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SPIS TREŚCI
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, 

wrzesień to wyjątkowy czas! Powroty i początki, nadzieja, radość i obawa, ale przede wszystkim 
nowe otwarcie. Szkoła to mikroświat, który skupia wszystkie emocje świata, zarówno wśród 
uczniów, nauczycieli, jak i rodziców, którzy szkolne przygody mają już dawno za sobą. To dlatego 
początek września jest tak ważną datą w kalendarzu, również tym samorządowym.

Wszystkim, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą - na nowo lub do niej wracają po 
wakacjach - życzę wiele wytrwałości, cierpliwości, ale przede wszystkim nowych doświadczeń. 
Takich, dzięki którym będziecie gotowi, by zmieniać świat. Bo to od Was, Kochani Uczniowie, 
Nauczyciele, Rodzice zależy przyszłość nas wszystkich, jej jakość i nasza wspólna satysfakcja.

Uczniom życzę sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności. I bardzo wierzę w to, 
że przeprowadzone w szkołach, podczas waszej nieobecności remonty i naprawy sprawią, że 
nauka będzie wyłącznie przyjemnością. Niech czas spędzony w szkole zaowocuje wspaniałymi 
i trwałymi przyjaźniami.

Nauczycielom i całemu gronu pedagogicznemu pragnę złożyć życzenia pozytywnej energii i cier-
pliwości w pokonywaniu wszelkich napotkanych trudności. Proszę pamiętać, że jesteśmy w tym 
trudzie edukacyjnym razem. To Wam tysiące gorzowskich rodziców powierza co dzień swoje 
największe skarby. Razem z Wami czuję ciężar tej odpowiedzialności i jestem gotów wspierać w 
codziennym działaniu.

Dziękuję rodzicom. Za niezwykle cenne uważam Państwa zaangażowanie w sprawy gorzow-
skich szkół i przedszkoli. Wasza rola jest ogromna, a pomoc niezbędna. Proszę o jeszcze!

Razem wychowujemy i kształcimy następne pokolenia! Dziś kształcona młodzież, za kilka lat 
„przejmie” miasto. To dzisiejsi uczniowie będą tworzyć Gorzów przyszłości, nadawać mu nowy 
kształt i dynamikę. Zadbajmy o to, by byli nie tylko szczęśliwi, ale też świetnie wykształceni, by 
tu, w Gorzowie, zużywać swój edukacyjny potencjał na rzecz rozwoju miasta.

Życzę wszystkim, by nowy rok szkolny 2018/2019 był udany i pełen sukcesów. 

Jacek Wójcicki

Prezydent Gorzowa Wlkp. 

Fo
t. 

Łu
ka

sz
 K

ul
cz

yń
sk

i

nr 9 / 2342 wrzesień 2018

Gorzowskie Wiadomości Samorządowe 
bezpłatny miejski miesięcznik informacyjny
Redaktor naczelny: Karolina Machnicka  
Korekta: Grażyna Zwolińska 
Adres redakcji: Urząd Miasta 
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 73 55 785, e-mail: gws@um.gorzow.pl

Redaguje kolegium: 
Marta Liberkowska 
Dariusz Wieczorek 
Bartłomiej Nowosielski  
Kamil Bednarz, Daniel Adamski 
Wydawca: Prezydent Miasta 
Gorzowa Wlkp.

Skład i druk: Drukarnia Sonar
Nakład: 10 tysięcy egzemplarzy
Kolportaż – urzędy: urząd miasta, urząd skarbowy, urząd wojewódzki, 
Miejski Zakład Komunikacji, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, galerie han-
dlowe: Askana, NoVa Park, Park 111, Panorama, Kupiec Gorzowski, Man-
hattan, kawiarnie, restauracje, instytucje kultury i nauki: CEA-Filharmonia 
Gorzowska, Miejski Ośrodek Sztuki, Teatr im. Juliusza Osterwy, Miejskie 
Centrum Kultury, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, gorzowskie 
uczelnie, CSR „Słowianka”, szpital, przychodnie, apteki: Strywald



Rozmowa z Renatą Pliżgą, dyrektor Wydzia-
łu Edukacji, o zmianach dyktowanych przez 
MEN i przygotowaniem do nich gorzowskich 
szkół.

- Rozpoczyna się nowy rok szkolny, jak Go-
rzów poradził sobie organizacyjnie z refor-
mą oświaty?

- Zmiany wynikające z reformy systemu 
oświaty wprowadziliśmy w gorzowskich 
szkołach w sposób przemyślany i dobrze 
zorganizowany. Kształt nowej sieci szkół 
oparliśmy o analizę uwarunkowań demo-
graficznych, kadrowych i organizacyjnych, 
z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury 
oświatowej. W dotychczasowych sześciolet-
nich szkołach podstawowych, przekształco-
nych dziś w ośmioletnie, utworzone zostały 
nowe pracownie przedmiotowe tj. fizyczne, 
chemiczne, biologiczne, geograficzne. Nato-
miast w nowopowstałych szkołach podsta-
wowych, utworzone zostały sale do edukacji 
wczesnoszkolnej klas I-III. Dostosowane zo-
stały również świetlice szkolne oraz sani-
tariaty uczniowskie do potrzeb dzieci młod-
szych. W celu zminimalizowania zwolnień 
nauczycieli od początku realizowana była 
przy wsparciu dyrektorów szkół i przedszkoli 
polityka kadrowa polegająca na jak najspraw-
niejszym rozlokowaniu kadry pedagogicznej 
w okresie wdrażania reformy oświaty. 

- Dobiega końca wakacyjne poprawianie 
szkół. Czego w tym roku dotyczyły najważ-
niejsze inwestycje?

- W tym roku na przeprowadzenie prac re-
montowych w placówkach oświatowych 
Miasto przeznaczyło 1 mln zł. Remontowa-
ne są m.in. place zabaw, sanitariaty, sale 
dydaktyczne, ciągi komunikacyjne, dachy, 
systemy grzewcze, instalacje elektryczne i 
wodno-kanalizacyjne oraz wymieniana jest 
stolarka. 

- Resort edukacji wprowadza nowe przepi-
sy w szkołach. m.in. do 1 marca przyszłego 

roku dyrektorzy placówek muszą zapewnić 
dostęp do indywidualnych szafek na kory-
tarzach. Czy gorzowskie szkoły są przygo-
towane na takie rozwiązanie?

- Z informacji przekazanych przez dyrek-
torów szkół wynika, że 4 tys. uczniów ma 
dostęp do indywidualnych szafek. Braku-
je blisko 5 tys. szafek. Dostosowanie szkół 
do wymogów MEN wymaga odpowiedniego 
wsparcia finansowego. 

- Pojawiają się obawy, że w niektórych 
szkołach może zabraknąć miejsca…

- W roku szkolnym 2018/2019 nie ma takie-
go zagrożenia. Natomiast we wrześniu 2019 
roku do szkół ponadpodstawowych trafi po-
dwojony rocznik, tj. absolwenci III klas gim-
nazjum oraz absolwenci ośmioletnich szkół 
podstawowych. We współpracy z dyrek-
torami szkół, w których warunki lokalowe 
są niewystarczające, opracowaliśmy plan 
zwiększenia liczby pomieszczeń dydaktycz-

Pierwszy dzwonek
Blisko 17 tys. uczniów przystąpi do nauki w rozpoczynającym się właśnie roku szkolnym. Ponad 10 tys.  
z nich to uczniowie podstawówek. Przez ostatni rok naukę będzie kontynuować 990 gimnazjalistów. 

nych. Najczęściej będzie to adaptacja po-
mieszczeń dotychczas niewykorzystanych 
lub korzystanie z dodatkowych pomiesz-
czeń w sąsiedniej, bliskiej lokalizacji. Teraz 
pracujemy nad planem zwiększenia liczby 
miejsc w internatach.

- Czego chciałaby Pani życzyć uczniom na 
ten nowy rok szkolny?

- By nauka była udaną przygodą edukacyj-
ną, zapewniającą mądre poznawanie świata 
i rozwijanie własnych talentów. Szczególnie 
ciepłe życzenia kieruję do dzieci, które po 
raz pierwszy przekraczają próg szkoły lub 
przedszkola. Niech radość i entuzjazm to-
warzyszą im podczas całej drogi edukacyj-
nej. Nauczycielom i pracownikom oświaty 
życzę, by był to rok spokojnej pracy, dającej 
satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia, a 
Rodzicom uczniów – wielu sukcesów eduka-
cyjnych i wychowawczych. 

Rozmawiała: Karolina Machnicka

Hektary pod nowe inwestycje
Gorzów już wkrótce będzie miał atrakcyjne tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców. Jest pozytywna opi-
nia Rady Programowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, względem pomysłu przekazania ok. 250 
hektarów gruntów położonych przy ul. Myśliborskiej, na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

- Od początku mojej kadencji zabiegałem o przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych, w tym pozyskanie terenów od Instytutu Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin, bowiem nowe grunty inwestycyjne, to bezwzględny kierunek rozwoju Gorzowa – mówi prezydent Jacek Wójcicki. 
Pozytywna Opinia Rady Programowej IHAR już jest, teraz zatem pozostaje zgoda Prokuratorii Generalnej. Jeśli ta okaże się pomyślna, teren 
ten może stać się w niedługiej przyszłości częścią Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Uzyskany efekt to zaangażowanie 
miasta oraz wsparcie minister Elżbiet Rafalskiej, przewodniczącego Rady Miasta Sebastiana Pieńkowskiego oraz prezesa KSSSE Krzysztofa 
Kielca. – Wspólna praca na rzecz tego projektu daje rezultaty, które staną się przyszłością rozwoju naszego miasta. Bardzo dziękuję za po-
moc i zaangażowanie – podkreślił prezydent Wójcicki.

Tereny przy ul. Myśliborskiej, w momencie, gdy wejdą w zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, będą mogły być niezwłocznie ofero-
wane do sprzedaży w ramach strefy ekonomicznej.

Ewa Iwańska
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Torowisko na Walczaka ukończone przed czasem
Trwająca od początku stycznia inwestycja związana z przebudową torowiska wzdłuż ul. Walczaka zakoń-
czyła się przed czasem. 

Na odcinku między ul. Walczaka 25 B (stacja Shell), a rondem Gdańskim zostało m.in. przebudowane skrzyżowanie ul. Walczaka i ul. Dowgie-
lewiczowej, torowisko, wybudowano nowe perony tramwajowe i chodniki. Rezultat prac inwestycyjnych związanych z projektem „System 
zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim” można zobaczyć na załączonych fotografiach.

Kolejny etap przebudowy Kostrzyńskiej
We wtorek, 28 sierpnia, wprowadzony został kolejny etap przebudowy ul. Kostrzyńskiej. Wykonawca robót oddał do 
użytku przebudowany już odcinek tej ulicy od zjazdu do Miejskiego Zakładu Komunikacji (ul. Kostrzyńska nr 46) do 
skrzyżowania z ul. Tartaczną. Zajął zaś odcinek od ul. Dobrej do zjazdu do Miejskiego Zakładu Komunikacji. Prace 
potrwają ok. 3 miesiące.

Objazdy pozostaną bez zmian w stosunku do poprzedniego etapu i będą przebiegały tak jak dotychczas. Jednocześnie przypominamy, że 
wykonawca prowadzi już roboty na północnej jezdni al. 11 Listopada w rejonie placu Słonecznego. O zmianach związanych z komunikacją 
miejską poinformuje Miejski Zakład Komunikacji. O wprowadzeniu następnych etapów wykonawca będzie informował w kolejnych komuni-
katach z wcześniejszym wyprzedzeniem.

nr 9 / 2344 wrzesień 2018
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Miejskie inwestycje 
infrastrukturalne 
odkrywają historię 
W trakcie prac budowlanych na ulicy Sikorskiego, w 
jej wschodniej części tuż przy magistracie, odkopa-
no fragment średniowiecznych murów, prawdopo-
dobnie reliktów Bramy Santockiej.

Realizacja drogowych inwestycji to raj dla archeologów. - W związku 
z tym, że Gorzów jest bardzo ubogi w zabytki, to każde takie odkrycie 
niesie za sobą ducha tego średniowiecznego miasta - mówi Stani-
sław Sinkowski, kierownik Działu Archeologii Muzeum Lubuskiego.

Brama Santocka powstała w XIV wieku. Była wejściem do średnio-
wiecznego miasta Landsberg. - Jest to konstrukcja, która była wy-
jątkowo mocno rozbudowana pod względem architektonicznym. 
Było tak dlatego, że znajdowała się na wschodnim krańcu miasta, 
od której to strony mieszkańcy Landsberga obawiali się zagrożenia 
– mówi Stanisław Sinkowski. Nie wiadomo jeszcze jak długo potrwa-
ją prace. - W tej chwili pojawiły się całkiem nowe odkrycia, których 
nie przewidywaliśmy. To może spowodować, że będziemy potrze-
bować więcej czasu. Zdajemy sobie sprawę z aspektu uciążliwości 
inwestycji, ale z drugiej strony mamy świadomość, że to odkrycie 
powinniśmy bardzo skrupulatnie przeanalizować i udokumentować, 
bo przez wiele lat już nikt nie będzie miał takiej możliwości – dodaje 
Stanisław Sinkowski. 

Pod odkrywanymi reliktami średniowiecznej zabudowy natrafiono 
na pradziejowe nawarstwienia kulturowe, wstępnie interpretowane, 
jako pozostałości po osadzie kultury łużyckiej. Osada ta istniała w tej 
części miasta około 3. tysięcy lat temu.

Brama Santocka, strzegąca niegdyś miasta od wschodu, to jeden z 
cenniejszych elementów związanych z Gorzowem. Historycy spo-
dziewają się, że eksplorowanie terenu przyniesie jeszcze więcej po-
dobnych odkryć. - Wchodzimy do miasta od strony wschodniej Bra-
mą Santocką i zaczynamy wędrówkę w mieście średniowiecznym w 
kierunku Bramy Młyńskiej. Po drodze mamy także strefę średnio-
wiecznego kościoła mariackiego, przy którym znajdował się cmen-
tarz i domniemamy kościół św. Jana – mówi Stanisław Sinkowski. 

Tego typu odkrycia nie pozostają bez znaczenia dla terminowości 
ukończenia inwestycji. – To bardzo ważne odkrycie. Z jednej stro-
ny cieszymy się, bo to wzbogaci z pewnością naszą wiedzę o mie-
ście, o jego historii. Z drugiej strony patrzymy też z niepokojem, bo 
trwa ważna inwestycja w centrum Gorzowa. Ale mam nadzieję, że 
badania archeologów i prace budowlane jak najmniej będą ze sobą 
kolidować, choć nie da się tego do końca uniknąć – mówi prezydent 
Jacek Wójcicki.

Karolina Machnicka
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Przebudowa ulicy Okrzei
Remont na ulicy Okrzei potrwa prawdopodobnie do końca września. Powodem tego jest zły stan technicz-
ny istniejącej podbudowy betonowej, którą będzie trzeba wymienić na nową.

Na ul. Okrzei została już wykonana kanalizacja deszczowa w obrębie skrzyżowania ulic Okrzei/ Dowbora Muśnickiego oraz wykonano wy-
niesione skrzyżowanie z kostki betonowej. Aktualnie trwają prace od skrzyżowania ulic Okrzei/ Dowbora Muśnickiego do ulicy Błotnej. W ich 
ramach wykonywane są roboty drogowe (chodniki, zjazdy, konstrukcja drogi) oraz prace na sieci wodociągowej.

W toku prowadzonych prac stwierdzono, że ze względu na zły stan techniczny istniejącej podbudowy betonowej zaistniała konieczność wy-
miany warstwy konstrukcyjnej drogi na nową. Spowoduje to wydłużenie terminu realizacji robót do końca września b.r. 

Karolina Machnicka

Deskorolki i rolki wracają do skateparku
Gorzowski skatepark mieszczący się w Parku Kopernika został ponownie otwarty. Obiekt podzielono na 
dwie sekcje - streetową oraz bowlową, która należy do jednych z największych w Polsce.  

Kolejne wsparcie dla lokalnego rynku pracy
Jedna z wiodących sieci salonów z meblami i do-
datkami do aranżacji wnętrz ukończyła inwestycję 
w Gorzowie. Od 31 sierpnia mieszkańcy miasta 
mogą robić zakupy w nowo otwartym salonie Aga-
ta Meble.

Budowa obiektu przy ul. Myśliborskiej rozpoczęła się w listopadzie 
2017 roku. - Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, 
tworzymy salony w miastach, gdzie skoncentrowane są największe 
centra sprzedaży – mówi Przemysław Gurban, dyrektor operacyjny 
sieci Agata S.A.

Inwestycja pozwoliła na utworzenie nowych miejsc pracy. W nowym 
salonie zatrudnienie znalazły 94 osoby. Łączna powierzchnia użyt-
kowa budynku to blisko 10,5 tys. m². Wokół salonu powstało 161 
miejsc parkingowych. 

Karolina Machnicka

W istniejącym skateparku wybudowano osiem dodatkowych beto-
nowych przeszkód. Stare urządzenia odnowiono, pojawiły się też 
nowe, w tym tzw. basen – najgłębszy w Polsce. Obiekt zyskał także 
nowe ławki i nawierzchnię. Infrastruktura przystosowana jest do 
wszystkich użytkowników - można jeździć na deskorolkach, rolkach, 
rowerach i hulajnogach. 

Inwestycja została wykonana w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2017 i kosztowała ponad 820 tys. zł.

Karolina Machnicka
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Gorzowski Archipelag Rozwoju 
– forum o potencjale MOF GW 
Już za niecały miesiąc 21 września br. w filharmonii odbędzie się forum „Gorzowski Archipelag Rozwoju”, 
poświęcone kierunkom i możliwościom rozwojowym Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. 

Wydarzenie realizowane w ramach projektu 
„Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa 
Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kło-
dawy i Santoka – etap II” dofinansowanego 
z środków   Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020, 
którego kształt został określony w eks-
pertyzie towarzyszącej powstaniu dwóch 
komplementarnych dokumentów: „Strategii 
Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonal-
nego Gorzowa Wielkopolskiego” i „Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzo-
wa Wielkopolskiego”. Zgodnie z nimi głów-
nym celem promocji MOF GW jest przed-
stawienie wspólnego obszaru Bogdańca, 
Deszczna, Kłodawy, Santoka oraz Gorzowa 
jako przestrzeni sprawnie zarządzanej, ko-
rzystnie usytuowanej, spójnej komunikacyj-
nie, dysponującej wykształconą kadrą oraz 
z  rozwiniętą infrastrukturą społeczną, a 
tym samym: oferującą na swoim obszarze 

atrakcyjne warunki lokowania i rozwijania 
działalności gospodarczej. Wartości które 
patronują marce MOF GW to spójność tery-
torialna, zgodność partnerów, otwartość na 
innowacje, przyjazne otoczenie - zarówno 
dla działalności gospodarczej, jak i dla za-
mieszkania, pracy i życia. 

21 września w Filharmonii Gorzowskiej spo-
tkają się zarówno lokalni interesariusze: wła-
dze, przedsiębiorcy, mieszkańcy, działacze 
społeczni jak i eksperci z całej Polski. Forum 
Gorzowski Archipelag Rozwoju zostanie po-
dzielone na dwie części. W nurcie głównym, 
otwartym dla publiczności, omawiane będą 
teoretyczne i praktyczne aspekty wysp i ar-
chipelagów - w ujęciu zarówno międzyna-
rodowym jak i polskim. Wśród gości i eks-
pertów znajdą się m.in. prof. dr hab. Jerzy 
Hausner – przewodniczący Rady programo-
wej Open Eyes Economy Summit, Ewa So-
wińska – Wiceprezes Krajowej Rady Biegłych 
Rewidentów, Piotr Voelkel – założyciel grupy 
kapitałowej VOX, Marzena Strzelczak – Dy-

rektor Generalna Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu, prof. dr hab. Wojciech Paprocki – 
prezes ET Logistic, Szkoła Główna Handlowa. 

Druga ścieżka to zamknięte obrady stolików 
tematycznych poświęconych ważnym dla 
rozwoju MOF GW aspektom, w których we-
zmą udział przedstawiciele lokalnych władz, 
przedsiębiorstw, instytucji. Wyniki obrad 
zostaną przedstawione wszystkim uczest-
nikom i skomentowane przez ekspertów na 
zakończenie forum. 

Wydarzenie będzie częścią cyklu konfe-
rencji Open Eyes Economy On Tour – cyklu 
konferencji szerzących ideę OEE w kraju i za 
granicą.  Udział w Forum  mogą brać wszy-
scy zainteresowani – wystarczy jedynie re-
jestracja, która dostępna jest pod linkiem 
www.gorzow.oees.pl. Wstęp wolny. Więcej 
informacji i będzie niebawem dostępnych na 
stronie Kongresu Open Eyes Economy Sum-
mit www.oees.pl w zakładce OEE ON TOUR. 
Forum Gorzowski Archipelag Rozwoju już 
21 września w godzinach 9-17 w Gorzowie!

Tematem przewodnim gorzowskiego  forum, na bazie którego będzie toczyła się dyskusja o potencjale, kierunkach rozwoju oraz możliwo-
ściach integracyjnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, będzie koncepcja Wysp i Archipelagów – jeden z nurtów 
tematycznych Open Eyes Economy. 

Podstawę koncepcji wysp i archipelagów stanowi metaforyczne twierdzenie, że droga do społecznej zmiany i rozwoju wiedzie przez autono-
mię (wyspy) i współdziałanie (archipelag). Tworzący się obszar rozwoju to archipelag, w którego skład wchodzą różne wyspy. Różne, czyli nie-
równe pod względem potencjału i położenia. Według współautora koncepcji Open Eyes Economy – prof. dr hab. Jerzego Hausnera: „siła oddzia-
ływania i atrakcyjność archipelagu zależy od każdej z wysp, a nie tylko tych największych i najlepiej wyposażonych. Jeśli przyjąć, że archipelag 
jest małym układem grawitacyjnym, to jego moc i niezależność zależy od tego w jakim stopniu wyspy peryferyjne są przyciągane do centrum 
archipelagu a nie z niego wypychane. Siła małego układu grawitacyjnego jakim jest archipelag zasadza się na partnerstwie i solidarności”.

Dlaczego Gorzów Wielkopolski?

„Koncepcja wysp i archipelagów wpisuje się w priorytety rozwojowe MOF GW. Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego to archi-
pelag, którego rozwój zależy nie tylko od potencjału wysp ale i ich współdziałania. Analiza MOF GW w zgodzie z założeniami koncepcji pozwoli 
zdefiniować i zwiększać potencjał rozwojowy tego obszaru” – mówi Jacek Wójciki – Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego. 
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KONIEC LATA PARTY

Zabawę w piątek, 24 sierpnia rozpoczęło 
motoryzacyjne show na Moście Staromiej-
skim. W jego trakcie nie zabrakło sporto-
wych atrakcji. Natomiast ostatniego dnia 
podczas „Animaliów” zachęcano do adop-
cji i tworzenia domów tymczasowych dla 
czworonogów. Każdego wieczora na scenie 
występowali znani i lubiani muzycy - za-
grali Sławomir, Dawid Kwiatkowski i Bra-
cia. Przez kilka godzin w piątek i w sobotę 
mieszkańcy bawili się także podczas „Eufo-
rii Dźwięku”.

- Dziękuję za tak liczny udział i świetną 
zabawę - powiedział na koniec prezydent 
Jacek Wójcicki. To z jego inicjatywy po raz 
czwarty gorzowianie mieli okazję wspól-
nie pożegnać lato. - Korzystamy z faktu, że 
większość mieszkańców jest już po urlopie, 
ale wciąż wykorzystujemy wakacyjną aurę, 
by stworzyć mieszkańcom okazję do wspól-
nej zabawy - zaznaczył prezydent.  - Podob-
nie jak podczas „Dni Gorzowa”, na trzy dni 
oddajemy miasto mieszkańcom - zaznaczył. 

W tym roku gorzowianie, tak samo licznie 
jak w latach poprzednich, bawili się podczas 
trzydniowej imprezy.

W piątek Most Staromiejski zamienił się w 
arenę wyścigowo - rajdową dla najlepszych 
kierowców z Polski. Na moście ścigali się 
Tomasz Kuchar i Krzysztof Hołowczyc - uty-
tułowani mistrzowie kierownicy znani na 
całym świecie. W sobotę na nadwarciań-
skich błoniach swoją ofertę prezentowały 
gorzowskie kluby sportowe, zachęcając do 
udziału w zajęciach organizowanych przez 
cały rok. Było wiele konkursów i okazji do 
wygrania atrakcyjnych nagród. Organizato-
rem tej części wydarzenia była gorzowska 
radna Halina Kunicka. W niedzielę nad Wartą 
pojawiły się czworonogi. Podczas „Anima-
liów” organizatorzy wydarzenia, członkowie 
Stowarzyszenia „Anakonda”, wyjaśniali jak 
istotna jest pomoc dla bezdomnych psów i 
kotów.

Muzyczna uczta

Co roku na zakończenie wakacji prezydent 
miasta, wspólnie z Miejskim Centrum Kul-
tury, przygotowuje dla mieszkańców ze-
staw występów muzycznych. W tym roku 
repertuar był niezwykle różnorodny, dzięki 
czemu każdy mógł wybrać coś dla siebie. W 
piątek, tuż po motoryzacyjnych zmaganiach 
na Moście Staromiejskim, na scenie wystą-
pił Sławomir - obecnie największa gwiaz-

Gorące pożegnanie wakacji
W tegorocznym pożegnaniu lata wzięło udział tysiące gorzowian. „Koniec Lata Party” to trzydniowa impre-
za, w ramach której mieszkańcy mogą brać udział w licznych wydarzeniach i atrakcjach towarzyszących.

da polskiej muzyki disco polo. Kilkanaście 
tysięcy mieszkańców zameldowało się pod 
sceną na nadwarciańskich błoniach. Po wy-
stępie Sławomira, na scenie festiwal „Eu-
foria Dźwięku”. Podobnie było w sobotę. Na 
zakończenie „Koniec Lata Party” na nadwar-
ciańskiej scenie wystąpił ambasador Go-
rzowa w kampanii GORZÓW #Stąd Jestem 
- Dawid Kwiatkowski. Niektóre jego fanki, by 
zająć dobre miejsce tuż przy scenie, czekały 
od wczesnych godzin porannych na nadwar-
ciańskich błoniach. Ostatnim muzycznym 
akcentem był występ zespołu „Bracia”, Pio-
tra i Wojciecha Cugowskich. 

W niedzielę, kilkanaście minut przed półno-
cą, impreza zakończyła się kilkuminutowym 
pokazem fajerwerków. 

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, 
w czasie trzydniowego zakończenia wakacji, 
na gorzowskim stadionie żużlowym odbyło 
się MIB Nordic FIM Speedway Grand Prix of 
Poland. Zwycięzcą został zawodnik Stali Go-
rzów Martin Vaculik, drugi był również „sta-
lowiec” Bartosz Zmarzlik. 

Ponadto przez trzy dni za sprawą Festiwa-
lu Food Trucków gorzowianie mieli okazję 
skosztować smaków z całego świata.

Marta Liberkowska
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Poznajmy bliżej ambasadorów Gorzowa – część V
W poprzednim numerze Gorzowskich Wiadomości Samorządowych zapytaliśmy kilku ambasadorów Go-
rzowa, co myślą o swoim mieście. W tym numerze przedstawiamy kolejne odpowiedzi. Tym razem prze-
pytywani byli: Bartosz Zmarzlik, Dawid Kownacki i Lech Piasecki

Dawid Kownacki

Gorzów dla mnie to… 

rodzinne miasto, które 

zawsze będzie dla 

mnie ważne i istotne. 

Myślę Gorzów, widzę… 

Stal Gorzów, stadion, to 

miejsce. 

Ulubione miejsce w mieście…. Bulwar. 

Wspomnienie z dzieciństwa w 

Gorzowie… boiska piłkarskie, na których 

spędzałem wiele czasu. Zwłaszcza te tzw. 

podwórkowe. Miłe wspomnienia. 

Gorzów moich marzeń to…. miasto ciągle 

rozwijające się. Trzymam kciuki! 

Bartosz Zmarzlik

Gorzów dla mnie to…  

Stal Gorzów, żużel, sport.

Myślę Gorzów, widzę…  

żółto-niebieskie trybuny na 

stadionie.

Ulubione miejsca w mieście to… Stadion im. Edwarda 

Jancarza.

Wspomnienie z dzieciństwa związane z miastem…  

to właśnie pierwsze zawody na Śląskiej.

Gorzów moich marzeń to… miasto, w którym można 

wypić dobrą kawę, zjeść fajny obiad w restauracji, 

a w szczególności odpocząć dzięki różnego rodzaju 

aktywnościom.

Lech Piasecki

Gorzów dla mnie to… miejsce, do którego chętnie wracam.

Myślę Gorzów, widzę… fajne miasto. 

Ulubione miejsce w mieście…. to mój dom. 

Wspomnienie z dzieciństwa w Gorzowie… dzieciństwa nie spędzałem w Gorzowie,  

ale Gorzów z młodych lat kojarzy mi się z ulicą Borowskiego i siedzibą ówczesnego 

Klubu Orlęta, do którego przyjeżdżałem.

Gorzów moich marzeń to…. piekne miasto, szczęśliwych ludzi, fajnych lokali, miejsc i sklepów, gdzie żyje się 

przyjemnie.
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KONCERTY
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Edukacja od narodzin, czyli „Muzyczne raczkowanie”

Dźwięki, które słyszy dziecko, mają znaczenie dla jego rozwoju już 
od chwili poczęcia. Ich ilość i różnorodność zwiększa się jeszcze 
bardziej w momencie przyjścia dziecka na świat, towarzysząc mu 
przez cały okres jego rozwoju.

Filharmonia, realizując misję upowszechniania muzyki wśród od-
biorców w każdym wieku, zaprasza na kolejną edycję „Muzycznego 
Raczkowania” – cyklu edukacyjnego przygotowanego z myślą o ko-
bietach w ciąży oraz rodzicach z dziećmi od narodzin do lat czte-
rech. Poprzez prezentowanie muzyki – jej harmonii, melodyki i całej 
gamy brzmień – chcemy być częścią dziecięcego świata, w którym 
dźwięk to jeden z naturalnych elementów, mających ogromny wpływ 
na rozwój wyobraźni, wrażliwości, ekspresji twórczej oraz zdolności 
dziecka.

„Muzyczne Raczkowanie” to cykl dziesięciu moderowanych koncer-
tów, realizowany w ciągu całego sezonu – od września do czerw-
ca. Udział w nich to nie tylko rodzinne słuchanie muzyki i swobod-
na zabawa w otoczeniu dźwięków, ale przede wszystkim tworzenie 
wspólnej przestrzeni – rodziców i dzieci – do bycia razem. Formuła, 
czas trwania koncertów, repertuar oraz prowadzenie są dostoso-
wane do wieku dzieci, co pozwala im w kameralnej atmosferze do-
świadczać piękna muzyki.

Dbając o jak największy komfort udziału w koncertach, proponujemy 
do wyboru dwie grupy wiekowe: pierwsza – dla mam w ciąży i ro-
dziców z dziećmi od urodzenia do dwóch lat, druga – dla rodziców z 
dziećmi od dwóch do czterech lat.

Koncerty z cyklu „Muzyczne Raczkowanie” prowadzi Iwona Goździk. 
Pierwsze odbędą się od 17 do 19 września.

„Filharmonia Juniora” – przygoda z muzyką

W sezonie 2018/2019 zapraszamy do udziału w trzeciej edycji cyklu 
edukacyjnego dla dzieci, które przekroczyły już próg wiekowy mło-
dego słuchacza „Muzycznego Raczkowania”, a chciałyby rozpocząć 
lub kontynuować swoją przygodę z muzyką.

„Filharmonia Juniora” to cykl dziesięciu zajęć animacyjnych, realizo-
wany w ciągu całego sezonu – od września do czerwca. Założeniem 
cyklu jest samodzielne i aktywne uczestnictwo dzieci w animowa-
nych działaniach muzycznych po to, by wspólnie z rówieśnikami, 
poprzez wymianę doświadczeń, zabawę oraz śpiew i ćwiczenia 
rytmiczne, każde z nich mogło rozwijać swoje twórcze zdolności. 
Bezpośredni kontakt z muzykami orkiestry, instrumentami i rozma-
itymi dźwiękami służyć ma wspieraniu ich rozwoju intelektualnego 
i emocjonalnego, a także nauczyć nie tylko słuchać, ale i rozumieć 
muzykę.

Animatorem działań z cyklu „Filharmonia Juniora” jest Katarzyna 
Chorążyczewska. Pierwsze zajęcia 17 i 18 września.

Urszula Śliwińska/Rzecznik prasowy Filharmonii Gorzowskiej

Nowy rok szkolny 
– nowa edukacyjna 
przygoda 
w Filharmonii 
Gorzowskiej
Jeszcze przed inauguracją nowego sezonu arty-
stycznego, w Filharmonii Gorzowskiej odbędzie się 
inna ważna inauguracja. Wraz z początkiem wrze-
śnia ruszają kolejne edycje lubianych i cieszących 
się coraz większą popularnością warsztatów dla 
dzieci, czyli „Muzycznego raczkowania” oraz „Fil-
harmonii Juniora”.

Zagraj główną rolę w 
musicalu w Filharmonii 
Gorzowskiej!
Już 15 i 16 września odbędą się castingi do kolejne-
go musicalu realizowanego przez Filharmonię Go-
rzowską. Tym razem muzyczna opowieść zostanie 
oparta na motywach książki o Pipi Pończoszance. 
Dzieci i młodzież marzących o występie na scenie 
w jednej z głównych ról zapraszamy do zapoznania 
się z tekstami libretta dostępnego już na stronie in-
ternetowej Filharmonii.

Pippi, Pan Nelson oraz łączona rola Anniki i Tonnego to trzy główne 
kreacje, jakie pojawią się w obsadzie najnowszego musicalu. Dzieci 
aspirujące do głównych ról podczas castingu powinny przedstawić 
fragmenty libretta. Jego treść dostępna jest na stronie Filharmonii 
w zakładce dotyczącej musicalu. Czasu na naukę tekstu zostało nie-
wiele – pierwsze przesłuchania w sobotę 15 września. Jeszcze we 
wrześniu rozpoczną się również pierwsze próby ze specjalistami w 
dziedzinie śpiewu, gry aktorskiej i tańca. Poza głównymi rolami Fil-
harmonia poszukiwać będzie tancerzy oraz wokalistów. W każdym z 
musicali w obsadzie znajduje się kilkudziesięciu młodych artystów. 
Sugerowany wiek dzieci to powyżej 10 lat. „Dogonić Pippi” będzie 
piątym widowiskiem muzycznym realizowanym przez Filharmonię 
Gorzowską. Premiera zaplanowana jest już na początek grudnia 
tego roku.

Urszula Śliwińska/Rzecznik prasowy Filharmonii Gorzowskiej
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Głosować mogą wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 13 lat. Każdy może oddać dwa głosy w kategorii ogólnomiejskiej (inwestycje i kultura) 
oraz jeden głos w kategorii rejonowej. 

W tym roku wybieramy z 31 projektów z rejonów: Śródmieście/Centrum, Górczyn, Dolinki. Urny do głosowania zlokalizowane są w pięciu 
miejscach: Urząd Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 (główny hol), Urząd Miasta przy ul. Myśliborskiej 34 (parter), Nova Park przy ul. Przemysło-
wej 2 (parter, pasaż główny), Askana, przy al. Konstytucji 3 Maja 102 (parter), Kupiec Gorzowski przy ul. Witosa 50 (w holu głównym). Karty 
do głosowania można także pobrać w zakładce Dialog Społeczny na stronie gorzow.pl. Zachęcamy do wyboru bardziej ekologicznej formy 
przy użyciu portalu gorzow.wybiera.pl 

Na początku października powinniśmy poznać wyniki oraz zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Więcej informacji w zakładce Dialog 
Społeczny na stronie internetowej:gorzow.pl. Informacje telefoniczne pod nr: 95 735 55 91. 

Wykorzystaj swoje trzy obywatelskie głosy
W sposób tradycyjny za pomocą papierowej karty do głosowania lub też elektronicznie - od 10 do 23 wrze-
śnia - można głosować na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego 2019. 

OGÓLNOMIEJSKIE – MOŻESZ ODDAĆ DWA GŁOSY

ŚRÓDMIEŚCIE/CENTRUM 
Zagospodarowanie terenu za przychodnią 
przy ul. Mieszka I 42 – budowa parkingu 
344.471 zł
Zagospodarowanie podwórka przy ul. 
Pocztowej, Starej, Strzeleckiej, Chrobrego -  
II etap - 92.745 zł 
Zagospodarowanie podwórka przy ul. Mic-
kiewicza 31-32 - 228.130 zł 
Budowa odcinka chodnika przy ul. Składo-
wej - 115.000 zł 
Budowa małego placu zabaw w obrębie ulic: 
Armii Polskiej, Krzywoustego, Chrobrego, 30 
Stycznia -123.506 zł 
Wykonanie siłowni zewnętrznej w obrębie 
ulic: Armii Polskiej, Krzywoustego, Chrobre-
go, 30 Stycznia -80.254 zł 
Remont podwórza przy ul. Wyszyńskie-
go 20-22, 24-26, 20A-22A, 24A-26A -  
271.000 zł 
Przebudowa 110 m chodnika przy ul. Dą-
browskiego 23-26 - 129.000 zł 
Estetyzacja podwórka przy ul. Sikorskiego 
52-55 - 290.041 zł 
Power Up! Doładuj się na Kwadracie - 
78.720 zł 

Przebudowa 125 m chodnika przy ul. Poła-
nieckiej - 97.532 zł 
Budowa 20 miejsc parkingowych od skrzy-
żowania z ul. Rataja do wyjazdu z Panoramy 
- 85.000 zł 
Budowa 20 miejsc postojowych oraz prze-
budowa 113 m chodnika przy ul. Racławic-
kiej - 217.000 zł 
Budowa 45 miejsc parkingowych wzdłuż  
ul. Witosa - 237.000 zł 
Przebudowa 140 m chodnika przy ul. Boha-
terów Lenino - 110.000 zł 
Budowa 6 nowych oraz przebudowa istnie-
jących miejsc parkingowych przy ul. Szwo-
leżerów 9 -118.601 zł 
Przebudowa 148 m chodnika i rekultywacja 
terenów zielonych przy ul. Pułaskiego 5-7  
- 96.517 zł 
Remont 500 m ul. Pułaskiego 303.920 zł
DOLINKI 
Przebudowa 185 m chodnika przy ul. War-
szawskiej 187C-196 - 130.000 zł 
Remont 98 m drogi, montaż oświetlenia 
przy ul. Warszawskiej 155-159 - 252.500 zł 
Przebudowa 125 m ul. Parkowej - 222.880 zł

REJONOWE – MOŻESZ ODDAĆ JEDEN GŁOS
Zagospodarowanie podwórka przy budyn-
kach przy ul. Estkowskiego i Moniuszki - 
94.307 zł
GÓRCZYN 
Budowa ok. 50 m chodnika oraz łącznika 
pomiędzy ul. Górczyńską i ul. Daszyńskiego 
- 28.600 zł 
Zagospodarowanie skweru zieleni pomię-
dzy ul. Wyszyńskiego a Wróblewskiego -  
II etap - 279.500 zł 
Remont 300 m ul. Siedzikówny-Inki - 
369.241 zł 
Przebudowa 58 m chodnika przy ul. Szwole-
żerów 2 - 36.803 zł 
Budowa dwóch zatok parkingowych przy ul. 
Witosa - 191.546 zł 
Przebudowa schodów łączących ul. Wró-
blewskiego z ul. Na Skarpie, budowa 
muru oporowego i zielonego korytarza -  
352.400 zł 
Przebudowa 150 m chodnika przy ul. Wró-
blewskiego 23a-29b - 89.634 zł 
Budowa 30 miejsc parkingowych przy ul. 
Grabskiego 19-27 - 82.574 zł 
Budowa zatoki parkingowej z 15. miejscami 
przy ul. Wróblewskiego - 17 66.705 zł 

PROJEKTY TWARDE 
Budowa i modernizacja miejsc parkingowych przy szpitalu przy ul. 
Walczaka - 541.373 zł 

Mural artystyczny o gorzowskim budżecie obywatelskim przy ul. Ja-
giełły 15 - 10.000 zł 

Śmietniki na terenie całego miasta na odchody zwierzęce - 85.383 zł 

„Trasa siedmiu wzgórz” – trakt spacerowy wraz z elementami małej 
architektury przebiegający przez Piaski i Staszica - 552.735 zł 

Mural upamiętniający malarza Andrzeja Gordona przy ul. Sikorskie-
go 99 - 8.000 zł 

Tablica informująca o zanieczyszczeniu powietrza zlokalizowana 
przy ul. Sikorskiego - 150.000 zł 

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Pomorskiej - 290.699 zł 

Fabryka Pozytywnej Energii – budowa na terenie miasta 8 siłowni 
zewnętrznych wraz z elementami małej architektury - 500.000 zł

PROJEKTY MIĘKKIE 
„Podwórkowej nudzie mówimy NIE!” – cykl imprez - 61.800 zł 

Charytatywny bieg dla autystów - 21.519 zł 
Mistrzostwa Miasta Gorzowa w Smoczych Łodziach  
- 61.800 zł 
Aktywny gorzowianin – cykl 
treningów „pod chmurką” -  
29.500 zł 
Poszukiwacze Pozytywnej Ener-
gii - 61.800 zł 
Gorzów Przyjazny Zwierzętom

Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych 

i Rewitalizacji
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Karta Mieszkańca to nowość, która funkcjonuje od 1 sierpnia 2018 r. Mieszkasz 
i płacisz podatki w Gorzowie? Ta karta jest dla Ciebie. Programem objęte są tak-
że Twoje dzieci, do ukończenia 18 lat, chyba że kontynuują naukę, wtedy nawet 
do ukończenia 25. roku życia. Obecnie posiadacz Karty Mieszkańca uprawniony 
jest do skorzystania ze zniżek komunikacyjnych MZK dla:

1. dzieci, które nie ukończyły siedmiu lat - komunikacja bezpłatna;

2. dzieci i młodzież ucząca się (do 25 roku życia) - bilet miesięczny z rabatem 
(będzie kosztował zamiast 46 zł - 29 zł);

3. seniorzy między 65. a 70. rokiem życia - bilet miesięczny z rabatem (będzie 
kosztował zamiast 46 zł - 29 zł) na podstawie Gorzowskiej Karty Seniora.

Gorzów ma już trzy karty
Uczestnictwo w miejskich programach otwiera przed gorzowianami szeroką gamę ulg i udogodnień po-
łączonych z różnymi dziedzinami życia – rekreacją, kulturą, komunikacją, czy sportem. Posiadając jedną 
z oferowanych przez miasto kart, mieszkaniec może liczyć na tańsze bilety komunikacji miejskiej, wej-
ściówki na wydarzenia kulturalne, zajęcia sportowe, zakupy i usługi.

Miejskie programy cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród gorzowian. Do tej pory wydano 5.764 Karty Dużej Rodziny, 10.844 Karty 
Seniora oraz w trakcie miesiąca funkcjonowania aż 2.074 Karty Mieszkańca.

W październiku kolejna edycja „Gorzowskich 
Senioraliów”
W dniach od 8 do13 października w ramach obchodów XX Lubuskiego Tygodnia Seniora odbędą się „Go-
rzowskie Senioralia”. Miasto zachęca do włączenia się w organizację wydarzenia.

Do współpracy zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i środowiska prężnie działające na rzecz licznej gorzowskiej społeczności 
seniorów. Chcemy, aby ten czas był dla nich wyjątkowy i niezapomniany. Liczymy również na gorzowskich przedsiębiorców, a także sponso-
rów. Propozycje programowe można zgłaszać do 10 września na adres: wss@um.gorzow.pl lub pocztą: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział 
Spraw Społecznych, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych pod numerem telefonu: 95 735 59 71. Włącz się w obchody „Go-
rzowskich Senioraliów”!

Dominika Ślązak / Wydział Spraw Społecznych

Karta Dużej Rodziny funkcjonuje w mieście od 2014 roku i przeznaczona jest 
dla rodzin mieszkających w Gorzowie, posiadających minimum troje dzieci w 
wieku do 18 lat lub do 25 lat w przypadku, kiedy dziecko uczy się lub studiuje. 
W przypadku dzieci niepełnosprawnych - bez ograniczeń wiekowych. Wnioski 
o przyznanie Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny mogą składać również rodziny 
zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka.

Zniżki dotyczą wybranych sal zabaw dla dzieci, żłobków, przedszkoli, sklepów i 
usług, a także ośrodków edukacji, rekreacji i instytucji kultury.

Karta Seniora to program skierowany do osób powyżej 60 roku życia, zachęca-
jący starszych mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu, uczest-
nictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz umożliwiający zakupy 
w obniżonej cenie.

Wypełnione wnioski o przystąpienie do miejskich programów można składać w 
Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 w Sali Obsługi Klienta, 
stanowisko nr 12.

Szczegółowe listy obowiązujących zniżek można pobrać na stronie gorzow.pl.

Budowanie sieci partnerów i powiększanie specjalnie przygotowanej oferty ra-
batów dla mieszkańców nieustannie trwa.

Karolina Machnicka
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Dyżury 
radnych
Przewodniczący i wiceprzewod-
niczący Rady Miasta spotykają się  
z mieszkańcami w Urzędzie Miasta 
Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4,  
I piętro, pok. nr 217
Przewodniczący

Sebastian Pieńkowski
Okręg nr 5 (Górczyn)
Prawo i Sprawiedliwość
25 września 
e-mail: sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349

Wiceprzewodniczący

Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
#kochamGORZOW
18 września 
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
11 września 
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 608 077 756

Okręg nr 1 (Zawarcie)

Maria Surmacz
Prawo i Sprawiedliwość
po ustaleniu tel. terminu spotkania
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
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: ppaluch@rada.gorzow.pl
tel. 502 047 414

Grzegorz Musiałowicz
#kochamGORZOW
07.09.2018 r. (piątek) od 14:30 do 15:30
19.09.2018 r. (środa) od 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. 95 73 55 672

Okręg nr 2 (Wieprzyce)

Paweł Ludniewski
Prawo i Sprawiedliwość 
po ustaleniu tel. terminu spotkania
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
#kochamGORZOW
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: jerzywierchowicz@op.pl
tel. 603 942 739

Zawodnicy GZSN „Start” wśród 
mistrzów Europy
Aż 16 medali wywalczyli zawodnicy GZSN „Start” na Mistrzostwach Europy 
Osób Niepełnoprawnych w lekkoatletyce w Berlinie. Osobiście sukcesu pogra-
tulował im prezydent miasta, Jacek Wójcicki. 

Gorzowski Związek Sportu Niepełnospraw-
nych „Start” na Mistrzostwach Europy repre-
zentowało 16 zawodników. Zdobyli oni łącznie 
16 medali, w tym 6 złotych, 6 srebrnych i 4 
brązowe.

- To ogromny zaszczyt móc osobiście pogratu-
lować i podziękować za kolejny Wasz sukces, 
który dla Gorzowa i wszystkich jego miesz-
kańców jest powodem do dumy – powiedział 
podczas spotkania z zawodnikami prezydent 
Jacek Wójcicki. Dodał, że zawsze trzyma kciu-
ki i jest niemal pewien zwycięstwa zawod-
ników. - Przyzwyczailiście swoich kibiców i 
mieszkańców miasta, że z każdych zawodów 
przywozicie medale - podkreślił prezydent.

Polska reprezentacja zdobyła łącznie 61 me-
dali, w tym 26 złotych, 15 srebrnych i 20 brą-
zowych.

Gorzowski Związek Sportu Niepełnospraw-

nych „Start” to stowarzyszenie założone w 
1976 roku, jako Międzyspółdzielniane Ognisko 
Sportu, Rehabilitacji, Turystyki i Wypoczynku 
ZSSP „Start”. Obecnie to wielosekcyjny klub 
zrzeszający niepełnosprawnych sportowców 
- wielokrotnych medalistów paraolimpiad, mi-
strzów świata, Europy i Polski.

Marta Liberkowska
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Dyżury 
radnych
Marcin Kurczyna
Gorzów Plus
e-mail: marcin.kurczyna@wp.pl
tel. 502 154 433

Okręg nr 3 (Staszica)

Tomasz Rafalski
Prawo i Sprawiedliwość
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: t_rafalski@wp.pl
tel. 530 760 618

Jerzy Synowiec
#kochamGORZOW
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: adwokaci@blink.pl
tel. 601 773 887

Izabela Piotrowicz
Platforma Obywatelska
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: piotrowicz.iza@gmail.com
tel. 531 501 889

Aleksandra Górecka
Gorzów Plus
e-mail: gorecka-87@wp.pl
tel. 660 274 903

Okręg nr 4 (Piaski)

Robert Jałowy
radny niezależny
e-mail: rjalowy@wp.pl
tel. 608 835 176

Jerzy Sobolewski
Platforma Obywatelska
e-mail: jerzysobolewski@interia.pl
tel. 600 248 981

Krzysztof Kochanowski
#kochamGORZOW
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: k.kochanowski76@gmail.com
tel. 696 428 918

Marta Bejnar-Bejnarowicz
#kochamGORZOW
po ustaleniu tel. terminu spotkania
e-mail: rada.gorzow@gmail.com
tel. 601 940 121

Marcin Kazimierczak
#kochamGORZOW
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
e-mail: pgranat@rada.gorzow.pl
tel. 509 463 968

Radni spotykają się z mieszkańcami 
w Urzędzie Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 

I piętro, pok. nr 219, tel. 95 73 55 673
Więcej informacji:  

Wydział Organizacyjny - referat Biura 
Rady Miasta, tel. 95 73 55 544

Ambasador miasta zagra na rzecz 
potrzebujących dzieci 
Sebastian Świderski - ambasador miasta w kampanii GORZÓW #Stąd Jestem 
będzie jednym z bohaterów meczu charytatywnego „Kromka Chleba”, organi-
zowanego wspólnie przez Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej wraz z 
Lubuskim Związkiem Piłki Siatkowej. 

Wydarzenie odbędzie się 15 września w hali sportowej przy ul. Czereśniowej. Początek o godzi-
nie 12.00, oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 14.00. Impreza składa się z meczu old-
bojów Stilon Gorzów - Morze Szczecin oraz meczu gwiazd Stocznia Szczecin - Cuprum Lubin. 
Celem akcji jest zbiórka pieniędzy na wsparcie i dożywianie dzieci ze świetlic Caritas z Gorzowa 
Wlkp., Impreza jest niebiletowana. Po meczu odbędzie się piknik dla wszystkich uczestników. 

Wydarzenie swoim patronatem objął Polski Związek Piłki Siatkowej, a także Biskup diecezjalny 
oraz Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Marta Liberkowska / Wydział Promocji i Informacji

Wystawa „Co pozostało”
W piątek, 14 września o godz. 18.00, w Miejskim Ośrodku Sztuki zostanie otwar-
ta wystawa pt. „Co pozostało” inspirowana twórczością urodzonej w Landsber-
gu pisarki Christy Wolf. Prace będzie można oglądać do 21 października.

Artyści młodego pokolenia biorący udział w 
wystawie odnoszą się do tematu za pomocą 
własnych narzędzi i z perspektywy indywi-
dualnych wspomnień. W wybranych pracach 
pojawiają się nostalgiczne wątki, sentymen-
talny powrót do czasów dzieciństwa, eks-
perymentowanie z materiałami, które rodzą 
wspomnienia. Na wystawie mamy do czynie-
nia także z poszukiwaniem swoich korzeni, 
tożsamości artystycznej czy świadomym ma-
nipulowaniem obrazem. Wystawa odbywa się 
w dwóch galeriach – Brandenburgisches Lan-
desmuseum für moderne Kunst we Frankfur-
cie nad Odrą (2.09-4.11.2018) oraz w Miejskim 
Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim. 
Ekspozycja frankfurcka składa się z gotowych 
prac i została uzupełniona o dwie prace z ko-
lekcji BLmK autorstwa VALIE EXPORT oraz 
Olafa Nicolai. Na wystawie gorzowskiej mamy 
do czynienia z realizacjami specjalnie przygo-
towanymi na wystawę.

Miejski Ośrodek Sztuki

Nowa lokalizacja biura 
administracji cmentarza 
Od 1 września nowa spółka - Inneko SPZ rozpocznie administrowanie cmenta-
rzem. To już kolejny in-house, dzięki któremu grupa kapitałowa Inneko, reali-
zuje zadania ważne i potrzebne miastu i mieszkańcom.  

Biuro administracji zmieni swoją lokalizację i znajdować się będzie na terenie cmentarza przy 
ul. Żwirowej 5 w budynku przylegającym do miejskiej kaplicy. To właśnie tam od września należy 
się udać, by załatwić sprawy związane m.in. z pochówkiem. Godziny pracy biura: w poniedziałki 
oraz od środy do soboty w godz. 7-15, a we wtorki od godz. 7-16.30.

Cmentarz dla odwiedzających otwarty jest codziennie w okresie od 1 kwietnia do 31 paździer-
nika w godz. 7:00 – 21:00; w okresie od 1 do 2 listopada całą dobę; w okresie od 3 listopada do 
31 marca w godz. 7:00 – 19:00. Z nowym administratorem od 1.09.2018 można się kontaktować 
pod numerem 609 222 343 lub cmentarz@inneko.pl

Zmienia się również numer konta bankowego, na które należy uiszczać opłaty za użytkowanie 
cmentarza. Nowy numer konta: 07 1050 1911 1000 0090 8042 7371

Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego / Inneko SPZ
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Przewodnik 
po urzędzie
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

Kancelaria Prezydenta Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: kpm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 543

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

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. Łokietka 22
e-mail: aka@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 862

Wydział Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego
ul. Łokietka 22
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 Dróg
ul. Myśliborska 34
e-mail: wdr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 713

Wydział Edukacji
ul. Okólna 2
e-mail: wed@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 750

Ostatni koncert tegorocznego 
cyklu „Scena na scenie”

Tegoroczną edycję cyklu 
„Scena na scenie” zamyka 
koncert promujący debiut 
płytowy duetu „Orzeł i resz-
ka”. To nowy projekt go-
rzowskich muzyków, dobrze 
znanych fanom piosenkowej 
elektroniki.

Tworzą go Magdalena ”Karotka” Turłaj 
(ex-Kawałek Kulki, Wakacje, Drekoty) i 
Maurycy Kiebzak Górski (ex- Creska, 
UL/KR). To, czego nie sfinalizowała 
Karotka projektem solowym, a wy-
kracza poza stylistykę Żółtych Kalen-
darzy (aktualnie ich macierzystego 
zespołu), znalazło wyborne ujście. 
Wyjątkowy wokal, brawurowe linie 
melodyczne wsparte dopracowany-
mi bitami i aranżacjami są znakiem 
rozpoznawczym zespołu. Płyta ukaże 
się nakładem wydawnictwa Thin Man 
Records. Gościem specjalnym koncer-
tu będzie trójmiejska formacja DREW-
NOFROMLAS. Koncert zamyka tego-
roczną edycję cyklu „Scena na scenie”. 

Miejskie Centrum Kultury

Kolejna 
książka 
„Kobiety 
z męskim 
sercem”
W piątek, 5 października, odbędzie 
się premiera drugiej książki Adriany 
Szklarz pt. „Przepis na wspaniałe 
życie”

Po swojej transplantacji zaczęłam wieść inne 
życie. Wspaniałe życie - życie, które ma sens i 
z którego czerpię satysfakcję. Uważam, że każ-
dy ma swoją definicję wspaniałego życia, ale 
składniki je tworzące są bardzo często te same. 
Wszystko zależy od tego, czy mamy świado-
mość ich stosowania i to jeszcze w jakich pro-
porcjach. Na tej bazie powstała więc książka 
„Przepis na wspaniałe życie”,  w której dzielę się 
swoimi składnikami, swoim przepisem. 

Zapraszam więc serdecznie już 5 października 
na premierę „Przepisu na wspaniałe życie”.

Adriana Szklarz

Inspiratorka, mówczyni motywacyjna, trenerka, 
coach. Autorka książki: ”Kobieta z męskim ser-
cem”.
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Przewodnik 
po urzędzie
Wydział Geodezji i Katastru
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wkg@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 653

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 Promocji i Informacji
ul. Sikorskiego 5 pok. 6-7
e-mail: wpi@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 785

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

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

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

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

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

LandsbergON po raz drugi
Stowarzyszenie Novum przygotowuje drugi numer gorzowskiego 
półrocznika fantastycznego „LandsbergON”, oferując mieszkańcom 
możliwość prezentowania swojej twórczości. 

Magazyn zawierać będzie opowiadania z ga-
tunku science-fiction, fantasy i horror pisane 
przez gorzowskich twórców i nawiązujące 
do miasta i okolic. Członkowie stowarzysze-
nia chcą w ten sposób promować miasto, a 
jednocześnie dać gorzowianom możliwość 
prezentowania swojej twórczości. Powsta-
nie 200 egzemplarzy (dwa numery) „Lands-
bergONu” i jego wersja cyfrowa. Pierwszy 
numer w formacie pdf można pobrać na 
stronie landsbergon.pl. 

Magazyn będzie kolportowany w instytu-
cjach miejskich i bibliotekach. 40 egzem-
plarzy trafi do ogólnopolskich redakcji in-
ternetowych, tradycyjnych i recenzentów 
zajmujących się tematyką fantasy. Drugi 
numer ma powstać do końca roku. 

Prace można przesyłać na adres landsber-
gon@gmail.com do 30.09.2018r. Projekt do-
finansowany jest z budżetu Miasta Gorzowa 
Wlkp.

Mariusz Sobkowiak

Nutka Zosia na tropie
Filharmonia Gorzowska wydała właśnie trzecią publikację edukacyj-
ną poświęconą przygodom nutki Zosi. Książka została wydana w ję-
zyku polskim i niemieckim. 

Autorką przygód Zosi, podobnie jak dwóch 
poprzednich książeczek, jest Małgorzata 
Szwajlik, znana również jako współtwórczy-
ni cieszących się ogromną popularnością 
musicali realizowanych rokrocznie w Fil-
harmonii Gorzowskiej. Publikacja wzboga-
cona została płytą CD, zawierająca zadania 
i zabawy, pozwalające sprawdzić poziom 
przyswojenia zawartej w książce wiedzy.

Książeczka, wydana w liczbie 350 egzem-
plarzy, trafiła już do dzieci z dwóch szkół 

– polskiej i niemieckiej. To 
zwieńczenie zakończonego 
właśnie transgranicznego 
projektu edukacyjnego, w 
ramach którego w kwietniu i 
maju tego roku odbywały się 
dwujęzyczne warsztaty „Aka-
demia Muzyki” pod hasłem 
„Muzyczna mapa Europy”. 

Filharmonia Gorzowska w 
przyszłym roku planuje wy-
danie całego trzytomowego 
cyklu i wprowadzenie go do 
regularnej sprzedaży.

Urszula Śliwińska
Rzecznik prasowy Filharmonii 

Gorzowskiej
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