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Szanowni Państwo,
Za nami wspólne cztery lata. To czas bardzo intensywnej pracy dla miasta, na rzecz
jego rozwoju, poprawy komfortu i jakości życia. To czas pracy dla Was i Waszych dzieci!
Wiem, że nie jestem sam! Wielokrotnie podkreślam, że „Miasto to ludzie”, dlatego zawsze patrzę na potrzeby i kierunki zmian Waszymi oczami i oczami mocnej drużyny
- urzędników, którzy wspierają mnie w codziennie pracy.
Każdego dnia miasto się zmienia. Budujemy i remontujemy drogi, systematycznie realizujemy projekt transportowy – największe tego typu przedsięwzięcie w dziejach powojennego Gorzowa. Powstają nowe miejsca w żłobkach, przedszkolach, zmieniamy
jakość kształcenia w gorzowskich szkołach, remontujemy mieszkania. Oddaliśmy w
Wasze ręce tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Na nasze zaproszenie, w Gorzowie, pojawili się inwestorzy, którzy zaoferowali mieszkańcom godne warunki pracy.
Wierzę, że będzie ich jeszcze więcej. Rewitalizujemy parki, skwery zieleni, wyremontowaliśmy „Kwadrat”, budujemy ścieżkę rowerowo-pieszą wzdłuż Kłodawki i modernizujemy infrastrukturę rowerową.
W tym trudzie budowania miasta jesteśmy razem i za to bardzo dziękuję. Wasza opinia
jest dla mnie drogowskazem i wyraźną sugestią, w którym kierunku zmierzać.
Dzięki Państwa zaufaniu i naszej wspólnej pracy, dziś uczciwie możemy powiedzieć,
że Gorzów się rozwija. Priorytetem moich działań zawsze są ludzie. Razem zmieniamy
Miasto.
Oddaję w Wasze ręce specjalny numer Gorzowskich Wiadomości Samorządowych
będący krótkim podsumowaniem ostatnich czterech lat wytężonej pracy. To zaledwie
skrót informacji i danych liczbowych, bowiem trudno wyczerpać temat rozwoju Gorzowa na kilkunastu stronach.
Budujmy nasze miasto razem!
Jacek Wójcicki
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Inwestycje na lata

Komunikacyjna ewolucja
To kompleksowe działania skrupulatnie realizowane w Gorzowie podczas tej kadencji samorządu, zmierzające do poprawy miejskiej infrastruktury drogowej. Kilometry zmodernizowanych jezdni, blisko 10 kilometrów powstających nowych torów tramwajowych, przebudowa kilkunastu odcinków miejskich ulic
oraz budowa nowych wiat przystankowych i małej infrastruktury wokół realizowanych inwestycji. To działania obejmujące także wymianę przestarzałego taboru – zakup nowych autobusów i tramwajów, a także
wdrożenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Gorzów jest w budowie.
- Rozpoczynamy ogromny projekt modernizacji naszego transportu
publicznego. To przede wszystkim projekt, który ma na celu zmodernizowanie linii tramwajowych, budowę nowej linii, zakup tramwajów
oraz modernizację infrastruktury komunikacyjnej. To przedsięwzięcie jest największym projektem inwestycyjnym, realizowanym
w mieście od kilkudziesięciu lat. Tak dużego projektu obejmującego
zasięgiem praktycznie całe miasto, do tej pory nie było – mówił prezydent Wójcicki po wizycie w czerwcu 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju, podczas której parafował umowę na dofinansowanie projektu
System Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Gorzowie Wlkp.
Tym samym oficjalnie rozpoczęła się realizacja największego projektu komunikacyjnego w powojennym Gorzowie. To przedsięwzięcie
to nie jedyna inwestycja w miejską infrastrukturę. Od kilkudziesięciu
miesięcy gorzowską sieć komunikacyjną budują kilometry nowych,
zmodernizowanych dróg - ul. Dobra, Baczewskiego, Dąbrowskiego-Wyszyńskiego, Wyczółkowskiego, Walczaka, Borowskiego, Jagiełły,
Kobylogórska, Wróblewskiego, Gwiaździsta, Granitowa, Piłkarska,
Sosnkowskiego, Lipowa, Grota Roweckiego, Okrzei, Myśliborska,
Warszawska, Hejmanowskiej, Kłosowa, Kmicica, Siewna, Lipowa,
Małorolnych, Towarowa, Fabryczna, Junacka, Pyrzycka, Konstytucji
3 Maja, Jana Pawła II, Szarych Szeregów, do których regularnie dołączają nowe oddane przez wykonawców odcinki. Bo Gorzów buduje
kompleksowo i na lata.

ul. Jagiełły

Karolina Machnicka
Torowisko przy ul. Walczaka

ul. Okulickiego

ul. Kostrzyńska

ul. Walczaka

Fot. Daniel Adamski

Fot. Bartłomiej Nowosielski x 5

ul. Dobra

#StądJestem

październik 2018

nr 10 / 235

5

2016

2015

DŁUGOŚĆ ZMODERNIZOWANYCH ODCINKÓW DRÓG

2018

2017

ul. Fabryczna

ul. Dobra
ul. Baczewskiego
ul. Wyczółkowskiego
ul. Borowskiego
ul.Towarowa z ul. Fabryczną
ul. Junacka
ul. Pyrzycka
ul. Szarych Szeregów
ul. Konstytucji 3 Maja
ul. Warszawska do ul. Parkowej
ul. Granitowa
ul. Piłkarska
ul. Jana Pawła II ( BO)
ul. Kobylogórska II etap
ul. Dąbrowskiego-Wyszyńskiego
ul. Walczaka
ul. Warszawska
ul. Jagiełły
ul. Sosnkowskiego
ul. Kłosowa
ul. Kmicica ( BO)
ul. Siewna ( BO )
ul. Grota Roweckiego II etap ( BO)
ul. Wróblewskiego
ul. Warszawska - dojazd do garaży
ul. Hejmanowskiej ( Cichońskiego)
ul. Lipowa
ul. Gwiaździsta
ul. Malorolnych
ul. Myśliborska I etap
ul. Okrzei
w trakcie realizacji:
ul. Staszica
ul. Sulęcińska
ul. Stilonowa
ul. K. Wielkiego
(w przetargu na realizację 2018-2019)

1.323m
2.400m
284m
250m
842m
322m
518m
265
935m
240m
679m
352m
100m
661m
250m
715m
365m
250m
261m
300m
320m
160m
280m
865m
340m
183m
220m
416m
472m
634m
330m
400m
1.350m
400m
998m

Torowisko przy Al. 11 Listopada

ul. Walczaka

ul. Fabryczna

ul. Borowskiego

Fot. Bartłomiej Nowosielski x 6

ul. Szarych Szeregów
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Do Gorzowa jedzie nowe
Kilometry nowych torów tramwajowych to tylko część inwestycji w miejską komunikację. Wymieniany jest
także wiekowy tabor. MZK w ubiegłym roku zamówił w PESA Bydgoszcz 14 niskopodłogowych, nowoczesnych tramwajów. Będzie w nich dostęp do sieci wi-fi i gniazda USB.

Fot. Łukasz Kulczyński

Nowe tramwaje będą niskopodłogowe, przyjazne dla osób starszych, niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wygodny wjazd, także wózkiem
dziecięcym, umożliwi rampa dla inwalidów.
Komfort we wnętrzu zapewni klimatyzacja, zarówno w kabinie motorniczego, jak
i w przedziale pasażerskim. Tramwaj, dzięki
jednoprzestrzennej budowie, połączy przestronność wnętrza z wygodą podróżowania,
dając poczucie bezpieczeństwa, nad czym
dodatkowo czuwa system monitoringu. Wy-

Podpisanie umowy na zakup 14 niskopodłogowych tramwajów „Twist”

posażony będzie w nowoczesne systemy informacji pasażerskiej oraz automat do sprzedaży
biletów i system zliczania pasażerów.
Dodatkowym udogodnieniem dla pasażerów będzie dostępność sieci wi-fi oraz gniazda USB.
Tramwaj wyposażony zostanie również w nowoczesną diagnostykę on-line, pozwalającą
monitorować jego stan zdalnie. Każdy tramwaj będzie miał 48 miejsc siedzących i 122 stojące oraz dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Jego maksymalna prędkość to 70 km/h.
Dariusz Wieczorek / Karolina Machnicka

Powstanie Centrum Przesiadkowe
Koncepcja zakłada, że w jednym zadaszonym miejscu będziemy mogli przesiąść się z pociągu czy autobusu komunikacji międzymiastowej do tramwaju, autobusu MZK lub taksówki. Pojawią się kasy biletowe,
wspólne dla wszystkich przewoźników, punkt informacji pasażerskiej, biletomaty oraz elektroniczne tablice, informujące o przyjazdach i odjazdach.
Początek robót przy budowie Centrum przesiadkowego w Gorzowie
jest planowany na trzeci kwartał
2019 roku.
Przetarg na dokumentację projektową zostanie ogłoszony w październiku br. Prace projektowe potrwają
około dziewięciu miesięcy.
Koncepcję architektoniczną, obejmującą budowę węzła przesiadkowego
i modernizację dworca PKP w Gorzowie, w wyniku przetargu, wygrała
gorzowska firma Autorskie Atelier
architekta Leszka Horodyskiego.
Dariusz Wieczorek

Wizualizacja: Autorskie Atelier architekta Leszka Horodyskiego

Wizualizacja gorzowskiego tramwaju „Twist” firmy PESA

Inwestycja ma ogromne znaczenie dla gorzowian, fundamentalnie zmieni jakość komunikacji publicznej. - Przesiądziemy się
z pojazdów muzealnych do nowych, nowoczesnych tramwajów, których producent jest
znany w całej Europie – powiedział prezydent Jacek Wójcicki.

#StądJestem
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Sikorskiego zmienia się
Już niebawem w ścisłym centrum miasta na ulicy Sikorskiego od Chrobrego do Pionierów będzie prawdziwy deptak. To miejsce, którego w mieście bardzo brakuje. Trwają prace nad inwestycją. Systematycznie odkrywają one ducha średniowiecznego miasta. Prowadzone roboty budowlane potwierdziły bowiem
znaną wielu prawdę, że ziemia wzdłuż Sikorskiego kryje relikty sprzed kilku wieków.
- Sikorskiego to kolejny ważny etap na mapie zmian, jakie zachodzą w infrastrukturze naszego miasta. Nowy deptak wraz z bulwarem
i wkrótce ukończoną estakadą stanowić będzie atrakcyjną powierzchnię w centrum miasta, nie tylko dla gorzowian, ale i coraz większej
liczby przyjezdnych – mówi prezydent Jacek Wójcicki.
Przebudową ma zostać objęte torowisko tramwajowe w ciągu Sikorskiego i Warszawskiej na odcinku od ulicy Hejmanowskiej (d. Cichońskiego) do pierwszej zwrotnicy za Dworcową, a także od Sikorskiego 54 do pierwszej zwrotnicy za ulicą Jancarza. W ramach przebudowy układu
drogowego powstanie małe rondo na skrzyżowaniu Sikorskiego, Dworcowej i al. Konstytucji 3 Maja oraz Orląt Lwowskich. Odcinek ulicy
Sikorskiego od Chrobrego do Pionierów zostanie zamieniony w deptak.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Dariusz Wieczorek

Adam Sparażyński, SAFEGE Oddział w Polsce - Warszawa x 2

Torowisko przy ul. Sikorskiego
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Sadzimy tysiące drzew
„Zagraj w zielone, posadź z nami drzewo na wiosnę” – to akcja sprzed roku, która pozwoliła wzbogacić miasto o tysiące nowych nasadzeń. Drzewa w parku 750-lecia z okazji jubileuszu miasta sadziło ponad sto osób. Konsekwencją pierwszej zielonej kampanii były kolejne, w ramach których w wielu miejscach miasta, także na prywatnych
posesjach, pojawiły się nowe sadzonki. Za kilka lat, kiedy urosną, uatrakcyjnią zielony krajobraz miasta.
Urodzinowe drzewka z okazji 760-lecia miasta to rekompensata za piętnowaną wycinkę
drzew prowadzoną na potrzeby miejskich
inwestycji. 21 marca w Pierwszy Dzień
Wiosny prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki,
mieszkańcy – starsi i młodsi, przedszkolaki,
dziennikarze, a także radni, przedstawiciele
miejskich spółek i pracownicy magistratu
zgromadzili się w Parku 750-lecia, aby posadzić 76 urodzinowych drzew. Zainteresowanie było ogromne.

Sadzenie drzewek z okazji 760-lecia miasta.

7
1.3A3DZEŃ
NAS

Fot. Łukasz Kulczyński x 3

Tym samym rozpoczęła się ciesząca się
ogromną popularnością akcja rozdawania
sadzonek na Starym Rynku, które mieszkańcy mogli zasadzić w dowolnym miejscu. Blisko cztery tysiące drzewek trafiło
do gorzowian z okazji jubileuszu miasta.
Od Pierwszego Dnia Wiosny przez cztery
kolejne wtorki mieszkańcy otrzymywali urodzinowe sadzonki, które dziś są częścią ekosystemu miasta – jedne w ramach
tzw. nasadzeń zastępczych, inne w ramach
wzbogacania działek i ogrodów oraz miejskich terenów o zielone płuca ziemi – bo
miasto musi oddychać.
W działaniach magistrat wspierało Nadleśnictwo Kłodawa.
Karolina Machnicka

Kilkadziesiąt kilometrów ścieżek rowerowych
Nadmiar szkodliwych substancji w powietrzu stał się znakiem czasów, dlatego tak ważne jest propagowanie zrównoważonego transportu. Aby umożliwić mieszkańcom sprawne poruszanie się po mieście na dwóch kółkach, miasto inwestuje w rowerową infrastrukturę.
Rower to zdrowy i ekologiczny środek transportu pozwalający zaoszczędzić czas, pieniądze, a przy tym mający dobry wpływ na zdrowie
i środowisko. Dlatego tak ważna jest budowa spójnej infrastruktury umożliwiającej mieszkańcom bezpieczne przemieszczanie się po mieście. Od 2014 r. na terenie Gorzowa wzdłuż ulic i chodników powstało 12,5 km nowych dróg rowerowych, m.in. na ul. Walczaka, Warszawskiej,
Szczecińskiej, Myśliborskiej, Kobylogórskiej, Fabrycznej, Towarowej, czy Dobrej. Zmodernizowano także 1,2 km już istniejących – przy ul.
Podmiejskiej i Walczaka. Do końca tego roku oddana zostanie także droga pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Staszica i wzdłuż Kłodawki - to dodatkowe ok. 3 km rowerowej infrastruktury. Obecna łączna długość ścieżek dla rowerów w mieście wynosi ponad 50 km.
Karolina Machnicka

m

50 k

Fot. Bartłomiej Nowosielski x 2
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Ścieżka rowerowa ul. Szczecińska

Ścieżka rowerowa ul. Myśliborska
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Razem można więcej
Rakieta i jej cztery silniki – Gorzów we współpracy z Kłodawą, Bogdańcem, Deszcznem i Santokiem budują dobrą przyszłość swoich mieszkańców. Napędem są i będą wszystkie mechanizmy gospodarcze,
społeczne i ekonomiczne, ale wyłącznie w stanie permanentnej współpracy.
– Nie silmy się, by istnieć i działać samodzielnie. Znaleźliśmy sposób na idealną współpracę. To Miejski Obszar Funkcjonalny - mówił prezydent Jacek Wójcicki, podczas Forum Gorzowski Archipelag
Rozwoju. To wielka biznesowa dyskusja o potencjale, kierunkach
rozwoju oraz możliwościach integracyjnych MOF, która wypełniła 21
września gorzowską filharmonię. W jednym miejscu, w jednej sprawie, spotkali się przedstawiciele władz, przedsiębiorcy, mieszkańcy, działacze społeczni oraz eksperci z całej Polski, aby rozmawiać
o korzyściach współpracy zgodnie z koncepcją Wysp i Archipelagów
– jednego z nurtów tematycznych Open Eyes Economy.

Karolina Machnicka

Idealne miejsce dla biznesu

Forum Gorzowski Archipelag Rozwoju

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Fot. Łukasz Kulczyński

Efektem powstania samego MOF mają być pozytywne zmiany w całym regionie oraz prorozwojowa polityka. W trakcie działania projektu odbyło się pięć śniadań biznesowych, na których przedsiębiorcy
oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu mieli możliwość
nawiązywania współpracy i czerpania wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności. Ukonstytuowaniem dotychczasowych działań był
tytuł „Nawigator Biznesu MOF GW”. Miasto wyróżniło najbardziej korzystne, innowacyjne i przyjazne środowisku działania inwestycyjne
prywatnych przedsiębiorców z terenu MOF.

Każda nowa inwestycja w mieście to olbrzymie korzyści dla gorzowskiej gospodarki. TPV Displays Polska,
Jeronimo Martins, Cordenka, Agata Meble, czy Move 4earth® to firmy, których rozwój w Gorzowie potwierdza, że miasto jest idealnym miejscem dla biznesu.
Obecny na gorzowskim rynku koncern TPV Displays Polska uznał
Gorzów za swoją strategiczną lokalizację w Europie i zdecydował
się na wybudowanie w mieście Centrum Dystrybucji. W Gorzowie
od ubiegłego roku prężnie działa już centrum dystrybucji Jeronimo
Martins.
Wsparciem dla lokalnego rynku pracy jest też otwarcie w Gorzowie
sklepu jednej z wiodących sieci salonów z meblami i dodatkami do
aranżacji wnętrz. Od 31 sierpnia mieszkańcy miasta mogą robić zakupy w nowo otwartym salonie Agata Meble. Inwestycja pozwoliła
na zatrudnienie 94 osób.

– Nasze dotychczasowe działania przynoszą kolejne efekty, które
pobudzają rozwój miasta. Nieustannie prowadzimy rozmowy biznesowe na wielu płaszczyznach. Dzięki temu przybywa i będzie przybywać inwestorów, którzy tak jak i my widzą potencjał Gorzowa. To
przekłada się na jakość życia – mówi prezydent Jacek Wójcicki.
Karolina Machnicka

Fot. Łukasz Kulczyński x 2

Potwierdzeniem biznesowej atrakcyjności miasta jest także działalność firmy Cordenka, mającej w strefie przemysłowej Stilonu swój
zakład, który stale rozwija oraz tworzy nowe miejsca pracy. W mieście powstaje nowa linia technologiczna do impregnacji włókna kordowego o wydajności 18 tysięcy ton na rok.

Od listopada 2016 w Gorzowie działa również zakład produkcyjny
firmy Move 4earth®. To pierwsza taka inwestycja na świecie. Jest
częścią projektu Move4earth, którego celem jest opracowanie i
wdrożenie innowacyjnych procesów w zakresie recyklingu odpadów
umożliwiających przetwarzanie tkanin technicznych na wysokiej
jakości poliamid 6.6 o ograniczonym oddziaływaniu na środowisko.
Solvay to międzynarodowa grupa chemiczna. Wśród obsługiwanych
przez Solvay branż są między innymi: energetyka, ochrona środowiska, motoryzacja, kosmonautyka czy elektronika. Grupa posiada
siedzibę w Brukseli i zatrudnia około 26 000 osób.

Uroczyste otwarcie zakładu Move 4earth

Otwarcie nowej lini technologicznej w firmie Cordenka
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i tu się bawię

Fot. Łukasz Kulczyński

Po czterech latach nieobecności Dni Gorzowa na
nowo wpisały się w kalendarz miejskich imprez.
Miasto cyklicznie organizuje powitanie i zakończenie lata, podczas których tysiące gorzowian
i przybyłych gości może poczuć energię miasta.

Fot. Łukasz Kulczyński

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Dni Gorzowa 2015

Moto Racing Show

Dni Gorzowa 2015

Fot. Łukasz Kulczyński

Dni Gorzowa 2015

Fot. Łukasz Kulczyński

Dni Gorzowa 2018

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Fot. Łukasz Kulczyński

Fot. Łukasz Kulczyński

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Fot. Daniel Adamski

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Fot. Daniel Adamski
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Dni Gorzowa 2016
Dni Gorzowa 2016

Walentynki 2018
Dni Gorzowa 2015

Majówka w Parku Róż

Romane Dyvesa

761-lecie miasta

Pożegnanie z Helmutem
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Jeden z najlepszych Budżetów Obywatelskich
Budżet Obywatelski w Gorzowie jest realizowany od sześciu lat. Pierwszy, w niepełnej
jeszcze formule, został poddany pod głosowanie w 2012 roku. Obecnie kończymy siódmą edycję.
W sumie na BO w Gorzowie przeznaczono 22.990.000 zł.

Fot. Łukasz Kulczyński

Budżet obywatelski - to najpopularniejsza forma partycypacji
w Gorzowie. Od 2012 roku we wszystkich spotkaniach, konsultacjach oraz głosowaniach wzięło udział blisko 120 tysięcy gorzowian,
którzy zgłosili 1.115 pomysłów do realizacji. - Budżet Obywatelski to
niewątpliwy gorzowski sukces! To zasługa wszystkich mieszkańców,
którym na sercu leży los i przyszłość miasta – mówi prezydent miasta Jacek Wójcicki. – Po sześciu latach partycypacji obywatelskiej,
chcemy podziękować mieszkańcom za dotychczasową aktywność
i poprosić o jeszcze – dodał prezydent.

Budżet Obywatelski 2016

Gorzowski Budżet Obywatelski jest jednym z najbardziej innowacyjnych w skali kraju. To Gorzów i gorzowianie w 2017 roku, jako
pierwsi postawili na debatę i wybór zadań w drodze porozumienia,
bez poddawania ich pod powszechne głosowanie.

Fot. Daniel Adamski

GORZÓW W CZOŁÓWCE MIAST GDZIE PRZEZNACZA SIĘ
NAJWIĘCEJ ŚRODKÓW W PRZELICZENIU NA
MIESZKAŃCA

Boisko przy Zespole Szkół Elektrycznych

Jesteśmy w czołówce miast, które przeznaczają najwięcej na Budżet
Obywatelski w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Według zestawienia przygotowanego przez Dziennik Gazeta Prawna z 22 listopada 2017 r. Gorzów zajmuje trzecią pozycję wśród miast. Wyprzedziły
nas Katowice, gdzie na jednego mieszkańca przypada 82, 25 zł oraz
Łódź - 57,43 zł. W Gorzowie wartość ta wynosi 46,21 zł.

68O,W5ANYCH

LIZ
ZREA OJEKTÓW
PR
Otwarcie Skate Parku 2018

Fot. Anna Zaleska x 2

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Anna Zaleska
Biuro Rewitalizacji i Konsultacji Społecznych
Karolina Machnicka

Plac zabaw - inwestycja finansowana z BO
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Fot. Daniel Adamski

Fot. Łukasz Kulczyński

N
Ń
EMO
WYR MIESZKA

Mieszkanie przy ul. Hejmanowskiej

Chcę tu mieszkać
Od 2017 roku mieszkańcy mogą korzystać z programu „Tania działka budowlana”, który jest zachętą,
by marzenia o własnym domu zrealizować właśnie
w Gorzowie. Do sukcesywnej sprzedaży działek
w preferencyjnych cenach miasto wyznaczyło grunty zlokalizowane przy ulicy Granicznej, Pełczyckiej,
Rodła, Kowalskiego i Ludowej. Do tej pory znalazły
36 nabywców.
„Tania działka budowlana” to miejska odpowiedź na malejącą liczbę
mieszkańców. Możliwość nabycia gruntu niskim kosztem ma skłaniać ludzi do osiedlania się właśnie w Gorzowie. Program polega na
oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu pod budowę domu jednorodzinnego. Odbywa się to w drodze przetargu nieograniczonego na
99 lat. Pierwsza opłata z tytułu oddania działki gruntu w użytkowanie wieczyste wynosi 15% ceny działki wylicytowanej w przetargu
i płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej.
29 listopada odbędzie się ostatni przetarg w ramach dotychczas
realizowanego programu. Pod młotek przeznaczonych jest 15 nieruchomości położonych przy ulicy Granicznej. Powierzchnia działek jest zróżnicowana i wynosi od 626 do 1 789 metrów kwadratowych. – „Tania działka budowlana” to bardzo dobry program. O jego
atrakcyjności niech świadczy liczba osób zainteresowanych każdym
z przetargów. Niestety najbliższy będzie ostatni. Od pierwszego
stycznia przyszłego roku zmieniają się bowiem przepisy ustawy
o gospodarce nieruchomościami i nie będzie już możliwe udzielenie
bonifikaty, dzięki której nasz program był tak atrakcyjny – mówi prezydent miasta Jacek Wójcicki.
Karolina Machnicka
Dariusz Wieczorek

Remontujemy
mieszkania dla Was
Przy wsparciu finansowym z Banku Gospodarstwa Krajowego miasto wyremontowało 113 lokali komunalnych.
Przeznaczono je na mieszkania socjalne dla rodzin wielodzietnych o niskich dochodach, osób starszych i niepełnosprawnych.
To część działań w ramach programu Gorzowskiej Polityki Mieszkaniowej, którego celem jest poprawia sytuacji mieszkaniowej w oparciu o uruchomienie zasobu miejskiego i zachęcenie do osiedlania
się w Gorzowie różnych grup społecznych. Korzystając z programu
Banku Gospodarstwa Krajowego, który z Funduszu Dopłat w 45% finansuje remonty lokali socjalnych, miasto wyremontowało i oddało
do zasiedlenia 113 mieszkań.
Na początku maksymalne możliwe dofinansowanie z BGK w wysokości 45% przyznano na remont 20 lokali. Zostały one wyremontowane w pierwszej połowie 2017 roku. Remont kolejnych 93 lokali
w ramach wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat rozpoczął się
w 2017 roku i został zakończony z końcem lutego br. Drugi wniosek
miasta do BGK również uzyskał maksymalną dopłatę w wysokości
45% ogólnej kwoty przedsięwzięcia.
Środki pozwoliły na podwyższenie standardu lokali socjalnych, które
wyposażono w łazienkę, a dodatkowo część z nich także w instalację
centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Dlatego w pierwszej kolejności były zasiedlone przez rodziny oczekujące na wskazanie lokalu
socjalnego z tytułu umieszczenia na liście przydziału, opracowanej
przy współudziale Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
W 2016 r. zmodyfikowano także uchwałę mieszkaniową w zakresie
obowiązujących zasad przyznawania mieszkań. Dzięki wprowadzonym zmianom wzrosła ilość lokali remontowanych samodzielnie.
Wydział Spraw Społecznych

Fot. Łukasz Kulczyński

Maleje liczba rodzin korzystających z
pomocy społecznej
4 514 - 2014 R
4 240 – 2015 R
3 894 – 2016 R
3 386 – 2017 R
2 463 – I połowa 2018 R.
Konferencja dot. projektu „Tania działka budowlana”
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Ratusz bez barier

Przyjazny urząd i winda, na którą czekano od lat

Fot. Daniel Adamski

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Nowa, estetyczna i przyjazna sala obsługi w Urzędzie Miasta to kolejny krok ku poprawie jakości obsługi
i zmniejszenia czasu oczekiwania w magistracie. W ratuszu podczas tej kadencji samorządu zmieniło się
wiele. Nie tylko zmodernizowano główny hol, ale także zamontowano windę, której brak przez wiele lat
utrudniał niektórym korzystanie z gmachu przy Sikorskiego.

Teraz mamy ratusz bez barier, który po remoncie dostępny jest dla
mieszkańców dłużej oraz w którym można załatwić więcej spraw, niż
dotychczas. Dla wygody interesantów i usprawnienia kolejności ich
przyjmowania wprowadzono elektroniczny system zarządzania kolejką. Powstało też miejsce dla małych dzieci - mini plac zabaw oraz
telewizor z wyświetlanymi bajkami. Umieszczona w centralnej części
pomieszczenia naturalna roślinność w połączeniu z siedziskami typowymi dla założeń parkowych tworzą przyjazną atmosferę.

Wydłużyły się także godziny obsługi mieszkańców.
Sala jest czynna w systemie dwuzmianowym: 7.30 - 17.00
- od poniedziałku do czwartku, w piątki 7.30 -15.30.
Przez długi czas obiekt nie był przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych czy rodziców z wózkami wiozącymi małe dzieci.
W maju 2017 r. prezydent Jacek Wójcicki podpisał umowę na budowę dźwigu osobowego, który te problemy rozwiązał. Dziś mieszańcy
mogą korzystać z windy oraz platformy schodowej na I piętrze.
Karolina Machnicka

Fot. Daniel Adamski

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Nowa sala obsługi posiada także zaplecze socjalne dla pracowników oraz pomieszczenie przewidziane do indywidualnych rozmów
(z tzw. trudnym klientem).

Nowa Sala Obsługi w Urzędzie Miasta

Zniżkowe karty dla mieszkańców
Miejskie programy cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród gorzowian. Do tej pory wydano 5.885
Kart Dużej Rodziny, 11.524 Karty Seniora oraz 5.714 Kart Mieszkańca.
Karta Seniora to
program skierowany do osób
powyżej 60 roku
życia, zachęcający starszych
mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu, uczestnictwa w
wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz umożliwiający
zakupy
63 RÓW
w obniżonej cenie.
E

N
PART

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.
Zniżki dotyczą wybranych sal zabaw dla dzieci, żłobków, przedszkoli, sklepów i usług, a także
12N3ERÓW
A
P RT
ośrodków edukacji, rekreacji i
instytucji kultury.

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 także Twoje dzieci, do ukończenia 18 lat, chyba że kontynuują naukę, wtedy nawet do
ukończenia 25. roku życia.
Obecnie posiadacz Karty
1 NER
Mieszkańca uprawniony jest
PARKTOLEJNI
Ą
do skorzystania ze zniżek
BĘD
komunikacyjnych MZK.
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Fot. Daniel Adamski x 2
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Żłobek nr 4 przy ul. Maczka

Rocznica otwarcia Żłobka nr 4

Dbamy o najmłodszych mieszkańców miasta
W sercu rozwijającego się osiedla Górczyn w 2016 roku, przy ministerialnym wsparciu z Programu Maluch, otwarto w Gorzowie kolejny żłobek – przy ul. Maczka. To już czwarta miejska placówka dedykowana
maluchom do lat trzech.
Obecnie w mieście funkcjonują cztery żłobki, które zapewniają opiekę 401 najmłodszym mieszkańcom miasta. Sukcesywnie trwają prace
nad poszerzeniem oferty opieki dla dzieci do lat trzech. W ramach tegorocznego programu Maluch rozbudowywany jest Żłobek Miejski nr 2
przy ul. Obotryckiej, w którym przybędzie dodatkowych 12 miejsc. Do tej pory przy wsparciu Programu Maluch w Gorzowie Wlkp. utworzono
151 nowych miejsc opieki w publicznych żłobkach, w tym 100 miejsc w ramach żłobka przy ulicy Maczka.
Potrzeb jest więcej niż miejsc w miejskich placówkach, dlatego rodzice, którzy swoje pociechy skierowali pod opiekę prywatnych żłobków
mogą otrzymać wsparcie od miasta w wysokości 200 zł miesięcznie.

Fot. Daniel Adamski

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Karolina Machnicka

Otwarcie Żłobka nr 4

Potencjał seniorów

Stanowią blisko 30% mieszańców miasta. To głos seniorów, w który miasto się wsłuchuje, aby skutecznej
aktywizować osoby starsze do uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. We wrześniu 2017r. powołano Gorzowską Radę Seniorów. Wsparciem dla seniorów jest także wprowadzona w ubiegłym roku Karta
Seniora, uprawniająca do licznych zniżek obejmujących wydarzenia kulturalne, sportowe, czy chociażby
tańsze zakupy. W październiku seniorzy świętować będą „Gorzowskie Senioralia”.
Powołanie Rady Seniora to sposób na zaangażowanie najstarszych mieszkańców miasta w formułowanie opinii dotyczących bieżących potrzeb gorzowskich seniorów. - Wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom, zwłaszcza najstarszych gorzowian. Bardzo liczę na Waszą mądrość i doświadczenie przy doradzaniu mi w rozwiązywaniu spraw seniorów – mówił prezydent Jacek Wójcicki w dniu rozpoczęcia
działalności rady. Od tego czasu Gorzowska Rada Seniora działa bardzo aktywnie, organizując liczne wydarzenia dla starszych mieszkańców
miasta.
O aktywności gorzowskich seniorów świadczy przede wszystkim liczba wydanych Kart Seniora. Od inauguracji programu po kartę zgłosiło
się 11.524 mieszkańców, którzy przekroczyli 60 rok życia. Posiadacze mogą liczyć na liczne ułatwienia. Obecnie w program zaangażowanych
jest 63 partnerów.
W dniach od 8 do13 października w ramach obchodów XX Lubuskiego Tygodnia Seniora odbędą się „Gorzowskie Senioralia”. Ich celem jest
zachęcenie seniorów do aktywnego stylu życia poprzez udział w przygotowanych dla nich atrakcjach, warsztatach i wydarzeniach.

Fot. Daniel Adamski

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Karolina Machnicka

Gorzowska Rada Seniorów

Tydzień Seniora w DPS
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Dyżury
radnych
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta spotykają się
z mieszkańcami w Urzędzie Miasta
Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4,
I piętro, pok. nr 217
Przewodniczący
Sebastian Pieńkowski
Okręg nr 5 (Górczyn)
Prawo i Sprawiedliwość
16 października
e-mail: sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349
Wiceprzewodniczący
Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
#kochamGORZOW
2 i 23 października
e-mail: syskazbigniew@wp.pl
tel. 695 577 184
Robert Surowiec
Okręg nr 5 (Górczyn)
Platforma Obywatelska
w każdy poniedziałek w godz. 15.0016.00 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 i 30 października
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
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Efektywnie w służbie mieszkańcom

In-house po raz pierwszy
Od 1 sierpnia 2017 roku za czystość i przejezdność gorzowskich dróg
odpowiada spółka komunalna Inneko RCS. To zadanie powierzone w ramach procedury „in house”, w której miasto zleca zadania własne swojemu podmiotowi.
- Ten kierunek będziemy rozwijać. Chcemy,
aby pieniądze na usługi, które świadczy Miasto, trafiały do spółek miejskich, dla których
od zysku ważniejsza jest jak najwyższa jakość
świadczonych usług – powiedział prezydent
Gorzowa Jacek Wójcicki.
Od sierpnia ubiegłego roku czystością gorzowskich dróg, a zimą ich przejezdnością, zajmuje
się spółka Inneko RCS. W 2017 roku, po pierwszych siedmiu miesiącach, wynik finansowy
grupy kapitałowej Inneko wyniósł prawie 1,3
mln zł. Prezes spółki, Artur Czyżewski podkreślił, że to najlepszy wynik w historii firmy.
Spółka wraca do zasady przyjętej przy jej powstawaniu - w pierwszej kolejności zajmuje
się usługami dla mieszkańców. Zlikwidowała
inną działalność, rozwija dział zajmujący się
gospodarką odpadami. Uatrakcyjnia i zwiększa ofertę pola golfowego, tak aby była dostępna dla wszystkich mieszkańców, uruchomiła
spółkę zajmującą się sprzątaniem miejskich
ulic. W efekcie dochody ze sprzedaży, liczone
od początku roku, wyniosły 737 tys. zł.
- Dokonujemy analizy ekonomicznej i spodziewam się, że kolejne usługi, które zamawia Miasto,
powierzymy spółkom komunalnym. Tak może być z zielenią miejską, czy z cmentarzem. Dając
zlecenie spółce zależnej będziemy mieć pewność, że najważniejsze dla niej będzie jak najlepsze
wykonanie zadania, a nie tylko zysk – uznał prezydent Gorzowa.
Według prezydenta Jacka Wójcickiego, powierzenie gospodarki odpadami spółce miejskiej to dobry krok, bo chcemy mieć pewność, że nie będzie drastycznych podwyżek cen za wywóz śmieci.
Dariusz Wieczorek

Fot. Łukasz Kulczyński x 3
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In-house po raz drugi

Pole Golfowe Zawarcie

Od 1 września 2018 roku nowa spółka Inneko SPZ rozpoczęła administrowanie cmentarzem. To już kolejny in-house, dzięki któremu grupa
kapitałowa Inneko realizuje zadania ważne i potrzebne miastu oraz
mieszkańcom.
Biuro administracji zmieniło swoją lokalizację i znajduje się 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. W Polsce znaczna większość cmentarzy
jest już zarządzana przez zakłady budżetowe czy spółki miejskie komunalne, bardzo rzadko są
to spółki prywatne. - Do prawidłowego przeprowadzenia postępowania w ramach procedury
in-house oraz prowadzenia dalej powierzonych zadań, po przeanalizowaniu możliwych rozwiązań, zdecydowaliśmy o powołaniu nowej spółki – tłumaczy Artur Czyżewski, prezes spółki Inneko. – Dzięki temu zyskujemy transparentność działań i większą efektywność – dodaje.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Inneko SPZ.
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Zlewnia działa, zaoszczędziliśmy
ponad 40 mln!

Dyżury
radnych

System odprowadzania wód opadowych w zachodniej części Gorzowa
działa jak należy. Inwestycja polegająca na odwodnieniu tej części miasta kosztowała 19,5 mln zł, choć we wcześniejszej wersji miało to być
ponad 60 mln zł.

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

komunalnego wysypiska odpadów w Chróściku oraz z terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Przez ten obszar
przebiega także droga ekspresowa S3.
Inwestycja kosztowała ponad 19,5 mln zł
brutto. Dofinansowanie z rezerwy celowej
budżetu państwa wyniosło ok. 10 mln zł. Poprzednie władze miasta przygotowały projekt
i przeprowadziły przetarg na realizację tego
zadania. Zainteresowani oferowali wówczas
ceny na poziomie od 63 do 73 mln zł.
Dariusz Wieczorek

Fot. Daniel Adamski x 2

Budowa systemu odwodnienia to inwestycja
ważna dla miasta, gdyż w zachodniej części
Gorzowa znajduje się najwięcej terenów inwestycyjnych. Inwestycja została zrealizowana
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, wykonawca
- oprócz robót budowlanych - wykonał dokumentację projektową i uzyskał niezbędne
decyzje i pozwolenia. Nowy system kanalizacji deszczowej, składający się m.in. z dużego
zbiornika retencyjnego, systemu podczyszczania ścieków, nieco ponad 5 km kolektorów,
ma za zadanie odprowadzanie wód opadowych z rejonu specjalnej strefy ekonomicznej,

System odprowadzania wód opadowych w zachodniej części Gorzowa

Proekologiczne miasto
W 2018 roku Gorzów został uhonorowany prestiżowym tytułem Top Inwestycji Komunalnej 2018 za modernizację systemu ogrzewania budynków w śródmieściu, w ramach programu „Kawka”.
To prestiżowe wyróżnienie 15 maja br. odebrał
prezydent Jacek Wójcicki podczas uroczystej
gali Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Top Inwestycje Komunalne
to ogólnopolski konkurs organizowany przez
portalsamorządowy.pl. Jego celem jest wskazanie najlepszych praktyk inwestycyjnych
oraz docenienie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.
Projekty oceniała Rada Konsultacyjna pod
przewodnictwem sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzeja Dery. W tej edycji
konkursu eksperci przyjrzeli się szczególnie
proekologicznym projektom antysmogowym
oraz tym, które rozwijają ideę smart cities.

czenia pod montaż węzłów cieplnych, rozbudowano sieć ciepłowniczą, do której podłączono budynki, gdzie zlikwidowano piece.
Inwestycją objęto historyczny układ urbanistyczny, tzw. Nowe Miasto, gdzie przekraczane
były dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń
powietrza. W ramach inwestycji zlikwidowano
2.927 przestarzałych pieców i kotłów, zainstalowano 230 węzłów cieplnych o łącznej mocy
14,58 MW, podłączono do sieci ciepłowniczej
236 budynków, a łączna długość wybudowanej w ramach inwestycji sieci ciepłowniczej i
przyłączy wynosi blisko 10 km.
Emilia Cepa

Wartość inwestycji „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gorzowie Wlkp. poprzez modernizację systemu ogrzewania budynków w śródmieściu” wyniosła prawie 70
mln zł.
Fot. Jacek Wójcicki

W ramach projektu zdemontowano źródła
ciepła opalane paliwami stałymi, wykonano
instalację centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej, wyremontowano pomieszTop Inwestycje komunalne 2018 - Katowice

Radni spotykają się z mieszkańcami
w Urzędzie Miasta, ul. Sikorskiego 3-4,
I piętro, pok. nr 219, tel. 95 73 55 673
Więcej informacji:
Wydział Organizacyjny - referat Biura
Rady Miasta, tel. 95 73 55 544
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Doceniamy wartość sportu
Wzrost poziomu sportowego to jednocześnie lepsze wyniki osiągane przez lokalnych sportowców. Miasto konsekwentnie wspiera
działania środowiska sportowego, inwestuje w rozbudowę infrastruktury sportowej, docenia sukcesy miejskich talentów i zachęca
do aktywności poprzez organizację imprez sportowych.

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

październik 2018

Na naukę pływania młodych gorzowian na
basenie CSR Słowianka w tym roku wydano
okrągły milion zł, podczas gdy w 2015 r. na
ten cel przeznaczono 650 tys. zł. Wydatki na
Biuro Konsultacji Społecznych
stypendia dla najlepszych gorzowskich spori Rewitalizacji
towców wzrosły z 36,5 tys. zł w 2015 roku do
ul. Sikorskiego 5
. ponad 164 tys. zł w tym roku, a na nagrody
s
y
t
e-mail: bsr@um.gorzow.pl
5
n 67
z 40 tys. zł (2015r.) do ponad 320 tys. zł
tel. 95 73 55 893
1 ml 2018 r.
(2018r.). Dotacje na sport wyczynowy wzroBiuro Miejskiego Rzecznika
sły z 800 tys. zł (2015r.) do 1 mln 675 tys.
Konsumentów i Spraw Mieszkańców DOTACJE
zł (2018r.) Urząd Miasta opracował strateul. Łokietka 22
NA SPORT
gię rozwoju sportu, która została przyjęta
e-mail: brk@um.gorzow.pl
WYCZYNOWY
uchwałą Rady Miasta w lutym 2016 roku. Na
tel. 95 73 55 747
jej podstawie zostały opracowane kryteria
Biuro Zarządzania Systemami
podziału środków na sport dzieci i młodzieży,
Informatycznymi
co rozwiało wątpliwości przy podziale dotacji.
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

tys. .
800
r
2015

Wkrótce powinien być gotowy projekt budowy hali sportowo-widowiskowej przy ul.
Słowiańskiej. Inwestycję prowadzi CSR Słowianka. Trwa także modernizacja boisk piłkarskich przy ul. Olimpijskiej. Wybrano już
projektanta stadionu lekkoatletycznego.

Miasto jest współorganizatorem wielu corocznych imprez sportowych, m.in.: Gorzowskiej Nadwarciańskiej Dychy, Moto-Racing
Show, Grand Prix na żużlu, Biegu Gwiazdkowego, Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. a także kilku nowych: Mistrzostw
Polski w Maratonie Kajakowym, Wyścigu Kolarskiego „Przełaj nad Wartą”, Biegu Niepodległości, Gorzowskiego Duathlonu, czy Festiwalu Szachowego im. Emanuela Laskera.
We współpracy z PZPN powołano Akademię
Młodych Orłów - wśród młodych adeptów
piłki nożnej trwają poszukiwania kolejnego
zawodnika na miarę Roberta Lewandowskiego. Już w październiku zostanie zorganizowana Gorzowska Gala Sportu, podczas
której zostaną przyznane Gorzowskie Orły
Sportu. Laureaci plebiscytu zostaną uhonorowani okolicznościowymi medalami, przygotowanymi specjalnie na tę okoliczność.
Dariusz Wieczorek / Karolina Machnicka

Kierunek kultura
Ostatnie lata to także inwestycje zarówno w przedsięwzięcia kulturalne, jak
i w instytucje wspierające kulturę i sztukę. - Powszechnym staje się przekonanie, że kultura to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki, źródło miejsc pracy i dochodów. Mecenat nad gorzowską kulturą to
nasz obowiązek – mówi prezydent Gorzowa, Jacek Wójcicki.
Miasto jako jeden z priorytetów przyjęło
zwiększenie środków na realizację projektów
z zakresu kultury przez podmioty III sektora,
zakładając że wpłynie to na wzrost ich efektywności i atrakcyjności. W 2015 r. na ten cel
przeznaczono pół miliona złotych (w 2013 r.
kwota dofinansowania wynosiła 444, 6 tys. zł),
a w tym roku kwota ta wzrosła do 710 tys. zł.

działalności prowadzonej przez tę instytucję
została przejęta i jest kontynuowana z powodzeniem przez Miejskie Centrum Kultury. Największe plenerowe działania MCK to
oczywiście reaktywowane Dni Gorzowa, Zakończenie Lata Party, ale również Alte Kameraden, Jazda Coolturalna, różne imprezy na
„Kwadracie”, w Parku Róż.

Od 2015 r. systematycznie podnoszono pulę
środków na realizację zadań publicznych
w trybie pozakonkursowym. Zwiększanie
środków na tzw. małe granty było odpowiedzią na zgłaszane w tym zakresie zapotrzebowanie przez współpracujące z Miastem
organizacje pozarządowe. W 2015 roku na
ten cel przeznaczono niecałe 10 tys. zł (9.800
zł), w ubiegłym roku to już 75 tys. zł, a tylko
w pierwszym półroczu 2018 r. – 59.690 zł.

W 2016 roku Miasto przekazało MOS 61.680 zł
na cyfryzację kina i 84.330 zł na modernizację
kina. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała 150 tys. zł na modernizację filii
bibliotecznych. W następnym roku MOS dostał
kolejne 84.330 zł na kontynuację modernizacji
kina. W tym roku dotacja w wysokości 56.900
zł została przeznaczona na modernizację kina
60 krzeseł i sali multimedialnej.

W kwietniu 2015 r. został usunięty szlaban
przed Filharmonią Gorzowską. Dla wielu
mieszkańców był on postrzegany jako bariera, ograniczająca swobodny dostęp do
gmachu. Ta otwartość zaowocowała m.in.
plenerowym przedsięwzięciem pod hasłem
„Pikniki Chopinowskie” – cyklem niedzielnych
koncertów, które zamieniały piękne zielone
tereny wokół filharmonii w miejsce muzycznego pikniku.
Po likwidacji Grodzkiego Domu Kultury, część

W ciągu ostatnich czterech lat możliwość
uzyskania stypendium dostali także artyści
i animatorzy, których wiek przekracza 30 lat.
Systematycznie zwiększano środki na stypendia, z niecałych 13 tys. zł w 2015 roku do
50 tys. w roku 2018.
Miasto podjęło współpracę z Uniwersytetem
Wrocławskim w zakresie popularyzacji i prezentacji wyników badań nad unikalnym znaleziskiem w postaci szkieletu nosorożca Stephanorhinus, którego nazwaliśmy Stefanią.
Dariusz Wieczorek
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Stawiamy na edukację
przyszłych pokoleń

Przewodnik
po urzędzie

„Zawodowcy w Gorzowie” to innowacyjny w skali polskiej projekt, w
ramach którego uczniowie i nauczyciele szkół zawodowych oraz pracodawcy intensywnie współpracują w wielu specjalnie zaprojektowanych działaniach. Obecnie trwa druga edycja programu.

Wydział Geodezji i Katastru
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wkg@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 653

Fot. archiwum “Zawodowcy w Gorzowie” x 2

Projekt „Zawodowcy w Gorzowie”
realizowany jest od września 2016r.
3.200 uczniów
200 nauczycieli
5.400 godzin kursów i warsztatów
8 kół naukowych
20 wizyt w zakładach pracy
1.800 zaświadczeń lub certyfikatów
228 uczestników staży i praktyk
342 tysiące zł za staże i praktyki
Obecnie trwa druga edycja projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”. To kontynuacja
działań projektowych „Zawodowców w Gorzowie”. Projekt potrwa do grudnia 2020
roku. Weźmie w nim udział 4.500 osób 4.440 to uczniowie gorzowskich szkół,
60 to ich nauczyciele.

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

W czasie obecnej kadencji samorządu
utworzono 450 nowych miejsc w przedszkolach, doposażono 44 pracownie. W ciągu czterech lat zrealizowano 53 inwestycje,
których łączna suma to 15.829.494,15 zł.

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

Szkolnictwo wyższe
Miasto regularnie wspiera gorzowskie uczelnie wyższe, która spełnia kluczową rolę w rozwoju miasta. Łącznie ponad 10 mln zł przeznaczono dla Akademii im. Jakuba z Paradyża z gorzowskiego samorządu w latach 2016-2020.

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

Przekazanie kluczy do mieszkań dla kadry naukowej AJP

Wydział Inwestycji
ul. Myśliborska 34
e-mail: win@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 798

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

Realizacja projektów „Zawodowcy w Gorzowie” i „Zawodowcy w Gorzowie 2.0” przyczyniły się do poszerzenia i zacieśnienia współpracy pomiędzy szkołami i pracodawcami,
a także do promowania wartości kształcenia
zawodowego. W roku 2017 i 2018 zorganizowano „Gorzowskie Targi Edukacyjne – szkoły i pracodawcy” w zupełnie innej niż dotąd,
innowacyjnej formule.

Jesienią 2018 prezydent Jacek Wójcicki zainicjował rozmowy, w których uczestniczyli rektorzy Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim oraz kanclerze i dziekani obu uczelni, dotyczące możliwości
stworzenia jednego silnego ośrodka akademickiego w mieście.

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

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

- Program „Zawodowcy” pozwala uczniom
sprawdzić upodobania i predyspozycje, bez
ponoszenia ryzyka i konsekwencji ewentualnie błędnie dokonanych wyborów. Opuszczając mury szkoły nie tracą czasu, a ten na
rynku pracy jest bezcenny dla każdego – zarówno dla pracownika i pracodawcy – mówi
prezydent Jacek Wójcicki. Istotą tego programu jest to, że zawodowo można robić to,
co się lubi. - Ja na przykład tak widzę moją
pracę dla miasta, dla mieszkańców. Robię to
co lubię! – podkreślił.

Przekazanie 15 wyremontowanych mieszkań na potrzeby AJP o łącznej wartości
3,2 mln zł dla kadry naukowej uczelni, coroczna dotacja na programy stypendialne,
a także zakup nieruchomości i kompleksowe wsparcie dla kadry - oprócz mieszkania zapewnienie określonej liczby miejsc
w placówkach oświatowo-wychowawczych
w Gorzowie Wlkp. - to realne działania, które
miasto realizuje w stosunku do AJP.

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

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

