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Są iskierką nadziei dla chorych i potrzebujących. Zarażają swoją empatią i chęcią
pomagania. To fantastyczni ludzie, którzy co roku poświęcają kawałek siebie i robią coś
dla innych. Z Orkiestrą są niemal od początku. W styczniowym numerze przedstawiamy
Państwu twarze gorzowskiego zaplecza WOŚP. Ludzi, którzy napędzają całą pomocową machinę, a wraz z nimi kilkuset wolontariuszy, którzy 13 stycznia wyjdą na ulice,
aby zbierać środki na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

W imieniu zespołu redakcyjnego
życzę miłej lektury
Karolina Machnicka
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Szanowni Państwo,
Nowy 2019 Rok będzie kontynuacją wielkiej miejskiej rewolucji infrastrukturalnej, której korzyści doświadczą kolejne pokolenia gorzowian. Te przedsięwzięcia to odpowiedź na potrzebę rozwoju. Każdego dnia
możemy obserwować, jak Gorzów się zmienia i pięknieje. Przybywa miejsc do rekreacji i wypoczynku,
nowych terenów inwestycyjnych, bezpiecznych dróg i ścieżek pieszo-rowerowych.
W tym Nowym Roku patrzmy w przyszłość z optymizmem i nadzieją na lepsze jutro. Życzę Wam drodzy
Państwo, aby ten Nowy Rok obfitował w same pogodne dni, niech każdy dzień będzie wypełniony uśmiechem, a codzienność wolna od zmartwień i trosk. Gorzów to nasz wspólny dom – niech gości w nim radość
i dobrobyt, a także satysfakcja z podejmowanych wyzwań.
Wszystkim samorządowcom i pracownikom Urzędu Miasta życzę zaś, aby pełniona służba publiczna
przynosiła każdego dnia wiele powodów do zadowolenia.

Fot. Daniel Adamski

Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Szanowni Państwo, Drodzy Gorzowianie,
Wkraczamy w wyjątkowy rok, ostatni w bieżącej dekadzie. Dla Gorzowa - naszego miasta, to będzie czas
intensywnych zmian, wielu inwestycji i przekształceń. Wszystko po to, by razem tutaj żyło nam się lepiej
i bezpieczniej.
Przed nami realizacja rekordowego, pod względem wydatków inwestycyjnych, budżetu miasta. Udało się go
przyjąć jednogłośnie przez wszystkich radnych. To powód do radości, ale też wyzwanie, aby sprostać Państwa
oczekiwaniom. I na tym będzie polegała nasza – radnych, praca.
Wszystkim gorzowianom życzę optymizmu, radości i życiowej mądrości, by 2019 rok był dobry i szczęśliwy.
Niech przyniesie nam spełnienie marzeń, wielkich wyzwań i nadzieję na coraz lepsze jutro oraz bardziej
nowoczesne miasto. I by był to rok twórczego spokoju i społecznego pokoju.
Jan Kaczanowski
Przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

3

4

nr 1 / 238

styczeń 2019

GRAMY DO KOŃCA ŚWIATA
I O JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ!
Została wolontariuszem pod koniec lat 90. kiedy miała niespełna 14 lat. Chwilę po tym, jak sama
korzystała z pomocy sprzętu z małym czerwonym serduszkiem. Z Orkiestrą gra do dziś i swym entuzjazmem napędza całą gorzowską machinę - Po prostu lubię to robić
- mówi Marta Ciećwierz, szefowa sztabu „Klub u Szefa”.
Od lat jest Pani zaangażowana w Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy. Skąd brać determinację do takich działań? Czy dobroczynność to styl życia Marty Ciećwierz?
Z Orkiestrą gram od wielu lat. Niekiedy śmieję się, że to moje najdłuższe doświadczenie zawodowe. Determinacja pojawia się sama, przychodzi październik i wiem, że zaczynają się dla nas przygotowania
do finału. To chyba jest gdzieś tam w środku. Zresztą lubię to robić.
Każdy finał to dla mnie coś nowego, czegoś się uczę, przy okazji przełamuję jakieś bariery. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie pomoc ludzi ze sztabu - to oni dają mi energię do działania. Współpraca z Pawłem
Aniołem, czy też pomoc moich najbliższych i ich wyrozumiałość,
to właśnie ta cała kwintesencja determinacji. Nie można przy tym
wszystkim zapomnieć o wolontariuszach, bo gdyby nie oni i ich chęć kwestowania, tego wszystkiego po prostu by nie było. Po prostu lubię to robić.
Najpierw było kwestowanie z puszką. Jak wyglądała droga do własnego
sztabu?
Tak naprawdę moja przygoda z WOŚP zaczęła się od choroby. Jako dziecko bardzo
chorowałam i poniekąd żyję dzięki sprzętowi, który był w szpitalu. Rok później zostałam wolontariuszem - był koniec lat 90. miałam niespełna 14 lat. Pamiętam, że strasznie
wtedy padało, a puszki zawijaliśmy w reklamówki, aby nam nie przemokły. Zebrałam wtedy
ponad 350 zł. Bardzo mi się to spodobało, ale chciałam czegoś więcej. Z koleżanką wpadłyśmy na pomysł, aby założyć sztab,
niestety ze względu na wiek napotkałyśmy ograniczenia. Poprosiłyśmy o pomoc moją mamę, która od razu się zgodziła. Więc
pierwszy sztab został założony właśnie na nią. Sztab działał przy bibliotece, ale wszystkie działania odbywały się w Klubie u Szefa
i tak zostało. Po ukończeniu 18 lat przejęłam sztab i działamy do dzisiaj.
Styczniowy finał to tylko zwieńczenie miesięcy przygotowań i ciężkiej pracy. Jak one wyglądają i na czym polega praca
w sztabie? Czy łatwo zmobilizować ludzi do zaangażowania w akcję?
Jako sztab zaczynamy spotykać się już w październiku. Co roku po finale zapisujemy sobie co zagrało dobrze, a co jest do poprawy.
Te pierwsze spotkania to zazwyczaj dyskusje, co ulepszyć. Rozdzielamy obowiązki i każdy zaczyna działać. W międzyczasie wysyłamy wniosek do Fundacji o utworzenie sztabu i po akceptacji zaczyna się rekrutacja wolontariuszy. Co roku współpracujemy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłodawie z/s Wojcieszyce, gdzie Jarek Pikuła zakłada sztab i prowadzi tamtejszy finał. W tym
roku taki sztab założył również Piotrek Wiśniewski z I LO. Od wielu lat przy organizacji tego całego przedsięwzięcia pomaga nam
miasto, organizując scenę, oraz pani Grażyna Wojciechowska, która myślę, że jest tak samo związana
z WOŚP, jak i ja. Sebastian Wierzbicki w ramach
Grand Prix organizuje bieg „Policz się z cukrzycą”.
Mam to szczęście, że przy finale bardzo łatwo zmobilizować ludzi. Jeśli chodzi o sztab, to wiadomo, że
co jakiś czas ludzie się zmieniają, ale ci którzy przychodzą są tak samo zaangażowani, jak poprzedni.
W sztabie oprócz moich najbliższych, którzy angażują się co roku, jest jedna dziewczyna - Rabia
Songin, która była zawsze i mam nadzieję, że będzie
grała z nami do końca świata i o jeden dzień dłużej.
W jaki sposób, oprócz wrzucania pieniędzy do
puszek, można wesprzeć WOŚP?
Można wesprzeć działania sztabu poprzez przyniesienie gadżetu na licytację. Co roku pomaga nam
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Fot. Daniel Adamski x 2
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Urząd Marszałkowski. Gorzowskie firmy angażują się poprzez pomoc w zapewnieniu wolontariuszom koszulek, udostępnienie
samochodów na okres finału, czy też busa, abyśmy mogli pojechać do fundacji, sponsoring naczyń jednorazowego użytku, chleba,
czy też artykułów biurowych, grochówki (tutaj ukłony w stronę szpitala). Dla nas jest to największa pomoc i jednocześnie wsparcie
dla WOŚP.
Trzeba urodzić się z taką pasją pomagania, czy można ludzi do tego przekonać? Czy gorzowianie chętnie otwierają serca
i portfele?
Co roku gorzowianie pokazują, że mają wielkie i gorące serducha i nie trzeba ich przekonywać do tego, że finały WOŚP są potrzebne. Ma to swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w szpitalach, w których duża ilość sprzętu oznaczona jest czerwonymi
serduszkami WOŚP. Nasz gorzowski szpital, a dokładnie Oddział Pediatrii otrzymał łóżeczka dla najmłodszych. Tak się zdarzyło,
że moje 8-miesięczne dziecko niedawno akurat z tego łóżeczka korzystało. Więc w jakimś stopniu ja sama po raz kolejny korzystałam ze swojej cegiełki dokładanej do finału. Sam program badania słuchu jest programem autorskim fundacji, dzięki czemu jako
kraj jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o badanie słuchu u noworodków. Raczej nie trzeba przekonywać ludzi do samego finału
i potrzeby jego organizowania, efekty grania z WOŚP i wsparcie w postaci sprzętu dla szpitali mówią same za siebie.
Jak zmieniała się Orkiestra przez te wszystkie lata?
Zmieniła się bardzo. Dla nas początki były bardzo trudne, nie mieliśmy zapewnionego zaplecza socjalnego dla wolontariuszy,
wszystko musieliśmy robić sami. Orkiestra nie była aż tak znana, teraz z roku na rok włącza się więcej osób i mimo wszystko jest
łatwiej. Wiadomo, że zawsze pojawiają się jakieś schody, ale nie są to sytuacje, których nie możemy przezwyciężyć. Zresztą zawsze
powtarzamy sobie, że damy radę!
Który cel Orkiestry najbardziej Panią poruszył?
Bodajże był to 17. finał - zbieraliśmy wtedy dla oddziałów onkologicznych. Dla mnie jest to temat bardzo bliski. Jako dziecko, leżąc
w Centrum Zdrowia Dziecka poznałam wielu rówieśników, którzy chorowali na nowotwory i niestety część z nich przegrała tę
walkę, mimo że bardzo chcieli żyć. Dlatego warto grać i pomagać, bo w wielu szpitalach wciąż brakuje wysokospecjalistycznego
sprzętu. WOŚP przychodzi z nieocenioną pomocą, a aparatura przekazywana szpitalom, z tym małym czerwonym serduszkiem,
pomaga ratować zdrowie i życie.
Rozmawiała: Karolina Machnicka
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„GRAMY DLA DZIECI MAŁYCH
I BEZ FOCHA - NA ZAKUP SPRZĘTU
DLA SPECJALISTYCZNYCH SZPITALI
DZIECIĘCYCH”
Trzy sztaby, ponad 500 wolontariuszy i jeszcze
więcej atrakcji dla mieszkańców. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w 2019 roku zagra na
gorzowskim „Kwadracie”. Zapraszamy w niedzielę, 13 stycznia. Szykujemy niespodzianki i atrakcje
dla mieszkańców, aby tego dnia otworzyli serca, ale
przede wszystkim portfele.
Wśród osób, które wspierają organizację finału w Gorzowie są
przede wszystkim szefowie sztabów: Marta Ciećwierz, Paweł
Anioł i Dawid Wachowiak. Wsparcia udzielają, jak co roku: Miejskie Centrum Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział Kultury i Sportu i Wydział Promocji UM oraz Piotr Wiśniewski, szef
minisztabu w I LO oraz Sebastian Wierzbicki, organizator biegu.
TRZY SZTABY W GORZOWIE

Fot. Daniel Adamski

W Gorzowie w tym roku będą działały trzy sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: przy Klubie u Szefa, Zespole Szkół
Gastronomicznych oraz w Szkole Podstawowej nr 2. Dla każdego z nich w sumie będzie kwestowało ponad 500. Wolontariuszy.
Najmłodszy ma 7 miesięcy, najstarszy dobiega 65. roku życia. Wolontariusze, którzy nie ukończyli 16 lat, będą zbierać pieniądze
w towarzystwie rodziców lub pełnoletnich opiekunów, ci starsi
(powyżej 16 lat) mogą kwestować samodzielnie. Dla wolontariuszy przygotowane będą posiłki, w tym gorąca grochówka. O jej
przygotowanie zadbała, jak co roku, radna niezależna Grażyna
Wojciechowska.
NOWE MIEJSCE ORKIESTROWEGO GRANIA
– „KWADRAT”
Nowością podczas 27. Finału WOŚP w Gorzowie będzie lokalizacja. Tym razem zapraszamy na „Kwadrat”. Tam będzie scena główna i najważniejsze wydarzenia finału. Gwiazdą wieczoru będzie
zespół Golden Life, początek koncertu o godzinie 20.00, a orkiestrowe granie rozpocznie się już o 13.00. Na scenie zaprezentują
się zarówno gorzowskie zespoły artystyczne, jak i inne muzyczne
formacje, które będą uprzyjemniać czas spędzony na licytowaniu.
#STĄD JESTEM - NOWE FANTY, GADŻETY LICYTACJE
Orkiestrowe budziki to nie jedyna nowość pośród fantów, które
trafią na licytacje. To gadżet Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz nich, wśród wyjątkowych gadżetów znajdą się rzeczy osobiste, przekazane przez ambasadorów kampanii GORZÓW
#Stąd jestem. Wszyscy zadeklarowali pomoc, a część zdążyła już
przekazać przedmioty, które będzie można wylicytować podczas
27. finału WOŚP w Gorzowie.
To między innymi płyta Adama Bałdycha „Brothers” z autografami muzyków oraz gorzowski plakat, promujący koncert, który odbył się w Teatrze im. Juliusza Osterwy. To również koszulka sportowa Sebastiana Świderskiego z zespołu „Mostostal Kędzierzyn
Koźle” z autografem oraz medal wicemistrza Polski w Piłce Siatkowej z sezonu 2017/2018 . Jest również koszulka trenera Stanisława
Chomskiego, menadżera wicemistrzów Polski na żużlu - druży-

ny Stali Gorzów. Michał Kwiatkowski przekazał płytę z polskimi
kolędami ze swoim autografem, a Natalia Ślizowska zaoferowała
serca, dzięki którym Gorzów trafił do Księgi Rekordów Polski. Na
licytacje trafią też przedmioty przekazane przez gorzowskie kluby sportowe. Ponadto sztaby wciąż kompletują zestawy gadżetów
i proszą o wsparcie w tym zakresie, czekają na propozycje od firm,
przedsiębiorstw i osób prywatnych.
POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ
Po raz 5. w Gorzowie odbędzie się bieg „Policz się z cukrzycą”.
Dystans to 5 km. Start i meta na „Kwadracie”. W tym roku bieg
połączony jest z biegowym Grand Prix. Organizator, Sebastian
Wierzbicki, poinformował, że zapisy ruszają na początku stycznia.
Liczba miejsc startowych jest ograniczona, więc warto się pospieszyć. Trasa biegu będzie prowadziła ulicami centrum Gorzowa.
Hasło WOŚP 2019 to „Gramy dla dzieci małych i bez focha - na
zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”. W Gorzowie, podobnie jak w całej Polsce, gramy od godzin porannych
do godziny 20.00. Wówczas wolontariusze wrócą do sztabów i rozpocznie się wielkie liczenie.
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GRAMY 13 STYCZNIA NA „KWADRACIE”
Start sceny
13.00 – 13.10 Próba zespołu Strojnowy
15.10 – 15.30 Klub Sportów Walki Gorzów I wielu innych wykonawców
12.00 – 13.00

(uczniowie szkół muzycznych, zespoły wokalne, prezentacje klubów i stowarzyszeń)
15.30 – 15.40
15.40 – 16.10
16.10 – 16.20
16.20 – 16.40
16.40 – 17.00
17.00 – 17.45
17.45 – 18.00
18.00 – 18.15
18.15 – 18.45

Licytacje
Orkiestra Dęta OSP Siedlice
Licytacje
KDC i TRAPI
Licytacje
The Radioactive
Licytacje
Emilia Komas
Licytacje
Strojnowy (czyli Piotr Strojnowski - współzałożyciel, pierwszy wokalista

18.45 – 19.45
i lider legendarnego zespołu DAAB z nową formacją reggae)
19.45 – 20.05

Licytacje

20.00 – 20.05

Światełko do nieba

Golden Live (gwiazda wieczoru)
21.00 – 21.15 Pokaz ognia grupy kuglarskiej Burning Hearts

20.05 – 21.00

GORZOWIANIE MAJĄ WIELKIE SERCA
Od kilkunastu lat prowadzi licytacje WOŚP. W tym roku stanie na scenie po raz dwudziesty.
- To, że z roku na rok sumy zebrane w Finałach są coraz wyższe, świadczy o dużej hojności mieszkańców
naszego miasta - mówi Paweł Podkański, gorzowski bohater charytatywnych aukcji WOŚP.
Rusza kolejna machina Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dlaczego Paweł Podkański pomaga?
Pomagam, bo lubię pomagać. Tak zostałem wychowany przez rodziców. Jestem z wykształcenia nauczycielem i pomoc dzieciom, czy
osobom starszym nie jest mi obca. Pierwszą taką praktyką w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych była współpraca z Olimpiadami Specjalnymi, sportowcami niepełnosprawnymi intelektualnie. Dzięki takim działaniom i pomocy osoby niepełnosprawne zaczęły
uczestniczyć w życiu codziennym. Od dwudziestu lat jestem wolontariuszem i prowadzę Finał WOŚP w Gorzowie Wlkp. Mam wielką
satysfakcję, że w ten sposób mogę pomóc dzieciom, czy osobom starszym.
Od lat prowadzi pan licytacje WOŚP, czy gorzowianie mają wielkie serca?
Gorzowianie mają wielkie serca. W 2000 roku w Finale z Arturem Gurcem
i Arturem Rosiakiem zlicytowaliśmy między innymi samochód terenowy
typu GAZ i kuchnię polową za ok. 20 tys. zł. Później było tylko lepiej. W
późniejszych czasach m.in. złote serduszko WOŚP za 7 tys. zł. W ostatnim
Finale zebraliśmy ze sceny ponad 20 tys. zł. To, że z roku na rok sumy zebrane w Finałach są coraz wyższe, rekordowe - świadczy o dużej hojności
mieszkańców naszego miasta.
Przedmiot przekazany na licytację, który najbardziej pana zaskoczył?
Najbardziej zaskoczył mnie sprzęt wojskowy np. rakieta ziemia powietrze,
czy też fotel pilota z samolotu odrzutowego.

Fot. Łukasz Kulczyński

Co w tym roku można licytować oraz co cieszy się największą popularnością podczas licytacji?
W Finale WOŚP 2019 będziemy licytować rzeczy, które zostaną przekazane
na rzecz Orkiestry przez instytucje i osoby prywatne. Bardzo dużą popularnością cieszyły się licytacje śniadania, pieczenie ciasta z Prezydentem Miasta
oraz wspomniane wcześniej sprzęty wojskowe.
Rozmawiała: Karolina Machnicka
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FERIE
W MIEŚCIE
Ferie w Domu Muz. W zamkowej krainie; 7-11 lat ; 14-18.01.2019;
turnus I; zapisy do 7.01.2019r.; 16 miejsc; koszt: 389 zł

Zaplątani w dźwięki ELEKTRONIC JUNGLE/13-16 lat; 14-18 stycznia
2019; zapisy od 17 grudnia 2018; koszt: 50zł

Ferie w Domu Muz. Kulturalnie, niebanalnie; 7-12 lat; 21-25.01.2019;
turnus II; zapisy do 7.01.2019r.; 24 miejsca; koszt: 389 zł

CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
- FILHARMONIA GORZOWSKA

MUZEUM LUBUSKIE IM. JANA DEKERTA
- ZESPÓŁ WILLOWO-OGRODOWY, UL. WARSZAWSKA 35

„Słoneczna zima” - atrakcje dla dzieci z Osiedla Słonecznego; 2125.01.2019, godz. 10.00 - 14.00. Zajęcia integracyjne, plastyczne,
teatralne, zabawy edukacyjne; 7-12 lat
Informacje i zapisy pod nr tel. 785 187 282, liczba miejsc ograniczona.
KLUB MCK „ZODIAK”, UL. SŁONECZNA 63, WSTĘP WOLNY
„My się zimą nie nudzimy” - Ferie w Klubie „Jedynka”; 14-18.01.2019,
godz. 10.00 - 14.00
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat z dzielnicy Śródmieście.
W programie: warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, wyjścia do
kina, teatru, zajęcia rekreacyjne.
Informacje i zapisy pod nr telefonu: 95 722 65 27
KLUB KULTURY MCK JEDYNKA, UL. CHROBREGO 9, WSTĘP
WOLNY
,,Pomysły i zamysły‘’ w MCK „Zawarcie”; 14–25.01.2019, godz.10.00 –
14.00
Zajęcia edukacyjno – rekreacyjne, plastyczne, teatralne, sportowe. Zapisy
w dniu 14.01.2019.
MCK „ZAWARCIE”, UL. WAWRZYNIAKA 66 A

„Spotkania z bronią dawną” – Muzeum. Lubię to! – edycja specjalna na
ferie zimowe; bez ograniczeń wiekowych; 21.01.2019, godz. 10-12
„Kolorowy świat witraży” – Muzeum. Lubię to! – edycja specjalna na
ferie zimowe 2019; bez ograniczeń wiekowych; 22.01.2019, godz. 10-12
„Dziecięce zabawy dawnych czasów” – Muzeum. Lubię to! – edycja
specjalna na ferie zimowe 2019; bez ograniczeń wiekowych; 23.01.2019,
godz. 10-12
„Spotkanie z archeologią” – Muzeum. Lubię to! – edycja specjalna na
ferie zimowe 2019; bez ograniczeń wiekowych; 24.01.2019, godz. 10-12
„Opowiedz mi bajkę” – Muzeum. Lubię to! – edycja specjalna na ferie
zimowe 2019; bez ograniczeń wiekowych; 25.01.2019, godz. 10-12
MUZEUM LUBUSKIE IM. JANA DEKERTA
- SPICHLERZ, UL. FABRYCZNA 1-3.
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Turniej piłki nożnej - drużyny osiedlowe
14, 15, 17, 21, 25 stycznia, godz.10:00

SPEKTAKLE TEATRALNE DLA DZIECI
„Lodowa Kraina” Teatr KRAK-ART; 15.01.2019, godz. 11.00
Przedstawienie zrealizowane na podstawie znanej bajki. Piękne
królestwo skrywa swoją tajemnicę. Bajka przenosi najmłodszych widzów
w niezwykły, magiczny świat lodu i śniegu. Uczy, że prawdziwa miłość
potrafi pokonać najcięższe mrozy i rozgrzać serca na nowo.
„Nowe przygody doktora Dolitte” Teatr KRAK-ART;
22.01.2019 ,godz. 11.00
Każde dziecko powinno znać historię słynnego Doktora Dolittle,
miłośnika zwierząt, gotowego w każdej chwili nieść pomoc chorym czy
nieszczęśliwym stworzeniom. Tym razem Doktor Dolittle pojawi się na
Czarnym Lądzie. Jakie tym razem przygody spotkają słynnego lekarza?
Spektakl uczy dzieci wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt.
Zapisy na spektakle pod nr tel. 883 718 152, ilość miejsc ograniczona,
wstęp wolny
MCK „ZAWARCIE”, UL. WAWRZYNIAKA 66 A

FERIE W MOS, KINO 60 KRZESEŁ
Miłość pisana Braillem, 14, 16, 20 stycznia, godz. 10.00 oraz 17.00
12-letnia Marie, dobra uczennica i utalentowana wiolonczelistka ma
pewien sekret - cierpi na nieuleczalną chorobę oczu. I chociaż na razie
jeszcze w miarę normalnie funkcjonuje w życiu, to wie, że wkrótce będzie
zmuszona do życia w całkowitej ciemności. Rodzice zamierzają przenieść
ją do szkoły dla niewidomych, lecz Marie ma inne plany - zamierza zdać
egzamin do prestiżowej szkoły muzycznej. Aby zrealizować ten plan, prosi
o pomoc nieśmiałego Victora, kolegę z klasy. Krok po kroku Victor stanie
się oczami Marie, a oboje przekonają się, że uczuć nic i nikt nie może
zatrzymać.
Książka Lili; 22 stycznia, godz. 17:00, 24, 26 stycznia, godz. 10.00
oraz 17.00
Lili, bohaterka książki dla dzieci, nagle wypada ze swojego papierowego
świata i zostaje uwięziona w miejscu, do którego nie należy. Tak zaczyna
się wspaniała przygoda, podczas której Lili odkrywa, że jedyną osobą,
która może ją uratować jest Ramon, właściciel książki, z której wypadła
dziewczynka. Niestety, Ramon nie czytał jej od wielu lat. Co gorsza,
nie jest już małym chłopcem i dawno przestał wierzyć w fantazje. Lili
i jej przyjaciółka Manuela wyruszają w niebezpieczną podróż po Pustyni
Utraconych Wspomnień, by dowiedzieć się, co wydarzyło się w życiu
Ramona. Czym zakończy się ich przygoda?
KINO 60 KRZESEŁ, MIEJSKI OŚRODEK SZTUKI, UL.
POMORSKA 73

Turniej piłki siatkowej i koszykowej w kategorii open
16, 22, 24 stycznia, godz.10:00
Turniej piłki nożnej – szkoły podstawowe
18, 23 stycznia, godz. 10:00
Na uczestników czekają upominki i słodycze!
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GORZOWIE WLKP.;
HALA SPORTOWA OSIR, UL. SŁOWIAŃSKA; WSTĘP WOLNY.
Półkolonie szachowe; 14-18.01 i 21-25.01; Zgłoszenia przyjmujemy
drogą elektroniczną: kszstilon@gmail.com do 20 grudnia 2018 r.; koszt:
500,00 zł
KSZ STILON
Sportowe ferie na Słowiance: 14-18.01 i 21-25.01, od godz. 9.00 do 15.00.
Zapisy od 10 grudnia telefonicznie lub osobiście w dziale marketingu
i organizacji imprez CSR „Słowianka”. Koszt - 420 zł.
- zajęcia na lodowisku oraz na basenie; doskonalenie jazdy na łyżwach
oraz pływania
- zajęcia plastyczne, spotkania prewencyjne, gry z nagrodami
Łyżwy i kaski ochronne zapewnia lodowisko. W każdy piątek dodatkowo
uczestnicy ferii zagrają w kręgielni „Słowianka”. Nie zabraknie ciepłego
posiłku w postaci obiadu składającego się z drugiego dania i napoju.
Podczas ferii zimowych dostępne będą także bilety bez limitu czasu na
baseny.
CSR SŁOWIANKA
Ferie z kickboxingiem; 14-18.01 i 21-25.01, wstęp wolny
KSW GORZÓW
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MIASTO JAKO INWESTOR W 2018 ROKU
Urząd Miasta był w 2018 roku aktywnym inwestorem. Przy wsparciu funduszy unijnych, z wykorzystaniem dofinansowania z programów rządowych,
a zwłaszcza ze środków z własnego budżetu, rozpoczął, kontynuował lub zakończył inwestycje, dzięki którym Gorzów Wielkopolski staje się miastem
jeszcze bardziej przyjaznym dla jego mieszkańców
i dla przyjezdnych.
W kwietniu podpisano umowę
na przebudowę ulicy Kostrzyńskiej. Trwają roboty na poszczególnych odcinkach drogi oraz
na całej długości torowiska.
Przebudowa obejmuje wykonanie nowej jezdni, kanalizacji
deszczowej, oświetlenia ulicznego do ul. Dobrej, aktywnych
przejść dla pieszych, ścieżki rowerowej i chodników.
Trwa przebudowa torowiska
tramwajowego od placu Słonecznego do pętli na Wieprzycach. Całość prac ma zakończyć
się we wrześniu 2019 r.
Na ukończeniu jest modernizacji torowiska przy ulicy Pomorskiej wraz z przebudową
dwóch peronów „Pomorska”.
W ramach zamówienia wykonano także odwodnienie torowiska.
Na ulicy Walczaka prace przy
torowisku zakończono. Ponad
kilometr torowiska z trakcją,
oświetleniem i kanalizacją deszczową powstało w dwóch etapach – na odcinku od stacji paliw do ulicy Dowgielewiczowej
oraz od ulicy Dowgielewiczowej do ronda Gdańskiego. Są
już nowe perony przystosowane
do parametrów nowego taboru
tramwajowego.
Od początku roku ulica Sikorskiego – jedna z najważniejszych w mieście – jest placem
budowy. Remont dotyczy ulicy Sikorskiego na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Hejmanowskiej do skrzyżowania z ulicą Dworcową. Pojawi się małe
rondo, deptak, przesunięty
zostanie pomnik Adama Mickiewicza. Do tego nowe perony
tramwajowe, zatoki autobusowe, zjazdy, chodniki, ścieżka
rowerowa, oświetlenie. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu tramwajowego.
Wykonano rozbudowę jezdni ulicy Myśliborskiej na odcinku od

ronda przy ulicy Słowiańskiej do ronda przy ulicy Chorwackiej
(634 metry). Wybudowano chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizację deszczową wraz z systemem podziemnych zbiorników retencyjnych oraz z osadnikiem i przepompownią.
Modernizacja obiektów sportowych przy ulicy Myśliborskiej. Roboty zostały zakończone i odebrane w październiku. Modernizacja
swoim zakresem obejmowała budowę dwóch boisk treningowych
(o nawierzchni naturalnej oraz syntetycznej) o powierzchni 8.288
m2 każde wraz z ogrodzeniem, nawodnieniem, odwodnieniem
a także budową zbiornika retencyjnego. Na ukończeniu jest doświetlenie boiska trawiastego.
W grudniu nastąpił odbiór końcowy robót budowlanych na
ulicy Staszica. W ramach zadania wykonano przebudowę
nawierzchni jezdni z wymianą
krawężników o pow. ok. 2.799
m2, przebudowę zatoki autobusowej, budowę nowych i przebudowę istniejących miejsc
postojowych,
przebudowę
chodników o dł. ok. 270 m oraz
budowę ścieżki rowerowej o dł.
ok. 400 m.
Przebudowa ulicy Okrzei była
finansowana w całości ze środków miasta. Zakres inwestycji
obejmował wykonanie nowej
nawierzchni jezdni, nowych
chodników i zjazdów, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz
budowę sieci wodociągowej.
W ramach termomodernizacji
obiektów użyteczności publicznej prace prowadzono w Szkole
Podstawowej nr 13 (docieplono
ściany i dachy budynku, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne,
zmodernizowano
instalację
c.o. i c.w.u.) oraz w IV Liceum
Ogólnokształcącym (w ramach
której poza robotami termomodernizacyjnymi prowadzono również prace renowacyjne
zgodnie z wytycznymi konserwatora).
Ulica Sulęcińska jest przebudowywana na odcinku o długości
około 1.350 m od ul. Zuchów
do granicy miasta - od strony
Łagodzina. Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zostaną wybudowane trzy skrzyżowania: przy ul. Osadniczej,
przy ul. Junackiej i przy ul. Zuchów oraz zostaną wybudowane chodniki.
Projekt zakłada kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje przy ul. Dobrej. W ramach robót budowlanych wykonana została droga wewnętrzna o nawierzchni utwar-
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dzonej, instalacja oświetleniowa drogi, kanalizacja sanitarna, sieć
wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych
z osadnikami.
W październiku 2018 r. dopiero piąte postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego
zostało rozstrzygnięte. Wykonawca rozpoczął roboty, planowany
termin zakończenia 30.11.2019 r.

Fot. Daniel Adamski

Trwa przebudowa ulicy Gwiaździstej. Od marca prowadzono prace na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słoneczną do skrzyżowania z ulicą Olimpijską. W ramach zadania przebudowano jezdnie,
chodniki, zjazdy, parkingi, przebudowano sieć wodociągową i sieć
kanalizacji deszczowej, zamontowano 34 słupy oświetleniowe oraz
przebudowano gazociąg.
W ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta wzdłuż
rzeki Kłodawki powstaje ciąg pieszo-rowerowy. Zagospodarowane
zostaną także wybrane podwórka, a brzegi rzeczki połączyło pięć
nowych kładek.
W celu zagospodarowania wód opadowych na tzw. placu cyrkowym rozpoczęto budowę zbiornika retencyjnego oraz szaletu publicznego z układem podczyszczania i gromadzenia wód opadowych. Planowany termin zakończenia robót to sierpień 2019 roku.

Fot. Bartłomiej Nowosielski x 6

Do największych przedsięwzięć inwestycyjnych w 2019 roku należeć będzie kontynuacja realizacji następujących projektów: System
zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp., Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej, Modernizacja wschodniego wylotu
DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do
granic miasta, Centrum Edukacji Zawodowej oraz Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. - Etap I.
Na te zadania w budżecie na rok 2019 zaplanowano środki w wysokości ponad 207 mln złotych.
Alicja Kajder-Pussty / Wydział Inwestycji
Dariusz Wieczorek / Wydział Promocji i Informacji

ZIT - WSPÓLNE DZIAŁANIA, WSPÓLNE EFEKTY
Gorzów Wlkp. jest w czołówce miast wojewódzkich w Polsce pod względem wykorzystania środków
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Na dzień 12 grudnia 2018 r. ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego (ZIT MOF GW), to już:
43 ZŁOŻONE PROJEKTY NA 169.285.199,48 ZŁ wartości dofinansowania, w tym wkład UE: 163.522.749,99 zł
(poziom wdrażania: 76,63 %), z czego
40 PODPISANYCH UMÓW NA 159.541.832,44 ZŁ, w tym wkład UE: 154.071.871,83 zł (poziom wdrażania72,20 %)
Wartość alokacji ZIT MOF GW wynosi: 49.724.036,00 euro, tj.: 213.395.672,89 zł (kurs € na grudzień 2018 r. : 4,2916 zł).
Tereny inwestycyjne, ścieżki rowerowe, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, inwestycja w zasoby kultury, projekty
edukacyjne to część z obszarów, w których obecnie dzięki ZIT dokonują się zmiany w Gorzowie oraz w gminach MOF GW. Z projektami, które do tej pory otrzymały dofinansowanie, można zapoznać się w broszurze „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. WSPÓLNE DZIAŁANIA - WSPÓLNE EFEKTY”, która dostępna jest w wersji elektronicznej
na stronie miejskiej w zakładce ZIT MOF GW/ Szkolenia, konferencje, promocja. Zachęcamy do lektury.
Marta Balik / Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
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BUDŻET NA 2019 R. PRZYJĘTY
Inwestycje na poziomie 343,5 mln zł, dochody
823,5 mln zł, a wydatki ok. 956,1 mln zł - gorzowscy radni uchwalili budżet na 2019 r., przedłożony
przez prezydenta miasta.
Na sesji za przyjęciem projektu budżetu opowiedziało się 23 radnych, nikt nie był przeciw. Dwóch radnych było nieobecnych.
Fot. Bartłomiej Nowosielski

Do największych przedsięwzięć inwestycyjnych w przyszłym roku
należeć będzie kontynuacja realizacji następujących projektów:

SYSTEM ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU
MIEJSKIEGO W GORZOWIE WLKP.,
PRZEBUDOWA ULICY KOSTRZYŃSKIEJ,
MODERNIZACJA WSCHODNIEGO WYLOTU DK NR
22 W GORZOWIE WLKP. NA ODCINKU OD RONDA
SYBIRAKÓW DO GRANIC MIASTA,
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH NA
TERENIE MIASTA GORZOWA WLKP. - ETAP I.
W budżecie na rok 2019 zaplanowano na te zadania środki w wysokości ponad 207 mln złotych.
W 2019 r. dochody miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych
oraz pozostałych dochodów wyniosą 154 mln zł. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, czyli PIT i CIT,
to 174,3 mln zł. Subwencja ogólna wyniesie 178 mln zł, a 143 mln
zł mają stanowić dotacje i środki nie podlegające zwrotowi. W ramach wsparcia z UE i budżetu państwa magistrat spodziewa się
136,7 mln zł, a dochody z gospodarowania majątkiem będą wynosić 37 mln zł.
Największą pozycją po stronie wydatków miasta jest oświata i edukacja, na którą planuje się wydać ponad 253,5 mln zł. Drugą co do
wielkości pozycją są zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rodziny. W przyszłym roku pochłoną one 168,8 mln
zł, z tego 54,4 mln zł to dotacja z budżetu państwa na świadczenia
500 plus.
Na gospodarkę komunalną Gorzów wyda w przyszłym roku 29,6
mln zł, na administrację 46,7 mln zł, w tym 591 tys. zł na zadania
zlecone. Na kulturę zapisano 16,7 mln zł, a na sport i turystykę
11,6 mln zł. Na budżet obywatelski zarezerwowano 6,18 mln zł.
Miasto zakłada, że na koniec przyszłego roku jego dług wyniesie
ok. 238,5 mln zł, co będzie stanowić 28,96 proc. dochodów ogółem. Planowany deficyt na poziomie 132,7 mln zł ma częściowo
zostać pokryty z kredytu w wysokości 101,9 mln zł.
W 2019 r. budżet Gorzowa będzie wyższy niż w 2018 r., w którym
wydatki wyjściowo określono na ok. 864,6 mln zł, a dochody na
ok. 763,5 mln zł. Nakłady na inwestycje wzrosną o 18 proc., czyli
będą o 51,6 mln zł wyższe niż były w 2018 r., kiedy określono je na
291,9 mln zł.

WIĘCEJ ŚRODKÓW
NA POTRZEBY
INWESTYCJI

Miasto otrzymało pożyczkę. Umowa kredytowa
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym została
sfinalizowana 3 grudnia 2018r. Pieniądze mają pokryć potrzeby inwestycyjne w najbliższych latach.
Na zaciągnięcie 200-milionowego kredytu jeszcze w listopadzie
zgodzili się radni Rady Miasta. Pożyczki udzieli Europejski Bank
Inwestycyjny. To bank, którego właścicielami są państwa członkowskie UE. Ma on na celu:
- zwiększać potencjał europejski w zakresie zatrudnienia i wzrostu
gospodarczego
- wspierać działania w dziedzinie klimatu
- wspierać politykę unijną poza granicami UE
Możliwość kredytu w tym banku to, zdaniem prezydenta Gorzowa
Jacka Wójcickiego, dobry sygnał o stanie miejskich finansów. – EBI
daje pieniądze stabilnym, silnym samorządom. Cieszymy się więc
z tego. Gorzów za mojego poprzednika dwukrotnie ubiegał się
o ten kredyt, my dostaliśmy pozytywną opinię – mówi prezydent.
Obecnie miasto jest zadłużone na ok. 114 mln zł. Po uzyskaniu
kredytu to zadłużenie będzie wynosić ok. 300 mln zł.
Pieniądze są miastu potrzebne na wkład własny do obecnych
i przyszłych projektów realizowanych z funduszy europejskich.
To kontynuacja przebudowy systemu komunikacyjnego, w tym
budowa centrum przesiadkowego czy nowej linii tramwajowej
na Górczyn, ale też m.in. budowa Centrum Edukacji Zawodowej
i Biznesu, czy nawet hali sportowej. Na początku roku prezydent
ma przedstawić zmodyfikowany Wieloletni Plan Inwestycyjny.
Pierwszą transzę miasto otrzyma jeszcze w tym roku. Kredyt jest
udzielony na 25 lat, a jego miesięczne oprocentowanie składa się ze
stawki Wibor 3M oraz marży 0,362 proc.
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ZMIANY !!! OD 1 STYCZNIA TAŃSZY BILET
MZK TYLKO Z KARTĄ MIESZKAŃCA

Od 1 stycznia 2019 r. każdy uczeń, który będzie chciał skorzystać z ulgi na przejazdy komunikacją miejską w Gorzowie, oprócz ważnego biletu miesięcznego, powinien mieć przy sobie również ważną Kartę
Mieszkańca.
Od nowego roku ze zniżek na zakup biletów miesięcznych ulgowych w cenie 29 zł będą mogli korzystać mieszkańcy Gorzowa:
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych, publicznych lub niepublicznych
o uprawnieniach szkoły publicznej, studenci szkół wyższych (nie
dłużej niż do ukończenia 25 roku życia) na podstawie Gorzowskiej Karty Mieszkańca oraz legitymacji szkolnej lub legitymacji
studenckiej.
Do końca 2018 roku, aby zakupić bilet w obniżonej cenie wystarczyło posiadać ważną legitymację szkolną. To tymczasowe rozwiązanie miało usprawnić proces wydawania kart, bez zbędnych kolejek. Jednak zgodnie z regulaminem, od 1 stycznia wyłącznie ważny
dokument będzie uprawniał do korzystania z ulg.

KTO JEST UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA KARTY?
Do otrzymania Karty uprawnione są osoby, które:
- rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie
skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego, ze wskazaniem Gorzowa Wielkopolskiego jako miejsca swego zamieszkania, bez względu na to, czy
osiągają dochód,
- rozliczają w mieście Gorzowie Wielkopolskim podatek rolny
z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie miasta,
- a także dzieci własne tych osób oraz pozostające pod ich opieką
prawną, do ukończenia przez nie 18 roku życia, zaś kontynuujące naukę - do ukończenia 25 roku życia oraz dzieci przebywające
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

NOWI PARTNERZY I ZNIŻKI
DLA MIESZKAŃCÓW
Nasze lokalne programy - Karta Seniora, Gorzowska Karta Mieszkańca oraz Gorzowska Karta Dużej Rodziny wzbogaciły się
o nowe punkty oferujące rabaty i zniżki.
Poniżej zamieszczamy wykaz nowych firm wspierających programy naszego
miasta.
1. „ŚWIAT KWIATÓW” Marcin Sikora – 5% rabatu na cały asortyment sklepu
internetowego dla posiadaczy: Gorzowskiej Karty Mieszkańca, Karty Seniora i Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny.
2. „Zaprogramowani” Olga Konaszczuk – 5% zniżki na warsztaty programowania dla dzieci i młodzieży,
dla dowolnej liczby dzieci w obrębie rodziny dla posiadaczy Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny.
3. Cukiernia „Marcello” – 10% zniżki na zakup ciasta sprzedawanego na wagę, 5% zniżki na zakup lodów gałkowych, 5%
zniżki na zakup tortów dla posiadaczy Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny.
4. „MC KWADRAT A. Kisza, S. Kisza, B. Kowalik” s.c. – 5% rabatu na cały asortyment dla posiadaczy Gorzowskiej Kary Mieszkańca.
5. „Zakład Optyczny” Halina Kowalczyk – 10% rabatu na zakup okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych, zniżki nie łączą się z promocjami dla posiadaczy Gorzowskiej Karty Mieszkańca oraz Karty Seniora.
6. „Akademia Nauki” Marcin Matusik – 5% rabatu na wszystkie kursy organizowane przez „Akademię Nauki” Marcin Matusik dla posiadaczy Gorzowskiej Karty Mieszkańca oraz Karty Seniora.
7. „PROGRESS OPTYK” Wojciech Nawrocki – 15% zniżki na wszystkie oprawki okularowe, 10% zniżki na okulary przeciwsłoneczne,
bezpłatne badanie wzroku – przy zakupie okularów korekcyjnych dla posiadaczy Gorzowskiej Karty Mieszkańca oraz Karty Seniora.
8. „ZIELONE ZOO” Tomasz Dobies – 10% zniżki na zakup zwierząt, poza akwarystyką, dla posiadaczy Gorzowskiej Karty Mieszkańca
oraz Karty Seniora.
9. „PRACOWNIA TORTÓW ARTYSTYCZNYCH” Tamara Wolańska – 10% zniżki na torty, babeczki dla posiadaczy Gorzowskiej Karty
Dużej Rodziny.
10. „OPTYK Dorota Białowąs” – bezpłatne badanie ostrości wzroku, 10% zniżki na okulary korekcyjne lub przeciwsłoneczne dla posiadaczy Gorzowskiej Karty Mieszkańca oraz Karty Seniora. Natomiast dla posiadaczy Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny – bezpłatne
badanie ostrości wzroku (od 7 lat), 15% zniżki na okulary korekcyjne (oprawki + soczewki), 15% rabatu na okulary przeciwsłoneczne.
Ul. Piłsudskiego 46 D w Gorzowie Wielkopolskim.
Violetta Rutkowska / Wydział Spraw Społecznych

Fot. Daniel Adamski x 7
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Fot. Daniel Adamski

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Zapraszamy na krótką fotorelację z tego okresu.

Fot. Łukasz Kulczyński

Mimo braku śniegu, jak co roku miasto opanowała gorąca
świąteczna atmosfera. Przez cały grudzień odbywały się bożonarodzeniowe eventy. Wspólne ubieranie choinek, spotkanie
z Mikołajem, Wigilia Narodów, Bożonarodzeniowy Jarmark,
czy Miejska Wigilia, to tylko kilka z wielu atrakcji, jakie połączyły gorzowian w tym świątecznym czasie.

Fot. Daniel Adamski
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DYŻURY
RADNYCH

Dyżury przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego odbywać się będą we
wtorki w godz. 15.30-16.30 w gab. 217
w Urzędzie Miasta przy ul. Sikorskiego
3-4, tel. 95 7355 510
Przewodniczący
Jan Kaczanowski
Gorzów Plus
15 stycznia 2019
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 608 077 756
Wiceprzewodniczący
Krzysztof Kochanowski
#kochamGORZOW
29 stycznia 2019
e-mail: k.kochanowski76@gmail.com
tel. 696 428 918
Sebastian Pieńkowski
Prawo i Sprawiedliwość
22 stycznia 2019
e-mail: sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349
Jerzy Sobolewski
Koalicja Obywatelska
8 stycznia 2019
e-mail: jerzysobolewski@interia.pl
tel. 600 248 981
Okręg nr 1
Piotr Paluch
Gorzów Plus
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: p.paluch@stalgorzow.pl
tel. 502 047 414
Patryk Broszko
Gorzów Plus
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: patryk.broszko@gmail.com
tel. 602 404 777
Alicja Burdzińska
Prawo i Sprawiedliwość
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: a.burdzińska1@wp.pl
tel. 502 750 563
Radosław Wróblewski
Koalicja Obywatelska
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: rwroblewski12@gmail.com
Albert Madej
Gorzów Plus
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: albert.madej@wp.pl
tel. 95 73 55 544
Okręg nr 2
Halina Kunicka
Koalicja Obywatelska
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: halinakunicka@tlen.pl
tel. 605 601 879
Marta Bejnar-Bejnarowicz
Kocham Gorzów
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: rada.gorzow@gmail.com
tel. 601 940 121
Maria Surmacz
Prawo i Sprawiedliwość
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: mes.2008@wp.pl
tel. 601 175 531

styczeń 2019

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

Fot. Łukasz Kulczyński
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6 stycznia 2019 r. o 14.00 przy Filharmonii Gorzowskiej rozpocznie się V Orszak Trzech Króli. Stąd ulicami miasta wyruszy on do „Gorzowskiego Betlejem” na placu Grunwaldzkim (ulice Warszawska – Jagiełły – Chrobrego – Mieszka I).
O godz. 15.00 Trzej Królowie wraz z Orszakiem oddadzą pokłon Dzieciątku Jezus i złożą dary.
Jezusowi w Gorzowskim Betlejem pokłonią się również nasi aktorzy, jako: Jan Paweł II (przejazd w Orszaku w „papamobile”) – rocznica I pielgrzymki do Polski w 1979 r.; Józef Piłsudski,
Tadeusz Kościuszko, Wincenty Witos, Roman Dmowski i Wojciech Korfanty – kontynuacja
tematu odzyskania niepodległości.
Na godzinę 16.00 zaplanowano zakończenie.

W PROGRAMIE M. IN.
- Proboszcz parafii katedralnej odczyta fragment Pisma Św. dotyczący narodzin Jezusa
- na znak Prezydenta Miasta Trzej Królowie ze świtą
orszakową ruszą do Gorzowskiego Betlejem
- wspólne śpiewanie kolęd z Biskupem Diecezjalnym, Prezydentem Miasta, Wojewodą, Minister
Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Przewodniczącym Rady Miasta, radnymi, parlamentarzystami
i mieszkańcami
- spotkanie z Herodem i jego dworem
- pokłon Trzech Króli i złożenie darów
- uczczenie odzyskania niepodległości przez Polskę
poprzez udział w Orszaku symboli walk niepodległościowych: Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego
i Romana Dmowskiego
- uczczenie pamięci św. Jana Pawła II w rocznicę
Jego I pielgrzymki do Polski w 1979 r.
- zakończenie Orszaku słowem Biskupa Diecezjalnego i Wojewody Lubuskiego
W Orszaku Trzech Króli wezmą udział m. in. gorzowscy żużlowcy, kadeci klas wojskowych,
grupa rekonstrukcyjna, pszczelarze i myśliwi (obie grupy z pocztami sztandarowymi) oraz
królowie na koniach. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – JE ks. Tadeusz Lityński, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
– Elżbieta Rafalska, Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak oraz Prezydent Miasta Gorzowa
Wlkp. – Jacek Wójcicki.
Barbara Fajfer
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DYŻURY
RADNYCH
Marcin Kurczyna
Gorzów Plus
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: marcin.kurczyna@wp.pl
tel. 502 154 433
Paulina Szymotowicz
Koalicja Obywatelska
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: p.szymotowicz@gmail.com
Okręg nr 3
Tomasz Rafalski
Prawo i Sprawiedliwość
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: t_rafalski@wp.pl
tel. 530 760 618
Jerzy Synowiec
#kochamGORZOW
codziennie w godz. 15 – 16
w Kancelarii Prawnej ul. Szkolna 4
e-mail: adwokaci@blink.pl
tel. 601 773 887
Anna Kozak
Koalicja Obywatelska
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: a.kozak13@interia.pl
Jacek Sterżeń
Gorzów Plus
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: j.sterzen@wp.pl
Okręg nr 4
Robert Anacki
Prawo i Sprawiedliwość
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: robert.anacki@gmail.com
Oskar Serpina
Gorzów Plus
po uprzednim ustaleniu terminu
tel. 531 916 321
e-mail: oskser@wp.pl
Tomasz Manikowski
Gorzów Plus
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: tomaszmanikowski@gazeta.pl
tel. 513 730 546
Okręg nr 5
Robert Surowiec
Koalicja Obywatelska
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: surowiec.robert@gmail.com
tel. 95 73 55 540
Grażyna Wojciechowska
Gorzów Plus
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: wojciechowskagrazyna@wp.pl
tel. 604 239 387
Piotr Wilczewski
Koalicja Obywatelska
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: p.k.wilczewski@gmail.com
Przemysław Granat
Gorzów Plus
po uprzednim ustaleniu terminu
e-mail: pgranat@rada.gorzow.pl

Początek roku to czas na nowe wyzwania. Może warto zmienić coś
w najbliższej okolicy? Wystarczy wziąć udział w ósmej edycji budżetu
obywatelskiego.
Jeśli na osiedlu należy coś zmienić, to wszystko tak naprawdę może zależeć od Ciebie! Wystarczy swój pomysł zgłosić do Budżetu Obywatelskiego 2020. O tym, że warto spróbować,
świadczy ponad 80 pomysłów mieszkańców zrealizowanych do tej pory.
Tegoroczna edycja, ze względu na nowe przepisy o budżecie obywatelskim, będzie wyglądała
trochę inaczej. O szczegółach całej procedury, jak i o planowanym naborze wniosków, będziemy szczegółowo informować od 21 stycznia br., m.in. na www.gorzow.pl w zakładce Dialog
Społeczny oraz na profilu FB Przystań na konsultacje.
Zanim to jednak nastąpi, warto już teraz pomyśleć, jak zmienić swoją najbliższą okolicę.
Omówić to z sąsiadami, zyskując tym samym sprzymierzeńców we wspólnej akcji. W razie
jakichkolwiek pytań można skontaktować się telefonicznie pod numerem 95 7355 591.

Fot. Anna Zaleska

Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

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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Ola Kordacz i Anna Smolak

Nowych ciekawych inwestycji, rozwoju,
pogody ducha, imprez i dobrej zabawy!

Ryszard Czyż

Grzegorz Jabłoński

Sukcesów w życiu prywatnym
i zawodowym, zdrowia i spełnienia marzeń!

Barbara Dudziak

Życzę Gorzowianom wszystkiego najlepszego,
zdrowia, powodzenia w życiu osobistym
i zawodowym. Aby Gorzów dalej się rozwijał,
piękniał i zadowalał mieszkańców.

W Nowym 2019 Roku życzę wszystkiego, co najlepsze,
oby Nowy Rok był lepszy od minionego
i wszystkim przyniósł spełnienie marzeń.

Anna Skrzypnik

Marcin Kawczyński

Zdrowia, humoru, wytrwałości, cierpliwości
w remontach naszego miasta.
Spełnienia marzeń i wszystkiego najlepszego
w Nowym 2019 Roku.

Szczęście jest ulotne i trzeba je
nieustannie dokarmiać, życzę więc
wytrwałości w realizacji postanowień,
które uczynią Wasze życie lepszym.

Szczęśliwego Nowego Roku

019
Marianna Hołodniak

Spełnienia wszystkich marzeń,
by Gorzów cieszył i zmieniał się na lepsze,
by jak najwięcej osób odwiedzało i chciało
poznawać nasze miasto!

Estera Kurz

Życzę Wszystkim pięknego Nowego Roku, by zaskakiwał,
ale tylko pozytywnie, by był korzystny zarówno pod
względem prywatnym, jak i zawodowym, dając szansę
na spełnienie marzeń! Byśmy w ciągłym pędzie życia
codziennego nie zapomnieli o najbliższych, bo to oni mają
największe znaczenie!

Wanda Chodaków

Szczęścia, zdrowia i radości.
Aby wszyscy mieszkańcy naszego miasta
byli dla siebie mili
i wyrozumiali, a otaczający nas świat
będzie piękniejszy.

Wiesław Sawicki

Dużo uśmiechu, radości, żeby wszystkie marzenia
związane z miastem zrealizowały się, by każdy mógł
skorzystać z uroków jazdy tramwajem. By mieszkańcy
korzystali i cieszyli się z nowopowstałej infrastruktury
wypoczynkowo-rekreacyjnej.

Paulina Głowacka i Magda Kowalska

Dużo pomyślności, miłości
i słodkości na Nowy Rok, aby był jeszcze lepszy
niż poprzedni!

Zenon Pajdowski

Na przyszły rok życzę przyjaznego
i przejezdnego Gorzowa.

