nie ma tablic rejestracyjnych, dokumentów, kluczyków zapłonu, ani akumulatora, ma wyciek płynów eksploatacyjnych z silnika, przerdzewiały układ
wydechowy, zużyte opony, uszkodzenia
nadwozia oraz zniszczoną tapicerkę;
4) Keewy Ry8 – cena wywoławcza: 200
zł; motorower (rocznik 2007) o nr. rej.
FG 8969 nie ma dokumentów, ani kluczyków zapłonu, opony zużyte w 90%,
uszkodzenia akumulatora, powłoki lakierowanej ramy oraz drogomierza;
5) Ford Focus – cena wywoławcza:
1.200 zł; samochód osobowy (rocznik
2000) nie ma tablic rejestracyjnych, ani
dokumentów, ma jeden komplet kluczyków zapłonu, ślady korozji i uszkodzenia nadwozia, wyciek płynów eksploatacyjnych z silnika, opony zużyte
w 80% oraz zniszczoną tapicerkę.
Osoby chcące wziąć udział w licytacji
powinny do 2 czerwca wnieść wadium
wynoszące 1% ceny wywoławczej licytowanego pojazdu. Pojazdy można
oglądać na parkingu strzeżonym „ADKAR” Zarzycki przy ul. Kostrzyńskiej
76 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Wgląd do oceny stanu technicznego
oraz wyceny licytowanych pojazdów
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu
Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4, pok. nr
427, tel. 95 7355 590, od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30
do 2 czerwca.
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami i Majątku

Działki mają powierzchnię od 628 m2 do 1.353 m2. Są to:
1) działka nr 753 przy ul. Granicznej – pow. 628 m2; cena wywoławcza: 29.000 zł;
2) działka nr 756 przy ul. Granicznej – pow. 628 m2; cena wywoławcza: 29.000 zł;
3) działka nr 375/3 przy ul. Pełczyckiej – pow. 948 m2; cena wywoławcza: 43.800 zł;
4) działka nr 375/5 przy ul. Pełczyckiej – pow. 1.020 m2; cena wywoławcza: 45.600 zł;
5) działka nr 81/14 przy ul. Kowalskiego – pow. 1.036 m2; cena wywoławcza: 47.700 zł;
6) działka nr 81/33 przy ul. Kowalskiego – pow. 966 m2; cena wywoławcza: 46.400 zł;
7) działka nr 81/35 przy ul. Kowalskiego – pow. 1.353 m2; cena wywoławcza: 54.100 zł;
8) działka nr 81/37 przy ul. Kowalskiego – pow. 1.167 m2; cena wywoławcza: 53.900 zł.
Przetargi odbędą się 29 czerwca o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4. Aby przystąpić do przetargu,
należy do 22 czerwca wpłacić wadium w wysokości 1% ceny wywoławczej nieruchomości.
Szczegółowe informacje na temat przeznaczonych do przetargu działek można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Majątku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul.
Sikorskiego 3-4, pok. nr 405, tel. 95 7355 625.
Informacja o programie „Tania działka budowlana” znajduje się w Biuletynie Informacji
Publicznej pod adresem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/12055_Zarzadzenie_program_TDB.pdf
Pierwsze działki w programie „Tania działka budowlana” licytowane były 27
kwietnia. Były to również
działki położone przy ul.
Kowalskiego, Granicznej
i Pełczyckiej. Do licytacji
zgłosiło się wówczas 18
uczestników, którzy wpłacili 26 wadiów. Wszystkie
działki znalazły nabywców.
Ideą programu „Tania działka budowlana” jest oddanie

w użytkowanie wieczyste działek pod budowę
domu jednorodzinnego. Możliwość nabycia
działki na preferencyjnych warunkach ma zachęcić mieszkańców do osiedlania się w Gorzowie, a nie w gminach ościennych. Nabywca
działki płaci 15% wylicytowanej kwoty, a potem
– za każdy rok 1% opłaty. Warunkiem uczestnictwa w programie jest rozpoczęcie budowy
domu w ciągu dwóch lat i ukończenie w ciągu
czterech lat. Wtedy inwestor ma prawo wykupu działki na własność z 85% bonifikatą.
Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji
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Budżet Obywatelski 2018
– głosowanie
Już wiemy, że 44 pomysły mieszkańców zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Ta rekordowa liczba jeszcze wzrośnie, bo trwa głosowanie
i wybór zadań z kategorii ogólnomiejskiej oraz z Zawarcia.
do realizacji bez głosowania. Prawie wszystkie
zadania wybrane do realizacji przez mieszkańców zostały pozytywnie zaopiniowane, a suma
ich kosztów nie przekracza maksymalnej kwoty przeznaczonej na poszczególne rejony. I tak:
na Zakanalu zostanie zrealizowany 1 połączony
projekt, w Śródmieściu – 5, na Piaskach – 2, Manhattanie – 3, Wieprzycach – 4, Staszica – 8, Górczynie – 7, Osiedlu Słonecznym – 4 i Dolinkach
– 2. Ponadto do realizacji przeznaczonych jest
8 zadań oświatowych. W ten sposób, w drodze
dialogu, mieszkańcy rozdysponowali większość
z kwoty 5.730.000 zł przeznaczonej na Budżet
Obywatelski 2018. Do podziału, w drodze głosowania powszechnego, pozostała kwota przeznaczona na kategorię ogólnomiejską tj. 1.031.400 zł
na zadania twarde i 114.600 na zadania miękkie.
Ponadto 343.800 zł na pomysły z Zawarcia.

W ostatnich pięciu edycjach budżetu obywatelskiego zrealizowano 53 pomysły mieszkańców (w tym 14 jest realizowanych w bieżącym
roku). Szósta edycja tj. Budżet Obywatelski
2018 podwoi tę liczbę. Już wiemy, że 44 inwestycje z 149 zgłoszonych zostaną zrealizowane
w przyszłym roku. To efekt porozumienia, które
zawarli mieszkańcy większości rejonów podczas spotkań dyskusyjnych, wybierając zadania

Głosowanie ruszyło 29 maja i będzie trwało do
12 czerwca do godz. 14.00. Jeden głos na zadanie ogólnomiejskie, a także na zadanie w rejonie
Zawarcie (osobne karty do głosowania) mogą
oddać gorzowianie, którzy mają 13 lat i powyżej.
W ramce znajduje się wykaz punktów z urnami,
gdzie znajdziemy karty do głosowania. Zachęcamy także do głosowania internetowego na stronie www.gorzow.wybiera.pl
Więcej informacji o budżecie obywatelskim znajdziecie na stronie www.gorzow.pl w zakładce Dialog Społeczny oraz na Facebooku – wydarzenie
Budżet Obywatelski 2018 i profil Przystań na konsultacje, a także pod numerem tel. 95 7355 591.
Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Punkty z urnami odnajdziemy w:
- Urzędzie Miasta, ul. Sikorskiego 3-4 (główny hol),
- Urzędzie Miasta, ul. Myśliborska 34 (parter),
- Nova Park, ul. Przemysłowa 2
(parter, pasaż główny),
- Askanie, Al. Konstytucji 3 Maja
102 (parter, przy Punkcie Obsługi Klienta),
- Kupcu Gorzowskim, ul. Witosa
50 (w holu głównym, przy fontannie).
Dodatkowo zostanie uruchomiona mobilna urna:
- 2 czerwca w godz. 8.00-11.00
na Miejskim Targowisku przy
ul. Targowej,
- 7 czerwca w godz. 11.0014.00 przy ul. Hawelańskiej
(obok Studni Czarownic),
- 10 czerwca w godz. 18.0023.00 w Domu Historii Miasta,
ul. Sikorskiego 5 w ramach
Przystanku Obywatelskiego
podczas Nocnego Szlaku Kulturalnego.

Poszukiwania do Komitetu
Rewitalizacji trwają
UWAGA! Trwa już nabór do pierwszego Komitetu Rewitalizacji. Mieszkańcy, którzy chcą aktywnie włączyć się w sprawy miejskie związane z obszarem rewitalizacji, mogą zgłaszać swoją kandydaturę do tego gremium do 14 czerwca.
Komitet Rewitalizacji – co to takiego?
Komitet Rewitalizacji jest łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a urzędem w sprawach
związanych z rewitalizacją. Stanowi forum
współpracy i dialogu.
Może szukamy właśnie Ciebie?
W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzą:
mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz pozostałych części miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, właściciele i zarządcy nieruchomości z obszaru
rewitalizacji, przedstawiciele władzy publicznej realizujący na obszarze rewitalizacji
uprawnienia Skarbu Państwa oraz przedstawiciele Urzędu Miasta bądź miejskich jednostek organizacyjnych lub spółek miejskich.

Dlaczego potrzebujemy Twojego wsparcia?
Najbliższe lata będą dla miasta okresem wielu
zmian w przestrzeni, ale także czasem, w którym będą realizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne ukierunkowane na ożywienie gospodarcze, rozwój kompetencji mieszkańców,
odbudowanie spójności społecznej czy poprawę jakości obszarów zamieszkania. Stoi więc
przed nami wielkie wyzwanie, któremu nie
będziemy w stanie sprostać bez zaangażowania mieszkańców. Do tego właśnie będzie nam
potrzebny Komitet Rewitalizacji.
Gdzie szukać informacji?
Więcej szczegółów o Komitecie Rewitalizacji oraz o trwającym naborze znajduje się na
www.gorzow.pl

Anna Pękalska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
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lecie szkoły. Potrzebuję na nią 50 tysięcy
zapałek i myślę, że do września ją skończę.
Chcę pokazać z kolegą Tomkiem Wrablem,
który zrobi film, jak powstawała ta szkoła,
to że najpierw zbudowano główny budynek,
później były dobudówki, tak samo będę tworzył z zapałek. Szkoła będzie odwzorowana
w każdym detalu, nawet ukształtowanie terenu. Każdy budynek powstanie w tej samej
kolejności, w jakiej powstawał w rzeczywistości. Będzie to pokazane na filmie.
Czy modelarstwo zapałczane to droga pasja?

Grzegorz Trzmielewski jest uczniem Zespołu Szkół Budowlanych
i Samochodowych. Ma niecodzienną pasję, z tysięcy zwykłych zapałek
tworzy niezwykłe modele.
Fot. archiwum Grzegorza Trzmielewskiego

Twoja pasja wymaga nie tylko precyzji, ale
też znajomości modeli statków. Skąd wiedziałeś, jak w szczegółach wygląda Dar
Młodzieży?

Pamiętasz swój pierwszy model?
Gdy miałem 7 lat, tata, który jest stolarzem,
wyciął z desek klocki i przyniósł mi do zabawy. Spytałem, czy przyniósłby mi listewki,
bo chcę sobie coś zbudować. Zbudowałem
statek. Mój pierwszy model nie wyglądał jak
prawdziwy statek. Dopiero po kilku latach
skleiłem żaglowca, który pływał i miał składane żagle.
Kiedy postanowiłeś zająć się składaniem
modeli z zapałek na poważnie?
Spotkałem człowieka, który buduje modele
makiet. Dał mi do myślenia, zobaczyłem, że
fajnie by było na stałe zajmować się modelarstwem. Dostałem od niego kilka modeli
do sklejenia z plastiku. Nie podobało mi się
to tak, jak gdybym sam budował „od zera”.
Wtedy mam większą motywację, widzę, jak
model powstaje. Zacząłem szukać, co mogę
zbudować sam. Natrafiłem na zdjęcia budowli z zapałek w internecie. Pomyślałem, że
to jest ciekawe. Zbudowałem pierwszy model
Daru Młodzieży, mało skomplikowany, za to
każdy element miał z zapałek – żagle, maszty, olinowanie. Potem powstały trzy takie
statki. Każdy kolejny miał więcej elementów,
lepiej dopracowane detale, aż zbudowałem
model statku wojennego, żeby zobaczyć, czego się nauczyłem. To był włoski torpedowiec.
Następnym był największy w Polsce statek
z 80 tysięcy zapałek – Dar Młodzieży mający
ponad 2 metry długości, 1,30 wysokości, idealne odwzorowanie. Zajął mi 10 miesięcy.

Przed budową modelu kupuję plany do budowy modeli papierowych, z których składa się
gotowe elementy. I na tym się wzorowałem.
Oczywiście musiałem wszystko przeskalować, bo kupiłem plan modelarski 1:250,
a mój model był 1:57. Musiałem też zastanowić się, jak zbudować dany element z zapałek. Po Darze Młodzieży powstał pierwszy
pływający w Polsce model statku Bismarck
z 40 tysięcy zapałek. Pływa, posiada obracane działa i inne elementy.
Ile czasu możesz skupić się nad budową
takich detali? Jakich umiejętności wymaga
od Ciebie budowanie modeli z zapałek?
Bywały dni, że budowałem po 10 godzin. Jak
się uczę, to maksymalnie 5 godzin. Przychodzę ze szkoły o 15.00, jem obiad i buduję od
16.00 do 21.00. Na pewno wymaga to dużego poświęcenia. Nie mogę wychodzić sobie
ze znajomymi, kiedy chcę, muszę być wytrwały w tym, co robię. Budowa jednego modelu zajmuje kilka miesięcy, więc nie mogę
budować jeden miesiąc, a potem mi się nie
chce i odkładam go na jakiś czas. Codziennie
buduję po kilka godzin, żeby dokończyć model, a wiadomo, że z czasem się odechciewa. Trzeba jednak dążyć we wszystkim do
końca.

Taką zapałkę da się jeszcze doszlifować?
Da się. Do modeli dzielę jedną zapałkę na
cztery części wzdłuż, więc w modelu jest
ona jeszcze mniejsza. Jak kupuję zapałki, to
zamawiam około 50 tysięcy sztuk na raz. Na
początku kupowałem zapałki w sklepie, ale
musiałem obcinać główki, co mi zajmowało
wiele czasu. Postanowiłem kupować je bez
główek, nieoblane siarką. Robienie modelu
jest teraz dużo szybsze, bo nie przeznaczam
kilkudziesięciu godzin na obcinanie zapałek.
Mogę też kupić zapałki różnej długości. Te
w sklepie mają 43 mm, ja kupuję 57 mm, 80
mm i dłuższe.
Jaki jest Twój wymarzony model, który
chciałbyś złożyć?
Mój wymarzony model to największy na
świecie statek z zapałek. Chciałbym, żeby
to był lotniskowiec. Myślę nad tym, chcę go
zbudować, ale obecnie czas i miejsce na to
nie pozwalają. Uczę się w Gorzowie, pochodzę ze Słubic, więc na co dzień mieszkam
w internacie, w pokoju z kolegami. Miejsca
jest mało.
Życzę spełnienia marzenia i dziękuję za
rozmowę.
Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji
Fot. archiwum Grzegorza Trzmielewskiego

Zapałczane modele według
Grzegorza Trzmielewskiego

Najwięcej w tej pasji kosztuje mnie sprzęt.
Do zbudowania modelu z zapałek potrzebuję, oprócz ogromnej liczby zapałek, miniszlifierek, skalpeli, papieru ściernego, kleju. Do
każdego modelu kupuję też ściski. Jest to
dla mnie kosztowne.

Pokazywałeś już publicznie swoje modele?
W Słubicach miałem trzy wystawy. Nadal
wystawiam tam swoje modele w bibliotece
publicznej. Ludzie mogą przychodzić i oglądać je. Teraz model Bismarcka jest wystawiony w Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej.
Nad jakim modelem obecnie pracujesz?
Obecnie powstaje ciężarówka dla kolegi.
To mój pierwszy model pojazdu. Zacząłem
też budować makietę „Budowlanki” na 60-

Grzegorz potrzebuje narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywania modeli.
Jeśli ktoś, chce wesprzeć Grzegorza w realizacji jego pasji, może zgłosić się do redakcji Gorzowskich Wiadomości Samorządowych, dzwoniąc pod nr tel. 95 73 55 785
lub pisząc na adres: gws@um.gorzow.pl
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O Karcie Seniora i Karcie Dużej Rodziny
oczami przedsiębiorcy

Do Programu Karta Dużej Rodziny
przystąpiło już 95 partnerów, a do
Programu Karta Seniora – 40 partnerów (stan na 22.05.2017r.). Aby
przystąpić do jednego i/lub drugiego
programu, wystarczy wypełnić wniosek oraz wybrać jeden ze sposobów
przekazania go do Urzędu Miasta
Gorzowa Wlkp.:
- mailowo – przesyłając skan wniosku na adres: wss@um.gorzow.pl
- osobiście – składając wniosek
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta lub w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Teatralnej 26
- pocztą – przesyłając wniosek na
adres: Urząd Miasta Gorzowa
Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400
Gorzów Wlkp.
- faksem – przesyłając wniosek
pod nr tel. 95 7355 678
Z każdym podmiotem, który przystąpi do programu, zostanie zawarte
porozumienie o współpracy.

Sławomir Banasiak, właściciel firmy Ratex, prowadzi sklep z tekstyliami domowymi w centrum miasta. Jest jednym z tych przedsiębiorców, którzy przystąpili do programów Karta Dużej Rodziny oraz Karta Seniora.

Fot. Daniel Adamski

Bardzo często. Asortyment, który znajduje się
w sklepie, jest potrzebny w każdym gospodarstwie domowym. Poza tym bazuję na produktach produkowanych w Polsce, dobrej jakości
i w dobrej cenie. Starsze osoby potrafią to
docenić i często takich produktów poszukują.
Wtedy trafiają do mojego sklepu. Nie zmieniają tekstyliów wraz ze zmianą trendów, ale
szukają takich, które będą im służyły dłużej,
trwałych i dobrej jakości.
Co najczęściej kupują seniorzy w Pana sklepie?
Wiele klientów robiących zakupy w sklepie
pokazuje Kartę Dużej Rodziny?
Zdarzają się coraz częściej. Przystąpiłem do
programu jesienią zeszłego roku. Niedawno
pojawiłem się w katalogach rabatów partnerów programów Karta Dużej Rodziny oraz
Karta Seniora. Osoby, które już się dowiedziały o moim sklepie z katalogów, chętnie przychodzą. Kupują tekstylia, które są przydatne
w domu m. in: pościel, kołdry, ręczniki, obrusy. Klienci zaspokajają swoje potrzeby, a przy
okazji dostają rabat, oszczędzając pieniądze.
Programy Karta Dużej Rodziny i Karta Seniora są bliskie mojej branży. Każdy z nas, gdy
wprowadza się do nowego domu lub mieszkania, wyposaża je. Ręczniki czy pościel to produkty, które zawsze w domu są potrzebne.
Jak często z asortymentu sklepu korzystają
osoby w starszym wieku?

Ręczniki, pościel, kołdry, poduszki, czy ogólnie tekstylia domowe. Szukają także obrusów
i serwetek, szczególnie przed świętami.

Złożonych zostało już 3304 wnioski na Kartę Seniora (stan na
22.05.2017)! O Kartę Seniora może
ubiegać się osoba, która ukończyła
60 lat i mieszka w Gorzowie Wlkp.
Wnioski składa się w Wydziale Spraw
Społecznych przy ul. Teatralnej 26,
I piętro, pokój nr 6. W planach jest
przeniesienie realizacji zadania do
budynku Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4. Ma zostać zakupiona
specjalna drukarka, a karty mają być
wydawane seniorom „od ręki”. Obecnie na kartę trzeba czekać 30 dni.

Dlaczego zdecydował się Pan na współpracę z urzędem miasta w ramach programów
Karta Dużej Rodziny i Karta Seniora?
Udział w tych programach to obopólna korzyść
– i dla klienta, i dla przedsiębiorcy. Moi klienci otrzymują rabaty, a ja zwiększam ich liczbę. To pomaga też zareklamować się firmie.
Przystąpienie do programu Karta Seniora czy
Karta Dużej Rodziny wiąże się z zamieszczeniem firmy wraz z jej danymi i asortymentem
w katalogach rabatów partnerów tych programów. A to pozwala klientom znaleźć produkty,
których szukają.

Dominika Ślązak
Wydział Spraw Społecznych

Dziękuję za rozmowę.
Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji

Broszura
o pomocy
osobom
uzależnionym

Nowa szefowa GCPR
Beata Kulczycka otrzymała 19 maja z rąk wiceprezydenta Radosława Sujaka nominację na funkcję dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Obowiązki dyrektora GCPR pełniła od lutego, wcześniej była zastępcą szefa tej instytucji.

Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji

Zespół do spraw uzależnień
Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie opracował broszurę informującą o podmiotach zajmujących się terapią
i profilaktyką uzależnień na
terenie Gorzowa.

Fot. Daniel Adamski

Beata Kulczycka nowe stanowisko objęła
– w wyniku wygranego konkursu – po Justynie Pawlak, która m.in. za wzorcowe wdrażanie w naszym mieście programu 500+ została
zastępcą dyrektora jednego z departamentów
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.
Nowa szefowa GCPR jest absolwentką Szkoły Policealnej Pracowników Służb Socjalnych,
studia magisterskie (administracja) ukończyła
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, tam też odbyła studia
podyplomowe z zarządzania instytucjami pomocy społecznej.
Beata Kulczycka z GCPR jest związana od
maja 2004 roku. Przez 5 lat była kierownikiem
Działu Świadczeń Rodzinnych, kolejne siedem
lat – kierownikiem Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.



Ulotka zawiera wszystkie niezbędne
informacje, jakie potrzebne są osobom poszukującym pomocy w sprawach wczesnej profilaktyki i terapii
uzależnień. Broszura dostępna jest
w siedzibie GCPR oraz na stronie
internetowej
www.gcprgorzow.pl
w zakładce „Tutaj znajdziesz pomoc”,
gdzie znajduje się szczegółowy opis
podmiotów realizujących pomoc na
terenie miasta Gorzowa Wlkp.
Łukasz Krzeszowski
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
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Trwa nabór wniosków
o uzyskanie pomocy finansowej przez osoby niepełnosprawne w ramach
Pilotażowego
Programu
„Aktywny Samorząd 2017”.
Na co można uzyskać pomoc?
Program podzielony jest na dwa moduły. W module I można ubiegać się
o pomoc m.in. w zakupie i montażu
oprzyrządowania do samochodu,
uzyskaniu prawa jazdy kat. B, zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania, utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego
lub zakupie protezy i utrzymaniu jej
sprawności technicznej. W module II
można uzyskać dofinansowanie do
wydatków poniesionych na naukę
w szkole policealnej, w kolegium lub
w szkole wyższej.
Terminy przyjmowania wniosków
Wnioski w Module I przyjmowane są
do 30 sierpnia br., natomiast w Module II – od 1 września do 10 października na rok akademicki 2017/2018.
Gdzie można złożyć wniosek?
Formularze wniosków dostępne są
w Dziale Rehabilitacji Społecznej
Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Walczaka 42 (II piętro,
pokój nr 233). Tam też można złożyć
wypełniony wniosek w poniedziałki,
środy i czwartki w godzinach od 7.30
do 15.30, we wtorki w godzinach od
7.30 do 16.30 oraz w piątki w godzinach od 7.30 do 14.30, lub przesłać
go pocztą (liczy się data wpływu do
GCPR) na adres:
Gorzowskie Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. Walczaka 42
66-400 Gorzów Wlkp.
Więcej informacji: http://gcprgorzow.pl/index.php?id=aktywny-samorzad-1
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

Oczami miejskiego architekta…
Nowe Miasto

Fot. Tomek Chwalisz

Nabór
wniosków
do programu
Aktywny
Samorząd

Sięgnąłem po długiej
przerwie do katalogu
z 2009 roku, zawierającego prace konkursowe na centrum
Gorzowa, w którym
natrafiłem na taką
oto wypowiedź kierowanego przez architekta Johanna van
Reeth zespołu z Belgii: „Wejdź na maps.
google.com i wpisz
„Gorzów”. Będziesz
zadziwiony tym, jak
dokładnie możesz
odróżnić Kotlinę Gorzowską na obrazie satelitarnym… Nic między Berlinem i Warszawą nie wyróżnia się aż tak bardzo. Obraz wygląda jak pieczątka Gorzowa na mapie”.
– Tyle zieleni w mieście to skarb – mówi jeden ze stu studentów architektury, uczestnik
warsztatów Architektour. – A budynek Łaźni
Miejskiej to jeden z najlepszych przykładów
niemieckiego modernizmu, jaki widziałem.
Takie i inne wyrazy uznania dla walorów naszego miasta płyną najczęściej z ust naszych
gości. Z przykrością stwierdzam, że my sami
jesteśmy raczej skorzy do szukania lokalnych
miejsc wstydu, a nie niezaprzeczalnych walorów Gorzowa. Patrząc na panoramę Zawarcia, prędzej dostrzeżemy „pająka” niż piękny
XVIII-wieczny spichlerz, mieszczący zresztą
inne skarby, jak choćby wybitny zbiór malarstwa polskiego „Krąg Arsenału 55”.
Gorzów, pomimo poważnej destrukcji średniowiecznego układu urbanistycznego ścisłego
centrum, zachował wyjątkowy i w zasadzie
nienaruszony układ tak zwanego „Nowego
Miasta”. To tkanka miejska, którą warto poznać. Założenie urbanistyczne pochodzi z lat
70. XIX wieku, a jego projektantem jest Himmelreich. Główna oś kompozycyjna to oczywiście ulica Chrobrego wytyczona w 1876 roku,
a w późniejszych latach przedłużona o ulicę
Mieszka I. Do tej osi przylegają dwa wnętrza
urbanistyczne – plac Nieznanego Żołnierza
czyli „Kwadrat” i plac Grunwaldzki. Zespół
urbanistyczny jest oparty o zmiękczającą całość założenia przepływającą Kłodawkę i enklawy zieleni. Polecam spacer i odwiedzenie
zarówno wysokiej klasy willi i kamienic, jak
i ich zapleczy i podwórek, stanowiących duży
potencjał zarówno dla mieszkańców, jak i działalności kulturalnej czy gospodarczej. Najwartościowsze realizacje w tej części miasta to m.
in. wspominany już budynek Łaźni Miejskiej,
wille Maxa Bahra przy 30 Stycznia 1, Paula
Harstocka przy ul. Łokietka 20a, a także wiele
secesyjnych i eklektycznych kamienic z zachowanymi detalami, ciekawymi klatkami schodowymi i zdobieniami w postaci sztukaterii i malowideł. Wśród kamienic warto zwrócić uwagę
na secesyjne kamienice przy Krzywoustego 4,

Łokietka 17, 18, 26, Mickiewicza 30 i 31 i przede wszystkim kamienice własne architektów
willi Senckpiehla przy Łokietka 21 oraz Bruno
Krischkera przy Mieszka I 64. Styl eklektyczny
reprezentują m. in. kamienice przy Dąbrowskiego 31, Chrobrego 21 i 22, Krzywoustego
1, Łokietka 13, 30 Stycznia 2 i 2a. Z uwagi na
stosunkowo krótki okres powstania tej części Gorzowa, zabudowa jest tutaj jednorodna
i spójna stylistycznie, i jako taka została wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Zachęcam do oglądania i poznawania, bo – jak
podsumowali swój pobyt w Gorzowie uczestnicy warsztatów Architektour 2016 – macie
piękne miasto!
Dariusz Górny
Architekt Miejski

Fot. Tomek Chwalisz
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Na Dzień Dziecka będzie
szałowo-komiksowo
Zapraszamy całe rodziny w niedzielę, 4 czerwca, do
Parku Róż na „Rodzinną Fetę Teatralną”. Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji. Będzie „SZAŁOWO
KOMIKSOWO”.
Na najmłodszych czekają dmuchańce, przejażdżki kucami, konkurencje sportowo-rekreacyjne, piekarnia dziecięca oraz wiele konkursów z nagrodami. Rozegrany zostanie także pokazowy mecz
kajak-polo. Piknik urozmaicą foodtrucki, będzie można spróbować
lodów własnej produkcji, shake’ów na bazie lodów, smoothies owocowo-warzywnych, a dla tych, co zgłodnieją, proponujemy burgery,
makarony, czy fingerfood.
Organizatorzy przygotowali prawdziwą ucztę nie tylko dla ciała, ale
również dla ducha. Na „Rodzinną Fetę Teatralną” złożą się m.in. dwa
spektakle. Jednym z nich będzie znany i lubiany nie tylko przez dzieci, ale i ich rodziców spektakl pt. „Baju baju, mój naj-naju” w wykonaniu aktorów gorzowskiego Teatru im. Juliusza Osterwy. Gościnnie
wystąpi warszawski teatr dla dzieci OdSkocznia w inscenizacji bajki
Jana Brzechwy pt. „Prot i Filip”.
Startujemy w samo południe. Zapraszamy!
Organizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejskie Centrum Kultury, Teatr im. Juliusza Osterwy
Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji
(na podstawie materiałów organizatora)

Nocny Szlak Kulturalny
po raz dziewiąty
10 czerwca mieszkańcy po raz dziewiąty wyjdą licznie
z domów, by wziąć udział gorzowskim święcie kultury.
Nocny Szlak Kulturalny wspólnie przygotują instytucje
kultury, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.
Wśród licznych wydarzeń nie zabraknie wystaw, koncertów, recitali,
spektakli i wielu innych, nietypowych w formie działań. Oprócz stałych
punktów, bez których wielu gorzowian nie wyobraża już sobie Szlaku,
takich jak Galeria Bezbronna, czy wystawa Stefana Piosika z udziałem
autora zdjęć, pojawi się m.in. „Ciemna Strona Filharmonii”, czy wystawa
grafik najbardziej znanych gorzowskich artystów: Michała Bajsarowicza,
Magdaleny Ćwiertni, Bogusława Jagiełły, Krzysztofa Swaryczewskiego, Andrzeja Gordona, Bolesława Kowalskiego. Wystawę będzie można
obejrzeć w Klubie Kultury MCK „Jedynka”. „Scenę na scenie” wypełnią
dźwięki i – co ważne – słowa zespołu SŁOMA & D`Roots Brothers. CKN
„Centrala” zaprezentuje obszerny pakiet z udziałem świetnych plastyków i muzyków, m.in. wyczekiwany debiut „Orła i Reszki”, ale i koncertu
koreańskiego zespołu „57”. W inicjatywę włączają się tradycyjnie Jazz
Club „Pod Filarami”, Teatr im. Juliusza Osterwy, Archiwum Państwowe,
Miejski Ośrodek Sztuki, MagnetOffOn, Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, Biblioteka Pedagogiczna, Stowarzyszenie „Sztuka Miasta”, Miejskie
Centrum Kultury, Filharmonia Gorzowska, ale i szereg lokali gastronomicznych z Łubu Dubu na czele, i – co najważniejsze – nieformalne grupy
twórcze, animatorzy i artyści gorzowscy. Nowości na Szlaku nie zabraknie, jak choćby przedstawienie „Jutro będzie lepiej” - to plenerowy spektakl „Teatru Tygiel” w reżyserii Hanny Kaup.
Pełny program Nocnego Szlaku Kulturalnego pojawi się na specjalnie
wydanych folderach z mapką. Organizatorem głównym Nocnego Szlaku
Kulturalnego jest Miejskie Centrum Kultury, przy współudziale pomysłodawców i koordynatorów poszczególnych punktów, których w tym roku
przewidujemy aż 31.
Emilia Cepa / Wydział Promocji i Informacji
Rafał Stećków / Miejskie Centrum Kultury
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Gorzów Wielkopolski
kocha rower
Wraz z rosnącą potrzebą aktywnego spędzania czasu
z rodziną i integracji mieszkańców miast coraz popularniejsze stały się różnego rodzaju wydarzenia rowerowe.
Już 17 czerwca w Gorzowie zagości ogólnopolski festiwal rowerowy – I Love Bike.
Wydarzenie to łączy cechy tradycyjnego rodzinnego festynu z promocją
aktywnego trybu życia, sportów rowerowych oraz regionu, w którym się
odbywa. Na miejscu będą czekały liczne atrakcje przygotowane dla lokalnej społeczności: dla najmłodszych m.in. miasteczko drogowe, profesjonalny tor do jazdy na rowerze – pumptrack wraz z instruktorem,
strefa edukacji o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, na której nasi
animatorzy zadbają o liczne atrakcje.
Całość imprezy oprawiona będzie w prawdziwie rowerowym stylu. Podczas imprezy będzie można spotkać wielu pasjonatów rowerów, zdobyć
wiedzę na temat ruchu drogowego i spróbować własnych sił podczas
wyzwań kolarskich na torze pumptrack, zbadać swój rower pod kątem
technicznym w darmowym serwisie rowerowym i spędzić aktywnie
dzień na świeżym powietrzu.
Łukasz Wojciechowski
Fundacja KULT

Fot. Maciej Stachowiak, TurKol.pl

Pociągi retro w Gorzowie
Przez Gorzów przejedzie w tym roku trzykrotnie
(w czerwcu, w sierpniu i we wrześniu) pociąg retro. 18
czerwca pociąg o nazwie „Przystań” - z odrestaurowanymi wagonami, prowadzony przez zabytkowy parowóz
- przyjedzie do naszego miasta z Międzychodu. Następnie jako pociąg „Bogdan” pojedzie do Bogdańca, skąd przez Gorzów - wróci do Międzychodu.
Pociągi „Przystań i „Bogdan” mają być zwiastunami Dni Gorzowa i obchodów 760 lat lokacji Miasta.
Organizatorzy zapowiadają wiele atrakcji; zarówno w samym pociągu
(np. w wydzielonym wagonie rozgrywany będzie czwórmecz w staropolskich grach karcianych), jak i imprezy towarzyszące na stacjach, przez
które będzie przejeżdżać (np. w Bogdańcu parowóz będą tankować miejscowi strażacy).
Godziny odjazdów:

Fot. Maciej Stachowiak, TurKol.pl

18.06.2017 pociąg retro „Przystań” i „Bogdan”
Wyjazd z Międzychodu godz. 11.30, przyjazd do Gorzowa Wlkp. godz.
13.00 (peron IV). Wyjazd z Gorzowa Wlkp. pociągu retro „Bogdan” do
Bogdańca godz. 13.30 – przyjazd do Bogdańca ok. godz. 13.50. W drogę
powrotną do Gorzowa Wlkp. pociąg wyruszy ok. godz. 14.30 – przyjazd
do Gorzowa Wlkp. ok. godz. 14.55. W drogę powrotną do Międzychodu
pociąg wyruszy o godz. 15.00. Planowany przyjazd do Międzychodu
godz. 16.30.
12.08.2017 pociąg Drwal” i 09.09.2017 pociąg „Borowik”
Trasa: Gorzów Wlkp. – Deszczno – Skwierzyna – Przytoczna – Wierzbno
– Międzychód i z powrotem do Gorzowa Wlkp.

Fot. Maciej Stachowiak, TurKol.pl

Organizator, bilety
Przejazd pociągiem retro Urząd Miasta już trzeci rok z rzędu organizuje
we współpracy z Instytutem Rozwoju i Promocji Kolei w Poznaniu, a od
ubiegłego roku również z samorządami z Międzychodu, Skwierzyny,
Bogdańca, Deszczna i Przytocznej oraz organizacjami pozarządowymi:
Stowarzyszeniem Komunikacja Org., Gorzowskim Klubem Sportowych
Gier Karcianych i Umysłowych oraz Międzychodzkim Klubem Sportowych Gier Karcianych i Umysłowych Kontra – Rej.
Szczegółowe informacje o pociągach retro można uzyskać na stronie
internetowej Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei w Poznaniu, w tym również w sprawie zakupu biletów: www.turkol.pl oraz w gorzowskim Urzędzie Miasta tel. 95 7355 759 lub 608 282 676.
Marek Pospieszny / Wydział Kultury i Sportu
Dariusz Wieczorek / Wydział Promocji i Informacji
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Castorama zainspiruje
gorzowian
Już 24 czerwca pracownicy Castorama pojawią się w Gorzowie na bulwarach nadwarciańskich, by przy wsparciu
znanych osób inspirować mieszkańców miasta do ulepszania domów i ogrodów. Podczas wydarzenia ogłoszą
również zwycięzcę na najlepszy projekt społeczny, który
własnoręcznie zrealizują w naszym mieście w ramach
akcji „Razem damy radę”.
Tego lata pracownicy Castorama Polska pojawią się w popularnych
miejscach w 10 miastach w Polsce. Firma rozpocznie cykl imprez zorganizowanych w ramach świętowania swojego 20-tego jubileuszu właśnie w Gorzowie Wielkopolskim. W programie wydarzenia planuje wiele
atrakcji nawiązujących do działalności, którą od 20 lat prowadzi w naszym kraju.
Zespół, który na co dzień pomaga klientom podczas zakupów, będzie
dzielił się z mieszkańcami swoją wiedzą i pasją w różnorodnych strefach.
Pracownicy poprowadzą m.in. warsztaty manualne dla dzieci, pokazy
i warsztaty dla dorosłych. Organizatorzy przewidzieli także strefę relaksu
oraz szereg konkursów. Jedną z atrakcji na bulwarach będzie nowoczesna ciężarówka ze specjalnie zaaranżowaną przestrzenią, w której mieszkańcy będą mogli zainspirować się modnymi rozwiązaniami dla domu.
Podczas imprezy wystąpi m. in. aktor Rafał Rutkowski oraz popularni
youtuberzy z „5 sposobów na…”. Odbędą się również koncerty.

Fot. Łukasz Kulczyński

Ważną częścią wydarzenia będzie ogłoszenie zwycięzcy projektu społecznego w ramach akcji „Razem damy radę”. Od 12 czerwca mieszkańcy Gorzowa będą mogli głosować na 1 z 3 inicjatyw społecznych, wytypowanych wraz z władzami miasta. Głosowanie odbędzie się w sklepie
Castorama oraz poprzez stronę internetową castorama.pl. Zwycięska
inicjatywa zostanie ogłoszona podczas wydarzenia 24 czerwca, a następnie zrealizowana przez zespół Castorama.
Monika Szpadkiewicz
Castorama Polska

Ponad 700 młodych
tancerzy wystąpi
w Gorzowie
Festiwal Tańca ma w Gorzowie długą tradycję i swoich
wiernych widzów. Od wielu lat wiąże gorzowskie środowisko taneczne i sprawia, że w naszym mieście wciąż
przybywa młodych pasjonatów tańca wszelakiego.
Na polskiej festiwalowej mapie tanecznej niewiele już jest takich imprez, jak gorzowska. Stąd też co roku przyjeżdżają do Gorzowa zespoły na bardzo dobrym poziomie artystycznym z różnych krańców świata
i Polski. Po ubiegłorocznej, ludowej formie festiwalu, przyszedł czas na
formy współczesne.
Tegoroczny festiwal jest ukłonem w stronę pasjonatów tańca współczesnego, jazzowego, modern, a także baletu. To artystyczne spotkanie,
w którym konfrontować się będą młodzi tancerze z Bułgarii, Ukrainy,
Białorusi oraz zespoły z całej Polski. Jak co roku, na scenach miejskich
zaprezentują się również gorzowskie grupy: Aluzja, Buziaki, Kontra Mini,
Studio Tańca Parkieciarnia. Podczas trzech festiwalowych koncertów
wystąpi łącznie ponad siedmiuset młodych tancerzy.
PROGRAM KONCERTÓW
27 czerwca, amfiteatr, godz. 19.00
Koncert inauguracyjny „Witamy w Gorzowie” (wstęp wolny)
28 czerwca, Teatr im. J. Osterwy, godz. 16.00
Przegląd konkursowy (wstęp wolny)
1 lipca, amfiteatr, godz. 16.00
Koncert galowy (wstęp wolny)
Organizatorem festiwalu jest Młodzieżowy Dom Kultury. Festiwal realizowany jest przy wsparciu finansowym Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
Agnieszka Krawczyk-Oziewicz

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATORZY

ZREALIZOWANO PRZY POMOCY FINANSOWEJ

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY
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Przewodnik
po urzędzie
Architekt Miejski
Dariusz Górny
e-mail: dariusz.gorny@um.gorzow.pl
tel. 602 491 302

czerwiec 2017

Nieodpłatna pomoc prawna
teraz dla wszystkich
Od 1 stycznia 2016 r. działa system nieodpłatnej pomocy prawnej. W Polsce utworzono ponad 1.500 punktów, w których można bezpłatnie uzyskać pomoc prawną. Pięć z nich funkcjonuje w Gorzowie.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Gorzowie Wlkp. zostały utworzone i działają na
podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Biuro Egzekucji Administracyjnej
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: bea@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 740
Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji
ul. Sikorskiego 5
e-mail: bsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 893
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
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy
ul. Sikorskiego 5 pok. 4
e-mail: bhp@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 851
Straż Miejska
ul. 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
Wydział Audytu Wewnętrznego,
Kontroli i Analiz
ul. Myśliborska 34
e-mail: aka@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 862
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
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

Wydział Spraw Społecznych

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która spełnia co najmniej jeden z warunków:
- w okresie 12 miesięcy poprzedzających
zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane jej świadczenie z pomocy społecznej na podstawie
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej i w tym okresie nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
- posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014
r. o Karcie Dużej Rodziny;
- uzyskała zaświadczenie, o którym mowa
w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego;
- posiada ważną legitymację weterana albo
legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
- nie ukończyła 26 lat albo ukończyła 65 lat;
- w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej,
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub
poniosła straty;
- jest w ciąży.
Ponadto od kwietnia br. odbywają się bezpłatne dyżury prawników dla wszystkich mieszkańców Gorzowa Wlkp., bez względu na to,
czy spełniają powyższe warunki. Adwokaci
przyjmują w godzinach 8.00-10.00 w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Teatralnej
26, I piętro, pok. nr 1. Nie obowiązują zapisy,
osoby przyjmowane będą według kolejności
przyjścia. Darmowe porady dla wszystkich
odbywają się w trzeci wtorek miesiąca, tj. 20
czerwca, 18 lipca, 16 sierpnia, 19 września, 17
października, 21 listopada i 19 grudnia.
Dodatkowe bezpłatne porady dla wszystkich
możliwe są dzięki porozumieniu Miasta ze
Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności
Obywatelskiej „Civis Sum” z Zielonej Góry,
które pozyskało dodatkowe środki z Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Punkt nr 1
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Gorzowa Wlkp.
ul. Teatralna 26, I piętro, pok. nr 1
Dyżury:
poniedziałek* – piątek, godz. 10.00-14.00
*w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca,
godz. 9.00-14.00
Dodatkowe dyżury dla wszystkich:
każdy trzeci wtorek miesiąca,
godz. 8.00-10.00
Punkt nr 2
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Walczaka 42, pok. 207
Dyżury:
poniedziałek*, środa, czwartek,
godz. 11.00-15.00
wtorek, godz. 12.30-16.30
piątek, godz. 10.30-14.30
*w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca,
godz. 10.00-15.00
Punkt nr 3
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Jagiełły 7, pok. 25 b
Dyżury:
poniedziałek*, środa, czwartek,
godz. 11.00-15.00
wtorek, godz. 12.30-16.30
piątek, godz. 10.30-14.30
*w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca,
godz. 10.00-15.00
Punkt nr 4
Miejskie Centrum Kultury „Zawarcie”
ul. Wawrzyniaka 66 a
Dyżury:
poniedziałek – piątek (oprócz wtorku),
godz. 13.00-17.00
wtorek, godz. 14.00-18.00
Punkt nr 5
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wełniany Rynek 3, III piętro, pok. nr 28
Dyżury:
poniedziałek, wtorek, godz. 9.00-13.00
środa, czwartek, godz. 8.30-12.30
piątek, godz. 8.00-12.00
Punkty nr 1, 2 i 4 znajdują się w obiektach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Punkty 1, 2, 3 prowadzi Stowarzyszenie
Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis
Sum” z Zielonej Góry; punkty 4, 5 obsługuje
Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze
i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej
Górze.
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Ponad 37 tysięcy interesantów

Przewodnik
po urzędzie

W ciągu czterech miesięcy od otwarcia wyremontowanej sali obsługi
w Urzędzie Miasta z jej usług skorzystało już ponad 37 tysięcy interesantów, czyli statystycznie co czwarty gorzowianin. Wraz z otwarciem
zmodernizowanej sali, czas obsługi został wydłużony do godziny 17.00.

– Komputerowy system obsługi klienta to nie
tylko numerki porządkujące kolejność interesantów, ale także dane o pracy naszych urzędników, o naszej efektywności. Dzięki niemu
wiemy lepiej, jak planować liczbę poszczególnych stanowisk pracy – wyjaśnił sekretarz
miasta Łukasz Marcinkiewicz.
Obsługa w statystyce
Najwięcej osób (16 923) przyszło do Urzędu
Miasta w sprawach ewidencji ludności; po
dowód osobisty (12 279) lub w sprawach meldunkowych (4 644). Obsługa w sześciu stanowiskach Wydziału Spraw Obywatelskich jest
szybka. Średnie oczekiwanie na rozmowę np.
w sprawie dowodu osobistego to sześć minut.
Średnio tyle samo trwało załatwienie sprawy.
Prawie szesnaście i pół tysiąca osób (16
499) skorzystało z dwóch stanowisk Wydziału Podatków i Opłat. Tu średnio na spotkanie
z urzędnikiem czeka się cztery minuty. Jeszcze krócej (średnio 3 min 40 s) trwa obsługa,
najczęściej wpłat.
Najwięcej klientów odwiedza urząd w poniedziałek i wtorek oraz w okolicach świątecznych dni wolnych (przeważnie są to osoby
przyjeżdżające z zagranicy).
Główną grupę klientów stanowią interesanci
wymieniające dowody osobiste. W tym roku
wymienia je ta grupa osób, która przed dzie-

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego
ul. Myśliborska 34
e-mail: wgt@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 763

sięciu laty jako pierwsza otrzymała dowody
plastikowe.

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami i Majątku
ul.Sikorskiego 3-4
e-mail: wgm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 605

Najczęściej klienci odwiedzają urząd między
godziną dziesiątą a trzynastą. Aby uniknąć kolejek, najlepiej przyjść załatwić sprawę w środę lub czwartek po 15.30.

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

Dzieci bardzo chętnie korzystają z naszego
miniplacu zabaw, nawet czasami jest problem
z wyjściem do domu – to już obserwacja pracowników.

Wydział Komunikacji
ul. Myśliborska 34
e-mail: wkm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 720

Przyjazny Urząd
Wyremontowaną halę obsługi w Urzędzie
Miasta otwarto 23 stycznia tego roku. Remont
dolnego holu w budynku przy ul. Sikorskiego był kolejnym bardzo ważnym krokiem do
kompleksowej modernizacji i przebudowy gorzowskiego magistratu.

Wydział Kultury i Sportu
ul. Okólna 2
e-mail: wks@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 841
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu
ul. Myśliborska 34
e-mail: wob@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 830

Sala obsługi została zaprojektowana wokół
centralnie umieszczonej strefy poczekalni,
tworzącej funkcjonalną przestrzeń projektu.
Wnętrze jest wizualnie powiększone i doświetlone, zaś w centralnej części umieszczono naturalną roślinność, którą połączono z siedziskami typowymi dla założeń parkowych.

Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 812

Dla wygody interesantów i usprawnienia
kolejności ich przyjmowania wprowadzono elektroniczny system zarządzania kolejką. Powstało też miejsce dla małych dzieci
– miniplac zabaw. Sala obsługi posiada także
zaplecze socjalne dla pracowników oraz pomieszczenie przewidziane do indywidualnych
rozmów. Jest także miejsce dla matek z małymi dzieci.

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

Sala obsługi jest czynna w systemie dwuzmianowym: od poniedziałku do czwartku
– od godziny 7.30 do godziny 17.00, a w piątki
od godziny 7.30 do 15.30.

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wso@um.gorzow.pl
biuro dowodów osobistych
tel. 95 73 55 573
ewidencja ludności
tel. 95 73 55 512

Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji

Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26
e-mail: wss@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 801
Wydział Strategii Miasta
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 835
Fot. Bartłomiej Nowosielski

Interesanci chcący złożyć wniosek o dowód
osobisty teraz już nie muszą wchodzić na
trzecie piętro. – Wcześniej było to utrudnione,
szczególnie dla seniorów i matek z dziećmi.
Ponadto na Sikorskiego uruchomiono stanowiska Wydziału Komunikacji. Mieszkańcy mogą
odebrać prawo jazdy czy tablice rejestracyjne
także w centrum miasta – przypomniała Bogumiła Popkowska, dyrektor Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta.
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Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Myśliborska 34
e-mail: wua@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 644
Wydział Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych
ul. Myśliborska 34
e-mail: zit@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 884
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Dyżury
radnych
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta spotykają się
z mieszkańcami w Urzędzie Miasta
Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4,
I piętro, pok. nr 217
Przewodniczący

Fot. Daniel Adamski

Sebastian Pieńkowski
Okręg nr 5 (Górczyn)
Prawo i Sprawiedliwość
13 czerwca, godz. 15.30-16.30
e-mail:sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349
Wiceprzewodniczący

Okręg nr 1 (Zawarcie)

Maria Surmacz
Prawo i Sprawiedliwość
21 czerwca, 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
8 czerwca, godz. 15.30-16.30
29 czerwca, godz. 15.30-16.30
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
27 czerwca, godz. 14.00-15.30
oraz w biurze poselskim, ul. Hawelańska 5
27 czerwca 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

Decyzje radnych
26 kwietnia odbyła się XLIV sesja Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Przedstawiamy najważniejsze decyzje uchwalone przez radnych:
Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego przy
północno-zachodniej granicy miasta w rejonie
ul. Mironickiej.
Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie w 2018
roku dwóch zobowiązań na sfinansowanie
przedsięwzięć inwestycyjnych: „Przebudowa
zabytkowej Willi Jaehnego w celu utworzenia
Biblioteki Multimedialnej w Gorzowie Wielkopolskim” w kwocie 3.008.000 zł oraz „Szkoły
Muzyczne przy ul. Warszawskiej” w kwocie
3.000.000 zł.
Radni przyznali Odznaki Honorowe Miasta Gorzowa Wlkp. Otrzymali je:
1) Leszek Bończuk – od wielu lat związany
jest z tworzeniem i upowszechnianiem kultury w Gorzowie, uczestniczy i wspiera działania towarzystw kresowych i mniejszości cygańskiej, jako absolwent Państwowej Wyższej
Szkoły Muzycznej w Poznaniu pisze artykuły
o muzyce poważnej do prasy regionalnej i periodyków ogólnopolskich, wiele lat przepracował w urzędzie wojewódzkim, zajmując się
szkolnictwem artystycznym;

2) Udo Edelmann – urodzony w Landsbergu
niemiecki rzeźbiarz i projektant szkła, autor
wystaw i projektów szkła artystycznego, jako
propagator pojednania niemiecko-polskiego
od 2012 roku utrzymuje kontakt z mieszkającą w Gorzowie rodziną Broniszów, co roku
odwiedza Gorzów;
3) Roman Piciński – gorzowski grafik, ukazuje
piękno ulic i kamienic naszego miasta, także
tych przedwojennych, zachowując ich urok
i cenne detale w licznych rysunkach i grafikach;
4) Jerzy Zgorzałek – mieszkający w Gorzowie
od kilku lat malarz utrwala uroki wielu zakątków naszego miasta w licznych pejzażach,
dokumentując je w ten sposób dla przyszłych
pokoleń;
5) Zespół „Kapela Retro” Józefa Sygiera – obchodzący w tym roku 20-lecie działalności
zespół wielokrotnie występował w Gorzowie,
wielu miastach polskich oraz w Niemczech,
za każdym razem przyciągając liczną publiczność; kapela gra polskie piosenki lat 50., 60.
i 70., a także szlagiery włoskie, francuskie, rosyjskie, cygańskie i inne.
Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji

Fot. Daniel Adamski

Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Ludzie dla Miasta
6 czerwca, godz. 15.30-16.30
e-mail: syskazbigniew@wp.pl
tel. 695 577 184
Robert Surowiec
Okręg nr 5 (Górczyn)
Platforma Obywatelska
20 czerwca, godz. 15.30-16.30
e-mail: surowiec.robert@gmail.com
tel. 95 73 55 540
Jan Kaczanowski
Okręg nr 3 (Staszica)
Gorzów Plus
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 608 077 756
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Ochrona konsumenta a windykacja
W ostatnim czasie do wielu mieszkańców Gorzowa trafiają pisma od firm windykacyjnych informujące o istnieniu zobowiązania i obowiązku jego zapłaty.
Oprócz informacji, pojawiają się również żądania ujawnienia majątku czy też
przekazania innych danych. Należy w takich sytuacjach zachować dużą ostrożność i skorzystać z pomocy prawnej.

Firma windykacyjna musi działać w zakresie
obowiązujących przepisów.
Windykator nie ma prawa:
- bez naszej zgody wejść do naszego mieszkania,
- zajmować jakiegokolwiek mienia,
- nachodzić naszych sąsiadów,
- odwiedzać naszego miejsca pracy, informując, że jesteśmy dłużnikami,
- żądać wyjawienia majątku,
- żądać ujawnienia numeru rachunku bankowego z naszymi oszczędnościami,
- grozić, ani obrażać konsumenta.
Do domu konsumenta dłużnika może wejść
tylko upoważniony prawnie do tego organ –
komornik i tylko na podstawie prawomocnego
wyroku sądowego.
Nie jest zakazane przez prawo podejmowanie
przez przedsiębiorstwo windykacyjne prób
kontaktu osobistego z dłużnikiem, rozmów
telefonicznych, a nawet wizyt w miejscu zamieszkania konsumenta. W każdym przypadku, w którym przedsiębiorca podejmuje działania opisane powyżej, nie może wprowadzać
konsumentów w błąd nieprawdziwymi informacjami, jak również nie może stosować ani

Marcin Kurczyna
Gorzów Plus
e-mail: marcin.kurczyna@wp.pl
tel. 502 154 433
Okręg nr 3 (Staszica)

grozić zastosowaniem wobec konsumenta
przymusu fizycznego lub psychicznego.

Tomasz Rafalski
Prawo i Sprawiedliwość
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: t_rafalski@wp.pl
tel. 530 760 618
Jerzy Synowiec
Nowoczesny Gorzów
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: adwokaci@blink.pl
tel. 601 773 887
Izabela Piotrowicz
Platforma Obywatelska
5 czerwca, 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

Zakazane jest informowanie konsumenta, że
windykatorzy przyjdą w celu spisania majątku albo zajęcia jakichś ruchomości, bo nie
mają takich uprawnień.
Gdy otrzymamy pismo od firmy windykacyjnej, należy zażądać informacji:
- na podstawie jakiej umowy powstało zadłużenie,
- na jaką wysokość firma windykacyjna nabyła naszą wierzytelność.
Warto skontaktować się z przedsiębiorcą,
u którego powstała nasza zaległość. Często
jest to firma telekomunikacyjna, czy też energetyczna, z która wiązała nas kiedyś umowa.
U przedsiębiorcy warto też:
- upewnić się, na jakiej podstawie uważa, że
jesteśmy zadłużeni,
- sprawdzić, czy roszczenie już się nie przedawniło.
Przedawnionych roszczeń można dochodzić.
Gdy minie określony w przepisach termin, to
roszczenie nie wygasa, ale można podnieść
zarzut przedawnienia. Nadal możliwe jest
wtedy sądowe dochodzenie roszczenia, ale
skuteczne podniesienie zarzutu przedawnienia przez dłużnika oznacza, że sąd oddali powództwo.

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: k.kochanowski76@gmail.com
tel. 696 428 918
Marta Bejnar-Bejnarowicz
Ludzie dla Miasta
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: m.bejnar@gmail.com
tel. 601 940 121
Michał Szmytkowski
Ludzie dla Miasta
e-mail: asp.szmytkowski@gmail.com
tel. 95 73 55 544

Jeżeli roszczenie jest przedawnione albo je
już zapłaciliśmy wcześniej, nie jesteśmy zobowiązani w żaden sposób do zapłaty. Konsument powinien tylko zwracać szczególną
uwagę na korespondencje z sądu lub od komornika. W każdym takim dokumencie wskazane są nieprzekraczalne terminy, w których
dłużnik musi zareagować i odpowiedzieć,
wskazując wszystkie znane mu fakty, np. zarzut przedawnienia czy kopię dowodu zapłaty
długu.

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

Tomasz Gierczak
Miejski Rzecznik Konsumentów
i Spraw Mieszkańców

Radni spotykają się z mieszkańcami
w Urzędzie Miasta, ul. Sikorskiego 3-4,
I piętro, pok. nr 219, tel. 95 73 55 673
Fot. fotolia

Fot. archiwum Tomasza Gierczaka

Firma windykacyjna nie ma prawa do
zajęcia przedmiotów majątkowych
dłużnika.
Osoby
działające w imieniu
windykatora
mogą zwrócić się
jedynie do sądu
o zabezpieczenie
roszczenia. Dopiero
po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądowego z klauzulą wykonalności, zabezpieczenia
na majątku dłużnika może dokonać komornik.
Firma windykacyjna może oczywiście zwrócić
się do nas z prośbą o ujawnienie majątku, ale
nie może na nas wymóc tego ujawnienia.
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Więcej informacji:
Wydział Organizacyjny - referat Biura
Rady Miasta, tel. 95 73 55 544
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76 filmowych
portretów gorzowian

Zmarł były
wiceprezydent
Gorzowa

Z okazji jubileuszowego roku miasta powstanie siedemdziesiąt sześć filmowych portretów gorzowian. Nagrane zostaną różne osoby, w każdym wieku,
różnych zawodów i pozycji społecznych, tak aby jak najbardziej przekrojowo
uchwycić społeczeństwo Gorzowa. Będą to osoby, które z urodzenia bądź z wyboru są gorzowianami i w stu procentach z Gorzowem się utożsamiają.

Fot. Daniel Adamski

20 maja br. zmarł były wiceprezydent Gorzowa Wlkp.
Tadeusz Jankowski. Był
także dyrektorem Miejskiego Zakładu Komunikacji.
Z Gorzowem związany od
1954 roku.

Tadeusz Jankowski urodził się 8 lipca 1942 roku w Wilnie. Absolwent
Liceum Ogólnokształcącego nr 19
w Gorzowie (1961, obecnie II Liceum Ogólnokształcące) i Politechniki
Gdańskiej (1967, Wydział Budowy
Maszyn). W 1967 roku rozpoczął pracę jako stażysta w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji (później:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej i Miejski Zakład Komunikacji),
przechodząc wszystkie stanowiska
– do zastępcy dyrektora (od 1973
roku) i dyrektora przedsiębiorstwa
włącznie (od 1980 roku). W MZK pracował do 1998 roku (z krótką przerwą w 1994 roku). Jeden z założycieli
Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.
W latach 1994-1998 radny Rady
Miasta. 4 listopada 1998 roku z rekomendacji SLD został powołany na
stanowisko wiceprezydenta Gorzowa odpowiedzialnego za gospodarkę
komunalną, drogi i transport. Wiceprezydentem pozostał do emerytury,
do końca stycznia 2008 roku.

Skąd pomysł na projekt?
Projekt o nazwie Wideo Portret 7-6-0 jako całość opowie o tym, kim jesteśmy, jak wyglądamy i jaki jest Gorzów w naszych oczach.

jące zawody, do przedstawicieli występujących
w naszym mieście subkultur czy mniejszości,
by jak najpełniej oddać przekrój gorzowskiego
społeczeństwa – mówi autorka projektu.

- Nasze miasto zostało założone w 1257 roku.
Jestem ciekawa, jak wyglądały osoby, które żyły na tym terenie w minionych epokach,
jak się ubierały, czym zajmowały na co dzień,
w jaki sposób mówiły. Niektórych elementów
możemy się jedynie domyślać, przekaz o innych w ogóle się nie zachował. Kiedyś nie było
takich technologii, jakie mamy dziś, aby utrwalać i dokumentować. Mając teraz odpowiednie
narzędzia, powinniśmy z nich korzystać, by
uwieczniać za ich pośrednictwem otaczający
nas świat i ludzi. Realizując ten projekt, chciałabym przyjrzeć się naszemu codziennemu
obliczu, sprawdzić, jaki jest nasz współczesny
portret, uchwycić wizerunek jak najbardziej
oddający to, jacy jesteśmy w roku 2017. Chcę
abyśmy, jako gorzowskie społeczeństwo, sami
mogli się sobie przyjrzeć, ale również zachować nasz obraz dla przyszłych pokoleń. Obraz
wzbogacony o gesty, mimikę, sposób mówienia, zachowania. Tradycyjne metody dokumentowania tego nie potrafią, natomiast filmowy
portret sprawdzi się znakomicie – mówi autorka projektu Małgorzata Wrześniak. – Nasza
codzienność i zwyczajność z pewnością będzie
bardzo interesująca w przyszłości – dodaje.

Po wyborze charakterystycznych przedstawicieli Gorzowa zostaną z nimi przeprowadzone
krótkie wywiady w typowych dla nich strojach
i miejscach oraz dograne niezbędne kadry
obrazujące osobę. Tak powstanie jubileuszowa
seria siedemdziesięciu sześciu filmowych portretów gorzowian.

Kto może wziąć udział w projekcie?
– Najważniejsze, by osoby te chciały wystąpić
przed kamerą i wyraziły zgodę na publiczną
prezentację swojego wizerunku w różnych
mediach. Szukam osób typowych, charakterystycznych i jak najbardziej odzwierciedlających współczesnych gorzowian. Chciałabym
także dotrzeć do osób wykonujących wymiera-

Jak zgłosić się do projektu?
Chętne osoby mogą zgłaszać się bezpośrednio
do autorki projektu Małgorzaty Wrześniak drogą mailową na adres: stowarzyszenie-it-is@
wp.pl, przesyłając swoje zdjęcie wraz z krótkim opisem tego, kim są i co robią. Czekamy
również na propozycje mieszkańców, kogo powinniśmy w tych wideo-portretach uwiecznić.
W tym wypadku należy podać z imienia i nazwiska proponowaną osobę, w kilku zdaniach
uzasadnić, dlaczego oraz podać kontakt do tej
osoby. Kto nie używa maila, a chciałby wziąć
udział w projekcie lub wskazać osobę, może
zgłosić się do redakcji Gorzowskich Wiadomości Samorządowych, dzwoniąc na nr tel. 95 73
55 785.
Zachęcamy wszystkich gorzowian, aby aktywnie włączyli się w ten projekt. Piszcie, dzwońcie, podawajcie kandydatury. Ci, którzy znajdą
się w szczęśliwej grupie 76 osób, na trwałe
wpiszą się w historię Gorzowa. Nawet gdy ich
już nie będzie, to pamięć o nich pozostanie,
a to zdecydowanie będzie dla każdego nobilitujące. Drodzy mieszkańcy - czekamy na Wasz
odzew!
Dariusz Wieczorek / Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji

Źródło: „20 lat gorzowskiej samorządności”, 2010, prac. zbiorowa pod red. Dariusza A. Rymara i Anny Zaleskiej.
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji

Fot. Daniel Adamski

Po przejściu na emeryturę został
pełnomocnikiem prezydenta miasta
ds. inwestycji strategicznych realizowanych z pomocą partnerstwa
publiczno-prywatnego (m.in. przy
projekcie budowy nowego gmachu
Urzędu Miasta na Zawarciu). Był też
przewodniczącym Rady Nadzorczej
MZK (do 2014 roku). Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Komunikacji. W 1999 roku został
uhonorowany odznaczeniem Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej.
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Stypendia artystyczne Prezydenta
Gorzowa

Dyrektor
Napiórkowska
po 25 latach
żegna magistrat

Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki przyznał dwunastu osobom stypendia.
Otrzymali je za osiągnięcia artystyczne oraz w celu umożliwienia kontynuowania swojej artystycznej twórczości.

7. Piotr Grabowski (muzyka); twórca muzyki
rap pod pseudonimem „Grabson”. Wokalista
kilku zespołów. Prowadzi wydawnictwo Superlativez, promujące artystów hip-hopowych.
Przyznane stypendium planuje przeznaczyć na
doposażenie studia nagrań, w którym m.in. nagra płytę solową.
8. Maurycy Kiebzak-Górski (muzyka); absolwent klasy skrzypiec i kontrabasu Szkoły Muzycznej. Instrumentalista gorzowskich projektów, m. in.: zespołów Creska, Żółte Kalendarze,
Anteny, UL/KR (wydanie albumu, który zdobył
tytuł „Gazety Wyborczej” Polskiej Płyty Roku).
Stypendium planuje wydać na zakup syntezatora i wydanie płyty.
9. Bartosz Matuszewski (muzyka); gitarzysta,
lider formacji anTeny, zespołu Lin, uczestniczy
w projekcie Król – Błażeja Króla. Muzyk w projekcie Furman czy Kawałek Kulki. Odpowiada
na linię programową Klubu MagnetOffOn, organizuje koncerty na gorzowskich scenach. Ze
stypendium planuje wydać płytę.
10. Piotr Merda (sztuki wizualne); fotografik
hobbysta. Brał udział w wystawach zbiorowych
i indywidualnych (Otofoto, Galeria Bezbronna)
oraz kilku w kraju. Za otrzymane stypendium
przygotuje wystawę prac wykonanych metodą
otworkową.
11. Mikołaj Fronczak (taniec); tancerz break
dance. Laureat nagród w kategorii tańca ulicznego. Promuje taniec, organizuje szkolenia,
popularyzując aktywny styl życia. Przyznane
stypendium przeznaczy na wyjazd na zawody
„Radikal Forze Jam 2017” w Singapurze.
12. Izabela Patek (animacja i edukacja kulturalna); dziennikarka. Autorka reportaży społecznych, w tym o kulturze miasta, związana
z radiem Zachód. Uhonorowana m.in. odznaką
„Zasłużony dla kultury polskiej”. Stypendium
przeznaczy na zakup sprzętu do realizacji reportaży o postaciach, instytucjach i zjawiskach
życia kulturalnego Gorzowa.
Uroczystość wręczenia stypendium odbyła się
24 maja w Miejskim Ośrodku Sztuki.
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji

Fot. Łukasz Kulczyński

Barbara Napiórkowska, wieloletni dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Majątku Urzędu Miasta, odchodzi na emeryturę.

Fot. Daniel Adamski

Stypendia artystyczne są przyznawane od 1996
roku. Dotąd przyznano ich ponad 160. W roku
2016 wpłynęło 25 wniosków. Komisja ds. Stypendiów zakwalifikowała 13 osób, stypendia
otrzymało dwanaście.
Stypendyści:
1. Julia Adamczyk (teatr); studentka I roku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Reprezentuje nurt
teatru alternatywnego. Nagradzana za role teatralne oraz realizowane spektakle. Ze środków
stypendium planuje zrealizować spektakl „Bajki Buddyjskie”.
2. Mateusz Baryła (muzyka); kontratenor. Student II roku Uniwersytetu Muzycznego im. F.
Chopina. Uczestnik projektów muzycznych,
w tym operowych. Członek zespołu Alta Kapela
Zamkowa w Warszawie. Planuje realizację warsztatów i koncert muzyki dawnej.
3. Wojciech Brożek (muzyka); uczestnik m.in.
projektów: Weź To Zgaś, Kamiński i Brożek,
Żółte kalendarze, „Furman” (płyta), „Piosenki
miasta średniej wielkości” (płyta). Planuje zakupić wyposażenie służące realizacji dalszych
projektów – wydaniu płyty i koncertów.
4. Paweł Ernst (muzyka); absolwent Akademii
Sztuki w Szczecinie, Wydziału Instrumentalnego. Laureat konkursów, lider zespołu Sedinum
Chamber Orchestra, inspirowanego muzyką
dawną, etniczną i współczesną. Zamierza doposażyć studio, by m.in. wydać płytę z lokalnych
kompozytorów przy wsparciu swojego zespołu.
5. Łucja Fice (literatura); autorka tomików i powieści, które otrzymały pozytywne oceny m.in.
„Polityki” i „Gazety Wyborczej”. Laureatka nagród w konkursach literackich. Za przyznane
stypendium planuje wydanie powieści pt. „Za
kryształowym lustrem”.
6. Matijons Gebreselassie (film); absolwent
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. Laureat nagród filmowych. Współpracował m.in.
z Teatrem Wielkim, robił wizualizacje koncertów Moniki Brodki, czy Sylwii Grzeszczak. Zamierza stworzyć stronę internetową promującą
jego twórczość.
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– Będzie nam pani dyrektor brakować; to
wysokiej klasy fachowiec, postać ciekawa, charakterystyczna, a przede wszystkim przez nas wszystkich bardzo lubiana
– powiedział prezydent Jacek Wójcicki.
W Urzędzie Miasta była zatrudniona od
1 czerwca 1992; spędziła w magistracie
ćwierć wieku. Zaczęła od stanowiska
naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami. Po pięciu latach została
naczelnikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, od 2010 roku – dyrektorem tego wydziału, od lutego 2015 roku
– dyrektorem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Majątku.
Budżet najważniejszy
– Dla mnie zawsze wielkim sukcesem
było wykonanie budżetu. Zwłaszcza gdy
dochody, dzięki sprzedaży nieruchomości, były wyższe od planowanych – uznała odchodząca pani dyrektor.
– Miałam wspaniałych współpracowników; gdy zaczynałam było ich 20, teraz
jest 32. Sześciu pracowało już przed
moim przyjściem do magistratu. Zaczynaliśmy jako młodzi ludzie, dziś jesteśmy babciami. Wszystkim bardzo dziękuję – dodała.
Mam kartę seniora
– Mam już Gorzowską Kartę Seniora
i będę korzystać z wszystkich jej dobrodziejstw – zapewniła „świeża” emerytka.
– Będę mogła poświęcić więcej czasu
wnukom – z dumą podkreśliła. – Teraz zajmę się ogródkiem, na który nie
miałam czasu, a w zimie robótkami
ręcznymi, wyszywankami. Dla zdrowia
zamierzam dużo maszerować, więc do
zobaczenia na ulicach naszego pięknego
miasta – dodała.
Barbara Napiórkowska jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.
Ponadto ukończyła studia podyplomowe
na Politechnice Szczecińskiej. Posiada
uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji UM
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Podwórko im. Wszystkich
Mieszkańców
Miejski Ośrodek Sztuki oraz Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. zapraszają na pokaz filmu Izy Rutkowskiej pt.
„Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców”. Odbędzie się on 9 czerwca o godzinie 18.00 w Miejskim Ośrodku Sztuki przy ul. Pomorskiej 73.
Po filmie odbędzie się dyskusja o zaangażowaniu sztuki w proces rewitalizacji. W dyskusji wezmą udział: Iza Rutkowska (artystka),
Wojciech Kłosowski (ekspert samorządowy)
oraz Anna Bonus-Mackiewicz (dyrektor Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.). Spotkanie
poprowadzi Marta Gendera.

Fot. archiwum Izy Rutkowskiej

Film „Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców” to trzecie spotkanie artystki Izy Rutkowskiej z mieszkańcami wrocławskiego
Trójkąta, jak nazywane są osiedla na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu. Iza pierwszy raz pojawiła się na podwórku przy ulicy
Mierniczej/Łukasińskiego/Prądzyńskiego
i Komuny Paryskiej latem 2015 roku. Pukała wówczas do drzwi kolejnych mieszkań, jak na początku filmu „Podwórko im…”
bez większego powodzenia. Zdołała jednak
zachęcić mieszkańców do wyjścia na podwórko i zainteresowania się 7-metrowym
Jeżem. Obiekt służył zabawie, integracji,
niecodziennemu doświadczeniu. Przez całe
wakacje Jeż pojawiał się regularnie w różnych zakamarkach podwórka. Sąsiedzi szyli

kolce, ozdabiali je, wyprowadzali Jeża na
spacer, aż w końcu Jeż się symbolicznie zadomowił.
Kolejnym etapem była realizacja wspólnego
pomysłu Izy Rutkowskiej, dzieciaków z podwórka, ich rodzin, wrocławskich aktywistów, artystów oraz lokalnej dolnośląskiej
społeczności – kolonie dla dzieci z Trójkąta i dla Jeża. Naturalnym celem podróży
był Ośrodek Rehabilitacji Jeży w Kłodzku.
Uczestnicy kolonii mogli wiele nauczyć się
o szacunku, trosce i odpowiedzialności,
twórczo spędzić czas, ośmielić i oswoić
dzikie zwierzę. Środki na kolonię artystka
wspólnie z mieszkańcami zebrała crowdfundingowo (crowdfunding to finansowanie
społecznościowe).
Trzecim etapem współpracy Izy i mieszkańców podwórka był konkurs na projekt
i realizację pomysłu służącego wspólnocie.
Powstał piknik sąsiedzki pełen wspólnych
inicjatyw oraz film, który opowiada o tym, co
z integracji wynikło.
Film będzie miał premierę 7 czerwca br.
w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu.
Film i poprzedzające go działania powstały
w ramach projektu „Wrocław - Wejście od
podwórza” będącego elementem programu
sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury.
Patronat: Magazyn Miasta, Architektura Murator, Sztukapubliczna.pl
Marta Gendera
Miejski Ośrodek Sztuki

Polak potrafi, Waleński też
(pisać) potrafi
Pisaniem zajmuje się od lat. Najpierw były
to wiersze „do szuflady”, potem – podziękowania na śluby od pary młodej dla rodziców.
Napisał ich ponad 400! Pisze je, bo chce
dać radość i wzruszenie w najważniejszych
chwilach życia! Ponadto całe swoje zawodowe życie związał z dziećmi. – Pracując
w przedszkolu, prowadziłem gimnastykę korekcyjną. Nie umiem grać na instrumencie,
więc zacząłem śpiewać historie o dzieciach
podczas zajęć. To im się bardzo podobało.
Zacząłem pisać wierszem bajki dla dzieci.
Przekonałem się, że to, co wyrażam piórem,
ma dla innych znaczenie, bo wzrusza i wyzwala uśmiech. – mówi Andrzej Waleński.
Książką zainteresowało się wydawnictwo
Poligraf z Wrocławia. Materiał jest gotowy
i złożony w wydawnictwie. Książka będzie
zawierała 14 najbardziej znanych i lubianych bajek, napisanych wierszem, m.in.:
„Brzydkie Kaczątko”, „Pinokio”, „Czerwony
Kapturek”. Piętnastą bajkę pt. „Bajkowe El
Dorado” napisał Andrzej Waleński.

W Poligrafie autor ma decydujący wpływ na
powstanie książki, jednak także w całości
finansuje swoje przedsięwzięcie. Potrzebne
jest 12 tysięcy złotych na pokrycie kosztów
wydawnictwa, ilustratora oraz druku. Do 29
czerwca trwa zbiórka pieniędzy na portalu
Polakpotrafi.pl.
– Dodatkowe środki chcę przeznaczyć na
dodruk książki oraz obdarowanie chorych
dzieci walczących na oddziałach szpitalnych
z poważnymi chorobami, zapewniając w ten
sposób wsparcie im i ich rodzicom. – pisze
autor na portalu Polakpotrafi.pl
Bajki zilustruje Piotr Giełzak, absolwent wydziału artystycznego UMCS w Lublinie, obecnie student Society of Visual Storytelling
i założyciel Stargaze Studio, specjalizujące
się w ilustracji i animacji. – Chciałem, żeby
ilustracje do bajek wykonał mój zięć Matijos Gebreselassie, jednak obecnie prowadzi
kilka projektów i nie jest w stanie wziąć kolejnego. Polecił mi portal dla grafików, poprzez który nawiązałem kontakt z młodym,

Fot. Daniel Adamski

Gorzowianin Andrzej Waleński chce wydać książkę „Znane bajki – wierszem”. Jeśli uda mu się zebrać potrzebną sumę pieniędzy, która pokryje
koszty wydania książki, będzie można ją kupić w dwóch polskich sieciach
Empik i Matras.

uzdolnionym grafikiem z Nałęczowa. – mówi
Andrzej Waleński.
Andrzej Waleński ma już materiał na kolejne dwie książki dla dzieci. Chcesz posłuchać
opowieści, która w głowie się nie mieści?
Wesprzyj projekt na polakpotrafi.pl/projekt/
znane-bajki-wierszem/
Emilia Cepa
Wydział Promocji i Informacji
Drewniany pajacyk, pięknie wyrzeźbiony
Z magicznego drewna cudownie zrobiony
To lekarz Gepetto miał takie pragnienie
By synem się cieszyć – to jego marzenie
Był stary, samotny, gdy chłopca wystrugał
A ten w swej radości oczkami zamrugał
I ożył wspaniale – to było wyzwanie
Zdarzenie jak z bajki – wprost niespotykane!
fragment bajki „Pinokio”

Fot. Łukasz Kulczyński

Fot. Łukasz Kulczyński

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Fot. Daniel Adamski

Majówka w Parku Róż

Alte Kameraden

Juwenalia

To był maj

fot. Marzena Maćkała

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Festiwal Kilara

Matury

Operacja KROK

Kresoviana

Fot. Krzysztof Grygiel / Filharmonia Gorzowska

