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wraz z nowym rokiem przedstawiamy nowy
budżet Gorzowa oraz najważniejsze inwestycje, które będą realizowane w najbliższych
miesiącach. Dzięki pozytywnej opinii ministra
rozwoju, także gorzowska Strategia ZIT otrzymała zielone światło dla rozpoczęcia w mieście strategicznych inwestycji z funduszy zewnętrznych. Ponadto, nowy regulamin zyskał
tegoroczny budżet obywatelski.
Zima niezmiennie kojarzy się z wypoczynkiem
najmłodszych pociech oraz z niezbyt korzystną aurą za oknem. W związku z tym, że ferie
tuż, tuż, przygotowaliśmy propozycje, gdzie
i jak je spędzić. W numerze podajemy także przydatne telefony alarmowe. Zwracajmy
uwagę na osoby bezdomne, szczególnie podczas mrozów, i poinformujmy o miejscach ich
przebywania odpowiednie podmioty.
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Budżet miasta 2016
Wiadomości Samorządowe można znaleźć
w aptekach Strywald w całym mieście.
W tym numerze przeczytacie również kilka
artykułów o wyjątkowych gorzowianach. Polecam uwadze lekturę o reportażach radiowych
będących wspomnieniami o mieście pierwszych gorzowian, a także o filmie dokumentalnym poświęconym współczesnym bohaterom Gorzowa – wyjątkowym osobowościom,
widzącym gorzowską rzeczywistość w dość
nietypowy sposób.
Zachęcam również do przeczytania informacji
o rozstrzygniętym konkursie na projekt muralu z okazji 50-lecia gorzowskiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego Megaron. Wkrótce
przestrzeń miejska wzbogaci się o nowy, estetyczny i kolorowy fragment.

Miło nam poinformować, że nasze czasopismo
od grudnia jest łatwiej dostępne. Gorzowskie

W imieniu zespołu
redakcyjnego
życzę miłej lektury
Emilia Cepa

Dzień Pamięci i Pojednania
30 stycznia obchodzimy Dzień Pamięci i Pojednania. Zapraszamy gorzowian do udziału w uroczystych obchodach. Spotkajmy się na placu Grunwaldzkim o godz. 12.00.

„To budżet oparty na długofalowych planach, ale odzwierciedla też bieżące potrzeby mieszkańców. To budżet na miarę możliwości miasta,
który przygotowuje nas do dużych unijnych inwestycji” – tak prezydent
Jacek Wójcicki podsumował uchwalony 21 grudnia budżet na 2016 rok.
Podczas swojego wystąpienia prezydent
zwrócił się do radnych, którym podziękował za
merytoryczną pracę i współpracę. A tej, trzeba przyznać, nie brakowało. W złożonej przez
niego autopoprawce do budżetu uwzględniono
53 wnioski złożone przez kluby radnych, które
łącznie opiewają na kwotę 50 mln zł.
Na inwestycje zapisano prawie 90 mln zł. To
o 14 mln zł więcej, niż przed rokiem. Wydatki
określono w budżecie na prawie 535,2 mln zł,
a dochody na ok. 528,4 mln zł.
Wśród największych inwestycji znalazła się
przebudowa torowiska przy ul. Warszawskiej warta 12 mln zł. To największa inwestycja komunikacyjna zaplanowana na 2016
rok. Kolejne 11 mln zł miasto przeznaczy na
wkład własny do projektu związanego z budową systemu odprowadzania wód opadowych
w zachodniej części Gorzowa. Będą też ważne
remonty dróg. Nowe oblicze zyska ul. Walczaka, na odcinku od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Góra Powstańców; ul. Towarowa
z przebudową ul. Fabrycznej, od skrzyżowania z ul. Towarową do ronda Św. Jerzego; oraz
ul. Kłosowa. Co ważne, powstanie też dokumentacja projektowa na modernizację
ul. Myśliborskiej, Kostrzyńskiej i dokumentacja związana z modernizacją torowisk tramwajowych i budową nowych.

prawie 90 mln zł. Na gospodarkę komunalną
Gorzów zamierza wydać prawie 40 mln zł,
na kulturę 14,3 mln zł, na sport i turystykę
– 11,7 mln zł.
W budżecie znalazło się też kilkadziesiąt
mniejszych kwotowo inwestycji, m.in. 200 tys.
zł przeznaczono na ścieżki rowerowe, a na
wydatki związane z tzw. budżetem obywatelskim zabezpieczono 2 mln zł.
Podczas głosowania, za przyjęciem uchwały budżetowej na 2016 r. za było 19 radnych,
a 5 przeciwko. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
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Strategia ZIT pozytywnie zaopiniowana przez ministra rozwoju
30 grudnia „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.” została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Rozwoju pod kątem zgodności z Umową
Partnerstwa.

Jesteśmy siódmym miastem wojewódzkim
w Polsce, którego strategia uzyskała pozytywną opinię.
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Pierwotne zapisy Strategii ZIT zostały wypracowane we współpracy przedstawicieli Miasta Gorzowa oraz gmin: Bogdaniec, Deszczno,
Kłodawa i Santok. Weryfikacja dokumentu
przez Ministerstwo Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego trwała
od maja 2015 r. Od tego momentu cały czas
toczyły się prace nad dostosowywaniem jej
zapisów do wymogów stawianych przez oceniających.

Wydatki – 535,2 mln zł
Dochody – 528,4 mln zł
Inwestycje – 90 mln zł
Pomoc społeczna – 90 mln zł
Gospodarka komunalna
– 40 mln zł
Kultura – 14,3 mln zł
Sport i turystyka – 11,7 mln zł
Budżet obywatelski – 2 mln zł

- odwodnienie zachodniej części miasta – 20 mln zł

Drugą pozycją, co do wielkości wydatków, są
środki przeznaczone za zadania w obszarze pomocy społecznej. Te zadania wesprze

Wcześniej, 1 grudnia, Zarząd Województwa
Lubuskiego również pozytywnie zaopiniował
dokument w zakresie możliwości finansowania ZIT w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie - 2020.

Budżet
Gorzowa 2016
w liczbach:

Wybrane
inwestycje
w 2016 roku:

14-15

Radny po godzinach



Ewa Sadowska-Cieślak

Daniel Adamski
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Obecny kształt Strategii ZIT uprawnia nas
do rozpoczęcia realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych, w ramach RPO
Lubuskie 2020, dedykowanych Miejskiemu
Obszarowi Funkcjonalnemu Gorzowa. Oznacza to uruchomienie ok. 50 mln euro dla projektów zaplanowanych w Strategii ZIT, których miejscem realizacji będzie obszar gmin
wchodzących w skład MOF Gorzowa.
Zatwierdzenie Strategii ZIT otwiera też drogę
dla finansowania komplementarnych do ZIT
projektów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia
Gorzów oraz inwestycji związanych z modernizacją i rozbudową sieci tramwajowej
w Gorzowie.
Ewa Sadowska-Cieślak

- remont ulicy Walczaka wraz
z budową ronda turbinowego
- przebudowa ulicy Warszawskiej wraz z budową torowiska
tramwajowego – 12 mln zł
- zakup 10 nowych autobusów
MZK – 10 mln zł
- kontynuacja projektu KAWKA
– 8,3 mln zł
- remont ulic Towarowej i Fabrycznej – 7 mln zł
- remont ulicy Borowskiego wraz z dwoma mostami
– 4,5 mln zł
- wykonanie prac projektowych
Centrum Edukacji Zawodowej
i Biznesu – 500 tys. zł
- realizacja Programu Bezpieczny Gorzów (dodatkowe
oświetlenie na niebezpiecznych przejściach, dodatkowe
znaki) – 480 tys. zł
- rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na rozbudowę siedziby Urzędu Miasta
– 200 tys. zł
- wykonanie prac projektowych
ulicy Myśliborskiej – 180 tys. zł
- wykonanie prac projektowych
stadionu OSiRu przy ul. Olimpijskiej – 150 tys. zł
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Rok w GCPR

W ramach tegorocznych z lotu ptaka Świąt Bożego Narodzenia na mieszkańców Gorzowa czekało wiele atrakcji.
Począwszy od pięknej iluminacji świątecznej na ulicach centrum miasta, którą wielu gorzowian chętnie uwieczniało na zdjęciach, poprzez niespodzianki przygotowane specjalnie dla gorzowian, takie jak: świąteczny tramwaj
oraz utwór pt. „Pierwsza gwiazdka” gorzowskiego muzyka Endrju, na Jarmarku Świątecznym skończywszy.

W Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie podsumowano podejmowane
działania w 2015 r.
pracuje zadaniowo. Wprowadziliśmy wspólne
patrole pracowników sekcji, funkcjonariuszy
policji i straży miejskiej. Udało się podjąć rozmowy i gotowość do zmiany osób bezdomnych
przebywających pod „Schodami Donikąd”.
W obszarze sekcji ds. przemocy także pracujemy zadaniowo. Dodatkowo, ofiary przemocy
w rodzinie otrzymują pomoc psychologiczną.
Współpraca sekcji i psychologa wzmocniła
pomoc świadczoną osobom doświadczającym
przemocy.

Dawid Borus

Archiwum GCPR

13 grudnia przy wielokulturowym stole spotkali się przedstawiciele
różnych narodowości i grup etnicznych. Po raz dziewiąty odbyła się
Wigilia Narodów.

Bartłomiej Nowosielski

Pierwszą niespodzianką, która pojawiła się z początkiem grudnia,
był świąteczny tramwaj. Cieszył i przykuwał uwagę wielu przechodniów, szczególnie w godzinach wieczornych.

18 grudnia podczas gorzowskiej wigilii prezydent Gorzowa wraz
z radnymi i zaproszonymi gośćmi przekazał mieszkańcom świąteczne życzenia.

Kilka dni przed Świętami Gorzów odwiedził wyjątkowy gość – najprawdziwszy Mikołaj z Laponii! Była to prawdziwa gratka dla najmłodszych.

W maju pracę rozpoczął instruktor terapii
uzależnień współpracujący z rodziną, nie tylko
z osobą uzależnioną. To ważne, by wspierać
systemowo całą rodzinę. Wspólnie z pracownikami socjalnymi odbywał patrole w rodzinach, gdzie występował problem uzależnień.
To innowacyjne działanie. W 2015 r. odbyło się
396 wspólnych patroli. Dodatkowym działaniem były konsultacje dla osób uzależnionych.
Odbyło się 219 konsultacji, 20 osób podjęło
leczenie detoksykacyjne, 60 osób uczęszczało
na mitingi, w tym 25 osób regularnie. Działania te pokazały, że coraz więcej osób mających
problem z uzależnieniem korzysta z pomocy.
Powołaliśmy sekcję ds. bezdomności oraz
sekcję ds. przemocy. Sekcja ds. bezdomności

We współpracy m.in. z Fundacją Ad Rem i Fundacją Czysta Woda zorganizowaliśmy festyn
charytatywny „Witaj Szkoło na Wesoło”. Udało
się kupić wózek dla Filipa oraz zebrać pieniądze na rehabilitację Basi. Wraz z Fundacją Ad
Rem przeprowadziliśmy zbiórkę przyborów
szkolnych (pomoc otrzymało 100 dzieci) oraz
zorganizowaliśmy spotkanie z okazji Tygodnia
Seniora. W spotkaniu wzięło udział ok. 220 seniorów. Włączyliśmy się w ogólnopolską akcję
„Czysty Aniołek”. Dzięki pomocy 30 instytucji
i organizacji, zebraliśmy środki czystości, które otrzymały rodziny najbardziej potrzebujące
oraz dzieci wyjeżdżające na wypoczynek letni.
W grudniu przygotowaliśmy paczki świąteczne dla 600 dzieci dożywianych w ramach Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.
Za zaangażowanie w pomaganie potrzebującym dziękuję pracownikom socjalnym GCPR
oraz organizacjom pozarządowym. Razem
możemy więcej.
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

Przekazali paczki potrzebującym

Krzysztof Weber

Łukasz Kulczyński

Radna Grażyna Wojciechowska, prezes Fundacji Czysta Woda, we współpracy z Fundacją Ad Rem oraz Stowarzyszeniem Brata Krystyna już po
raz kolejny przekazała świąteczne paczki potrzebującym uczniom gorzowskich szkół.

Kto zwlekał z kupnem prezentów do ostatniej chwili, mógł zaopatrzyć się w oryginalne artykuły m.in. u rękodzielników podczas kilkudniowego Świątecznego Jarmarku.

Częścią tegorocznego Jarmarku było Święto Aniołów z mnóstwem
atrakcji. Były konkursy, m.in. na najlepsze faworki i śledziki, na domek z piernika, był pokaz teatru ognia.



Mikołaj nie
zapomniał
o dzieciakach
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie przygotowało
paczki świąteczne dla 598
dzieci. Świętowanie rozpoczęliśmy 3 grudnia „Kolędą
do Św. Mikołaja” w Szkole
Podstawowej nr 1.

Rozpoczęliśmy prowadzenie warsztatów
„Szkoła dla rodziców”, których celem jest
wzmocnienie postawy rodzicielskiej oraz
funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W warsztatach uczestniczyło 10 rodzin. To ważne
działanie wzmacniające rodzinę, które będzie
w tym roku kontynuowane.

Krzysztof Weber

Bartłomiej Nowosielski

Gorzów blisko Świąt
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Uroczystość odbyła się w siedzibie Zespołu
Szkół Elektrycznych. Ponad 120 paczek z produktami m.in. żywnościowymi trafiło do osób
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Podczas spotkania koncert kolęd przygotowali uczniowie gorzowskich szkół (Zespołu
Szkół Elektrycznych, IV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących). Można było również spotkać

się z żużlowcami gorzowskiej Stali (Bartkiem
Zmarzlikiem i Adrianem Cyferem) oraz trenerem Piotrem Paluchem. Dzieciom w trudnej
sytuacji swoje ulubione zabawki przekazał
4-letni Marcel z Centrum Opieki nad Dzieckiem
i Rodziną w Gorzowie. Na zakończenie Janusz
Dreczka – zastępca prezydenta ds. społecznych i Grażyna Wojciechowska, podziękowali
wolontariuszom oraz ich opiekunom.
kw

Archiwum GCPR



23 grudnia w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy
ul. Jagiełły 7 rodziny mogły odebrać
paczki żywnościowe. Świąteczne torby z Mikołajem budziły wśród dzieci
duże zainteresowanie. I słusznie, bo
pełne były przysmaków…
Pomoc dotyczyła wszystkich dzieci
korzystających z posiłku w szkole,
przedszkolu czy żłobku w ramach
wieloletniego programu wsparcia
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-20.
Pomoc w formie świadczenia rzeczowego może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód
osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej
oraz Uchwale nr LXII/696/2014 Rady
Miasta Gorzowa z 29 stycznia 2014 r.
Obowiązujące kryteria dochodowe
wynoszą: 514 zł na osobę w rodzinie
oraz 634 zł na osobę samotnie gospodarującą.
To pierwsza tego typu pomoc. Liczymy, że słodka niespodzianka sprawiła wielką radość dzieciom.
Ponadto, od 11 do 22 grudnia nasze
dzieci wzięły udział w akcji Gwiazdkowa Niespodzianka powadzonej
przez Kościół Chrześcijan Baptystów w Gorzowie. To część ogólnoświatowej akcji Operation Christmas
Child (więcej na http://www.samaritanspurse.org). Polega ona na docieraniu do dzieci z paczkami świątecznymi. Gwiazdkowa Niespodzianka
prowadzona jest przez Kościół Baptystów od 16 lat. W te święta paczki
otrzymało około 600 dzieci.
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
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Przewodnik
po urzędzie

styczeń 2016

„Życie to jest teatr”

Zmarł Mariusz Guzenda

Gorzów co roku realizuje Miejską Kampanię Edukacyjno-Informacyjną
„Obudź się”, która ma za zadanie przeciwdziałać uzależnieniom i wszelkim przejawom wykluczenia społecznego.

29 grudnia, po ciężkiej chorobie zmarł Mariusz Guzenda. Były wiceprezydent Gorzowa i prezes Stali Gorzów. Żył 63 lata.

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 8-9
e-mail: bsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 893

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy
ul. Obotrycka 6
e-mail: bhp@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 851
Straż Miejska
ul. Myśliborska 34
e-mail: ksm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 728
po godz. pracy UM - 697 662 343
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Kazimierza Wielkiego 1
e-mail: usc@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 891
Wydział Administracyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wad@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 560
Wydział Audytu Wewnętrznego,
Kontroli i Analiz
ul. Myśliborska 34
e-mail: aka@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 862
Wydział Budżetu i Rachunkowości
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wbr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 603
Wydział Edukacji
ul. Okólna 2
e-mail: wed@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 750
Wydział Geodezji i Katastru
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wkg@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 653

Drogi Mariuszu,
informacja o Twojej śmierci poruszyła tak wielu
mieszkańców naszego miasta. A przecież wiem,
jak bardzo chciałeś żyć. Bo miałeś dla kogo, bo
miałeś wielkie plany.

Łukasz Kulczyński

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

– Wrażliwy, dobry, życzliwy. Komu mógł, pomógł… – tak wspominają Mariusza Guzendę
pracownicy Urzędu Miasta. W latach 19941999 sprawował mandat radnego, do 2005
roku był wiceprezydentem Gorzowa. Sprawował też funkcję prezesa klubu żużlowego Pergo Stal Gorzów. W 2005 roku został prezesem
Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego i tę funkcję pełnił do końca.
bpr

Biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów i Spraw Mieszkańców
ul. Orląt Lwowskich 1
e-mail: brk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 747
Biuro Prasowe
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: bpr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 501
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Niełatwo żegnać się z Tobą nam wszystkim,
ponieważ dobrze wiesz, jak bardzo Ciebie szanowaliśmy. Jestem dumny, że mogłem znać tak
niekonwencjonalną osobowość.
W 2015 roku odbyła się jej 13. edycja. Inicjatywa kierowana jest przede wszystkim do dzieci
i młodzieży, obejmuje swoim zasięgiem także
nauczycieli i rodziców.
Jednym z działań w ramach ostatniej edycji
kampanii „Obudź się” był konkurs teatralny
dla uczniów gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych, który zorganizowało Stowarzyszenie
Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie. Głównym celem przedsięwzięcia było
promowanie wartości rodzinnych oraz kształtowanie pozytywnej i odpowiedzialnej postawy wobec życia każdego człowieka.
10 grudnia w Zespole Szkół Ekonomicznych
odbył się konkurs teatralny pod hasłem „Zdrowa rodzina – wszystko przetrzyma”. Młodzi
artyści prezentowali aktorskie talenty, promując jednocześnie wśród rówieśników zdrowy
styl życia wolny od nałogów oraz uniwersalne
wartości: miłość, przyjaźń, rodzinę. Gestem,
słowem, mimiką, ruchem i muzyką ostrzegali
przed zachowaniami ryzykownymi i zachęcali
do ciepłych, pełnych zrozumienia i szacunku
relacji rodzinnych.

W rywalizacji wzięło udział osiem gorzowskich szkół średnich (I Społeczne Liceum
Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół
Budowlanych i Samochodowych, Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących, I Liceum
Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektrycznych), które zaprezentowały przygotowane
spektakle. Jury oceniało m.in. dobór repertuaru do możliwości wykonawcy, scenariusz,
reżyserię, kulturę żywego słowa, bogactwo
środków artystycznych, wymiar etyczny spektaklu.

Spotykamy się niestety po raz ostatni. Nie myślałem, że przyjdzie mi wypowiadać te słowa.
Czynię to z ogromnym żalem i smutkiem.
W ostatniej drodze są tutaj z Tobą Twoja rodzina, żona Teresa, z którą przeżyłeś prawie 40 lat,
wspaniałe córki Maja i Kasia, Twoje ukochane
wnuki, są Twoi bracia. Wiem, jak nieraz o nich
mówiłeś, jak bardzo byłeś z nich dumny, jak martwiłeś się o nich wszystkich i jakim ciepłem ich
otaczałeś.

Zwycięzcą konkursu został Zespół Szkół Ekonomicznych, na drugim miejscu uplasowało
się II Liceum Ogólnokształcące, trzecie miejsce przypadło IV Liceum Ogólnokształcącemu.
Najlepszym aktorem w opinii jury był Kamil
Saczkowski z Zespołu Szkół Elektrycznych.

Są przyjaciele i koledzy. Żegnają Ciebie były
i obecny Prezydent Gorzowa, byli i obecni Radni. Hołd oddaje Tobie Sztandar Miasta i klubu
sportowego Stal Gorzów. Przybyli ze smutkiem
pożegnać Ciebie mieszkańcy Gorzowa, któremu
oddałeś większość swego życia.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z budżetu Miasta Gorzowa w ramach Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Drogi Przyjacielu,

Monika Józwa
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Warto wiedzieć
W ostatnich dniach grudnia z budynku przy ulicy Przemysłowej 53 do nowych siedzib wyprowadziły się jednostki Urzędu Miasta.
Straż Miejska znajduje się obecnie przy ulicy
Myśliborskiej 34, pok. 8 (parter). Natomiast
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
– przy ul. Sikorskiego 8-9, pok. 37 (IV piętro).
Nie zmieniły się numery telefonu ani adresy
mejlowe obu jednostek.

Pierwsze kroki stawiałeś w Lubsku, gdzie się
urodziłeś. Wdzięczni jesteśmy Twoim rodzicom
i Temu miastu, że podarowało nam tak wspaniałego człowieka.

Jednocześnie przypominamy, że interwencje
mieszkańcy mogą zgłaszać do Straży Miejskiej pod specjalnym numerem alarmowym
697 662 343.
bpr

poznaliśmy się na osiedlu Staszica, gdzie mieszkałeś do końca swych dni. Już pierwsze kontakty
z Tobą robiły na mnie duże wrażenie. Z upływem
lat dałeś się poznać jako człowiek uczciwy, cierpliwy i wyrozumiały.
Pod maską dyplomatycznego twardziela krył
się bardzo wrażliwy człowiek z nietuzinkowym
poczuciem humoru. Wychodził z założenia, że
wszyscy ludzie są dobrzy. Jego pracowitość i inteligencja zostały wynagrodzone przez mieszkańców naszego miasta, którzy dwukrotnie
wybierali Go Radnym. Był najlepszym Przewodniczącym Klubu Radnych. Przez 6 lat zajmował
stanowisko Wiceprezydenta Gorzowa.
Od lipca 2005 roku był Prezesem Gorzowskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Stanowiska te pełnił z wielkim zaangażowaniem,
tworząc wszędzie rodzinną atmosferę. Dobrze
dał się poznać w swojej pracy w OHP i na PKP.
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Zawsze był lojalny wobec swoich szefów. Ale to
nie przeszkadzało mu mieć swoje zdanie.
Funkcje i stanowiska nie zmieniały jego charakteru. Pozostawał dalej człowiekiem skromnym,
życzliwym dla ludzi. Jego praca i działalność nie
zawsze były uhonorowane. Ale wiem, że Jego
dewizą była praca dla sprawy i ludzi, a nie dla
zaszczytów.
Był bardzo aktywnym człowiekiem – uwielbiał
piesze wycieczki, pływanie, jazdę na rowerze.
Interesował się historią. Kiedyś bardzo marzył,
aby zostać lekarzem. Ale również wiem, jak marzył, by zamieszkać w niedokończonym domu
w Kłodawie, który był jego pasją, azylem i miejscem, którego pragnął.
Był aktywnym działaczem gorzowskiej lewicy,
której dał swoją wiedzę i doświadczenie. Nie
sposób jednak pominąć działalności Mariusza
na niwie sportowej. Wpisał się dobrze na karty
historii Klubu Sportowego Stal Gorzów. Jako
Prezes prowadził jego działalność w trudnym
dla klubu okresie w latach 2002-2005.
To właśnie za ten okres został bezpodstawnie
oskarżony. Przez blisko 8 lat walczył przed sądami o swoją niewinność, o dobre Imię, na które
pracował całe życie, a które zostało mu w jeden
dzień zabrane. Niestety walka, stres i emocje
doprowadzały do ciężkiej choroby, z którą przegrał.
W tej całej złożoności w końcu doczekał się postanowienia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
który przywrócił mu dobre Imię i oczyścił ze
wszystkich zarzutów. Z tego miejsca chciałoby
się wykrzyczeć – gdzie są ci, którzy tak bezpodstawnie oskarżali i z góry uznali go winnym!?
Ten bolesny przykład jest kolejną lekcją i przestrogą, żeby nie osądzać kogokolwiek zbyt szybko!
Jego choroba ukazała wrażliwość u wielu ludzi.
Z tego miejsca dziękuję pielęgniarce Agnieszce,
która opiekując się Mariuszem, oddawała całe
swoje serce. Dziękuję wszystkim przyjaciołom,
którzy byli przy nim do końca oraz wszystkim,
którzy uczestniczą w jego ostatniej drodze.
Mariuszu, zapisałeś się na trwałe w naszych
sercach oraz pamięci. Odszedłeś za wcześnie.
Żegnamy Cię z wielkim bólem, z poczuciem niepowetowanej straty dla nas, dla Miasta i jego
mieszkańców.
Cześć Jego Pamięci!
Gorzów Wlkp., 02.01.2016
Jan KACZANOWSKI
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Przewodnik
po urzędzie
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego
ul. Myśliborska 34
e-mail: wgt@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 763
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami i Majątku
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wgm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 605
Wydział Inwestycji
ul. Myśliborska 34
e-mail: win@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 798
Wydział Komunikacji
ul. Myśliborska 34
e-mail: wkm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 720
Wydział Kultury i Sportu
ul. Okólna 2
e-mail: wks@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 841
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu
ul. Myśliborska 34
e-mail: wob@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 830
Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 812
Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wor@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 531
Wydział Podatków i Opłat
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wpo@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 647
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wso@um.gorzow.pl
biuro dowodów osobistych
tel. 95 73 55 573
ewidencja ludności
tel. 95 73 55 512
Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26
e-mail: wss@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 801
Wydział Strategii Miasta
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 843
Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Myśliborska 34
e-mail: wua@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 644
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Obotrycka 6
e-mail: kos@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 652

