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Szanowni Państwo,

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę 
Państwu, aby ten czas spędzony w gronie najbliższych napełnił 
Wasze serca spokojem i miłością. Żeby te Święta upłynęły 
pod znakiem chwil roziskrzonych tkliwą kolędą i jaśniejących 
pierwszą gwiazdką. Niech szczęście wypełni każdy dzień,  
a magia Bożego Narodzenia zagości w Waszych sercach. Niech 
to będzie czas zadumy i wytchnienia od codziennego pędu,  
a te wyjątkowe Święta, przyniosą radość i odpoczynek oraz 
nadzieję na Nowy Rok.

nr 12 / 2372 grudzień 2018

Gorzowskie Wiadomości Samorządowe 
bezpłatny miejski miesięcznik informacyjny
Redaktor naczelny: (w zastępstwie) 
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

Redakcja: 
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



Miejska kolęda 
Świąteczne śpiewanie w Gorzowie rozpoczęło się w 2009 roku, z inicjatywy dziennikarzy Radia Plus  
Gorzów – Sylwii Beech i Romana Błaszczaka. Co roku, w tym samym miejscu, w Jazz Klubie pod Fila-
rami, spotykali się dziennikarze, politycy, samorządowcy, przedstawiciele różnych instytucji i stowarzy-
szeń, aby wspólnie śpiewać świąteczne utwory z Gorzowem w tle. Nagrane przez Huberta Zbiorczyka,  
a uchwycone w obrazie przez Łukasza Bernasa kolędowanie stanowiło rokrocznie świąteczny prezent  
dla mieszkańców miasta.

W tym roku powracamy do korzeni. Podczas Miejskiej Wigilii, 21 grudnia wspólnie odśpiewamy pieśń, od której wszystko się zaczęło. 

Zaśpiewacie z nami?

Gdy w Gorzowie Pan rodzi się 2018

Śnieg niech pada dookoła
Niech dzieciaki cieszą się

Bo nastała ta chwila radości
Gdy w Gorzowie Pan rodzi się,

Już tam wiozą wielką choinkę
Co ozdobi centrum nam

A za rogiem czai się Mikołaj
Sto prezentów dla nas ma

 
Gorzowski chór wyśpiewać dziś chce 

Świąteczną pieśń, co wypełnia teraz serca nasze aż po brzeg
 

Niech zawieje białym śniegiem
Niech kolęda płynie w świat

Pan Mickiewicz na swoim cokole 
Niech też biały płaszczyk ma

 
Gorzowski chór wyśpiewać dziś chce

Świąteczną pieśń, co wypełnia teraz serca nasze aż po brzeg
 

W krąg niech światła zamigoczą
Na ulicach sanek sznur

Dominanta niech w blasku księżyca
Lśni jak gwiazda siedmiu wzgórz

 
Śnieg niech pada dookoła
Niech dzieciaki cieszą się

Bo nastała ta chwila radości 
Gdy w Gorzowie Pan rodzi się

 
Już tam wiozą wielką choinkę

Co ozdobi Centrum nam
A za rogiem czai się Mikołaj
Sto prezentów dla nas ma

 
Śnieg niech pada dookoła 
Niech dzieciaki cieszą się 

Bo nastała ta chwila radości 
Gdy w Gorzowie Pan rodzi się  x 3
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Gorzów Wlkp. i Ziemia Lubuska były po wojnie etnicznym tyglem. Tu przybywali pierwsi mieszkańcy grodu nad Wartą, a „róża wiatrów” była 
azymutem ich często dramatycznej drogi. Żyją do dziś wtopieni w codzienną polską rzeczywistość. Raz w roku spotykają się na Wigilii Naro-
dów w Gorzowie Wlkp., by ukazać i zachować własne tradycje, obyczajowość i podzielić się z mieszkańcami Gorzowa Wlkp. pysznymi daniami 
wigilijnymi. Od lat są z nami: Stanisław Jaskułka – gospodarz Wigilii, góral z pochodzenia, znawca wielu kultur i aktor scen polskich, gorzow-
scy Cyganie wraz z zespołem „Terno”, przedstawiciele polskiej wigilii kresowej (Lwowiacy, Wilniucy, Poleszucy) oraz mniejszości narodowe 
zamieszkujące nasz region. Wszyscy oni zapraszają serdecznie do Domu Kultury „Zawarcie” o godz.15.00

Leszek Bończuk

5 GRUDNIA 
Udekoruj choinkę 

razem z nami
Z okazji Dnia Św. Mikołaja obchodzonego  
6 grudnia, prezydent miasta Jacek Wójcic-
ki zaprasza do udziału w zabawie, dzięki 
której będzie można stworzyć własne  
bożonarodzeniowe drzewko.

W przeddzień „Mikołajek” -  w środę,  5 grudnia w sali 
sesyjnej Urzędu Miasta, w godz. 11.00-13.00 odbędzie 
się wspólne malowanie wielkoformatowych choinek, 
w którym wezmą udział dzieci z miejskich przedszkoli.   
Zapraszamy do udziału w zabawie!

Gwiazdkowe stempelki, a może kolorowe łańcuchy 
wyklejone z wycinanki, czy kawałki waty przyklejone 
do malowanych kredką zielonych igieł świątecznego 
drzewka? Do zdobienia drzewek można używać wszel-
kich materiałów plastycznych - pisaków, kredek, wyci-
nanek, bibuły, brokatów - technika dekoracji dowolna. 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

To wspaniała okazja, aby spędzić ten czas w miłej  
atmosferze! Zapraszamy do zabawy!

8 GRUDNIA WIGILIA KULTUR I NARODÓW 
Pod auspicjami Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w Gorzowie 

Wlkp. 8 grudnia odbędzie się kolejna już, XII edycja „Wigilii Narodów”, będącą spotkaniem pokoleń z kresów, 
mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących od lat miasto nad Wartą i woj. lubuskie. 
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Wigilia Kultur i Narodów 2017
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13 GRUDNIA IV Festiwal 
Kolęd i Pastorałek 

„Zaśpiewajmy pod 
Niebiosa”
Wspólne kolędowanie to kolejna okazja, aby poczuć atmos-
ferę świąt Bożego Narodzenia. W tym roku do wspólnego 
śpiewania zaprasza Caritas.

W czwartek, 13 grudnia w MCK Zawarcie przy ul. Wawrzyniaka o godz. 16.00 
rozpocznie się świąteczny festiwal kolęd, w którym wezmą udział dzieci  
z gorzowskich świetlic Caritas

15 GRUDNIA Bieg Gwiazdkowy
Chcesz zrobić dobry uczynek, a przy tym zadbać o swoje zdrowie? Weź udział w charytatyw-

nym Biegu Gwiazdkowym. Na jego starcie co roku staje kilkaset osób chętnych nieść pomoc. W tym roku 
zarejestrowała się rekordowa liczba uczestników.

Bieg Gwiazdkowy to największy bieg charytatywny w Gorzowie. W sobotę, 15 grudnia o 10.15 wystartuje bieg dzieci. Z kolei bieg główny  
rozpocznie się w samo południe. Rejestrować się można przez stronę maratonczykpomiarczasu.pl. Pieniądze zebrane podczas biegu zosta-
ną przekazane na cel charytatywny. Organizatorem Biegu Gwiazdkowego jest Stowarzyszenie Można Samemu.

18 GRUDNIA Wieczerza wigilijna dla samotnych
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej organizuje wigilijny opłatek dla osób samotnych, 

opuszczonych i bezdomnych.

Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym nikt nie powinien być sam. Wokół wigilijnego stołu Caritas dla nikogo nie zabraknie miejsca.  
W szczególności dla osób samotnych, bezdomnych i opuszczonych. Podczas spotkania w Wieczerniku w parafii p.w. Pierwszych Męczenni-
ków Polski przy ul. Pluty, o godz. 18.00 odbędzie się wspólna modlitwa, kolędowanie, przełamanie się opłatkiem i wieczerza. 

19 GRUDNIA Wspólne strojenie choinek 
i spotkanie z Mikołajem

Nie ma świąt i całej świątecznej magii bez bożonarodzeniowych drzewek. Na kilka dni przed Wigilią  
Bożego Narodzenia mieszkańcy spotkają się, aby wspólnie udekorować miejskie choinki. Na spotkanie 
przybędzie także Święty Mikołaj.

Świętowanie na “Kwadracie” to coś, na co wszyscy czekają. W środę, 19 grudnia o godzinie 12.00, odbędzie się oficjalne otwarcie Jarmarku, 
które rozpocznie ubieranie choinek przez maluchy z gorzowskich przedszkoli. Dekorowane miejskie drzewka to już stały element przed-
świątecznych przygotowań. Na wszystkie dzieci będzie czekał także św. Mikołaj, który wysłucha życzeń. Będzie także okazja do wspólnego 
zdjęcia.
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Święta do „Kwadratu” 2017

Ubieranie miejskich choinek 2017
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19  GRUDNIA od godziny 12.00 do 19.30
12:00  oficjalne otwarcie Jarmarku - Ubieranie choinek  

  przez dzieci z gorzowskich przedszkoli,  
  wizyta św. Mikołaja 

14.30 – 17.00 muzyka mechaniczna 

17.00 – 18.00 występy chórów i zespołów śpiewaczych CANTARE,  
  WRZOSY i inne 

18.00 – 19.00 występ artystów reprezentujących ukraińską  
  społeczność mieszkającą w Gorzowie 

19.00 – 19.40 koncert mikołajkowy Band Marka Zalewskiego

20   GRUDNIA od godziny 12:00 do 20:00
12:00 - 13:00 Teatr VJA-ART. ze Szczecina - widowisko  

        plenerowe dla dzieci, konkursy z upominkami 

13:00 - 13:45 Świąteczne Scrable - zabawy z dziećmi 

14:00 - muzyka mechaniczna 

15:45 - Zimowa Parada w wykonaniu Teatru na walizkach  
 z Wrocławia 

16:30 - 16:45 Chór Uniwersytetu III Wieku 

16:45 - 17:30 Zimowa Parada w wykonaniu Teatru na Walizkach  
  z Wrocławia 

17:30 - 20:00 Święto Aniołów występy, konkursy, zabawy  
  z mieszkańcami przygotowane przez Świetlicę  
  Środowiskową „GNIAZDO”

21 GRUDNIA od godziny 12:00 do 20:00 
12:00 muzyka mechaniczna 

14:50 - 15:30 kolędy w wykonaniu dziecięcego zespołu  
  „Romani Cierheń”

15:30 - 16:00  Teatr VJA - ART. ze Szczecina - widowisko plenerowe  
  dla dzieci 

16:00 - 19:00  wizyta Świętego Mikołaja 

16:30 - 17:10  występ artystów reprezentujący ukraińską  
  społeczność mieszkającą w Gorzowie. 

17:10 - 17:30 Szkoła Muzyczna Huberta Zbiorczyka 

17:30 - 18:00 Zespół Tańca Ludowego „Gorzowiacy” oraz  
  „Dudziarze z Regionu Kozła” 

18:00 - 18:30 życzenia od prezydenta i przedstawicieli Rady Miasta,  
  władz województwa, ZHR- Światełko Betlejemskie. 

18:30 - 18:45 Julia Bury 

18:30 - 19:30 poczęstunek dla mieszkańców, rozdawanie  
 pierniczków 

18:45 - 19:30 Kolędy na Jazzowo (Jazz Club Pod Filarami)

W dniach od 19 do 21 grudnia w Klubie Kultury MCK Jedynka 
odbędzie się kiermasz Koła Rękodzieła Artystycznego i rękodzieła 
ukraińskiego (w godz. 14:00 - 20:00).

19-21 GRUDNIA JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY

Świąteczny Jarmark to już miejska tradycja. W tym roku przez trzy dni “Kwadrat” wypełnią stoiska handlowe,  
na których będzie można kupić nie tylko upominki dla najbliższych, ale także produkty spożywcze, tkaniny, ręko-
dzieło, czy tradycyjne lokalne wyroby. Wydarzeniu towarzyszyć będa liczne atrakcje - występy artystyczne, zabawy, 
konkursy oraz wspólne kolędowanie.
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Jarmark Bożonarodzeniowy 2017

Jarmark Bożonarodzeniowy 2017
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21 GRUDNIA MIEJSKA WIGILIA
Tradycyjnie, jak co roku, prezydent miasta wraz z radnymi spotkają się z mieszkańcami przy 

wigilijnym stole, aby podzielić się opłatkiem.

Spotkanie i poczęstunek odbędzie się na “Kwadracie”. Miejska Wigilia rozpocznie się o godz. 18.00 życzeniami od prezydenta i przedstawicieli 
Rady Miasta i władz województwa. Nie zabraknie także Światełka Betlejemskiego. 0 18.30 mieszkańcy będą mogli skosztować wigilijnych 
potraw przygotowanych specjalnie na tę okazję. Po wspólnej wieczerzy o 18.45 rozpocznie się kolędowanie - Kolędy na Jazzowo (Jazz Club 
Pod Filarami).

31 GRUDNIA SYLWESTER POD CHMURKĄ
W ostatni dzień Starego Roku zapraszamy do wspólnego świętowania i powitania Nowego Roku. O godz. 22.00 na Bulwa-

rze Zachodnim rozpocznie się miejski Sylwester. Na scenie o 23.00 wystąpi zespół Lombard, pozostałą część imprezy poprowadzi DJ.  
Punktualnie o północy rozpocznie się pokaz fajerwerków.

Fo
t. 

D
an

ie
l A

da
m

sk
i

Fo
t. 

B
ar

tł
om

ie
j N

ow
os

ie
ls

ki
 x

 3

Miejska Wigila 2017

Miejska Wigila 2017
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Napisz list do  Świętego Mikołaja
Początek grudnia to najlepszy czas, aby zachęcić najmłodszych mieszkańców miasta do kreatywności. 
Gwiazdka zbliża się bowiem wielkimi krokami. 

Pisanie listu do Mikołaja, to zawsze magiczna chwila w życiu każdego dziecka, często dobra zabawa połączona z niepewnością. To także 
nieodłączna tradycja przedświątecznego okresu. Ułatwiamy Wam zadanie, wiemy bowiem gdzie mieszka Święty Mikołaj i przygotowali-
śmy zaadresowaną kopertę. Wystarczy ją wyciąć, skleić i zapakować do niej list, w którym napiszecie o swoich najskrytszych marzeniach.   

Z pewnością w tym roku pod choinką znajdziecie wyjątkowy prezent!

nr 12 / 23710 grudzień 2018
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Zaprzysiężenie prezydenta Gorzowa
Prezydent ślubował przed radnymi w środę 21 listopada podczas pierwszego posiedzenia nowej Rady 
Miasta. Jacek Wójcicki podziękował mieszkańcom za zaufanie i ponowny wybór na urząd Prezydenta. 
Obiecał pracować dla dobra mieszkańców i Gorzowa, zgodnie z zaprezentowanym w czasie kampanii  
wyborczej programem, realizując i kontynuując podjęte w pierwszej kadencji działania. Włodarz miasta in-
sygnia prezydenckie otrzymał z rąk wybranego na przewodniczącego Rady Miasta Jana Kaczanowskiego.

Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 
Drodzy Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, Drodzy współpracownicy,
Uzyskane przeze mnie poparcie to niebywała radość i ogromna notyfikacja. Wynik 65% w demokratycznych wyborach to ogrom-
ny sukces, awans i motywacja do dalszej pracy. Jestem niezmiernie rad, że mogę dzisiaj złożyć ślubowanie, że mogę ponownie 
zadeklarować  - przez najbliższy czas Gorzów będzie się rozwijał. 
Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy oddali na mnie głos, że zaufali i docenili to co udało nam się przez ostatni czas zbu-
dować. Z poprzednią  Radą Miasta mieliśmy bardzo dobre relacje, mimo, iż były kwestie sporne, zawsze w sprawach Gorzowa 
rada była jednogłośna. Dziękuję za to serdecznie. Mam nadzieję, że każdy dzień, każda chwila, każde nasze spotkanie, każda 
komisja i każda sesja będzie pracą bardzo owocną, merytoryczną, że na sesjach sprawa gorzowska zawsze będzie brała górę. 
Dziękuję za Wasze zaufanie, bo budujemy miasto dla pokoleń, Gorzów dla pokoleń, który każdego dnia pięknieje. 
Dziękuję mieszkańcom, którzy w tej kampanii wyborczej wymyślili hasło, jakiego bym sobie sam nie wymyślił. Mówili „rozko-
pał to niech skończy”. Mam ogromną nadzieję, że te pięć lat to będzie czas, w którym zakończymy większość  najważniejszych 
inwestycji. Jestem niezmiernie dumny, że mogę służyć Wam przez ten czas.
Dziękuję moim współpracownikom i wiem, że w najbliższym czasie nadal będziemy wspólnie zmieniać miasto. Dziękuję także 
moim najbliższym, moim rodzicom, mojej narzeczonej - za wyrozumiałość, za to, że w tych trudnych chwilach mogłem liczyć 
na wsparcie. Dziękuję całemu  mojemu sztabowi, wszystkim bliskim znajomym, którzy są dla mnie cały czas oparciem i przede 
wszystkim dziękuję mieszkańcom, których wsparcie czuję na co dzień, kiedy z nimi rozmawiam , kiedy przechadzam się ulicami. 
Pomimo tych wielu utrudnień i kłopotów, które tu mieszkańców spotykają w związku z objazdami, to poparcie naprawdę doce-
niam i z tego poparcia zobowiązuję się wywiązać, tak żeby najbliższe pięć lat było dla naszego miasta naprawdę bardzo udane.
Dziękuję i proszę o wspólną pracę dla Gorzowa.

Prezydent Miasta
Jacek Wójcicki 
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Nowy wiceprezydent ds. społecznych
Małgorzata Domagała zastąpi Radosława Sujaka na stanowisku wiceprezydenta Gorzowa  
ds. społecznych. Przez ostatnie cztery lata pełniła funkcję starosty Powiatu Gorzowskiego, udało jej się 
rozwiązać jeden z największych jego problemów - obniżyła wielkość zobowiązań powiatu wobec pracow-
ników szpitala w Kostrzynie nad Odrą.

Przez cztery lata zarządzała ogromnym budżetem i kilkusetosobową instytucją. Wyzwania, które stoją przed Małgorzatą Domagałą w Go-
rzowie to kontynuacja działań i rozwiązań, które wdrażała już będąc starostą gorzowskim oraz pełniąc inne funkcje w administracji samo-

rządowej i rządowej.

Małgorzata Domagała jest ekonomistą, doświadczonym pracowni-
kiem sektora administracji publicznej i samorządowej. Zajmowała 
się pozyskiwaniem funduszy europejskich. Była dyrektorem Biura 
Zarządzania Funduszami Europejskimi w Lubuskim Urzędzie Woje-
wódzkim. Była też szefem biura Zachodniej Izby Gospodarczej. Pra-
cowała w Wyższej Szkole Biznesu.

Zajmowała się zagadnieniami społecznymi. Była kierownikiem 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie. W subregionie 
gorzowskim doprowadziła do podpisania umów partnerskich, powo-
łujących klaster Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji 
Społecznej.

W minionej kadencji samorządowej była starostą gorzowskim. Do-
prowadziła do spłaty wielomilionowego zadłużenia wobec pracow-
ników szpitala w Kostrzynie. Przyczyniła się do powstania Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim.

Domagała przejmuje obowiązki po Radosławie Sujaku, który funkcję 
wiceprezydenta pełnił od 19 września 2016 roku.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Prezydent Miasta powo-
łuje swoich zastępców zarządzeniem.

Pierwsze obrady nowej Rady Miasta
Pierwsza sesja, na wniosek komisarza wyborczego, odbyła się 21 listopada. Po zaprzysiężeniu radni  
wybrali przewodniczącego Rady Miasta. Został nim Jan Kaczanowski, który w październikowych wybo-
rach uzyskał procentowo najlepszy wynik spośród wszystkich radnych.

Nowa rada ma trzech wiceprzewodniczących. Są nimi: Krzysztof Kochanowski, Sebastian Pieńkowski i Jerzy Sobolewski.

Obrady rozpoczęły się od wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnego. Następnie radni złożyli ślubowanie. W skład nowej Rady Miasta 
weszło dziesięciu radnych komitetu Jacka Wójcickiego, siedem mandatów uzyskała Koalicja Obywatelska, pięć Prawo i Sprawiedliwość,  
a trzy radni klubu #Kocham Gorzów.

Jan Kaczanowski urodził się w 1952 roku. Jest absolwentem Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. W swoim życiu zawodowym pełnił 
różnorodne funkcje, od naczelnika wydziału w Pomorskim Banku Kredytowym, po dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlo-
wej. W latach 2005 – 2011 na stanowisku dyrektora Biura Poselskiego.

W latach 1998-2004 wybrany do Rady Miasta, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego Rady. Po kilkulet-
niej przerwie w 2010 roku ponownie został wybrany radnym, ostatnie dwie kadencje Rady Miasta był jej wiceprzewodniczącym.

Z bycia radnym zrezygnował natomiast Jerzy Antczak, jego mandat przejął Oskar Serpina.
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Małgorzata Domagała nowy wiceprezydent ds. społecznych

Sesja Rady Miasta
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Kolejny etap prac na Sikorskiego
W nocy z niedzieli na poniedziałek (25 na 26 listopada) wykonawca przebudowy ulicy Sikorskiego  
wprowadził kolejny etap przebudowy. Prace obejmą wschodnią część skrzyżowania ul. Chrobrego  
i Sikorskiego - od strony katedry i Arsenału.

W związku z powyższym na okres około czterech tygodni nastąpi zamknięcie połowy skrzyżowania i przeniesienie ruchu z prawej jezdni na 
lewą po tymczasowej nawierzchni, którą wykonawca robót wybuduje w pasie rozdziału między jezdniami.

Ruch pojazdów na lewej jezdni będzie odbywał się dwukierunkowo na odcinku od biurowca Titanic do Arsenału (przy Arsenale nastąpi po-
wrót na prawą jezdnię). Na powyższym odcinku w każdym kierunku będzie dostępny tylko jeden pas ruchu. Pasy ruchu będą oddzielone od 
siebie. W celu upłynnienia ruchu wykonawca wyłączy sygnalizację świetlną na przebudowywanym skrzyżowaniu.

Przystanek MZK przy Arsenale zostanie przeniesiony w pobliże biurowca Titanic. Wykonawca ustawi tam wiaty przystankowe. Na skrzyżo-
waniu nie będzie możliwości skrętu w lewo z ulicy Chrobrego (od strony mostu Staromiejskiego) w ul. Sikorskiego. Nie będzie też możliwości 
skrętu w lewo z ul. Sikorskiego (od strony Młyńskiej) w ul. Chrobrego (w kierunku Wybickiego i Jagiełły).

Ze względu na zakres przeprowadzanych prac i przewidywane duże utrudnienia w ruchu drogowym zaleca się korzystanie z tras alternatyw-
nych, z wykorzystaniem mostu Lubuskiego i ulicy Spichrzowej.

Krzysztof Kropiński / Wydział Dróg

Odnowiony skwer przy Słonecznej
Pracownicy jednego z gorzowskich sklepów z artykułami budowlanymi przy aktywnym udziale mieszkań-
ców osiedla Słonecznego odnowili skwerek przy skrzyżowaniu ulic Słonecznej i Olimpijskiej.

To efekt ubiegłorocznej akcji społecznej, zorganizowanej przez Castoramę z okazji 20-lecia jej powstania. Projekt zgłoszony przez mieszkań-
ców ulicy Słonecznej uzyskał wtedy w głosowaniu drugie miejsce i deklarację dyrektorki sklepu Agnieszki Kulety, że zostanie zrealizowany 
w 2018 roku.

Mieszkańcom zależało na stworzeniu miejsca, w którym w przyjemnym otoczeniu będzie można odpocząć na ławce. Dlatego też na skwerku 
m.in. powstał drewniany podest, postawione zostały nowe ławki i donice z iglakami. 

Nie jest to pierwsza akcja społeczna, którą Miasto wspólnie organizuje z pracownikami tego sklepu budowlanego. W 2015 roku dzięki tej ini-
cjatywie odnowiony został plac zabaw w parku Wiosny Ludów, w kolejnym roku wspólnie z mieszkańcami urządzone zostały podwórka przy 
ul. Łokietka i 30 Stycznia, a przed rokiem w ramach akcji „Razem damy radę” odnowiony został skwer przy ul. Wełniany Rynek. 
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Zmiana organizacji ruchu drogowego przy ul. Sikorskiego
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Bezpieczeństwo pieszych
Statystyki wypadków na przejściach dla pieszych są zatrważające. Dlatego tak ważne są działania  
zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w tym aspekcie. W ramach programu „Bezpieczny Gorzów” 
sześć miejskich przejść zostanie odpowiednio oznakowanych, a trzy dodatkowe zostaną doświetlone. 
Projekt obejmuje także działania edukacyjne w dziesięciu miejskich placówkach oświatowych.

Poprawa dostrzegalności przejść przez kierowców z odpowiedniej odległości i podkreślenie wyjątkowości przejść dla pieszych, a przede 
wszystkim ograniczenie prędkości przejazdu przez miejsca, w których przechodzą ludzie to główne założenia programu. Żeby podnieść 
poziom bezpieczeństwa pieszych w mieście, poprawiana jest właśnie jakość infrastruktury na następujących ulicach: ul. Wróblewskiego  
(2 przejścia), ul. Mosiężna, ul. Matejki, ul. Myśliborska, ul. Estkowskiego oraz budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Niemcewicza, 
ul. Marcinkowskiego oraz ul. Górczyńskiej. Przejścia są znaczone kolorem białym i czerwonym, wyposażane w tablice fluorescencyjne, czy 
progi wyspowe typu „poduszki berlińskie”.

Projekt, który realizuje miasto, uzyskał 100 tys. zł dofinansowania z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Ra-
zem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Ponadto w ramach zadania realizowane są działania edukacyjne prowadzone przez Straż Miejską w szkołach podstawowych nr 1, 2, 7, 13, 
20 oraz przedszkolach miejskich nr 1, 6, 10, 12, 33. Strażnicy uczą dzieci prawidłowego zachowania się na przejściach dla pieszych, nume-
rów alarmowych oraz wskazują jak prawidłowo powinna wyglądać rozmowa, w trakcie której zgłaszają sytuacje nagłe, alarmowe. Głównym 
założeniem projektu jest podniesienie wiedzy i świadomości wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym dotyczącej prawidłowego 
zachowania uczestników ruchu drogowego.

Obywatelski raport
Dwadzieścia pięć projektów z Budżetu Obywatel-
skiego 2018 zostało już zrealizowanych i korzysta-
ją z nich mieszkańcy. Następne są w realizacji. 

Pierwsza dziesiątka obywatelskich projektów była już gotowa pod 
koniec wakacji. Kolejne piętnaście zrealizowano do połowy listo-
pada. Szczegółowe informacje dostępne są stronie www.gorzow.pl  
w zakładce Dialog Społeczny. 

Do końca listopada zostanie zagospodarowany teren przy ul. Stra-
żackiej, zamontowane oświetlenie uliczne w rejonie placu Jana 
Pawła II i części ul. Komandosów. W grudniu z kolei zakończy się 
realizacja integracyjnego placu zabaw dla dzieci niepełnospraw-
nych w okolicach Filharmonii, boisk sportowych przy SP nr 7 przy 
ul. Estkowskiego oraz MPI nr 27 przy ul. Śląskiej, placu zabaw przy 
PM nr 6 przy ul. Drzymały oraz zagospodarowanie podwórka przy  
ul. Wyszyńskiego 20-26.

Na 2019 r. przesunięto wykonanie oświetlenia ulic: Bazaltowej, 
Zwiadowców, Minerów, Witnickiej i części Warzywnej. Lampy zosta-
ną zamontowane do 30 kwietnia 2019 r. Niestety w związku z sytuacją 
na rynku, głównie z powodu braku wykonawców, także na 2019 r. zo-
stały przesunięte: przebudowa ul. Tkackiej, remont chodników przy ul. Hubala, remont drogi na placu Słonecznym, poprawa infrastruktury 
rowerowej, zagospodarowanie części podwórka przy ul. Borowskiego 21, trakt spacerowo-rekreacyjny przy ul. Dowbora-Muśnickiego, Ce-
gielskiego, Błotnej, zagospodarowanie terenu zielonego na skarpie między ul. Wróblewskiego a ul. Wyszyńskiego oraz budowa pięciu siłowni 
zewnętrznych na terenie szkół.

Anna Zaleska / Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
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Przejście dla pieszych przy ul. Estkowskiego

Plac zabaw przy ul. Słonecznej

Przejście dla pieszych przy ul. Wróblewskiego
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Ponad 300 dni intensywnej pracy, około 200 postów na dedykowanym kampanii fanpage’u i jeszcze więcej 
ich udostępnień, aż wreszcie ponad 100 osób, bez pomocy których nie udałoby się zrealizować planów  
i założeń kampanii GORZÓW #Stąd Jestem. Po blisko roku od inauguracji miejskiej kampanii tożsamo-
ściowo – wizerunkowej, we wtorek, 27 listopada podsumowaliśmy jej pierwsze efekty. A to wszystko  
w Miejskim Ośrodku Sztuki, w obecności tych już znanych i nowych ambasadorów kampanii. 

Wszystko zaczęło się pod koniec stycznia, od muralowych serc „Stąd Jestem”, które pojawiły się w mieście. Powstały na potrzeby wykonania 
okładki lutowego numeru Gorzowskich Wiadomości Samorządowych, ale szybko zainteresowały gorzowian. W lutym, z okazji Walentynek, 
zorganizowaliśmy pierwszą oficjalną akcję w ramach kampanii: happening „Zakochani w Gorzowie”. 

Gorzów to ludzie – ambasadorowie kampanii

Oficjalnie kampanię zainaugurowaliśmy pod koniec marca, wówczas przedstawiliśmy sylwetki szesnastu ambasadorów miasta w kampanii 
GORZÓW #Stąd Jestem. To osoby znane i lubiane, pochodzące z Gorzowa lub z miastem związane. W maju do tej szesnastki dołączyli kolejni, 
w listopadzie grupa ambasadorów powiększyła się jeszcze. W sumie mamy obecnie trzydziestu ośmiu ambasadorów oraz grupę przedszko-
laków z Przedszkola Miejskiego nr 7 „Bajkowy Świat”. Wśród ambasadorów są znani gorzowianie oraz tacy, którzy odpowiedzieli na akcję 
„Dołącz do nas. Zostań ambasadorem Gorzowa”. W zgłoszeniach pisali za co kochają Gorzów i dlaczego jest dla nich ważnym miejscem na 
świecie. Z ich udziałem powstał najnowszy spot promujący Gorzów jako miasto ludzi ambitnych, pracowitych, utalentowanych i szczęśliwych, 
bo to oni są największym potencjałem miasta. 

W ramach kampanii GORZÓW #Stąd Jestem przez blisko rok udało się zrealizować lub wesprzeć wiele ciekawych projektów. To między 
innymi „Landsberg Circus” – autorski pokaz mody Natalii Ślizowskiej, Scena Letnia gorzowskiego teatru, podczas której wystąpili niemal 
wszyscy oficjalni ambasadorowie kampanii - artyści (Cezary Żołyński, Michał Kwiatkowski, Małgorzata Kocik, Przemysław Raminiak i Bo-
gusław Dziekański), Dni Gorzowa, w czasie których można było spotkać się i porozmawiać z ambasadorami przy kawie na stoisku promocyj-
nym miasta, to również  wsparcie przy realizacji teledysku Dawida Kwiatkowskiego w centrum Gorzowa oraz pomoc przy realizacji meczu 
charytatywnego „Kromka Chleba”, gdzie jedną z gwiazd był Sebastian Świderski, nasz ambasador.

Zrealizowaliśmy także wyjątkowe „Malowane Urodziny Miasta”, gdzie pod hasłem kampanii GORZÓW #Stąd Jestem, 2 lipca na Placu Grun-
waldzkim mieszkańcy ozdabiali gigantyczną urodzinową laurkę, wpisując swoje życzenia dla miasta na kolejne lata. Płótno zostanie złożone 
do kapsuły czasu, pod jedną z realizowanych w Gorzowie inwestycji. 

W czasie roku trwania kampanii powstały również dwa murale w centrum miasta: z hasłem kampanii przy ul. Jagiełły oraz prezentujący 
naszego prehistorycznego nosorożca „Stefanię” na zabytkowej kamienicy przy ul. Chrobrego 33. Przez ponad miesiąc (w kwietniu i maju)  
w Gorzowie prezentowaliśmy również sylwetki naszych ambasadorów na billboardach. 

Wiele spośród założeń i planów kampanii udało się zrealizować dzięki wsparciu Miejskiego Centrum Kultury, Wydziału Kultury i Sportu Urzę-
du Miasta Gorzowa oraz Teatru im. Juliusza Osterwy. 

Jest nas coraz więcej!
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Zasięg kampanii wizerunkowo - tożsamościowej jest zaskakujący. Dzięki naszym ambasadorom Gorzów „był”  
w Szanghaju (Łukasz Konik), Paryżu (Michał Kwiatkowski) oraz często bywa w Warszawie dzięki wsparciu naszych 
ambasadorów, którzy „chwalą się” udziałem w akcji i mówią o Gorzowie – swoim rodzinnym mieście (m.in. Krzysztof 
„Jankes” Jankowski, Adam Bałdych, Małgorzata Kocik, Dawid Kwiatkowski czy Paula Tumala). 

Udział w kampanii ludzi znanych i lubianych to gwarancja skutecznej promocji Gorzowa. Natomiast zaangażowanie 
gorzowian w kampanię to nadzieja, że jako szczęśliwi i dumni z miasta mieszkańcy będą jego najlepszymi ambasa-
dorami. 

Kampanię będziemy kontynuować w przyszłym roku, uzupełniając ją kolejnymi działaniami i treściami. Po roku spon-
tanicznych działań, powstanie regulamin GORZÓW #Stąd Jestem, który określi między innymi kryteria uczestnictwa 
w akcji.

Co dalej?
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Podsumowanie kampanii GORZÓW #StądJestem w Miejskim Ośrodku Sztuki 2018
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Świątecznie w Filharmonii Gorzowskiej
Koncert symfoniczny i familijny, mikołajkowe pokazy najnowszego musicalu, wspólne kolędowanie, a na 
koniec wielka gala z trzema tenorami w roli głównej – grudzień zapowiada się w Filharmonii Gorzowskiej 
wyjątkowo gorąco.

„Koncert zimowy” 7 grudnia o godz. 19.00 będzie okazją, by przypomnieć jedno z najbardziej lubianych i kojarzonych z czasem świątecznym 
dzieł Arcangelo Corellego –Concerto grosso nr 8 g-moll „Na Boże Narodzenie”. Z kręgu muzyki barokowej pochodzą również dwa koncerty 
fletowe skomponowane przez Antonia Vivaldiego. Natomiast w drugiej części koncertu posłuchamy arcyromantycznej Serenady E-dur na 
orkiestrę smyczkową Antonína Dvořáka, która jest jednym z najpiękniejszych dzieł w swoim gatunku.

Również w duchu świątecznym odbywać się będzie grudniowa Akademia Muzyki. To warsztaty edukacyjne dla szkół i przedszkoli prowa-
dzone przez muzyków Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej. - Polskie kolędy i pastorałki to już stały element grudniowego muzykowania. 
Przy okazji ich wspólnego przedświątecznego śpiewania, opowiemy o barwnej i ginącej już tradycji kolędowania oraz o towarzyszących jej 
zwyczajach i postaciach, które trochę bawią, trochę straszą. Opowiemy również o instrumencie, który według wielu mógłby zastąpić całą 
orkiestrę symfoniczną - zapowiada Anna Rutkiewicz, która poprowadzi audycje. Akademia Muzyki odbywać się będzie od 10 do 13 grudnia.

W niedzielę 16 grudnia o godz. 17.00 wyjątkowy świąteczny koncert familijny „Wypatrując Gwiazdki”, czyli wspólne rodzinne kolędowanie.

Grudniowy repertuar zamknie Wielka Gala Sylwestrowa. - Tym razem na naszej estradzie królować będzie czarujące bel canto i to w potrój-
nej dawce. W wykonaniu trzech doskonałych polskich tenorów: Rafała Bartmińskiego, Pawła Skałuby i Krzysztofa Marciniaka oraz filhar-
moników gorzowskich usłyszymy najsłynniejsze pieśni neapolitańskie i latynoamerykańskie oraz największe szlagiery Jana Kiepury. Nie 
zabraknie też przebojowej muzyki orkiestrowej. Repertuar, który wypełni program ostatniego koncertu w roku to gwarancja dobrej zabawy 
i niezapomnianych wrażeń. 

Filharmonia Gorzowska

1.  Żużlowiec, zawodnik Stali Gorzów w latach 1956-1971, 
drużynowy mistrz i wicemistrz świata.

2.  Gorzowski klub tenisa stołowego założony w 1990 r. 

3.  Największy festiwal kultury cygańskiej w Polsce.

4.  Dziecięcy zespół artystyczny założony przez  
Izabelę Słupecką-Szafrańską.

5.  Park Wiosny Ludów potocznie.

6.  Bracia, popularni piosenkarze pochodzący z Gorzowa. 

7.  Ogólnopolski festiwal z pomnikiem w nazwie.

8.  Reneta, odmiana jabłoni. 

9.  Gorzowski chór, laureat Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta 
w 2018 r. 

10.  Klub Myśli Twórczej działający do 2014 roku w Gorzowie.

11.  Legendarny przewoźnik przez Wartę. Paweł… 

12.  Legendarna kawiarnia i restauracja działająca  
w latach 1921-1969. Cafe… 

13.  Siatkarz, były zawodnik Stilonu Gorzów, były reprezentant 
Polski.

14.  Prawdziwe nazwisko Papuszy, poetki romskiej.

15.  Pierwsza prywatna gorzowska telewizja.

16.  Festiwal muzyki reggae, który odbywał się w Gorzowie. 

17. Klub kolarski założony w Gorzowie w 1958 roku. 

PYTANIA DO KRZYŻÓWKI
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Świąteczna krzyżówka z nagrodami
To niepowtarzalna okazja, by wykazać się wiedzą o Gorzowie i wygrać wyjątkowe nagrody, które tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia sprawią dodatkową radość.

Należy rozwiązać krzyżówkę, a jej rozwiązanie wpisać w kupon umieszczony poniżej, wyciąć i przynieść na stoisko promocyjne miasta 
podczas Jarmarku Świątecznego, który w tym roku zaplanowano w dniach 19-21 grudnia na „Kwadracie”. Przez trzy dni będziemy czekać 
na wypełnione przez Was kupony. Prawidłowe odpowiedzi wezmą udział w losowaniu trzech nagród podczas Miejskiej Wigilii, 21 grudnia po 
godzinie 18.00.

Zwycięzcy z rąk prezydenta miasta Jacka Wójcickiego na scenie otrzymają pakiet miejskich gadżetów. Zapraszamy do wspólnej zabawy  
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia!

Regulamin konkursu dostępny na stronie gorzow.pl.
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