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Dyżury przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
odbywają się we wtorki w godz. 15.30-16.30 w pokoju 217 

w Urzędzie Miasta ul. Sikorskiego 3-4, tel. 95 73 55 510

Spotkania radnych z mieszkańcami 
odbywają się w pokoju 219 w Urzędzie Miasta ul. Sikorskiego 3-4.

Szczegółowe informacje dotyczące dyżurów radnych znajdują się na stronie gorzow.pl 
w zakładce Rada Miasta oraz w Biurze Rady Miasta nr tel. 95 73 55 544.

Dookoła (ś)fiata
Wielu tylko marzy, żeby objechać świat, oni zdecydowali się wyruszyć 
w podróż życia. Gorzowianin Paweł z żoną Joasią okrążają Ziemię „du-
żym fiatem” - Polskim Fiatem 125 p. - Dla nas ta podróż jest dowodem 
na to, że różnorodność świata i kultur jest wspaniała i prawdziwa, gdy 
można ją podziwiać w jej naturalnym otoczeniu, w miejscu, gdzie rodziła 
się przez setki lat – uważa Paweł Poterski.
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To nie pierwsza Wasza podróż. Jak zrodziła się idea okrążenia 
Fiatem globu i jak długa to trasa? 

Już wcześniej było kilka wypraw „dużym fiatem” w ramach projek-
tu dookolafiata, m.in do Stambułu, na Bałkany, czy do Norwegii. 
Ale żadna z nich nie przekroczyła nawet sześciu tysięcy kilometrów 
i granic Europy. Zawsze jednak mieliśmy w głowie, by zrealizować 
nasze największe marzenie - podróż dookoła świata. Miało ono 
łączyć nasze dwie pasje - podróże i motoryzację. Choć to drugie 
to raczej tylko pasja Pawła. Poza tym nieco więcej emocji dodawał 
fakt, że jeżeli nam się uda, to będzie-
my pierwszymi, którzy polskim sa-
mochodem objechali świat dookoła. 
Trasa, którą ostatecznie wybraliśmy, 
nie jest najłatwiejsza, ani najkrótsza. 
Ruszyliśmy szlakiem południowym 
przez Azję - Bałkany, Turcję, Iran do 
Pakistanu, a dalej do Indii, Nepalu 
i do Azji południowo-wschodniej. 
Po przejechaniu Myanmaru, Laosu, 
Kambodży, Tajlandii i Malezji wpa-
kowaliśmy auto w kontener i teraz 
jest już w Kanadzie. Planujemy, że 
po pokonaniu Ameryki Północnej i 
dalej Europy przebieg Fiata wzrośnie 
o czterdzieści tysięcy kilometrów.

W jaki sposób udało się to wszyst-
ko zorganizować? Czy długo trwały 
przygotowania do tej eskapady i na 
czym polegały? 

Wbrew pozorom jest łatwiej, niż by 
mogło się wydawać, ale też nie było 
tak, że wstaliśmy pewnego dnia, od-
paliliśmy auto i ruszyliśmy. O wypra-
wie myśleliśmy od wielu lat, ale wła-
ściwie przygotowania trwały ok. trzy 
miesiące, z czego trzy tygodnie zajął 
remont auta. Ze starego Fiata, któ-
rego miałem prawie pięć lat, zostały 
fotele i karoseria. Reszta to nowe czę-
ści. Nie można było ryzykować, że na 
środku Pakistanu coś nam padnie. Dzięki pomocy mechaników 
- Mariusza i Grzegorza, udało się auto przygotować doskonale. 
Asia zajęła się wizami, szczepieniami, ubezpieczeniami i wyrobie-
niem dokumentów potrzebnych do każdego kraju. To też zajęło 
sporo czasu i środków. Zanim przekręciliśmy kluczyk i ruszyliśmy 
w drogę, wydatki już przekroczyły 25 tys. złotych, a przecież auto 
i tak było w dobrym stanie. Niestety, wyprawa samochodem jest 
znacznie droższa, niż samolotem.

W jaki sposób wybraliście trasę podróży, czy jest ściśle zaplano-
wana, czy pozwalacie sobie na spontaniczność? 

Przy wyprawie na rok i przez tyle krajów nie da się zaplanować 
wszystkiego co do dnia. Zresztą to by psuło cały urok wyjazdu au-
tem. Największą zaletą, poza tym, że prawie nie mamy ograniczeń 
w zakupie pamiątek, bo miejsca jest sporo, jest to, że jesteśmy ela-
styczni i jak gdzieś chcemy zjechać, to to robimy, a jak nam się 
bardzo podoba w danym miejscu, to zostajemy dłużej. Ale oczy-
wiście szkic trasy był zaplanowany, co do miast i atrakcji, nie zaś 
tras czy dróg.

Czy małżeństwo jeżdżące oldskulowym Fiatem po świecie bu-
dzi zdziwienie?

My to chyba raczej zdziwienia nie budzimy, prędzej nasze auto. 
Wiele osób jeździ samochodem po świecie. Więcej niż by mogło 
nam się wydawać. Ale o dziwo większe zainteresowanie budzili-
śmy u lokalnych mieszkańców niż u spotkanych Polaków. 

Najbardziej ekstremalna sytuacja z podróży? 

Wydaje się, że oprócz Indii, gdzie spotkały nas absolutnie najgor-
sze warunki drogowe jakie można sobie wyobrazić, największym 
ekstremum był przejazd przez Pakistan. I nie dlatego, że coś złego 
się nam zdarzyło, ale że prawdopodobieństwo tego, że coś się może 
wydarzyć, było dość spore. Na jeden dzień przed wjazdem nie mo-
gliśmy w ogóle spać. A jak już wjechaliśmy, to każdej nocy spałem 
z paralizatorem i nożem pod ręką. Okazało się, że nie przydały się, 
a ludzie byli bardzo sympatyczni. Jednak potrzeba przejazdu przez 

1800 km w obstawie policyjnej o czymś 
świadczy.

Jakie miejsca już odwiedziliście i które 
z nich najbardziej Was urzekło? 

Odwiedziliśmy już ok. 16 krajów. Trzy 
najlepsze dla nas to Iran - ze względu 
na ludzi i niesamowity klimat bliskow-
schodnich miast, nienaruszonych przez 
setki lat, Tajlandia - jako jeden z tań-
szych krajów, mających do zaoferowania 
tak niesamowite widoki, plażę i jedze-
nie oraz Hongkong. Ten ostatni jest po 
prostu niesamowity pod każdym wzglę-
dem - widoków, plaż, gór, wieżowców i 
przesympatycznych ludzi.

Co się zabiera ze sobą na tak długą wy-
prawę?

Pytanie czego się nie zabiera… Na pew-
no całe wyposażenie do naprawy auta 
plus pewną ilość części zamiennych oraz 
rzeczy kuchenne, bo po drodze często 
sami gotujemy. Poza tym ograniczyli-
śmy się do minimum. Osobistych rzeczy 
mamy tylko po małym plecaku. Wszyst-
ko można kupić po drodze, często w ce-
nach niższych, jak u nas. Zresztą i tak od 
dawna preferujemy minimalizm, zarów-
no w zakupach, jak i tym co mamy. 

Nie byliście w stanie sfinansować ca-
łości przedsięwzięcia, zdecydowaliście 

się na pracę w trakcie podróży? 

Niestety cała wyprawa nieco nas przerosła. Odkładaliśmy pienią-
dze przez długi czas, jednak koszty rosły drastycznie, z dnia na 
dzień, pojawiło się też kilka wcześniej nie planowanych rzeczy. 
Zwłaszcza transport kontenerów kosztować będzie dużo więcej, 
jak miał. Dlatego też cały czas szukamy nowych sponsorów. A póki 
co mamy małą przerwę w Norwegii, by dorobić na pozostałą część 
podróży. Niestety, nie ma nic za darmo i marzenia trzeba okupić 
ciężką pracą.

Czego uczy taka wyprawa? 

Z jednej strony na pewno tego, że ok. 95 % ludzi na świecie jest 
zdecydowanie miłych, otwartych i pomocnych, ale z drugiej, z 
naszego nietypowego samochodowego doświadczenia wynika, że 
wiele narodów czy społeczeństw jest tak drastycznie różnych od 
tego jak my zostaliśmy wychowani, że dla nas wiele rzeczy było 
nie do zaakceptowania. Można to oczywiście nazwać różnicami 
kulturowymi, ale wiele zachowań jest dla nas, ludzi z kręgu kultu-
ry Europy Zachodniej, zaskakujących na tyle, że człowiek się za-
stanawia, czy to się dzieje naprawdę. I zapewne było tak również 
w drugą stronę. Można powiedzieć, że dla nas cała ta podróż jest 
dowodem na to, że różnorodność świata i kultur jest wspaniała i 
prawdziwa, gdy można ją podziwiać w jej naturalnym otoczeniu - 
w miejscu, gdzie rodziła się przez setki lat.

Rozmawiała: Karolina Machnicka

Monster Building, Hongkong

Przygody ekipy dookolafiata.pl możecie śledzić na Facebooku i Instagramie.
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Półkolonie „Wakacje z Muzami” w Muzeum Lubuskim
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00–16.00 w Zespole Willowo-Ogrodowym przy  
ul. Warszawskiej 35. 

Modowy wehikuł czasu— 8-12 lipca  
(zapisy do 1 lipca), wiek uczestników: 8-10 lat

Gry i zabawy z dawnych lat — 15-19 lipca  
(zapisy do 8 lipca), wiek uczestników: 8-12 lat

Śladami fabrykantów z Landsberga— 5-9 sierpnia  
(zapisy do 29 lipca), wiek uczestników: 7-12 lat

Tropiciele starych listów — 26-30 sierpnia  
(zapisy do 19 sierpnia), wiek uczestników: 8-12 lat

Inne propozycje Muzeum Lubuskiego
W dziewczęcym kąciku — dwudniowe zajęcia 

 dla dziewczynek, 23–24 lipca, godz. 10.00–13.00, wiek 
uczestników: 8-12 lat, miejsce: Spichlerz, ul. Fabryczna 1–3

W warsztacie młodego odkrywcy— dwudniowe zajęcia dla 
chłopców, 25–26 lipca, godz. 10.00–13.00, wiek uczestników: 

8-12 lat, miejsce: Spichlerz, ul. Fabryczna 1–3

Muzealna kapsuła czasu— całodniowe zajęcia dla dzieci, 14 
sierpnia, godz. 8.00–16.00, wiek uczestników: 8-12 lat, miejsce: 

Zespół Willowo-Ogrodowy, ul. Warszawska 35 

Muzeum. Lubię to! — dwugodzinne zajęcia przygotowane 
przez pracowników Muzeum, 19-23 sierpnia, godz. 10.00–12.00, 
bez ograniczeń wiekowych, miejsce: Spichlerz, ul. Fabryczna 1–3

Sportowe półkolonie na „Słowiance”
Zajęcia zorganizowane w godz. 8.30 - 15.30 odbywać się będą 
w VIII cyklach

Nauka i doskonalenie pływania, animacje na basenie 
rekreacyjnym, elementy nauki gry w tenisa ziemnego, gra w 
kręgle, wycieczka do Nadleśnictwa Kłodawa, ognisko, „Z Kulturą 
na Ty”, Dzień Wioski Indiańskiej, „Na Szczycie”- Spotkania z 
Gwiazdami sportu i kultury, Spotkania edukacyjne, Pogadanki  
o bezpieczeństwie ( straż pożarna, policja, straż miejska itp.),  
Gry i zabawy sportowe, Zajęcia plastyczne.

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne „Słowianka”, ul. Słowiańska 
14. Zapisy pod nr tel. 95 73 38 509 lub osobiście w pok. nr 116.

Jazda coolturalna – Miejskie Centrum Kultury

11. edycja wakacyjnych otwartych warsztatów artystycznych dla 

dzieci i młodzieży prowadzonych w różnych punktach miasta. 

Zajęcia teatralne, plastyczne oraz taneczne odbywać się będą  

od 1 do 19 lipca, wstęp wolny.

Tydzień I – Kwadratowy zawrót głowy 

Plac Nieznanego Żołnierza / „Kwadrat”

Tydzień II – Słoneczne wariacje na wakacje  

Skwer przy Klubie Kultury MCK Zodiak, ul. Słoneczna 62 a

Tydzień III – Raz, dwa, trzy! Zawarcie to my! 

Park przy ul. Wawrzyniaka / Miejskie Centrum Kultury Zawarcie, 

ul. Wawrzyniaka 66 a

Kolejna edycja Pikników Chopinowskich

14 lipca w Filharmonii Gorzowskiej rozpocznie się cykl 

koncertów plenerowych odbywających się pod hasłem  

„Pikniki Chopinowskie”. W każdą kolejną niedzielę  

do 1 września, znakomici muzycy zagrają na Placu Sztuk. Co 

tydzień od godziny 16 przez około dwie godziny piękne zielone 

tereny wokół Filharmonii zamienią się w miejsce wyjątkowego 

miejskiego pikniku. Jeśli pogoda nie dopisze, koncerty odbędą się 

wewnątrz, w sali koncertowej Filharmonii.  

W każdym przypadku wstęp na wszystkie koncerty  

letnie jest darmowy.

Kino po zmroku! 
28 czerwca, 12, 19, 26 lipca, 9 sierpnia - Seanse filmowe  
dla widzów od lat 15, bezpłatne, w plenerze

W tym sezonie przygotowaliśmy różne gatunki, by uprzyjemnić 
naszym widzom plenerowe spotkania filmowe. Zabierajcie 
znajomych oraz kocyki, krzesełka czy poduchy dla wygody i 
delektujcie się z nami dobrym kinem! Na tych, którzy pojawią się 
jako pierwsi, czekają leżaki! Wszystkie seanse odbywać się będą w 
Parku Wiosny Ludów, czyli popularnym Parku Róż. Zaczynamy 
od godziny 22.00. W razie niesprzyjającej pogody projekcje będą 
przeniesione do sali widowiskowej MCK, ul. Drzymały 26. 

MOS/MCK

WAKACJE



Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107 
Letnia fabryka pasji 

lipiec-sierpień, godz. 11.00 - 13.00 cykl zajęć, warsztatów 
plastycznych, rękodzielniczych, spotkań literacko-animacyjnych 

1-5 lipca Biblioteka Ducha Bajducha - Kraina rozmaitości, 
(Guzikowe krajobrazy, Serwetkowe inspiracje, Na szkle 
malowane) Filia nr 4/ul. Słoneczna 63 

8-12 lipca Biblioteka Reksia - Wycinam, maluję, eksperymentuję 
(Piaskiem malowane, Jadalne obrazy, Papierowe ZOO, Obrazy 
z mikrofalówki, Mleczny wir, Ocean w 3D, Wytwórnia stempli) 
Filia nr 5/ul. Śląska 7 

15-19 lipca Biblioteka Pana Kleks - Artystyczne szaleństwo, 
(Posolone pomysły, Dekoracje marynistyczne, Krepinowe 
kwiaty, Haft matematyczny, Doniczkowy decoupage), Oddział 
Dziecięcy/ul. Sikorskiego 107 

22-26 lipca Borejkowo - Kufer z rękodziełem (Tańcowała igła z 
nitką, Mała ikebana, Szydełkowe cuda, Ecoozdoby, Butelkowy 
decoupage), Filia nr 10/ul. Pomorska 34 

29 lipca – 2 sierpnia, Biblioteka Bolka i Lolka - Aktywnie-
kreatywni, (Sztuka zdobienia, Oczko w prawo-oczko w lewo, 
Mam chusteczkę haftowaną, Porcelanki, Prezenty handmade), 
Filia nr 7/ul. Krasińskiego 10 

5-9 sierpnia, Biblioteka Koszałka Opałka - Takie to ciekawe  
(Gra w klasy, Odkryj w sobie talent, Oto foto, Chodź, pomalujmy 
świat, Nie do poznania), Filia nr 14 / ul. Wróblewskiego 35 

12-16 sierpnia, Biblioteka Wróbelka Elemelka - Magicznie-
artystycznie, (Kreatywne malowanie, Muzyczne inspiracje, 
Twórcze poszukiwania), Filia nr 11/ul. Chełmońskiego 8 

19-23 sierpnia, Biblioteka Plastusia - Pasjonaci są wśród nas, 
(Papierowe czary-mary, Tańczyć każdy może, Chemiczny 
zawrót głowy, Czas na modę, Bal hobbystów), Filia nr 1/ul. 
Kombatantów 2 

26 – 30 sierpnia, Biblioteka Kota Filemona - Zakątek małych 
artystów, (Kropka w kropkę, Bumerang – i będziesz tu wracać, 
Ornament i kolor, Pobawmy się w Klimta), Filia nr 3 / ul. Boh. 
Westerplatte 10 

30 sierpnia, Letnia Fabryka Pasji - Finał Akcji Lato, 
 (gry, zabawy, konkurencje zręcznościowe),  
Filia nr 3 / ul. Boh. Westerplatte 10 

Scena Letnia w „Teatrze im. J. Osterwy” Bezpłatne spektakle dla dzieci:
5 lipca godz. 12.00 „Calineczka” 

12 lipca godz. 12.00 „Pan Brzuchatek” 
19 lipca godz. 12.00 
 „Różowy Kapturek” 

26 lipca godz. 12.00 „Słowik”

Miejski Ośrodek Sztuki– Akcja Lato
Sztuka zabawy - Jaśmina Wójcik + Zoja Wróblewska + Lea 
Wróblewska. Interaktywny plac zabaw przed MOS, stworzony  
we współpracy z najmłodszymi - Czynny przez całe lato  
20.06. – 01.09.2019 / wstęp wolny

Błoto. Szyszki. Liście. Pnie. Piasek. Opony. Palety. Kreda. Asfalt 
Zioła. Kwiaty. Konewka. Wiklina. Ekologia. Uprecykling.  
Natura. Zabawa. Na zewnątrz. Na bosaka. Haptycznie. 

Ciało, zmysły - Justyna Cichońska Warsztaty w ramach cyklu 
„Wakacjoimaginacje” dedykowane dla dzieci i młodzieży  
17-18 lipca, godz. 10.00 - 14.00

Warsztaty tworzenia szablonów na T-shirty – Bartosz Nowak 
Warsztaty w ramach cyklu „Wakacjoimaginacje” dla dzieci  
i młodzieży oraz dorosłych 22 lipca, godz. 10.00 - 14.00  
(grupa 6-12 lat) 26 lipca, godz. 10.00 - 14.00 (grupa 12-99 lat)

Warsztaty artystyczne - Justyna Klimek Warsztaty w ramach 
cyklu „Wakacjoimaginacje” dla dzieci i młodzieży  
23-24 lipca, godz. 10.00 - 14.00

Warsztaty tworzenia gier planszowych - Piotr Milewski, 
Warsztaty w ramach cyklu „Wakacjoimaginacje”  
dla dzieci i młodzieży 25 lipca, godz. 10.00 - 14.00 

W MIEŚCIE

Czytamy Wam – piknik 
- 3, 10, 17, 24 sierpnia 2019 r. godz. 17.00 

Cykl spotkań czytelniczych promujących 
literaturę piękną. W sierpniowe, piątkowe 

popołudnia zapraszamy mieszkańców Gorzowa 
na spotkania czytelnicze, na których zaproszeni 

goście będą czytać fragmenty literatury polskiej i 
obcej. Wstęp wolny

„Bubble Day - dzień baniek mydlanych”
W piątek, 5 lipca w godz. 13.00-19.00 w „Parku Róż” 

odbędzie się „Bubble Day”.  To cykliczna impreza, 
która w tym roku gości w 136 miastach w Polsce. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 
Wszyscy mieszkańcy mogą przyjść i puszczać 

ogromne bańki mydlane !



Piknik z okazji 120-lecia 
tramwajów

Rok 2019 jest niezwykle ważny dla gorzowskich tramwajów; dokładnie 29 lipca 1899 roku, czyli 
120 lat temu, na ulice dawnego Landsberga wyjechał pierwszy elektryczny tramwaj. 
Aby uczcić to ważne dla Gorzowa Wielkopolskiego wydarzenie, Miejski Zakład Komunikacji zaprasza mieszkańców do 
udziału w „Pikniku z okazji 120-lecia tramwajów”, który odbędzie się w sobotę 27 lipca w siedzibie spółki przy ulicy Ko-
strzyńskiej 46. Zobaczyć będzie można najnowsze tramwaje niskopodłogowe Twist, zapoznać ze 120-letnią historią komu-
nikacji tramwajowej w naszym mieście, a także obejrzeć symulację kolizji tramwaju z samochodem osobowym i związaną z 
tym akcję ratunkową.

Marcin Pejski / Rzecznik prasowy MZK

Gorzów świętuje 762 urodziny
Co roku, z okazji przyznania w 1257 roku Gorzowowi praw miejskich, proponujemy miesz-
kańcom różne formy aktywności, aby tę ważną datę uczcić i zaakcentować w kalendarzu mia-
sta. Także w tym roku zaplanowana jest uroczysta sesja Rady Miasta, a na placu Grunwaldz-
kim mieszkańcy wspólnie z prezydentem i zaproszonymi gośćmi uderzą w Dzwon Pokoju.  
Dodatkowo proponujemy świętowanie przez edukację. Ideą kampanii „Co wiesz o swoim mie-
ście?” jest zapoznanie mieszkańców z ciekawostkami dotyczącymi historii miasta, niepubliko-
wanymi dotąd lub nieznanymi powszechnie wśród gorzowian.
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Postępy prac na ulicy Kostrzyńskiej
Obecnie realizowane są prace na odcinkach od ul. Dobrej do węzła S3, na skrzyżowaniu z ul. Dobrą, od 
Kostrzyńskiej w stronę Placu Słonecznego, a także na połówce nasypu drogowego tj. nitce południowej, 
na wysokość Placu Słonecznego oraz ul. Żeglarskiej (Zatorze).
Rozpoczęto także roboty dotyczące budowy nowego wiaduktu kolejowego, a także przebudowę ul. Żeglarskiej. Na tych odcinkach trwają 
prace rozbiórkowe, wykonywane są podbudowy oraz kanalizacja deszczowa. Odcinki zakończone do warstwy ścieralnej lub wiążącej 
udostępniono dla ruchu lokalnego, trwają tutaj roboty wykończeniowe i brukarskie. Zakończono prace związane z kolizjami teletech-
nicznymi oraz ułożeniem nowej linii oświetleniowej.

 Prace torowe tj. wykonanie nowego torowiska tramwajowego zostały ukończone. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie torowiska. Roz-
poczęto także procedurę odbiorową wykonanych prac torowych.

Na Szczecińskiej kolejny etap prac
1 lipca przewiduje się udostępnienie dla ruchu 
południowego pasa jezdni ulicy Szczecińskiej 
(około 235 m), jednocześnie zamknięty zostanie 
pas północny. Nadal zamknięty będzie wyjazd z 
ulicy Mosiężnej. 
Z uwagi na długość modernizowanego odcinka niezbędne jest 
wprowadzenie ruchu wahadłowego, sterowanego za pomocą 
sygnalizacji świetlnej lub przez uprawnione do tego osoby. Bez 
zmian przy ulicy Mosiężnej funkcjonować będzie zastępcza pętla 
dla autobusów MZK. Zachowany zostanie również objazd przez 
ulicę Złotego Smoka do ul. Mosiężnej i KSSSE dla kierowców 
jadących od Baczyny i Gorzowa Wlkp.

Rafał Krajczyński / Miejski Inżynier Ruchu

Skrzyżowanie ul. Kostrzyńskiej i ul. Dobrej ul. Dobra

ul. Kostrzyńska
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25 czerwca, od frezowania nawierzchni (na odcin-
ku od Wału Poprzecznego do pętli autobusowej), 
rozpoczęła się przebudowa ulicy Śląskiej.
Po sfrezowaniu ruch nadal będzie odbywał się po jezdni – zosta-
nie wprowadzone ograniczenie prędkości do 20 km/h, natomiast 
prace będą prowadzone na poboczu i części jezdni oraz wykonana 
zostanie droga technologiczna, umożliwiająca przejazd ze Śląskiej 
w kierunku pola golfowego. 

Po wybudowaniu drogi technologicznej wykonawca rozpocznie 
prace na całej jezdni, a ruch będzie odbywać się po tymczasowej 
drodze. Zakończenie prac na tym odcinku zaplanowano 31 lipca.

Przebudowa Sikorskiego
Trwają roboty brukarskie przy Parku 111 (w kie-
runku ul. Garbary). Na odcinku od ZUS do ul. 
Dworcowej została wykonana stabilizacja. Ułożo-
no płyty torowe, w rejonie ulicy Dworcowej ułożo-
no kruszywo pod mieszankę mineralno-asfaltową.  
Wykonawca zakończył wykonywania chodnika na wysokości 
Urzędu Miasta. Wykonano odcinek jezdni południowej przy ma-
gistracie. Na odcinku od ul. Hawelańskiej do ul. Pionierów zakoń-
czono zabezpieczanie kanalizacji sanitarnej, natomiast na odcinku 
od ul. Hawelańskiej do Chrobrego prace zostały spowolnione de-
cyzją archeologa.

Na odcinku Cichońskiego – Herberta wykonano płyty torowe 
i ułożono szyny. Udostępniono ruch kołowy w obu kierunkach. 
Prace związane z kanalizacją deszczową, sanitarną oraz wodocią-
gową na tym etapie zostały zakończone. Kontynuowane są prace 
brukarskie.

Trwa przebudowa odcinka 
ulicy Piłsudskiego 

Zakres przebudowy ul. Piłsudskiego obejmuje od-
cinek od skrzyżowania z ul. Walczaka do skrzyżo-
wania z al. ks. Andrzejewskiego. Jest to odcinek 
długości około 410 metrów. 
W ramach przebudowy zaprojektowano przebudowę konstrukcji 
nawierzchni jezdni poprzez wykonanie frezowania istniejących 
warstw oraz wykonanie dwóch nowych warstw bitumicznych: 
wiążącej, grubości 6 cm i ścieralnej, grubości 4 cm oraz wymianę 
istniejących krawężników. 

W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia 
postoju TAXI z kostki betonowej oraz zostanie wymieniona na-
wierzchnia chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową. Pla-
nowany termin zakończenia prac to koniec sierpnia br.

Przebudowa ulicy Śląskiej
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ul. Piłsudskiego

ul. Śląska ul. Sikorskiego

ul. Sikorskiego

ul. Sikorskiego
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Ścieżka nad Wartą 
Trwa budowa ok. 700-metrowej ścieżki rowerowej 
wzdłuż Warty, od strony Bulwaru Wschodniego, 
od ulicy Cichońskiego do Teatralnej. Inwestycja 
obejmuje zagospodarowanie terenu i wykonanie 
trasy rowerowej oraz traktu spacerowego z miej-
scami odpoczynku oraz parkingiem dla rowerów. 
Uporządkowanie tego odcinka prawego brzegu planowano od 
dawna. Projekt jest finansowany ze środków unijnych i stanie się 
elementem europejskiego szlaku rowerowego EuroVelo.

Termin zakończenia prac planowany jest na koniec września. Ścieżka rowerowa  
na Piłsudskiego

Trwają prace związane z budową drogi rowerowej 
przy Piłsudskiego/ Roosevelta. 
Obecnie zakończono roboty związane z budową chodników od 
skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Czereśniową do ul. Roosevelta. 

Wykonano także podbudowę pod ścieżkę rowerową. W ramach 
zrealizowanych już robót powstał ciąg pieszy z kostki betonowej o 
długości ok. 1 100 m. W najbliższym czasie nastąpi układanie na-
wierzchni asfaltowej na przygotowanym odcinku drogi rowerowej. 

W następnych etapach prace prowadzone będą na ul. Roosevelta 
(od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego) oraz skrzyżowaniu 
z ul. Żwirową. Planowany czas zakończenia inwestycji to paździer-
nik 2019 r.
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Nowa ścieżka rowerowa
Zakończyła się budowa drogi rowerowej na uli-
cy Fabrycznej, która powstała w ramach Budże-
tu Obywatelskiego. To już kolejny nowy odcinek,  
z którego mogą korzystać cykliści.

Ścieżka nad Wartą

Ścieżka na ul. Fabrycznej

Ścieżka na ul. Piłsudskiego

Ścieżka nad Wartą

Ścieżka nad Wartą
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- W tym roku chcemy zaproponować przedsiębiorcom wspólne spę-
dzanie wieczorów, podczas których będą mieli możliwość poznawa-
nia ciekawych ludzi z obszaru biznesu oraz okazję do podzielenia się 
doświadczeniem. Wzajemne inspirowanie się to sposób, aby jeszcze 
lepiej realizować potrzeby klientów – uważa Jacek Gumowski, dy-
rektor Wydziału Obsługi Inwestora i Biznesu, gospodarz Inspiru-
jących Wieczorów Biznesowych. 

Podczas spotkania przedsiębiorcy mają okazję wysłuchać dwóch 
prelekcji dotyczących zarządzania firmą. Pierwsza ma charakter 
teoretyczny, druga pogłębia temat od strony praktycznej i jest pro-
wadzona przez przedstawicieli gorzowskich firm. 

W maju o swoim doświadczeniu w zakresie nowoczesnych 
praktyk w pozyskiwaniu i pracy z klientem oraz o marketingu 
w pudełku opowiedział Krzysztof Korsak ze Smacznej Diety. W 
czerwcu przedsiębiorcy rozmawiali o kreatywności jako jednej 
z kluczowych kompetencji przyszłości, a państwo Aleksandra 
Mathiesen i Piotr Kozłowski z firmy Lamel Technology opowie-
dzieli o tworzeniu przez niszczenie i o tym, czy kreatywność wy-
maga poświęceń. 

Wieczory kończy, sprzyjająca integracji i nawiązywaniu nowych 
oraz odnawianiu starych kontaktów biznesowych, część nieoficjal-
na – wspólna zabawa sportowa lub warsztaty wzmacniające kom-
petencje menadżerskie.

W majowym i czerwcowym Inspirującym Wieczorze Biznesowym 
wzięło udział około stu przedsiębiorców. Na drugie spotkanie limit 
dostępnych miejsc wyczerpał się wkrótce po ogłoszeniu terminu. 
Kolejny Inspirujący Wieczór Biznesowy odbędzie się 29 sierpnia. 

Katarzyna Korycka / WOB

Inspirujące wieczory biznesowe
W maju i w czerwcu gorzowski Urząd Miasta oraz partnerzy projektu „Wspólna promocja gospodarcza 
Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II” zaprosili przedsiębiorców 
do udziału w nowym cyklu spotkań.
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Inspirujący Wieczór Biznesowy nr 2, Amfiteatr

Inspirujący Wieczór Biznesowy nr 2, Amfiteatr

Inspirujący Wieczór Biznesowy nr 1, Bowling City 
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Stypendia dla uzdolnionych uczniów
18 czerwca, w przeddzień zakończenia roku szkolnego 2018/2019, prezydent Jacek Wójcicki w auli Aka-
demii im. Jakuba z Paradyża wręczył 89. szczególnie uzdolnionym gorzowskim uczniom stypendia na-
ukowe i artystyczne.

- Miasto jest z was dumne. Liczę, że to dopiero początek drogi pełnej 
laurów i że ta nagroda sprawi, że Gorzów będzie wam jeszcze bliższy 
- powiedział Jacek Wójcicki. - Miasto potrzebuje was, waszej mą-

drości. Mam nadzieję, że po studiach podejmiecie pracę w naszym 
mieście – dodał Jan Kaczanowski, przewodniczący Rady Miasta.

Prezydent Wójcicki i przewodniczący Kaczanowski pogratulowa-
li nauczycielom i rodzicom uzdolnionych uczniów, a wszystkim 
gorzowskim uczniom życzyli cudownych, pełnych wrażeń, bardzo 
bezpiecznych wakacji.

W 2019 r. przyznano 89 stypendiów (72 naukowe i 17 artystycz-
nych). Stypendia I stopnia (11 naukowych i jedno artystyczne) 
otrzymali finaliści lub laureaci międzynarodowych olimpiad 
przedmiotowych lub ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, 
zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

Ponadto przyznano 23 stypendia naukowe i dwa artystyczne II 
stopnia, dziewięć naukowych i 11 artystycznych III stopnia oraz 
29 naukowych i trzy artystyczne IV stopnia.

Od roku 1997 stypendiami nagrodzono 1 256 uczniów. Grono 
tych, którzy przynoszą chlubę miastu, teraz powiększyło się do 1 
345 młodych gorzowian.

Bezpieczne wakacje
Uświadamianie młodym ludziom potencjalnych 
zagrożeń związanych z wakacyjnym czasem to za-
danie siódmej już Konferencji Młodzieży „Wakacje 
bez zagrożeń”, która odbyła się w czerwcu w go-
rzowskim amfiteatrze.
 - Uważajcie na siebie, na wszelkie zagrożenia, bo one czyhają. Nie 
bagatelizujcie reguł i przepisów – apelowała radna Grażyna Woj-
ciechowska. - Wakacje to szczególny czas i chcemy, abyście wszyscy 
z nich powrócili cali i zdro-
wi – podkreślał prezydent 
Jacek Wójcicki. W tym 
roku hasłem przewodnim 
konferencji były słowa 
Winstona Churchilla: „Je-
śli idziesz przez piekło, nie 
zatrzymuj się…”. 

Podczas konferencji od-
były się prelekcje po-
święcone problematyce 
uzależnień (narkotyki 
dopalacze, alkohol), prze-
mocy i agresji w cyber-
przestrzeni, a także hejtu 
i nienawiści wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 
Dla uczestników przygo-
towano pokaz akcji ratow-
niczej, połączony z ćwiczeniami praktycznymi oraz prezentację 
sprzętu służb mundurowych i medycznych. 

Wydarzenie po raz kolejny organizowane było przez radną Graży-
nę Wojciechowską, prezesa fundacji ,,Czysta Woda”.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Gorzowa 
oraz wojewoda lubuski.

Zmiany w gorzowskich 
szkołach

W nadchodzącym roku szkolnym nastąpią zmiany 
w funkcjonowaniu gorzowskich placówek oświato-
wych. Likwidacji ulegają m.in. gimnazja: nr 4, 12 i 
19 oraz Gimnazjum Sportowe nr 2. 
III Liceum Ogólnokształcące przeniesiono z Warszawskiej 18 na 
ulicę Estkowskiego 3, a jego siedzibę zajmie Liceum Plastyczne, 

mieszczące się dotychczas na ulicy 
Bema 1. 

Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 3 wyłączono Szkołę Podstawową nr 
17, jej miejsce zajmie Szkoła Podsta-
wowa nr 7.   

Utworzono nowe lokalizacje, gdzie 
będą prowadzone zajęcia dydaktycz-
ne, wychowawcze i opiekuńcze; IV 
Liceum Ogólnokształcące (ul. Est-
kowskiego 13), Technikum nr 5 (ul. 
Pomorska 67), Technikum nr 7 (ul. 
Grobla 9, ul. Grobla 68A), Branżowa 
Szkoła I stopnia nr 5 (ul. Pomorska 
67), Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 
(ul. Grobla 9, ul. Grobla 68A, ul. Po-
morska 67), VII Liceum Mistrzostwa 
Sportowego ( ul. Słowiańska 14, ul. 

Słowiańska 10, ul. Wał Okrężny 32, ul. Fabryczna 177, ul. Fabrycz-
na 3, ul. Chopina 52, ul. Puszkina 31, ul. Mickiewicza 37), Szkoła 
Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 3 z Oddziałami Sporto-
wymi (ul. Słowiańska 14, ul. Słowiańska 10, ul. Wał Okrężny 32, 
ul. Fabryczna 177, ul. Fabryczna 3, ul. Chopina 52, ul. Puszkina 
31, ul,. Mickiewicza 37), II Liceum Ogólnokształcące (ul. Grobla 
68A).

Grażyna Jaśnikowska / Wydział Edukacji

Fo
t. 

K
ar

ol
in

a 
M

ac
hn

ic
ka

Rozdanie stypendiów naukowych i artystycznych, aula AJP
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 Konferencja „Wakacje bez zagrożeń” 2019 
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Decyzje radnych
 Ostatnia przed wakacjami sesja Rady Miasta, która odbyła się 26 czerwca b.r. to ważne decyzje gorzowskich radnych, m.in. w spra-

wie statutu największej instytucji kultury w mieście oraz nazwy centralnego skweru w Gorzowie, do niedawna zwanego skwerem 
przy „dawnym Empiku”. Radni mieli również zdecydować o podwyżkach dla nauczycieli, jednak zgodnie z opinią Komisji Oświaty 
oraz na wniosek klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, ten punkt został zdjęty z obrad, a dyskusja na ten temat została przełożona 
na kolejną sesję.

 Radni stosunkiem 11 głosów za i 7 przeciw zdecydowali o zmianach w statucie Filharmonii Gorzowskiej, które między innymi 
upoważniają Prezydenta Miasta do powołania rady programowej instytucji oraz wprowadzenia do kalendarza imprez wydarzeń 
o charakterze miejskim, organizowanych wspólnie z urzędem miasta. To .m.in inauguracja roku szkolnego, uroczystości z okazji 
urodzin miasta 2 lipca, rozpoczęcie sezonu kulturalnego oraz gala sportu. Według przyjętej przez radnych uchwały, dyrektor FG 
powinien wesprzeć organizatorów powyższych wydarzeń, między innymi poprzez udostepnienie sali oraz niezbędnej obsługi 
technicznej. 

 Sporo głosów w dyskusji pojawiło się również podczas obrad nad nadaniem nazwy skwerowi przy dawnym Empiku. Od teraz to 
skwer „31 Sierpnia 1982 r.” Ta decyzja to element przygotowań do 40. rocznicy obchodów wydarzeń gorzowskich, które przypadną 
w 2022 roku.

Wnioski o świadczenie z programu 
Od 1 lipca 2019 r. będzie można drogą elektroniczną (przez stronę empatia.mrpips.gov.pl, banko-
wość elektroniczną lub portal PUE ZUS) składać wnioski o świadczenie z programów „Rodzina 500+”  
i „Dobry start”. 
Wnioski w formie papierowej można złożyć bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Gorzowskiego 
Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Teatralnej 26 od 1 sierpnia 2019 r. W sierpniu: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 17.00, 
w pozostałych miesiącach w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki w godzinach 7.30 – 16.30, w piątki w 
godzinach 7.30 – 14.30. Dodatkowo od 5 do 31 sierpnia codziennie w godzinach 13.00-18.00 uruchomione będą punkty przyjęcia wnio-
sków w galeriach handlowych Askana i Manhattan (z wyłączeniem dni wolnych od handlu).
Wnioski będzie można składać także korespondencyjnie na adres: Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Dział Świadczeń Rodzinnych 
i Funduszu Alimentacyjnego ul. Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wlkp.

Gabriela Demczyszyn / GCPR
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Tereny inwestycyjne przy ul. Dobrej

Oferta dla małych i 
średnich przedsiębiorców

11 lipca odbędzie się przetarg skierowany do ma-
łych i średnich przedsiębiorców, na zakup kom-
pleksowo uzbrojonych terenów inwestycyjnych w 
atrakcyjnej lokalizacji, przy ulicy Dobrej.
Teren typu greenfield jest zlokalizowany w pobliżu strefy przemy-
słowej, przy węźle drogi ekspresowej S3, w zachodniej części mia-
sta i składa się z kilkunastu działek o powierzchni od 0, 8960 ha do 
4,004 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego teren jest przeznaczony pod usługi biurowe, handlowe, 
transportowe, magazynowe i rzemieślnicze. 

Działki są uzbrojone w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną 
i  deszczową, skomunikowane są drogą wewnętrzną, posiadającą 
oświetlenie drogowe. Inwestycja została zrealizowana dzięki fun-
duszom unijnym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Obsługi Inwestora i 
Biznesu Urzędu Miasta.

Katarzyna Korycka / Miejski Rzecznik Praw Przedsiębiorcy

Sprzedano pierwsze działki 
na osiedlu Leśnym

W czerwcu odbyły się dwa pierwsze przetargi na 
sprzedaż działek budowlanych na osiedlu Leśnym. 
Pięć nieruchomości znalazło już swoich nabywców.
Na siedem działek ogłoszonych do przetargu na dzień 6 czerwca 
br. ustalono nabywców trzech nieruchomości, natomiast w wyni-
ku przetargu w dniu 18 czerwca br. wyłoniono nabywców dwóch 
nieruchomości. Nieruchomości, które poszły pod młotek, to dział-
ki o powierzchni od 1300 m do 1800 m kwadr. 

Kolejne przetargi zaplanowano 5 i 19 września br.
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- To wielkie wyróżnienie, ale również zobowiązanie. Ocena wniosków ludzi z całej Polski, 
o szerokich horyzontach i rozmaitych zainteresowaniach, to ogromne wyzwanie. Liczę, że 
dzięki doświadczeniu sprostam zadaniu, powierzonemu mi przez ministra. Trzymajcie 
kciuki, przede mną kilkadziesiąt godzin ciężkiej pracy – skomentował nowy ekspert.

Bogusław Dziekański jest również członkiem komisji opiniującej oferty złożone w 
otwartym konkursie z zakresu kultury, na zadania realizowane przez gorzowskie organi-
zacje pozarządowe, a od 2018 roku oficjalnym ambasadorem miasta w kampanii wize-
runkowo-tożsamościowej GORZÓW #Stąd Jestem.

Niedawno odbyła się premiera książki „Jedzie Pan Jazz - Edukacja jazzowa i popkultu-
rowa w perspektywie antropologicznej”. To unikalne wydawnictwo opowiada historię 
fenomenu gorzowskiej Małej Akademii Jazzu. Autorami opracowania są Andrzej Biał-
kowski i Wojciech J. Burszta.

Bogusław Dziekański ekspertem ministra 
Gorzowianin Bogusław Dziekański, twórca Małej Akademii Jazzu, miłośnik jazzu, szef Jazz Klubu pod 
Filarami i ambasador miasta w kampanii Gorzów #Stąd Jestem, został ekspertem Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego do spraw związanych z rozpowszechnianiem kultury w roku 2019 oraz stypendiów 
twórczych.

Najwięksi kompozytorzy, kultowe dzieła i spektakularne występy. 
Mijający sezon artystyczny upłynął pod znakiem wielkich nazwisk 
i monumentalnych, również rzadko wykonywanych dzieł. Poza 
genialnymi kompozytorami, gorzowska scena gościła też znako-
mitych solistów, np. pianistów Beatę Bilińską oraz Piotra Palecz-
nego, wiolonczelistę Marcina Zdunika. Orkiestrę prowadzili go-
ścinnie wybitni dyrygenci, m.in. Marek Pijarowski, Jacek Rogala, 
czy Ruben Silva. 

Nie zabrakło również gwiazd muzyki popularnej. Tylko w tym se-
zonie w Filharmonii Gorzowskiej koncertowali m.in. Dawid Pod-
siadło, Kortez, IRA, Paweł Domagała, Mietek Szcześniak, Michał 
Bajor, czy Artur Andrus.

Łącznie od czerwca 2018 roku odbyło się 87 koncertów, w tym 
18 koncertów symfonicznych. Średnia frekwencja wyniosła blisko 
80%. Stałą popularnością cieszą się również projekty edukacyjne. 
W mijającym sezonie odbyły się łącznie 122 zajęcia w cyklach Fil-
harmonia Juniora, Muzyczne Raczkowanie oraz Akademia Muzy-
ki. W sumie wzięło w nich udział ponad 8 tysięcy osób.

Urszula Śliwińska / Rzecznik prasowy Filharmonii Gorzowskiej

Za nami ósmy sezon artystyczny  
w Filharmonii Gorzowskiej

Średnio dziewięć koncertów w miesiącu i blisko 30 tysięcy sprzedanych biletów – tak wygląda statystyka 
wydarzeń w Filharmonii Gorzowskiej w kończącym się sezonie artystycznym. Minione 10 miesięcy obfi-
towało w prawdziwe hity i to nie tylko muzyki klasycznej.
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Bogusław Dziekański

nr 7 / 24414 lipiec 2019



W zawodach wystartowało 298 zawodników i zawodniczek z 51 
krajów.

– Srebrny medal ma wielką wartość, bo po drodze pokonała Wło-
szkę Elizabethę Mijno, zdobywczyni Pucharu Europy i mistrzynię 
świata z Pekinu oraz mistrzynię paraolimpijską z Rio de Janeiro, 
Irankę Zahrę Nemati – poinformował Ryszard Bukański, trener 
Startu Gorzów. 

Dopiero w finale pani Milena uległa Chince Wu, mistrzyni świata 
z 2015 roku i mistrzyni paraolimpijskiej z Londynu.

Tym znakomitym występem gorzowianka wysunęła się na czoło 
światowej listy rankingowej World Archery.

GZSN „START”

Milena Olszewska wicemistrzynią świata 
Najlepsi na świecie łucznicy z niepełnosprawnością rywalizowali w czerwcu w Holandii. Zawodniczka go-
rzowskiego Startu, ambasadorka miasta w kampanii Gorzów #Stąd Jestem, Milena Olszewska w łuku kla-
sycznym kobiet zdobyła tytuł wicemistrzyni świata i uzyskała kwalifikację paraolimpijską do Tokio w 2020.

Eryk Szurko, Adam Roszak i Łukasz Sitarz – to strzelczanie, któ-
rzy przepłynęli w sumie 116 kilometrów w cztery dni. Wszystko 
w ramach akcji promocyjnej „Ku Bałtykowi”, która ma zachęcić 
do uprawiania turystyki kajakowej na trasie Długie-Gorzów-Bał-
tyk. Strzeleccy urzędnicy wypłynęli z Długiego w poniedziałek, 
3 czerwca br., a w czwartkowe popołudnie, 6 czerwca dotarli do 
przystani na gorzowskim bulwarze wschodnim.

W imieniu prezydenta miasta Jacka Wójcickiego w Gorzowie po-
witali ich dyrektor Wydziału Promocji i Informacji Marta Liber-
kowska i dyrektor Wydziału Sportu Piotr Guszpit. Towarzyszył im 
burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder.

- Wasza obecność tutaj jest dowodem na to, że w Warcie jest po-
tencjał zarówno sportowy, z którego od lat korzystamy, ale także 

Finał strzeleckiego spływu kajakowego w Gorzowie
Trzech śmiałków, urzędnicy strzeleckiego magistratu i dyrektor tamtejszego ośrodka kultury, z jeziora 
Lipie w miejscowości Długie przypłynęli do Gorzowa kajakami.

promocyjny i turystyczny - powiedziała Marta Liberkowska. Od 
lat działania kulturalne i rozrywkowe w Gorzowie skupione są wo-
kół rzeki, w przyszłości planujemy również działania o charakterze 
turystycznym, korzystając z partnerstwa lubuskich gmin - dodała.

Kajakarze otrzymali gorzowskie upominki oraz bukiety z balonów 
hasłem kampanii GORZÓW #Stąd Jestem. Przy okazji narodził 
się pomysł, by kolejny spływ zorganizować wspólnie, ze startem w 
Gorzowie i metą na Bałtyku. 

Cel spływu to prezentacja możliwości lubuskich jezior i rzek.  
- Chcieliśmy pokazać, że z plaży w Długiem można dopłynąć do 
Bałtyku malowniczą, atrakcyjną trasą. Zwłaszcza na lubuskim od-
cinku kajak płynie często w pięknym tunelu roślinności, w przej-
rzystej wodzie - podkreślił Eryk Szurko, uczestnik spływu.
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Milena Olszewska

Finał strzeleckiego spływu kajakowego w Gorzowie
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Obywatelskie podsumowanie
Zakończyły się spotkania dyskusyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Mieszkańcy postawili na 
dialog i porozumienie. 

Obywatelski maraton trwał od 21 maja br. do 19 czerwca br. W 12 
spotkaniach uczestniczyły 623 osoby. W przypadku sześciu rejo-
nów: Zamoście, Wieprzyce, Górczyn, Śródmieście/Centrum, Pia-
ski i Staszica oraz kategorii oświatowej mieszkańcy porozumieli 
się, sieciując projekty w jeden pakiet, który gwarantuje zwycięstwo 
w głosowaniu i realizację projektów w przyszłym roku w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2020 (wnioskodawcy pozostałe projekty 
wycofali). Teraz niezależnie od ilości oddanych głosów na jedno 
połączone zadanie, i tak będzie ono zwycięskie. To premia, za to, 
że mieszkańcy zawarli kompromis. W ten sposób gwarancję reali-
zacji ma już 26 zadań. 

 W przypadku pozostałych rejonów (Zakanale, Manhattan, Do-
linki, Osiedle Słoneczne) i kategorii ogólnomiejskiej mieszkańcy 
zdecydowali, że to głosowanie oraz liczba oddanych głosów na 
projekty rozstrzygnie, które zadania przejdą do realizacji. W tym 
przypadku część wnioskodawców skorzystała z możliwości łącze-
nia projektów, tworząc pakiety, które będą rywalizowały z poje-
dynczymi zadaniami. Powszechne głosowanie mieszkańców Go-
rzowa odbędzie się od 9 do 23 września br.

LISTA ZADAŃ, KTÓRE W RAMACH GŁOSOWANIA  
MAJĄ GWARANCJĘ ZWYCIĘSTWA:

Zamoście (27 mieszkańców uczestniczyło w spotkaniu):

Przebudowa ul. Akacjowej – 395.408 zł

Wieprzyce (23 mieszkańców):

1. Połączony projekt za 344.885 zł: Budowa odcinka oświetlenia 
przy odcinku ul. Dolnej - 280.000 zł; Budowa drogi dojazdowej do 
budynków przy ul. Dobrej 14,15,15 d - 29.100 zł; Budowa dojazdu 
do ul. Dobrej wraz z jej uporządkowaniem - 35.785 zł.

Górczyn (45 mieszkańców):

1. Połączony projekt za 399.400 
zł: Remont chodnika przy ul. 
Szwoleżerów - 42.800 zł; Remont 
nawierzchni ul. Wyszyńskiego 
– droga dojazdowa do budyn-
ków nr 132b-144b - 193.600 zł; 
Budowa miejsc parkingowych 
od skrzyżowania z ul. Rataja do 
wjazdu do Panoramy - 163.000 zł.

Śródmieście/Centrum 
(35 mieszkańców):

Połączony projekt za 370.675 zł tj.: Wjazd do posesji przy ul. Dzie-
ci Wrzesińskich 7 – 116.872 zł; Budowa miejsc postojowych przy 
ul. Kosynierów Gdyńskich 30-32 – 190.009 zł; Zagospodarowanie 
podwórka przy ul. Estkowskiego i ul. Moniuszki – 63.794 zł.

Piaski (39 mieszkańców):

Połączony projekt za 400.600 zł tj.: Budowa miejsc parkingowych 
przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 – 107.000 zł; Zestaw urzą-
dzeń do treningu ogólnorozwojowego i biegów przeszkodowych 
przy ścieżce biegowej przy ul. Słowiańskiej – 80.000 zł; Remont 
parkingu przy ul. Kuratowskiej (przy garażach) – 134.000 zł; Fan-
ty za fanty, kino na bojo, dawaj kolego na Cegielskiego – zadanie 
miękkie – 20.000 zł; Budowa chodnika przy ul. Owocowej na od-
cinku od mostku do Przedszkola Kubusia Puchatka – 52.000 zł; 

Próg zwalniający na ul. Ukośnej – 7.600 zł.

Staszica (55 mieszkańców):

Połączony projekt za 396.128 zł: Modernizacja chodnika przy ul. 
Norwida – 214.600 zł; Oświetlenie ścieżki łączącej ul. Ikara z ul. 
Sportową – 82.500 zł; Plac zabaw między budynkami przy ul. Aleje 
Konstytucji 3 Maja, Asnyka, Grottgera – 90.628 zł; Zakup i montaż 
3 ławek przy ul. Sportowej 3a i 3b – 4.500 zł; Zakup i montaż 3 
stojaków rowerowych przy ul. Sportowej 5 – 3.900 zł 

Kategoria oświatowa (38 mieszkańców):

Połączony projekt za 1.148.270 zł: Budowa placu zabaw przy 
Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 107 – 141.870 
zł; Budowa boiska „Stadionowe Piaski” przy Szkole Podstawowej 
nr 21 przy ul. Taczaka 1 – 645.000 zł; Budowa mini boiska przy 
Zespole Szkół Ogrodniczych przy ul. Poznańskiej 23 – 260.000 zł; 
Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy IV Li-
ceum Ogólnokształcącym ul. Kosynierów Gdyńskich 8 – 50.700 
zł; Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy Szkole 
Podstawowej nr 2 przy ul. Zamenhofa 2a – 50.700 zł

 

LISTA ZADAŃ, KTÓRE BĘDĄ WALCZYŁY  
W GŁOSOWANIU:

Zakanale (126 mieszkańców):

1. Połączony projekt za 327.088 zł: Oświetlenie ul. Karnińskiej od-
cinek od nr 1a do nr 3 - 53.100 zł; Budowa drogi asfaltowej przy ul. 
Braci Paździorków - 273.988 zł

2. Przebudowa ul. Zuchów - 402.500 zł

3. Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. 
Cysterskiej - 398.520 zł

4. Budowa chodnika przy ul. 
Krótkiej - 305.129 zł

5. Wykonanie nakładki asfaltowej 
bez odwodnienia przy ul. Kowal-
skiego - 347.854 zł

6. Budowa drogi dojazdowej z 
kostki brukowej przy ul. Strażac-
kiej 106-106c - 401.937 zł

7. Budowa parkingu przy boisku 
sportowym przy ul. Strażackiej - 
361.136 zł.

Manhattan (142 mieszkańców):

1. Połączony projekt za 399.650 zł: Budowa drogi wraz z kanaliza-
cję deszczową przy ul. ul. Bogusławskiego 33-41 - 367.650 zł; Bu-
dowa miejsc parkingowych przy ul. Plac Jana Pawła II - 32.000 zł

2. Połączony projekt za 324.750 zł: Dojazd do garaży przy ul. Pi-
leckiego - 164.850 zł; Budowa małego placu zabaw w Parku Gór-
czyńskim -159.900 zł

3. Połączony projekt za 396.177 zł: Budowa chodnika przy ul. Sta-
rzyńskiego - 83.350 zł; „Zamiast błotnych ostańców – przestrzeń 
dla mieszkańców” - przebudowa odcinka ul. Sosabowskiego – 
312.827 zł

4. Połączony projekt za 395.715 zł: Parking przy ul. Dowgielewi-
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czowej 15-37 - 296.228 zł; Budowa chodnika od ul. Dekerta 44 do 
ul. Janockiego i od ul. Janockiego do Szarych Szeregów - 99.487 zł;

5. Połączony projekt za 379.615 zł: Budowa chodnika przy ul. 
Szmaragdowej – 204.759 zł; Budowa parkingu przy ul. Sosnkow-
skiego 50-56 - 46.856 zł; Montaż latarni ulicznych przy części ul. 
Plac Jana Pawła II - 128.000 zł

6. Remont ścieżek w obrębie fontanny Motylia w Parku Górczyń-
skim - 273.675 zł

7. Remont ul. Batalion Zośka wraz z regulacją miejsc parkingo-
wych - 326.000 zł

8. Oświetlenie odcinka ul. Zielona Kotlina - 379.200 zł

9. Budowa wielofunkcyjnego boiska typu Orlik w Parku Górczyń-
skim – 400.000 zł

10. Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż Dekerta – 380.400 zł

11. Rozbudowa placu zabaw w Parku 750-lecia – 80.073 zł

12. Boisko do koszykówki w Parku 750-lecia – 318.906 zł

13. Park 750-lecia – bezpieczny i czysty – oświetlenie i kosze na 
psie odchody – 351.000 zł

Dolinki (59 mieszkańców):

1. Połączony projekt za 344.574 zł: Przebudowa drogi Głowackie-
go (boczna) od nr 40-66 do nr 54 – 156.421 zł; Remont schodów 
prowadzących na Dolinki – błonia za Filharmonią oraz montaż 3 
latarni – 158.154 zł; Dostosowanie przejść dla pieszych na skrzy-
żowaniu ulic Piłsudskiego i Walczaka, do potrzeb osób niedowi-
dzących – 30.000 zł

2. Połączony projekt za 345.400 zł: Przebudowa i budowa chodni-
ków wraz z przebudową zjazdów w ciągu ul. Żniwnej – 145.000 zł; 
Budowa parkingu przy kompleksie przychodni przy ul. Piłsudskie-
go 1 – 200.400 zł

3. Połączony projekt za 383.100 zł: Przebudowa ul. Warszawskiej 
– dojazd do budynków nr 134-140b wraz z budową oświetlenia – 
221.200 zł; Remont nawierzchni jezdni odcinka ul. Podmiejskiej 
Bocznej – 161.900 zł

4. Połączony projekt za 399.145 zł: Budowa chodnika przy ul. 
Krańcowej 228.573 zł;

„Bezpieczna droga do szkoły” przebudowa chodnika przy ul. 
Okólnej 35 -131.921;

„Bezpieczny chodnik dla seniora” przebudowa chodnika przy ul. 
Okólnej 28 – 26.651 zł;

Synchronizacja sygnalizacji świetlnych przy ul. Pomorskiej – 
12.000 zł.

5. Budowa nakładki asfaltowej przy ul. Wawrowskiej – 263.300 zł.

Osiedle Słoneczne (23 mieszkańców):

1. Połączony projekt za 400.425 zł: Budowa toru rowerowego dla 
dzieci i młodzieży – 114.758 zł; Remont chodnika oraz schodów 
przy ul. Gwiaździstej 20 -22 – 50.520 zł;

Doposażenie „wielopokoleniowej strefy rekreacji przy ul. Słonecz-
nej 96, 86-90, 91-95” – 112.447 zł; Remont drogi i chodnika od 
schodów przy ul. Gwiaździstej 18 do ul. Słonecznej 6 -73.000 zł; 
Stworzenie 10 miejsc parkingowych przy ul. Gwiaździstej – 49.700 
zł. 

2. Połączony projekt za 321.400 zł: Parking na 16 miejsc postojo-
wych przy ul. Gwiaździstej 156.400 zł; 40 miejsc postojowych przy 
ulicy Gwiaździstej -165.000 zł

3. Remont jezdni przy ul. Skarżyńskiego i ul. Gagarina - kwota 
400.400 zł

4. Poprawa bezpieczeństwa przez wykonanie drogi przy ul. Olim-
pijskiej 12-30 – 352.766 zł

5. Rozbudowa sygnalizacji i budowa drogi pieszo-rowerowej przy 
Alei 11 Listopada – etap I - 401.293 zł

6. Przyjazne podwórko przy ul. Słonecznej 56-57 – 92.504 zł.

 

KATEGORIA OGÓLNOMIEJSKA (11 MIESZKAŃCÓW):

Projekty twarde: 

1. Projekt połączony za 161.200 zł: Pojemniki na odchody zwierzę-
ce w mieście - 11.200 zł; Tablica informująca o zanieczyszczeniu 
powietrza – 150.000 zł

2. Rozbudowa skateparku w Parku Kopernika - 520.000 zł 

3. Trasa siedmiu wzgórz - trasa spacerowa Nordic Walking, ścieżka 
rowerowa - 519.546 zł

4. Park Aktywności w Parku Czechówek - 523.980 zł

 

Projekty miękkie:

5. Zawody ekstremalne na skateparku - 50.000 zł

6. Festiwal siatkówki plażowej - 12.000 zł

7. Trener osiedlowy - darmowe zajęcia rekreacyjno-sportowe dla 
mieszkańców - 50.000 zł

8. Smoki pływają po Warcie 2020 - 50.000 zł

Anna Zaleska 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Badania na temat rolnictwa miejskiego 
Gorzów Wlkp. bierze udział w międzynarodowym projekcie 
badawczym, pn. „FEW-meter - zintegrowany model pomiaru 
i usprawnienia miejskiego rolnictwa w kontekście cyrkulacyj-
nego metabolizmu miejskiego”, który ma przybliżyć korzyści 
płynące z rozwoju miejskiego rolnictwa. 
Prezydent miasta do udziału zaprosił prowadzących ogródki przydomowe i zajmujących się ogrodnictwem. Ich zadaniem jest uprawa  
w mieście warzyw (m.in. pomidora, sałaty, pietruszki, marchwi i cukinii). 

Zainteresowane osoby w ciągu dwóch sezonów wegetacyjnych będą uprawiać, obserwować oraz gromadzić dane związane z rozwojem 
roślin, zużyciem energii, wody, stosowanych środków. Ważnym elementem będą zdobyte doświadczenia i wiedza ogrodników.

Założeniem projektu jest wkład w transformację miast w kierunku zrównoważonego rozwoju. Zadanie realizowane będzie w latach  
2018 – 2021.
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Koncert zespołu „Strachy na Lachy”

Piknik Paleontologiczny

Marsz Seniorów

Prezydent Jacek Wójcicki z prowadzącą Dni Gorzowa Sylwią Beech

Orkiestra Dęta Siedlice oraz „Moje córki czarownice”

Dziękujemy za  
Dni Gorzowa!

Szanowni Państwo,

za nami wyjątkowe dni. Święto miasta w tym roku 
to energia jego mieszkańców. Różnorodna ofer-
ta muzyczna, mnogość wydarzeń towarzyszących 
oraz możliwość zapoznania się z ofertą gorzow-
skich artystów, rękodzielników i przedsiębiorców. 
W czasie Dni Gorzowa energia miasta skupiała się 
w jego centrum i to jest siła tego święta.

Dziękuję gorzowianom za tak liczne uczestnictwo. 
Wasza obecność potwierdza potrzebę kontynuacji, 
ale także konieczność stałej pracy nad harmono-
gramem i atrakcjami Dni Gorzowa. Tak wspaniałą 
publiczność chcemy wciąż zaskakiwać. Pragniemy 
dążyć do perfekcji, byście bawili się jeszcze lepiej, 
jeszcze ciekawiej spędzali czas, jeszcze radośniej 
świętowali.

Dziękuję serdecznie ludziom, którzy zaangażowali 
przy organizacji Dni Gorzowa swoje serca i czas. 
Efekt Waszej pracy to trzy dni z zadowoloną pu-
blicznością, to sens zaangażowania i kilku, ba! kil-
kunastu tygodni przygotowań. 

Dni Gorzowa 2019 to już historia. My już dziś za-
czynamy myśleć o kolejnych. Tak, by za rok po-
nownie zgromadzić na nadwarciańskich błoniach 
najlepszą publiczność na świecie. Jeszcze raz, z ca-
łego serca, Wam gorzowianie dziękuję!

Jacek Wójcicki 
Prezydent Gorzowa Wlkp.
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Scena Dni Gorzowa Koncert zespołu „Łobuzy”

Start wyścigu Gorzów Wlkp. - Zielona Góra Mieszkańcy na Dniach Gorzowa

Taneczne Tsunami nad Wartą Tropikalna plaża

Mieszkańcy na Dniach Gorzowa Finałowy pokaz fajerwerków
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