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MAMY BUDŻET NA 2018 ROK
KOLEJNE DROGI W MIEŚCIE OTWARTE PO REMONTACH
PIERWSZE HYBRYDOWE AUTOBUSY W GORZOWIE
GORZOWIANIE GORZOWIANOM – NOWOROCZNE ŻYCZENIA
FINAŁ WOŚP NA STARYM RYNKU

Fot. Bartłomiej Nowosielski
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- To historyczny budżet. To budżet gwarantujący dalszą przebudowę miasta i kolejne oczekiwane przez
mieszkańców inwestycje – podsumował prezydent Jacek Wójcicki.

Gorzów zmienia się od lat. Najpierw były to duże flagowe inwestycje: Słowianka, Filharmonia Gorzowska czy Bulwar, po dziś dzień nagradzany. To
miejsce, z którego wszyscy jesteśmy dumni, zresztą jak z każdego z nich. Teraz czas na sto mniejszych rozproszonych inwestycji, ale również niezwykle
ważnych, bo podnoszących jakość życia w mieście.

Na pierwszym miejscu wśród zadań inwestycyjnych będzie kontynuacja realizacji
projektu „Systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” (m.in.
zakup tramwajów, modernizacja torowisk,
centrum przesiadkowe). Na ten cel wydanych zostanie ponad 91 mln zł.

To wyzwanie, z którym musimy się zmierzyć wspólnie! My, urzędnicy i Państwo jako mieszkańcy. A do zrobienia jest naprawdę dużo. Warto wymienić
choćby rozbudowę ulicy Myśliborskiej i Szczecińskiej, budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kłodawki oraz zbrojenie terenów pod przyszłe inwestycje. To wreszcie kontynuacja projektu transportowego, który zrewolucjonizuje komunikację miejską w Gorzowie. Są to wielkie projekty, jakich w jednym
czasie w naszym mieście nie realizowano jeszcze nigdy.
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Kolejne ulice doczekają się remontów, a 25,7
mln zł Gorzów zainwestuje w budowę Centrum Edukacji Zawodowej, które powstaje
na terenie byłego szpitala miejskiego. 6,5
mln zł zapisano w budżecie na modernizację obiektów sportowych.
W 2018 r. dochody miasta z tytułu podatków
i opłat lokalnych wyniosą 117 mln zł. Udziały
w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa, czyli PIT i CIT, to 153,1 mln zł. Subwencja ogólna wyniesie prawie 163 mln zł,
a 150 mln zł mają stanowić dotacje i środki
niepodlegające zwrotowi. W ramach wsparcia z UE i budżetu państwa magistrat spodziewa się 155,9 mln zł.
Największą pozycją po stronie wydatków
miasta jest oświata i edukacja, na którą planuje się wydać ponad 214 mln zł. Drugą co
do wielkości pozycją są zadania z zakresu
pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rodziny. Pochłoną one w 2018 roku 174,4 mln zł,
z tego 63,4 mln zł to dotacja z budżetu państwa na świadczenia 500 plus.

Uchwała budżetowa zakłada, że na koniec
2018 roku dług miasta wyniesie ok. 169,9
mln zł, co będzie stanowić 22,26 proc. dochodów ogółem. Planowany deficyt na poziomie 101,1 mln zł ma częściowo zostać
pokryty z kredytu w wysokości 74 mln zł.
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Gorzowscy radni uchwalili budżet miasta na
2018 r. Zakłada on inwestycje na poziomie
291,8 mln zł. Dochody określono na 763,5
mln zł, a wydatki na ok. 864,6 mln zł. Za
przyjęciem projektu budżetu zagłosowało
18 radnych, siedmiu było przeciw.

Na gospodarkę komunalną Gorzów wyda w
tym roku 21,4 mln zł, na administrację 45,5
mln zł, w tym 600 tys. zł zadania zlecone. Na
kulturę zapisano 15,8 mln zł, a na sport i turystykę 10,6 mln zł. Na budżet obywatelski
zarezerwowano 5,7 mln zł.

Stowarzyszenie udziela pomocy 17
Wkrótce czwarty Orszak Trzech
Króli

3

Trzy lata realizujemy kolejne inwestycje, by w naszym mieście żyło się coraz lepiej. Jesteśmy w trakcie wielkiego wyzwania, jakim jest modernizacja
miasta. A rok, który przed nami, będzie wyjątkowy i wyjątkowo trudny. To
rok najwyższego budżetu inwestycyjnego w historii Gorzowa. Wspólnie z
Państwem pracujemy nad rozwojem miasta, a to wiąże się z licznymi utrudnieniami. Mam ich świadomość, ale jestem przekonany, że Państwo to rozumieją i tak jak ja, czekają na owoce realizacji tego wielkiego inwestycyjnego
wyzwania.

To też zobowiązanie wobec Państwa. Dołożymy wszelkich starań, by zaplanowane przedsięwzięcia realizować zgodnie z harmonogramem. Będzie
trudno, chwilami nawet bardzo, ale proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. To,
co w Gorzowie wydarzy się w czasie najbliższych 12 miesięcy, będzie owocowało przez koleje dekady.
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Budżet miasta na 2018 rok przyjęty

Szanowni Państwo

Budżet miasta na 2018 rok
przyjęty

Gorzowianie Gorzowianom!
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W tym roku w budżecie miasta nakłady na
inwestycje wzrosną dwukrotnie.
Dorota Sikorska
Wydział Budżetu i Rachunkowości
Dariusz Wieczorek
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Kobylogórska po remoncie

Kolejnych dziesięć autobusów pojawi się na ulicach Gorzowa. Z dumą mówi o nich zarówno prezydent Jacek Wójcicki, jak i prezes MZK w Gorzowie Roman Maksymiak. - To kolejny krok w stronę bezpiecznej, komfortowej i przyjaznej
środowisku komunikacji miejskiej – podsumowują nowy nabytek.

Po pół roku prac: przebudowie, modernizacji, naprawie oraz budowie od nowa – ulica Kobylogórska jest
już do dyspozycji kierowców, otwarta i przejezdna. 20 grudnia 2017 roku, nastąpił oficjalny odbiór końcowy inwestycji.

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie
Wielkopolskim Sp. z o.o. realizuje projekt
pt. „System zrównoważonego transportu
miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor autobusowy” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”,
Działania 3.3 „Ograniczenie niskiej emisji w
miastach” Poddziałania 3,3.1 „Ograniczanie
niskiej emisji w miastach - projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Zadanie „Przebudowa ulicy Kobylogórskiej – II etap” realizowane
było w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Prace rozpoczęły się w czerwcu w
2017r. Zakres robót obejmował przebudowę drogi na odcinku 650
m od ul. Krótkiej. Partnerem Miasta w projekcie było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie. Wykonano: nową kanalizację deszczową i wodociąg, oświetlenie led, sygnalizację świetlną
przy szkole, nowe wiaty autobusowe, zlokalizowano przystanek autobusowy bliżej szkoły, zmodernizowano chodniki i ścieżkę rowerową. Wzdłuż ulicy Kobylogórskiej pojawiło się 77 nowych drzew i 300
krzewów.

Przedmiotem projektu jest zapewnienie
mieszkańcom MOF Gorzowa nowoczesnego, funkcjonalnego oraz dostępnego taboru
komunikacji publicznej w drodze zakupu
dziesięciu klimatyzowanych autobusów niskopodłogowych (w tym sześciu autobusów
z napędem hybrydowym). Pojazdy te są wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Będą też spełniać wymagania normy EURO6. Obok modernizacji floty,
celem projektu jest również ograniczenie
emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do
powietrza, jak i emisji gazów cieplarnianych
tj. CO2.

Koszt realizacji inwestycji to 7 349 384,39 zł brutto, z czego:
2 842 088,00 zł to dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Fot. Daniel Adamski

Marta Liberkowska

Wróblewskiego
równiutka jak stół….

14 grudnia do Gorzowa przyjechały cztery pierwsze autobusy. To 15-metrowe MAN Lion’s
City LL zakupione w ramach projektu. 28 grudnia 2017 r. przyjechały kolejne - sześć hybrydowych. To nowość na gorzowskich drogach.

Na remont ulicy Wróblewskiego mieszkańcy czekali od wielu lat. Ruszył 1 września 2017 roku. Firma Eurovia, na zlecenie Urzędu Miasta, wymieniała
nawierzchnię i wybudowała nowe chodniki. Przebudowano odcinek ulicy od budynku nr 34 aż do
skrzyżowania z ulicą Górczyńską.

Marta Liberkowska

Renowacja zieleni za unijne dotacje
Dzięki unijnym dotacjom do końca 2018 r. zostaną odnowione skwery przy Szkole Podstawowej nr 17,
przy Filharmonii Gorzowskiej, dawnej Łaźni oraz przy Muzeum Lubuskim. Z tego samego źródła zostanie
sfinansowana budowa tzw. zielonych podwórek przy ulicy Chrobrego.

Przestrzeń publiczną zaprojektowano tu w
sposób nawiązujący skalą i formą do kontekstu urbanistycznego, zwłaszcza do przyległej zabytkowej dawnej Łaźni Miejskiej.
Przewiduje się odnowienie istniejącej zieleni i wymianę nawierzchni ciągów pieszych
na nową. W miejscu schodów powstanie
pochylnia ułatwiająca komunikację między
innymi osobom niepełnosprawnym.
* Teren w otoczeniu Filharmonii, skwer
przy Muzeum Lubuskim i skwer przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Warszawskiej
Zostaną tam posadzone drzewa, krzewy
oraz byliny. Wymianie ulegnie nawierzchnia części utwardzonego terenu na płyty
betonowe typu Eko z wypełnieniem trawnikowym. Przewiduje się umocnienie skarp
poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów.
Planowane jest odnowienie terenu zielenią.
Pojawią się również ławki oraz kosze na
odpady. Wprowadzone zostaną rozwiązania
proekologiczne w postaci budek dla ptaków,
małych ssaków i owadów.

Wykonane zostaną trawniki, które staną się
miejscem wypoczynku dla mieszkańców z
każdej grupy wiekowej. Nasadzona będzie
różnorodna niska roślinność i posadzone
drzewa. Pojawią się ciągi piesze o zróżnicowanych nawierzchniach. Dzięki tym pracom
na trzech podwórkach, w miejsce dotychczas terenów niezagospodarowanych, powstaną ogólnodostępne miejsca zielone.
Projekt partnerski pn. „Poprawa jakości
środowiska miejskiego poprzez renowację
i rozwój wybranych terenów zieleni w Go-

Fot. Daniel Adamski

* Skwer przy byłej Łaźni Miejskiej

*Utworzenie zielonych podwórek przy ul.
Chrobrego

Wartość zadania wyniosła 1 887 878,65 złotych. Zrealizowane zostało ono ze środków budżetu miasta.

rzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie”
uzyskał dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach
Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska
miejskiego, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014 – 2020.

Zakres robót podstawowych: wykonanie nowej nawierzchni, ustawienie nowych krawężników, wykonanie nowych chodników, ustawienie obrzeży chodnikowych.
Wydział Inwestycji i Remontów Dróg

Ulica Hejmanowskiej
otwarta
dla ruchu!
Otwarta dla ruchu jest ulica Hejmanowskiej, dawna

Projekt ma wartość 5 mln 382 tys. zł, dofinansowanie (85 %) to 4 mln 545 tys. Zł. Wartość prac w Gorzowie wynosi ponad 3 mln zł,
unijne dofinansowanie to 2 mln 572 tys. zł.

Cichońskiego. Ruch odbywa się w obu kierunkach,
zarówno od strony Spichrzowej i Sikorskiego.

Dariusz Wieczorek

Ze względu na wprowadzoną nową stałą organizację ruchu informujemy, że ul. Teatralna jest drogą podporządkowaną w stosunku do ul.
Hejmanowskiej (dotychczas wyjeżdżający z ul. Teatralnej w prawo
mieli pierwszeństwo przed jadącymi ul. Hejmanowskiej).
Obecnie kierowcy wyjeżdżający z ul. Teatralnej mają obowiązek
ustąpienia pierwszeństwa jadącym ul. Hejmanowską.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Przewidziane na terenie Gorzowa roboty
budowlane oraz zagospodarowania zielenią
obejmują:

Fot. Daniel Adamski

Nowe autobusy dla gorzowian

Natomiast kierowcy wyjeżdżający z ul. Hejmanowskiej w ul. Sikorskiego muszą ustąpić pierwszeństwa jadącym tą ulicą. W związku z
powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowania ulic Hejmanowska - Teatralna - Sikorskiego oraz
zwracać uwagę na oznakowanie drogowe.
Przypomnijmy, remont ulicy Hejmanowskiej jest integralną częścią
zadania inwestycyjnego, jakim jest modernizacja ulic Warszawskiej
i Walczaka.
Marta Liberkowska

Fot. Bartłomiej Nowosielski
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Świąteczna iluminacja

Wigilia Narodów i Kultur

Gorzów rozbłysnął tysiącami światełek. Oprócz tradycyjnych lampek, pojawiło się kilkanaście dodatkowych, świątecznych elementów świetlnych.

W niedzielę, 17 grudnia, w Miejskim Centrum Kultury spotkali się przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych. Wigilię, już po raz jedenasty, zorganizowali Ewa i Edward Dębiccy ze Stowarzyszenia
Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy.

Iluminację włączył prezydent miasta Jacek
Wójcicki wraz z przedstawicielem spółki
Enea.

świetlnych powstały bajkowe instalacje,
m.in. prezenty i bramy świetlne, otoczone
girlandami.

Gorzowianie, którzy przybyli na Stary Rynek,
mogli podziwiać rzeźby świetlne stworzone
z kilkudziesięciu tysięcy energooszczędnych
lampek. Do wykonania iluminacji zużyto ponad 10 kilometrów kurtyn, łańcuchów i węży
świetlnych. Z ponad 180 tysięcy punktów

Najbardziej okazałą z nich jest wysoka na
pięć metrów karoca. Nie mogło oczywiście
zabraknąć podświetlanego tronu Świętego
Mikołaja - ten cieszył się dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród dzieci.

Świąteczny nastrój w Gorzowie zapewni
także około setka ozdób na słupach oświetleniowych, m.in na moście Staromiejskim i
głównych ulicach miasta: na Chrobrego, Jagiełły, aż do ul. Borowskiego.
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Fot. Łukasz Kulczyński

6

Podczas Wigilii Narodów i Kultur zawsze jest wspólna modlitwa,
dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd i prezentowanie zwyczajów
wigilijnych.

Bożonarodzeniowa dekoracja będzie ozdobą
miasta przez cały okres świąteczno-noworoczny.

- Obowiązkiem naszym jest, żeby tradycja jak najdłużej przetrwała,
żeby ta dzisiejsza młodzież nie męczyła się tylko przy tych komputerach, ale radośnie pielęgnowała to, co nasi pradziadowie nam zostawili w spadku – powiedział Edward Dębicki.

Dariusz Wieczorek

- Czuję się jak u siebie w domu, bo znam swoje korzenie. Z jednej
strony podwarszawskie, z drugiej podkrakowskie. Jest też gdzieś
Lubelszczyzna, ale i obecna Białoruś, bo babcia z okolic Wołkowyska. A ja poniekąd po babci jestem też Sybirakiem, bo babcia swoje
trudne dzieciństwo tam właśnie spędziła. Dzisiaj okazuje się, że my
wszyscy, tak różnorodni, z różnych kultur, rejonów kraju, jesteśmy
pod jednym dachem i w tej sali, w zgodzie, jesteśmy wspólnotą – powiedział prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Wigilia pod gwiazdami

Spotkanie wigilijne przeplatane było występami muzycznymi poszczególnych grup i opowieściami o świątecznych zwyczajach. Błogosławieństwa zebranym udzielił ks. Jarosław Szmajda, proboszcz
gorzowskiej parafii prawosławnej.
Dariusz Wieczorek

W magicznej scenerii, wśród płatków śniegu, gorzowianie spotkali się podczas Miejskiej Wigilii na Starym
Rynku. Były życzenia od prezydenta, radnych i proboszcza parafii katedralnej. Po przełamaniu się opłatkiem, wszyscy zaśpiewali gorzowską kolędę, skomponowaną specjalnie na wigilijne spotkanie.

Uroczyste spotkanie opłatkowe Koła Związku Sybiraków odbyło się tuż po zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Program artystyczny przygotowali uczniowie Zespołu Szkół
Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru, a o wigilijny poczęstunek zadbali uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych.
Dariusz Wieczorek

Mieszkańcy Gorzowa mogą już korzystać z windy w Urzędzie Miasta.
Jest to spore udogodnienie, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych i
mam z małymi dziećmi w wózkach.
Winda dostępna jest od strony dziedzińca urzędu, od ulicy Herberta.
Na windę czekaliśmy od wiosny 2017 roku,
wówczas rozpoczęła się budowa. Niełatwa, bo
w starym budynku. Ze względu na konieczność
wykonania robót dodatkowych, związanych z
konstrukcją stropów i ich wzmocnieniem, które ujawnione zostały w trakcie prowadzonych
robót rozbiórkowych, termin zakończenia prac
był przesunięty. Ostatecznie jednak od grudnia 2017 roku winda działa, jest dostępna dla
mieszkańców i urzędników. Wejście do windy
jest zlokalizowane od strony dziedzińca UM, od
ulicy Herberta.
Realizacja zadania kosztowała 427.917,00 zł,
z tego dofinansowanie PFRON wynosi 200 000 zł.
Marta Liberkowska

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Winda w
Urzędzie Miasta

W tym roku na mieszkańców miasta czekała
niespodzianka: po życzeniach i łamaniu się
opłatkiem, prezydent zaprosił do wspólnego odśpiewania specjalnie skomponowanej
na tę okazję miejskiej kolędy. Kolędowanie
zostało nagrane i za kilka dni trafi do sieci
w formie świątecznego, gorzowskiego teledysku.
O program artystyczny podczas miejskiej
wigilii zadbało Miejskie Centrum Kultury. W
programie gorzowianie obejrzeli jasełka w
wykonaniu Teatru Prawdziwego z Wrocławia, kolędowanie Małych Gorzowiaków i zespołu Marka Zelewskiego.
O wigilijny stół zadbał Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przygotowano trzy tysiące pierogów
z kapustą, półtora tysiąca krokietów, 150 litrów barszczu, tysiąc porcji śledzi i makowca.
Marta Liberkowska

Fot. Bartłomiej Nowosielski

9 grudnia w Urzędzie Miasta opłatkiem podzielili się członkowie
Koła Związku Sybiraków z Gorzowa. Jak co roku była wspólna modlitwa, życzenia i kolędowanie. W spotkaniu uczestniczył prezydent
Jacek Wójcicki, wojewoda lubuski Władysław Dajczak oraz kapelan
Sybiraków ks. Henryk Jacuński.

Piątek, 15 grudnia, był wyjątkowym dniem w
Gorzowie. Prezydent miasta zaprosił mieszkańców na Miejską Wigilię. - Niech ten czas
będzie okazją do bliskości, wyciszenia i refleksji. Dany nam raz w roku, niech swoją
energią owocuje przez kolejne miesiące powiedział ze świątecznej sceny do zgromadzonych prezydent miasta Jacek Wójcicki.
Życzenia dla mieszkańców popłynęły również od wojewody lubuskiego Władysława
Dajczaka, gorzowskich radnych i proboszcza
parafii katedralnej ks. Zbigniewa Kobusa.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Spotkanie opłatkowe Sybiraków

Fot. Łukasz Kulczyński

Fot. Łukasz Kulczyński

- Kulturowa różnorodność, mieszanka obyczajów i tradycji, pokojowe współistnienie ludzi o różnym pochodzeniu to coś, co wyróżnia
nas, Lubuszan – podkreśliła marszałek województwa Elżbieta Anna
Polak.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

ciężarówka coca-coli
Fot. Łukasz Kulczyński

Fot. Łukasz Kulczyński

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Fot. Bartłomiej Nowosielski
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Fot. Łukasz Kulczyński

Jarmark świąteczny

Fot. Łukasz Kulczyński

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Fot. Bartłomiej Nowosielski
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Wigilia

Fot. Łukasz Kulczyński

Fot. Bartłomiej Nowosielski

ubieranie miejskich choinek

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Fot. Daniel Adamski
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Małgorzata

W 2018 roku, życzę byśmy w
drugim człowieku widzieli więcej
dobra i byli otwarci na ludzi takich,
jakimi są!

Aleksandra

Oby nam nie zabrakło cierpliwości,
wytrwałości i zdrowia w Nowym, 2018 Roku.

Agata

Kinga

Spełnienia marzeń,
dużo miłości!

Życzę wszystkim gorzowianom,
by rok 2018 był pełen słodkości….

Marek

Wiktor

W 2018 roku dla miasta życzę,
żeby wszystkie miejskie inwestycje
przebiegały zgodnie z planem, bez
opóźnień i żeby wreszcie udało się
przebudować ul. Kostrzyńską, tak by
do Berlina można było z Gorzowa na
rowerze pojechać.

Życzę wszystkim gorzowianom mądrej
i dobrej władzy samorządowej.

Barbara

Jacek

Samych spokojnych dni
dla wszystkich gorzowian w 2018 roku!

Dużo zdrowia
na cały 2018 rok!

Katarzyna z córką

Życzę wszystkim zdrowia, uśmiechu i radości.
Niech spełniają się marzenia!

Justyna

Agnieszka

Dla gorzowian na Nowy Rok,
dużo miłości i życzliwości

Kamil

Życzę dużo pieniędzy, radości,
szczęścia i uśmiechu.

IRINA

Uśmiechu, szczęścia i fajnych,
rodzinnych podróży

Grzegorz

Samych pogodnych
i szczęśliwych dni w Nowym Roku.
Spełnienia marzeń i realizacji celów.

Życzę realizacji zamierzonych
celów dla miasta i mieszkańców!
Fot. Kamil Bednarz, Marta Liberkowska

Architekt Miejski
Dariusz Górny
e-mail: dariusz.gorny@um.gorzow.pl
tel. 602 491 302
Biuro Egzekucji Administracyjnej
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: bea@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 740
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. Łokietka 22
e-mail: brk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 747
Biuro Zarządzania Systemami
Informatycznymi
ul. Łokietka 22
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. Łokietka 22
e-mail: ksm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 728
po godz. pracy UM - 697 662 343
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Agnieszka Surmacz
zadba o rozwój
gospodarki

Z samorządem związana od października
2007 roku. Najpierw jako inspektor w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,
następnie kierownik, a od 2011 roku dyrektor
wydziału. Jest profesjonalnym fachowcem z
wieloletnim doświadczeniem, wyróżnia ją zaangażowanie i dynamiczny styl pracy.

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

Otwarte skrzyżowanie ulic
Paderewskiego z Narutowicza

Edward Jaworski pożegnał się z biblioteką
Po 15 latach dyrektorowania w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Gorzowie, Edward Jaworski pożegnał się z książnicą. Od 1 stycznia br. jest
na zasłużonej emeryturze, choć jak sam mówi, bardzo trudno będzie mu się
rozstać ze swoimi książkami….

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia otwarte
dla ruchu zostało skrzyżowanie ulic Paderewskiego i Narutowicza. W ramach inwestycji wykonano tzw. „wyniesione skrzyżowanie”. Przypominamy, że na ulicy Paderewskiego i Narutowicza
obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.
W ramach zadania planowane jest jeszcze wykonanie oznakowania poziomego oraz montaż
punktowych elementów odblaskowych.

Wykonawca zadeklarował, że prace na jezdni
potrwają do soboty 23.12.2017 r. W drugim etapie, już po świętach, zrealizowane zostaną prace
związane z przełożeniem chodników przy przejściu.
Za utrudnienia i niedogodności przepraszamy.
Rafał Krajczyński
Miejski Inżynier Ruchu

Edward Jaworski jest absolwentem Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz
Akademii Nauk Społecznych w Warszawie.
Redaktor naczelny większości wydawnictw
dotyczących historii i współczesności regionu,
wydawanych przez WiMBP. Jeden z pomysłodawców czasopisma literackiego „Pegaz Lubuski”. Jego zasługą jest sieć bibliotek dla dzieci,
wdrożenie nowych technologii multimedialnych oraz pełna komputeryzacja WiMBP. Odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem
Zasługi, Odznaką Honorową Zasłużony dla
Kultury Polskiej, brązowym Medalem Zasłużony dla Kultury Gloria Artis, a także Odznaką Zasłużony dla Województwa Gorzowskiego i
Odznaką Zasłużony dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Marta Liberkowska

W Gorzowie odsetek osób bez pracy w wieku do
30 lat wynosi 21,8 % (339 osób), a powyżej 50 lat
- 29,8 % (463 osoby). W powiecie gorzowskim co
czwarty bezrobotny nie ma 30 lat (27,1 % - 324
osoby), a prawie co trzeci ma ponad 50 lat (30
% - 355 osób).
W powiatowych urzędach pracy województwa
lubuskiego zarejestrowanych było 24 171 bezrobotnych, w tym 14 259 kobiet, które stanowiły 59
% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzed-

Wydział Inwestycji i Remontów Dróg
ul. Myśliborska 34
e-mail: wir@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 Promocji i Informacji
ul. Sikorskiego 5 pok. 7
e-mail: wpi@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 785

Pod koniec listopada stopa bezrobocia w Gorzowie spadła poniżej trzech procent (wyniosła 2,8 %), a w powiecie gorzowskim poniżej pięciu (4,9 %). To o połowę mniej, jak
odsetek osób bez pracy w województwie lubuskim (6,5 %), czy w całej Polsce (6,6 %).
W Gorzowie, jak i w powiecie gorzowskim, na
sześć bezrobotnych pań (57,1 % i 60,6 %) przypada czterech panów – wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

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

Wydział Podatków i Opłat
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wpo@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 647

Bezrobocie poniżej 3 procent
Trzy kadencje, 15 lat informatyzacji i budowa
od postaw nowoczesnej siedziby biblioteki.
Edward Jaworski był dobrym duchem WiMBP. Swoją pracę rozpoczynał w czasach, gdy
katalogi były papierowe w drewnianych szufladkach, a odchodzi, gdy zbiory są skatalogowane cyfrowo, dostępne dla każdego czytelnika on-line z domu. Najbardziej dumny jest z
faktu, że pod jego skrzydłami Wojewódzka i
Miejska biblioteka Publiczna w Gorzowie stała się przede wszystkim miejscem spotkań.
Regularnie, przy różnych okazjach, wypełnia
się ludźmi, którzy maja pasję i chcą o niej opowiadać. - To ogromny sukces pracowników i
dyrektora, który w ciągu 15 lat tę bibliotekę
rozwinął – tak podczas uroczystości pożegnania Edwarda Jaworskiego mówił dr Tomasz
Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

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

Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wor@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 531

Jednocześnie informujemy, że w piątek 22 grudnia br. wykonawca rozpoczął prace na przejściu
dla pieszych przez ul. Paderewskiego przy Szkole Podstawowej nr 13. W pierwszym etapie zamknięta zostanie jezdnia ul. Paderewskiego na
całej szerokości i wykonywane będzie wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej.
Ulica Paderewskiego funkcjonować będzie w
tym czasie jako droga „ślepa” zarówno od ul.
Narutowicza jak i Grabskiego. Dojazd do ul.
Grabskiego możliwy będzie wyłącznie od strony
ul. Witosa.

Wydział Audytu Wewnętrznego,
Kontroli i Analiz
ul. Łokietka 22
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 55 522

Dariusz Wieczorek

Ewa Sadowska

Wydział Administracyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wad@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 663

Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
ul. Łokietka 22
e-mail: wzk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 652

Miasto zleciło briologom pobranie stamtąd z sześciu drzew
30 próbek kory z mchem, każda wielkości około 20 centymetrów kwadratowych. Zostały one przybite
drobnymi gwoździkami do wybranych wcześniej starszych drzew na ulicach Dąbrowskiego, Matejki i
Kostrzyńskiej. Miasto na zachowanie mchu w Gorzowie, na „operację transplantacji pędzliczka”, wydało 15 tysięcy złotych.
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Przewodnik
po urzędzie

W weekend 16 i 17 grudnia wynajęci przez Miasto briolodzy, specjaliści od
mszaków, przeszczepiali pędzliczka z wyciętych drzew na Kostrzyńskiej na
drzewa rosnące przy ulicach Dąbrowskiego, Matejki i Kostrzyńskiej.

Pędzliczek zielonkawy jest gatunkiem częściowo chronionym. Liczne, jak na polskie warunki, gniazda tego mchu
odkryto na drzewach na ulicy Kostrzyńskiej. Te drzewa, ze
względu na oczekiwaną od lat przebudowę ulicy, zostały –
pod nadzorem specjalistów - wycięte i złożone w jednym
miejscu, na tak zwanym nieużytku ekologicznym.

Agnieszka Surmacz posiada doświadczenie
w zarządzaniu dużym zespołem ludzi. Wyróżnia ją bardzo dobra organizacja powierzonych
obowiązków. Co szczególne ważne, w praktyce
zna strukturę i specyfikę pracy w samorządzie. Teraz pokieruje wydziałami, które w swoim zakresie mają rozwój gospodarczy Gorzowa, to m.in.: Wydział Strategii Miasta, Wydział
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu, Wydział Inwestycji i Remontów Dróg, Wydział Gospodarki
Komunalnej i Transportu Publicznego.

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Kazimierza Wielkiego 1
e-mail: usc@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 891

Transplantacja pędzliczka
- Będziemy co najmniej przez rok monitorować, czy
transplantacja udała się – poinformowała dr Anna Rusińska
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wieloletni dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Dróg Agnieszka Surmacz
będzie nowym zastępcą prezydenta Jacka Wójcickiego ds. gospodarki. Zdobyte doświadczenie samorządowe oraz zaangażowanie w procesy inwestycyjne,
pozwolą jej w sposób płynny, zapewnić ciągłość rozpoczętych oraz wyznaczonych działań naprawczych miasta.
Agnieszka Surmacz jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Budownictwa
i Architektury. Doświadczenie praktyczne zdobyła m.in. jako kierownik budowy.
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Fot. Łukasz Kulczyński
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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

nim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła
się o 269 osób (o 1,1 p.p.).

Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26
e-mail: wss@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 801

W trudnej sytuacji na rynku pracy są bezrobotni powyżej 50 roku życia. Na koniec listopada w
województwie lubuskim było to 6 827 osób, czyli
28,2 % ogółu bezrobotnych.

Wydział Strategii Miasta
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 835

Jedną z liczniejszych grup bezrobotnych są osoby do 30 roku życia. W tej kategorii wiekowej na
koniec listopada w Lubuskiem zarejestrowanych
było 6 293 bezrobotnych, tj. 26 % ogółu.

Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Myśliborska 34
e-mail: wua@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 644

Najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej posiadały urzędy pracy w Gorzowie (723) oraz Zielonej Górze (552).

Wydział Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych
ul. Myśliborska 34
e-mail: zit@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 884

Dariusz Wieczorek
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Dyżury
radnych

Spełnione życzenia dzięki
funduszom UE

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta spotykają się
z mieszkańcami w Urzędzie Miasta
Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4,
I piętro, pok. nr 217

Rok 2017 był bardzo dobrym czasem dla gorzowskiej oświaty. Szkoły
i placówki realizowały projekty dofinansowane z Unii Europejskiej na
łączną kwotę: 15 799 090,76 zł, wzbogacając ofertę zajęć pozalekcyjnych we wszystkich gorzowskich szkołach i części przedszkoli (8).

Przewodniczący
Sebastian Pieńkowski
Okręg nr 5 (Górczyn)
Prawo i Sprawiedliwość
23 stycznia, 15.30-16.30
e-mail: sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349
Wiceprzewodniczący
Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Ludzie dla Miasta
16 stycznia, 15.30-16.30
e-mail: syskazbigniew@wp.pl
tel. 695 577 184
Robert Surowiec
Okręg nr 5 (Górczyn)
Platforma Obywatelska
w każdy poniedziałek w godz. 15.00-16.00
w Studiu Kulinarnym Gastronomika przy
ul. Wełniany Rynek
e-mail: surowiec.robert@gmail.com
tel. 95 73 55 540
Jan Kaczanowski
Okręg nr 3 (Staszica)
Gorzów Plus
9 stycznia, godz. 15.30-16.30
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 608 077 756
Okręg nr 1 (Zawarcie)
Maria Surmacz
Prawo i Sprawiedliwość
każda trzecia środa miesiąca
w gab. 219 w Urzędzie Miasta,
w godz. 16.10-17.10
oraz w innych terminach ustalonych
telefonicznie
e-mail: mes.2008@wp.pl
tel. 95 7355 673, tel. 601 175 531
Patryk Broszko
Gorzów Plus
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: patryk.broszko@gmail.com
tel. 602 404 777
Piotr Paluch
Gorzów Plus
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: ppaluch@rada.gorzow.pl
tel. 502 047 414
Grzegorz Musiałowicz
Ludzie dla Miasta
05 grudnia 2017r. godz. 15.30 do 16.30.
e-mail: stow@wp.pl
tel. 603 289 599
Piotr Zwierzchlewski
Gorzów Plus
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: pzwierzchlewski@rada.gorzow.pl
tel. 095 735 56 72
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
Paweł Ludniewski
Prawo i Sprawiedliwość
każdy ostatni wtorek miesiąca
w biurze poselskim ul. Hawelańska 5
w godz. 11.00-12.30
w gab. 219 w Urzędzie Miasta,
tel. 95 7355 673 w godz. 14.00-15.30
oraz w innych terminach ustalonych
telefonicznie
e-mail: p.ludniewski@wp.pl
tel. 603 901 992
Halina Kunicka
Platforma Obywatelska
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: halinakunicka@tlen.pl
tel. 605 601 879

Projekty finansowane
w ramach programu
Erasmus + mają na
celu wzmacnianie europejskiego wymiaru
edukacji, współpracę
uczniów i nauczycieli
z młodzieżą w innych
krajach europejskich,
doskonalenie
umiejętności językowych i
informatyczno–komunikacyjnych.
„Prawa
człowieka
w społeczności europejskiej, a system Szkoła Podstawowa nr 1, Kurs LEGO Robotyki i latających dronów
europejskich wartości” w ramach projektu „Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeto projekt realizowany by rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wielkopolskiego”
przez Zespół Szkół nr
na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF
21, „Różne metody nauczania a podwyższaGorzowa Wielkopolskiego” jest wyrównanie
nie umiejętności językowych” to projekt redysproporcji w jakości kształcenia ogólnego.
alizowany przez Szkołę Podstawowa nr 15,
Zadaniem drugiego projektu „Zawodowcy
„Spotkajmy się i bawmy fizyką” oraz „Nigdy
w Gorzowie” jest podniesienie atrakcyjności
się nie poddawaj” to projekty realizowane
i efektywności kształcenia zawodowego.
przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16,
„Z książki na ekran” jest projektem realizowaW ramach projektów szkoły zostały doposanym przez Szkołę Podstawową nr 13.
żone w sprzęt i odpowiednie środki dydaktyczne, zgodnie ze standardem lokalnego
Wspieranie mobilności kadry pedagogiczrynku pracy, z uwzględnieniem branż intelinej, zagraniczne staże dla uczniów szkół
gentnych specjalizacji lubuskiego, na kwozawodowych oraz szkolenia kadry kształcetę 2 106 000,00 zł (w tym szkoły kształcenia
nia ogólnego i zawodowego realizowane są
ogólnego 1 366 000,00 zł, szkoły Kształcenia
w ramach programu Erasmus + oraz ProZawodowego 740 000,00 zł). Dodatkowo w ragramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozmach zakończonego 31 lipca 2017 r. projektu
wój (POWER): „Europejskie kompetencje
„Unijne przedszkolaki w Gorzowie” osiem goszansą na sukces II” realizowany przez Zerzowskich przedszkoli zostały doposażone na
spół Szkół Gastronomicznych, „Euroogrodkwotę 263 000,00 zł.
nik - Międzynarodowe praktyki szansą na
rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych
Miasto 6 grudnia 2017 r. złożyło kolejny prow Gorzowie Wielkopolskim» oraz „Euroogrodjekt, tym razem poza formułą ZIT - „Cyfrowe
nik 2 - Międzynarodowe praktyki szansą na
przedszkolaki”, wartość projektu 2 954 800,
rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych”
00 zł.
realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych,
„Bądź najlepszy w swoim zawodzie” realizoPrzed nami realizacja nowych projektów, mająwany przez Zespół Szkół nr 12, „Europejskie
cych na celu podniesienie atrakcyjności i efekstaże drogą do sukcesu zawodowego” retywności kształcenia zawodowego Miejskiego
alizowany przez Zespół Szkół Odzieżowych.
Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. ProMłodzież uczestniczy w stażach i praktykach
jekt ”Zawodowcy w Gorzowie 2.0” otrzymał
u pracodawców m.in. w: Turcji, Niemczech,
dofinansowanie w kwocie 14 822 682,00 zł.
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoszech oraz na
W ramach Programu Współpracy Interreg
Macie i Cyprze.
V A dofinansowanie otrzymały dwa projekty:
Transgraniczny model dualnego kształcenia
W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytozawodowego „ViVA 4.0” oraz „Transgraniczna
rialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalneedukacja na rzecz branży gastronomicznej
go Gorzowa Wlkp. Regionalnego Programu
i spożywczej polsko – niemieckiego pograniOperacyjnego – Lubuskie 2020 realizowane
cza”na kwotę 1 506 992,89 Euro.
są dwa projekty. Celem pierwszego projekDorota Przybysz
tu „Kształtowanie kompetencji kluczowych
Małgorzata Pruszkowska / Wydział Edukacji

Wdrażanie
Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych

Fot. Dorota Przybysz
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Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to
instrument przyczyniający się do wdrażania strategii rozwoju miast i ich obszarów
funkcjonalnych, poprzez realizację zintegrowanych projektów w ramach RPO w perspektywie unijnej 2014-2020. W ramach tego
instrumentu powstał Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego (MOF GW),
w którego skład wchodzą Miasto Gorzów
Wlkp. oraz gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok. Środki przeznaczone dla ZIT
MOF GW pochodzą z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Dotychczas beneficjenci podpisali w ramach
środków ZIT MOF GW 30 umów o dofinansowanie na ponad 132 mln zł, co stanowi 64,13
% całej dostępnej alokacji przeznaczonej dla
ZIT MOF GW. Tym samym spośród 17 ZIT-ów
funkcjonujących w Polsce, ZIT MOF GW zajmuje 4 miejsce (zgodnie z danymi Ministerstwa Rozwoju na koniec III kwartału 2017 r.).
Wśród 30. dofinansowanych przedsięwzięć
znajdują się dwa projekty strategiczne, tj.:
„Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej” oraz „Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum
Edukacji Zawodowej i Biznesu”

Ponadto dofinansowanie uzyskały m.in.:
• budowa i przebudowa ścieżek rowerowych
w Gorzowie i sąsiadujących gminach,
• termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w MOF GW,
• rewitalizacja obszarów zdegradowanych
w Gorzowie o okolicznych gminach (m.in.
Plac Nieznanego Żołnierza – „Kwadrat”),
• promocja gospodarcza Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.,
• zbrojenie terenów inwestycyjnych,
• projekty dot. zasobów kultury i dziedzictwa
kulturowego,
• projekty miękkie wspierające szkolnictwo
zawodowe („Zawodowcy w Gorzowie”),
ogólne oraz edukację przedszkolną.
Więcej informacji na temat ZIT Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. oraz
projektów, które otrzymały dofinansowane
w ramach RPO-Lubuskie 2020-ZIT Gorzów
znajdą Państwo na stronie miejskiej Gorzowa
www.gorzow.pl w zakładce ZIT MOF GW.
Marta Balik
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
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Dyżury
radnych
Jerzy Wierchowicz
Nowoczesny Gorzów po ustaleniu
tel. terminu spotkania
e-mail: jerzywierchowicz@op.pl
tel. 603 942 739
Marcin Kurczyna
Gorzów Plus
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: marcin.kurczyna@wp.pl
tel. 502 154 433
Okręg nr 3 (Staszica)
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
w każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca w godz. 16.00-17.00
oraz po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: piotrowicz.iza@gmail.com
tel. 531 501 889
Aleksandra Górecka
Gorzów Plus
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: gorecka-87@wp.pl
tel. 660 274 903
Okręg nr 4 (Piaski)
Robert Jałowy
radny niezależny
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: rjalowy@wp.pl
tel. 608 835 176

Naprawdę razem jest lepiej
Od września do grudnia br. w Zespole Kształcenia Specjalnego realizowany jest projekt
„Razem lepiej”, przygotowany w ramach
Rządowego Programu Bezpieczna +. Celem
projektu jest rozwijanie umiejętności psychospołecznych, takich jak nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z innymi, komunikowanie się, współdziałanie w grupie. Podstawowe
założenia projektu koncentrują się na rozwijaniu pozytywnych relacji pomiędzy uczestnikami projektu.
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W ramach projektu przygotowany został kompleks rekreacyjny dla dzieci i młodzieży, który
sprzyja wspólnemu spędzaniu czasu i budowaniu dobrej atmosfery w szkole, odbywają się spotkania międzyklasowe tzw. Święta
klasy, organizowane są treningi integracyjne
„Poznajmy się lepiej”, kursy efektywnej komunikacji „Mówię, słucham, rozumiem”, warsztaty reporterskie „Radość wspólnych chwil”
oraz przeprowadzone zostaną świąteczne
warsztaty cukiernicze i artystyczne dla dzieci
i rodziców.
Anna Kobus

Stowarzyszenie udziela pomocy
Gorzowskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób z Chorobą Alzheimera i Chorobami Pokrewnymi zaprasza na dyżury
członków stowarzyszenia w terminach: 10 i 24 stycznia 2018 r.,
w godz. 11.00 - 12.00 oraz 17 i 31 stycznia w godz. 17.00 - 18.00.
Stowarzyszenie udziela pomocy i wsparcia osobom z chorobą Alzheimera
i chorobami pokrewnymi oraz opiekunom i rodzinom. Popularyzuje wiedzę
o chorobie wśród chorych, ich opiekunów, rodzin oraz społeczeństwa. Promuje nowe kierunki
diagnostyki i rozwiązania terapeutyczne w chorobie.
Siedziba Stowarzyszenia znajduje się przy ul. Przemysłowej 53, tel. 796 119 066. Więcej informacji znajduje się na stronie alzheimergorzow.pl.
Danuta Błaszczak / Członek stowarzyszenia

Jerzy Sobolewski
Platforma Obywatelska
po ustaleniu tel. terminu spotkania
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
Marcin Kazimierczak
Ludzie dla Miasta
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: m.kazimierczak@ludziedlamiasta.pl
tel. 691 185 359
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
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: pgranat@rada.gorzow.pl
tel. 509 463 968
Radni spotykają się z mieszkańcami
w Urzędzie Miasta, ul. Sikorskiego 3-4,
I piętro, pok. nr 219, tel. 95 73 55 673
Więcej informacji: Biuro Rady Miasta,
tel. 95 73 55 544
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Dzień Pamięci i Pojednania

Orszak Trzech Króli to promowanie święta Objawienia Pańskiego, polskich obyczajów, rodzinnych tradycji i chrześcijańskich wartości. Przypomina nam historyczne wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, związane z narodzinami Jezusa Chrystusa, które zapoczątkowało nową epokę w dziejach ludzkości.

Jak co roku, 30 stycznia obchodzimy w Gorzowie Dzień Pamięci i Pojednania. Przypomina on o wydarzeniach sprzed przeszło 70. lat, kiedy rozpoczęła się polska historia naszego miasta.

Fot. Łukasz Kulczyński

Wkrótce czwarty Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2018 r. w Gorzowie odbędzie się czwarty Orszak Trzech
Króli.
O godz. 14.00 rozpocznie się marsz Orszaku ze Starego Rynku.
Ulicami miasta dojdzie on na plac Grunwaldzki, do „Gorzowskiego
Betlejem”. O godz. 14.45 Trzej Królowie, wraz z orszakiem, oddadzą
pokłon Dzieciątku Jezus i złożą dary. Jezusowi w Gorzowskim Betlejem pokłonią się również nasi aktorzy jako: Józef Piłsudski, Wincenty
Witos i Roman Dmowski oraz Irena Sendlerowa. Na godz. 16.00 zaplanowano zakończenie.

Najważniejsze punkty programu:
* Odczytanie przez proboszcza parafii katedralnej fragmentu Pisma Św. dotyczącego narodzin Jezusa.
* Wyruszenie, na znak prezydenta, Trzech Królów ze świtą orszakową do Gorzowskiego Betlejem.
* Wspólne śpiewanie kolęd z biskupem diecezjalnym, prezydentem, wojewodą, ministrem pracy, rodziny i polityki społecznej,
przewodniczącym Rady Miasta, radnymi, parlamentarzystami i
mieszkańcami.
* Spotkanie z Herodem i jego dworem.
* Pokłon Trzech Króli i złożenie darów.
* Uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę poprzez udział w orszaku symboli walk niepodległościowych:
Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa i Romana Dmowskiego.
* Uczczenie pamięci Ireny Sendlerowej, która uratowała z Holokaustu 2,5 tys. żydowskich dzieci, w 10. rocznicę jej śmierci.
* Występy gorzowskiego zespołu Buziaki
* Zakończenie orszaku słowem biskupa diecezjalnego i wojewody
lubuskiego.
W Orszaku Trzech Króli wezmą udział gorzowscy żużlowcy, kadeci
klas wojskowych, Buziaki, gorzowscy Romowie i myśliwi.
Honorowy Patronat objęli Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej JE ks. Tadeusz Lityński, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak,
Prezydent Miasta Gorzowa Jacek Wójcicki.

26. Finał WOŚP w Gorzowie
Trzy sztaby, około pięciuset wolontariuszy i jeszcze więcej gadżetów do
wylicytowania. W Gorzowie 26. Finał WOŚP odbędzie się na Starym Rynku. Zapraszamy w niedzielę, 14 stycznia 2018 roku. Szykujemy atrakcje dla
mieszkańców, by tego dnia otworzyli serca, ale przede wszytskim portfele.
Trzy sztaby w Gorzowie
W Gorzowie w tym roku będą działały trzy
sztaby Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy: przy Klubie u Szefa, Zespole Szkół
Gastronomicznych oraz w Szkole Podstawowej nr 2. Dla każdego z nich w sumie, będzie
kwestowało blisko pięciuset wolontariuszy,
najmłodszy ma 6 miesiecy, najstarszy dobiega 70. roku życia. Wolontariusze, którzy
nie ukończyli 16 lat, będą zbierać pieniądze
w towarzystwie rodziców lub pełnoletnich
opiekunów. Ci starsi (powyżej 16 lat) mogą
kwestować samodzielnie. Odprawa organizacyjna dla wolontariuszy planowana jest
już na sobotę, 13 stycznia.
Gorzów - Miasto Aniołów
Wyjątkowym akcentem tegorocznej edycji
gorzowskiego finału będą skrzydła na plecach wolontariuszy. Jak wyjaśnia Paulina
Prucnal, zastępca szefa sztabu w Zespole
Szkół Gastronomicznych, to element, który ma być dowodem wdzięczności dla tych
wszystkich osób, które dzielnie wspierają
fundację. Od wczesnych godzin porannych i
przez cały dzień pracują na to, by w puszkach znalazło się jak najwięcej pieniędzy.
Oprócz koszulek z logotypem WOŚP, gorzowscy wolontariusze będą mieli przycze-

pione skrzydła. – To będzie ich znak rozpoznawczy – podkreśla Paulina Prucnal.
Gażdzety, kasety i inne….
Sztaby powoli kompletują już zestawy gadżetów, przeznaczonych do licytacji podczas
26. Finału WOŚP w centrum Gorzowa. Jednym z głównych będzie wielkoformatowa

makieta kasy stilonowskiej C-60 z autografem Jurka Owsiaka i prezydenta miasta Jacka Wójcickiego. Licytacja tego fantu zaplanowana jest między godziną 19.00 a 20.00 na
scenie głównej. Wśród gadżetów jest również płaskorzeźba z wizerunkiem Szymona
Majewskiego i jego autografem, są koszulki i
akcesoria od WOŚP, pakiety od Stali Gorzów i
inne. Sztaby wciąż czekają na propozycje od
firm, przedsiębiorstw i osób prywatnych.

Barbara Fajfer
Główny Koordynator ds. Orszaku Trzech Króli

Policz się z cukrzycą
Po raz trzeci w Gorzowie odbędzie się bieg
„Policz się z cukrzycą”. Dystans to 5 km.
Start i meta na Starym Rynku, przy katedrze. Organizator, Sebastian Wierzbicki,
poinformował, że zapisy ruszają na początku stycznia. Liczba miejsc startowych jest
ograniczona - 250. Trasa biegu będzie prowadziła ulicami centrum Gorzowa.
Gotowanie z mistrzem
Gwiazdą 26. Finału WOŚP w Gorzowie będzie kucharz Dawid Łagowski, półfinalista
6 edycji TOP CHEF. Zdobywca najwyższych
wyróżnień kulinarnych, w tym Grand Award
„Trzy widelce” w ogólnopolskim plebiscycie
„Poland 100 Best Restaurants” oraz tytułu
Szefa Kuchni Roku 2016 regionu północno-zachodniego. Dawid Łagowski będzie
gotował dla gorzowian na głównej scenie.
Jeszcze nie chce zdradzać co przygotuje do
degustacji, ale ma to być coś „rozgrzewajacego” na mroźny, styczniowy dzień.
Finałowo, muzycznie, atrakcyjnie…
O scenę na Starym Rynku i jej obsługę techniczną zadba gorzowski Ośrodek Sportu i
Rekreacji, natomiast o program artystyczny zatroszczy się Miejskie Centrum Kultury.
W programie przewidziano m.in. występy
uczniów szkół muzycznych, Gorzowskiej
Orkiestry Dętej, Orkiestry Dętej z Siedlic, zespołu Gra Słów, Julii Bury, Zespółu Rat Night,
a na koniec zagrają szczecińska Vespa oraz
gorzowska Podróbka.
Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy zagra
w tym roku po raz szósty dla wyrównania
szans w leczeniu noworodków.
Marta Liberkowska

Przedostatni dzień stycznia jest czasem
szczególnym, w którym warto pamiętać
o tych, którzy mieszkali przed nami w Gorzowie. W mieście codziennie mijamy wiele
miejsc, które są świadkami życia jego dawnych mieszkańców. Pozostałe po landsberskich fabrykantach wille, ale też inne miejsca, których byli fundatorami, chociażby
Łaźnia Miejska czy Fontanna Pauckscha.
Dzień Pamięci i Pojednania to wspólna inicjatywa władz samorządowych Gorzowa
i mieszkańców dawnego Landsberga nad
Wartą, której przyświeca idea przyjaźni
dawnych i obecnych mieszkańców miasta.
„Niech radość miasta będzie / Pokój jego
pierwszym dźwiękiem”
Te słowa, w dwóch językach zostały zapisane przy Dzwonie Pokoju – symbolu pojednania i przyjaźni, ufundowanym przez byłych
mieszkańców Landsberga. Wspólne uderzenie w dzwon jest corocznie zwieńczeniem
obchodów tego uroczystego dnia.
Gabinet Christy Wolf
Biblioteka Herberta przygotowuje się do
otwarcia Gabinetu Christy Wolf w zabytkowej willi Hansa Lehmanna. Stworzenie
domowej atmosfery nie będzie trudne. Nieduży pokoik na poddaszu w zabytkowej willi
to idealne miejsce do odtworzenia gabinetu
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Christy Wolf – jednej z czołowych niemieckich pisarek. Urodziła się w przedwojennym
Gorzowie (Landsbergu) i mieszkała tu do
końca wojny. Opuściła miasto jak wielu innych mieszkańców 30 stycznia 1945 r.
W Gabinecie znajdą się nie tylko oryginalne
meble, ale również m.in. przedmioty codziennego użytku przekazane przez męża
Christy Wolf – Gerharda Wolfa. Przewidziana data otwarcia – 30 stycznia, dzień uroczyście obchodzonego Dnia Pamięci i Pojednania, zdaje się mieć wymiar symboliczny.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do
udziału w tegorocznych wydarzeniach
10.30 Lapidarium, Cmentarz Wojskowy,
Cmentarz Komunalny – złożenie kwiatów
przez delegacje zaproszonych gości i władze miasta,
12.00 plac Grunwaldzki – oficjalne obchody Dnia Pamięci i Pojednania – uderzenie w
Dzwon Pokoju,
13.30 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta – willa Hansa Lehmanna (wejście od ul. Kosynierów
Gdyńskich) - otwarcie Gabinetu Christy Wolf.
Anna Pękalska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
Marzena Wysocka
Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta

Audiowizualny Dzień Pamięci
Miejskie Centrum Kultury zaprasza wszystkich
mieszkańców na wydarzenie audiowizualne,
które odbędzie się z okazji obchodów Dnia Pamięci i Pojednania. Reżyserią widowiska zajął
się gorzowianin Błażej Król, a oprawę muzyczną przygotował z udziałem Gorzowskiej
Orkiestry Dętej. Za konsultacje historyczne i
przygotowanie archiwaliów odpowiada Robert
Piotrowski, a wizualizacje przygotował Radek
Rutkowski.
Audiowizualna impreza odbędzie się 30 stycznia, o godz. 19.00, na specjalnie zaaranżowanej sali widowiskowej MCK, przy ul. Drzymały
26. Grana na żywo muzyka w nieoczywisty
sposób ilustrować będzie wizualizacje nawiązujące do wydarzeń z 30 stycznia 1945 roku.
Warstwę liryczną opartą na indywidualnych
historiach przedstawi dwoje aktorów wcielających się w postać dziecka i osoby dorosłej.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatne.
Rafał Stećków / Miejskie Centrum Kultury

Bezpieczne i aktywne ferie na Słowiance
Po długich miesiącach ciężkiej i wytężonej pracy nad książkami nadchodzi czas na relaks i zasłużony
wypoczynek. Warto jednak odejść od telewizorów i komputerów i spędzić ferie aktywnie , ale przede
wszystkim bezpiecznie.
Tak jak co roku, CSR „Słowianka” przygotowało mnóstwo
atrakcji zarówno dla młodszych jak i starszych feriowiczów. Aktywne półkolonie skierowane są do dzieci od 7
roku życia. Od poniedziałku do piątku przez sześć godzin
dziennie (od 9.00 do 15.00) bawić się będą one na lodowisku i basenach Słowianki. Nie zabraknie także innych
atrakcji, jak gra w kręgle czy gry i zabawy sportowe na hali.
W ramach dbania o bezpieczeństwo uczestników, półkolonie będą zgłoszone do Kuratorium Oświaty.
Zapisy startują od 8 stycznia pod numerem telefonu 95
7338 509 lub osobiście w pokoju 116.
To oczywiście nie koniec atrakcji, bowiem w ofercie Słowianki podczas ferii zimowych pojawią się wyczekiwane
przez Klientów bilety bez limitu czasu na baseny . Zorganizowane grupy (powyżej 15 osób) będą mogły skorzystać
z atrakcyjnych biletów grupowych zarówno na baseny, jak
i lodowisko. Przypominamy także, że przez cały styczeń
w każdy poniedziałek na lodowisku Słowianki czekają
niespodzianki. Więcej na temat zimowej oferty na stronie
www.slowianka.pl.
Magdalena Pietrowska
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka”
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