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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.

Fo
t. 

B
ar

tł
om

ie
j N

ow
os

ie
ls

ki

Szanowni Państwo,

Gorzów się zmienia… I to każdego dnia… Obserwuję to, zarówno jako mieszkaniec 
naszego miasta, ale także jako osoba, która za wieloma z tych zmian bezpośrednio 
stoi. A te dotyczą wielu aspektów naszego życia, zwłaszcza infrastruktury, architektu-
ry, czyli związanych z poprawą komfortu życia. Zmienia się również wachlarz oferty 
kulturalno – rozrywkowej, czy profil uczestnika miejskich imprez. 

Zmiany dotyczą jednak przede wszystkim kierunków i priorytetów naszego myśle-
nia! Wzrasta w nas poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, troska i dba-
łość o jego wygląd oraz o przyszłość miejsc związanych z miastem. Dbamy o środo-
wisko, mamy pełną świadomość zagrożeń i próbujemy z nimi walczyć. 

W Gorzowie przybywa rowerzystów, coraz częściej rezygnujemy z samochodu. Niska 
emisja spalin to również główne zadanie wielkiej rewolucji transportowej w mieście. 
Nowoczesne tramwaje, autobusy hybrydowe lub całkowicie elektryczne to efekt my-
ślenia o przyszłości: bezpiecznej i zdrowej. Uczymy się segregować śmieci, zużywać 
mniej plastiku. W Gorzowie jest coraz więcej obywatelskich inicjatyw, związanych  
z potrzebą porządkowania otoczenia. Wszystkie szanuję, doceniam i w miarę możli-
wości staram się wspierać. 

Miejskie służby, odpowiedzialne za 
sprzątanie, pilnują, przypominają i uczą 
o konsekwencjach segregacji odpadów. 
Co najbardziej cieszy, sprawy najbliższe-
go otoczenia biorą w swoje ręce najmłod-
si mieszkańcy miasta, młodzież, a oni 
potrafią zmobilizować do myślenia nas - 
dorosłych… Uczmy się również od nich. 

W Państwa ręce oddajemy szczególny 
numer Gorzowskich Wiadomości Sa-
morządowych. Bohaterami są młodzi 
ludzie, którzy już wiedzą, jaki czeka nas 
los, gdy w porę nie zadbamy o najbliż-
sze otoczenie. Inicjują i namawiają in-
nych do naśladowania: sprzątają, dbają 
o porządek, uczą! Zapraszam do zapo-
znania się z historią Emilii i Stanisława! 

Jacek Wójcicki
Prezydent Gorzowa Wlkp. 
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Mówi się, że już żyjemy na kredyt czerpiąc z zasobów przyszłych 
pokoleń, jak te negatywne tendencje łagodzić?

Myślę, że ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Myślą – mam wodę 
w kranie, ona będzie płynąc tam zawsze, mam prąd, mam świa-
tło, to się nie skończy. To przecież nie jest prawda, wszystko skądś 
się bierze i kiedyś się to wyczerpie. Myślę, że gdyby każdy zmienił 
nastawienie i każdy patrzył na to, ile zużywa zasobów, to byłoby 
inaczej. Brakuje świadomości. W szkole dowiadujemy się jakie są 
zanieczyszczenia, ale nikt nie mówi co możemy zrobić, żeby to 
zmienić. Zawsze jest mówione - tutaj jest smog, tutaj produkujemy 
za dużo plastiku, a tutaj dziura ozonowa, ale nikt nie mówi wię-
cej.  Wiadomo, że jest problem, ale nie wiadomo jak go rozwiązać. 
Musimy ograniczyć używanie plastiku. Żyjemy w XXI wieku i jest 
wiele sposobów by zastąpić plastik. Nawet jeśli chodzi o słomki. 
Można używać metalowe, w dodatku one nie zawsze są potrzeb-
ne, to trochę ludzkie wygodnictwo. Tak samo z jednorazówkami.  
Przecież na zakupy można zabrać z domu torbę. 

Jak uzmysłowić innym, że te działania są ważne, że każda folio-
wa torba mniej na zakupach, to zdrowsze środowisko?

Myślę, że na pewno trzeba edukować, nagłaśniać te problemy. 
Poza tym jest wiele prostych sposobów, żeby coś wykonać  same-
mu - chociażby torby wielokrotnego użytku, oczywiście oprócz 
tego, że można kupić takie torby. Często jest też tak, że ktoś bierze 
jedno jabłko i do tego bierze foliówkę, a przecież i tak trzeba umyć 
owoce przed spożyciem, więc można się obyć bez tej torebki. Na-
leży uświadomić młodym ludziom, że jeśli my tego nie zrobimy, to 
nasza przyszłość będzie znacznie gorsza, niż sytuacja, jaka jest te-
raz, jeśli nie będziemy chcieli tego zmienić. Brakuje świadomości, 
że koniec Ziemi i naszego wygodnictwa może nastąpić szybciej, 
niż się wydaje. Niedługo to wszystko może się skończyć, bo może 
zabraknąć surowców. Może będą gorsze upały, zacznie brakować 
wody. Już teraz Warta ma niski poziom. Ludzie myślą, że ich to nie 
dotyczy, myślą, że jest jeszcze czas.

Toniemy w plastiku jednorazowego użytku
Coraz więcej młodych ludzi zaczyna angażować się w akcje ratowania naszej planety. Ja również chciała-
bym coś zmienić – napisała w mailu do nas Emilia, z prośbą o wsparcie w zorganizowaniu akcji sprzątania 
zaśmieconych obszarów miasta. Emilia jest uczennicą gorzowskiego liceum i harcerką. Chce zwrócić 
uwagę na problemy ekologiczne przed jakimi stoi współczesny świat. Myślą – mam wodę w kranie, ona 
będzie płynąć tam zawsze, mam prąd, mam światło, to się nie skończy. To przecież nie jest prawda, wszystko 
skądś się bierze i kiedyś się to wyczerpie – alarmuje siedemnastolatka.

Skąd taka mobilizacja wśród Twojego pokolenia?

My młodzi chcemy żyć i mieć godną przyszłość, a jeśli nie zadba-
my o nasze środowisko to wkrótce może stać się jakaś katastrofa. 
Niedługo może nie być odwrotu od tego jak zniszczyliśmy naszą 
planetę. Zostało nam kilkanaście lat, żeby coś zmienić, bo niedłu-
go dotrzemy do takiego stanu, że już nic nie będzie można z tym 
zrobić.

Już po raz kolejny Gorzów bierze udział w kam-
panii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu (ETZT), który co roku odbywa się 16-
22 września. Jego cel to promowanie zrównoważo-
nego transportu oraz zmiana zachowań mieszkań-
ców.
W tym roku przygotowaliśmy cały tydzień działań promujących 
tegoroczne hasło ETZT: Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy ze slo-
ganem „Chodź z nami” („Walk with us”), w tym, m.in.: warsztaty 
edukacyjne dla dorosłych i dzieci, na których przybliżone zosta-
ną mieszkańcom zasady poruszania się po mieście rowerem oraz 
zapoznanie z rozwiązaniami na nowych ścieżkach rowerowych; 

konferencje na temat dostępności w transporcie publicznym oraz 
koncepcji zrównoważonego transportu w naszym mieście; twórcze 
warsztaty, na których zbudujemy stojaki rowerowe ze zużytych pa-
let; konkursy ekologiczne dla szkół podstawowych zorganizowane 
przez Związek Celowy Gmin MG-6; poznawczy spacer ciągiem 
pieszo-rowerowym wzdłuż rzeki Kłodawki wraz z Klubem Tury-
styki Pieszej „Nasza Chata”; Masę Rowerową; uroczyste otwarcie 
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Warty. Ponadto: akcja sprzątanie 
świata, darmowa komunikacja publiczna w Dniu Bez Samochodu 
(22 września), wycieczka po Gorzowskich Murawach oraz rozda-
nie nagród w konkursie „Niebo nad Gorzowem”.

Poruszając się komunikacją publiczną bądź EKO i zakup bilet 
MZK poprzez aplikację mobilną!

Marta Balik
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Wciąż zbyt mało ludzi ma poczucie, że mamy realny wpływ na 
środowisko i to co się z nim w tej chwili dzieje. Co Ciebie skło-
niło, żeby zadbać o swoje otoczenie?

Zauważyłem, że we wszystkich mediach społecznościowych lu-
dzie udostępniają truistyczne posty, w których zawarte są różne 
ekologiczne myśli. Na początku sam zacząłem udostępniać, ale po 
pewnym czasie stwierdziłem, że to przestaje oddziaływać na ludzi, 
bo zaczęło być wszędzie. Zdecydowałem, że chcę coś robić w bar-
dziej fizycznym wymiarze. Zacząłem sprzątać pozostawione przez 
innych śmieci. Dotarło do mnie, że to rzeczywiście jest prawdziwy 
problem, który w końcu do nas przyjdzie. 

Czy ta inicjatywa to tylko zbieranie odpadów, czy także inne 
działania – nie używasz słomek i pijesz z wielorazowego kubka?

Sprzątanie to tylko część mojej działalności. Działam na różnych 
płaszczyznach, związanych głównie z ekologią. W moim domu 
przekonałem już wszystkich, aby działali zgodnie z troską o środo-
wisko. Namówiłem rodzinę, żeby nie korzystali z plastiku i ograni-
czyli zużycie energii. Do sklepu chodzimy z wielorazową torebką, 
przegotowujemy wodę. Wszystkie śmieci traktujemy nie jako od-
pad, tylko jako wtórny surowiec. Jeśli mamy możliwość wykonania 
czegoś sami, to nie kupujmy tego. Używajmy dużo mniej plastiku. 

Mam wrażenie, że to właśnie wśród młodych wybucha coraz 
większy sprzeciw wobec braku ekologicznych zachowań.  Z cze-
go to może wynikać? 

Młode pokolenie najbardziej istnieje w Internecie, wszyscy jeste-
śmy bombardowani takimi informacjami i dlatego chcemy coś 
zmienić. Po części stało się to jakąś modą, ale bardziej jest to styl 
życia. Uważam, że moje pokolenie jest pierwszym tak świadomym 
tego problemu i ostatnim, które może cokolwiek zmienić, bo póź-
niej już nie będzie odwrotu, ani innej drogi.

Jak zachęcić innych do ekozaangażowania? Jak możemy uzmy-
słowić, że katastrofa klimatyczna w obliczu tak postępujących 
zmian nie jest wymysłem fantastów, a realnym zagrożeniem?

Pewnych grup ludzi - moim zdaniem - nie da się już wyedukować; 
oni już wiedzą, że ich to nie dotknie. Ale osoby w moim wieku 

Moje pokolenie jest świadome problemu 
- Troska o planetę, to nie moda, to styl życia - tłumaczy siedemnastoletni Stanisław Ostrowski, który po-
stanowił realnie zadbać o swoje najbliższe otoczenie. Sprząta pozostawione przez innych śmieci, zmienił 
swoje nawyki i nakłonił do tego samego najbliższych. - Moje pokolenie jest pierwszym tak świadomym 
tego problemu i ostatnim, które może cokolwiek zmienić, bo później już nie będzie odwrotu, ani innej drogi 
– mówi Stanisław.

Co Ciebie skłoniło, żeby zaangażować się w sprzątanie zaśmie-
conych obszarów miasta?

Jestem harcerką i miałam zadanie napisać artykuł o stanie środo-
wiska, porównać Polskę do innego kraju. Pierwotnie wraz z ko-
leżanką pomyślałyśmy o wystawie, na której będą przedstawione 
zaśmiecone obszary miasta. Później koleżanka wpadła na pomysł, 
żeby zrobić zdjęcia miejsc zanieczyszczonych, następnie posprzą-
tać je i zrobić kolejne zdjęcia, żeby uświadomić ludziom problem, 
a takie zestawienie mogłoby zwracać uwagę. 

W rezultacie zwróciłam się do miasta o pomoc w zorganizowa-
niu takiego sprzątania. Odbędzie się ono 22 września. Gorzowscy 
harcerze i harcerki ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej będą 
sprzątali tereny poligonu oraz parku Słowiańskiego.

Mówisz głównie o plastiku – że to nasz wielki wróg.

Plastik jest problemem. Chyba każdy chce, żeby nasza planeta była 

czysta, a jak produkujemy takie ilości plastiku, to ciężko sobie to 
wyobrazić. Jest też wielki problem, jeśli chodzi o globalne ocieple-
nie. W jednym tygodniu temperatura sięga czterdziestu stopni, a 
w następnym jest już zimno, potem znowu gorąco. W Polsce nigdy 
nie było aż takich temperatur. To jest olbrzymi problem, nie wia-
domo, jak będzie za kilka czy kilkanaście lat. 

Myślę, że nie każdy słyszał też o pożarach w Puszczy Amazońskiej. 
Jest to okropna tragedia ekologiczna, która może być katastrofal-
na w skutkach. Płonie największy las na świecie, tak zwane ,,płuca 
Ziemi’’, który produkuje 20 % tlenu na Ziemi, a media do pewnego 
momentu całkowicie milczały. Jeśli dalej będziemy wycinać drze-
wa, wywoływać pożary lasów i produkować okropne ilości zanie-
czyszczeń, to niedługo nie będziemy mieli czym oddychać.

Rozmawiała: Karolina Machnicka 

można przekonywać do innych rozwiązań. Mało się o tym mówi, 
a pole manewru jest bardzo szerokie. Ludzie tego kompletnie nie 
wykorzystują. Jest problem z edukacją, której w Polsce na ten te-
mat brak, w szkole się o tym nie mówi, podczas gdy w innych kra-
jach mówi się o tym codziennie.

Łatwo było namówić znajomych do takiej aktywności?

Niektórzy mnie wyśmiali, ale moi prawdziwi znajomi uznali, że 
to jest dobre i też zmienili swoje nastawienie. Nie wszyscy wierzą, 
że jest z tym problem, ale zawsze trzeba zacząć od siebie, żeby coś 
zmienić. 

Rozmawiała: Karolina Machnicka

Fo
t. 

D
an

ie
l A

da
m

sk
i

5nr 9 / 246wrzesień 2019



Segregowanie 
będzie się 
opłacać

Znowelizowana przez Sejm tzw. 
ustawa „śmieciowa” wprowadza 
„widełki” w opłatach dla osób, które 
nie będą segregowały śmieci. Zapła-
cą one nie mniej niż dwukrotność, 
ale nie więcej niż czterokrotność 
opłaty śmieciowej. U nas opłata od 
osoby deklarującej selekcję odpa-
dów komunalnych wynosi obecnie 
15 zł, czyli dla niesegregujących 
wzrośnie z 22 do minimum 30 zł, a 
nawet 60 zł.

Nowela przewiduje, że opłaty śmieciowe 
będą niższe dla tych mieszkańców, którzy 
mają przydomowe kompostowniki, czyli 
zagospodarowują sami część produkowa-
nych przez siebie odpadów.

Zgodnie z ustawą, jeżeli właściciele nie-
ruchomości nie będą selektywnie zbierać 
śmieci, to firmy odbierające odpady przyj-
mą je jako niesegregowane i powiadomią o 
tym fakcie władze gminy (w naszym przy-
padku MG 6).

Zostań Ekobohaterem
W czasach, w których każdy statystyczny mieszka-
niec naszego kraju produkuje średnio 311 kg odpa-
dów komunalnych rocznie, ich zagospodarowanie 
staje się nie lada wyzwaniem. 
Co jednak zrobić, aby przekonać ludzi, że segregacja 
odpadów nie jest jedynie wymysłem nowoczesno-
ści? A co za tym idzie, jak sprawić, żeby traktowali 
altany śmietnikowe i miejsca gromadzenia odpadów 
- jako wspólne dobro? Należących tak samo do nich 
jak do sąsiada i o które trzeba dbać identycznie jak o 

własny ogródek czy kwiaty doniczkowe hodowane na do-
mowym parapecie?

Inneko prowadzi akcję edukacyjną, która trafiać ma tam, gdzie problem jest największy. 
Zostań Ekobohaterem to konkurs, który powstał przede wszystkim po to by propagować 
oraz poprawiać selektywną zbiórkę odpadów, a co za tym idzie polepszyć wizerunek osie-
dli oraz estetykę altan śmietnikowych. 

Ekobohaterem mogą zostać mieszkańcy z zabudowy wielorodzinnej, ponieważ to tam od 
lat problem nasila się i pogłębia. Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody, np. no-
woczesna altana śmietnikowa, czy pojemniki półpodziemne. Dodatkowo spółka zadbała 
również o motywację mieszkańców w trakcie trwania wydarzenia - co kwartał przyznawa-
ne będą nagrody etapowe, np. kubek lub torba Ekobohatera. 

Sama tablica jest nie lada ciekawostką, ponieważ posiada specjalne moduły wymienne, 
których regularnie wymieniana zawartość zawiera całą garść ciekawostek oraz wskazówek 
jak zadbać o altanę śmietnikową czy miejsce gromadzenia odpadów. W „okienkach” po-
jawiają się np. informacje o tym co powinno znaleźć się w poszczególnych pojemnikach, 
aktualne rankingi altan oraz wskazówki z bieżącymi problemami, np. w grudniu będzie to 
sugestia, gdzie wyrzucić choinkę, natomiast w listopadzie, jak posegregować poszczególne 
części znicza.

Ekobohater - kim jest, co robi? Na pewno jest bohaterem jak każdy inny - ma pelerynę, 
opaskę na oczach.  Z innymi supermanami łączy go też przede wszystkim misja walki z 
„łotrami”. Z tym, że zielony bohater zajmuje się sprawami nieco bardziej przyziemnymi, 
niż Wspaniali z komiksów Marvela. Miejska spółka robi wszystko by kreować go jako bar-
dzo ludzkiego i otwartego na społeczność oraz jej problemy. Jak na akcję w nowoczesnym 
smaku kreowaną przystało - Zostań Ekobohaterem pojawiło się również na Facebooku 
oraz Instagramie. Ocena altan odbywa się co dwa tygodnie. Dokonuje jej specjalnie po-
wołana ekipa zwana „ekotropicielami”. Spacerują po altanach śmietnikowych i oceniają 
wygląd zewnętrzny oraz wewnętrzny, ale przede wszystkim sprawdzają zawartość pojem-
ników. 

Zostań Ekobohaterem zaczyna powoli docierać do coraz większej liczby mieszkańców, któ-
rych świadomość o powadze sytuacji związanej z odpadami rośnie. Nieuniknionym jest, że 
niedługo segregacja stanie się obowiązkiem nałożonym na całe społeczeństwo. 

Inneko

BIODEGRADOWALNE PAPIER
TWORZYWA SZTUCZNE 

I METALE
SZKŁO

ODPADY 
POZOSTAŁE
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Nowe prawo 
zmienia też 
przepisy tzw. 
ustawy foliówkowej, 
wprowadzając od 1 
września odpłatność 
za wszystkie 
plastikowe torby, 
jakie dostaniemy w 
sklepach (poza tzw. 
zrywkami).

Altana śmietnikowa w ramach konkursu „Ekobohater”
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Otworzą plac cyrkowy
Zbliża się koniec budowy zbiornika retencyjnego w parku Słowiańskim, dzięki któremu skrzyżowanie 
ulic Żwirowej, Słowiańskiej, Kosynierów Gdyńskich i Roosevelta nie będzie już zalewane.

Od listopada ubiegłego roku na placu cyrkowym budowany jest 
zbiornik retencyjny, a właściwie cztery oddzielne zbiorniki żelbe-
tonowe o łącznej pojemności blisko 2 tys. metrów sześciennych. 
Do zbiornika będzie prowadziła kanalizacja deszczowa z ulicy 
Żwirowej i Słowiańskiej. Wykonawca będzie musiał nie tylko zająć 
się odtworzeniem nawierzchni (tak aby plac wyglądał, jakby nie 
były prowadzone na nim żadne prace), ale wybuduje infrastruktu-
rę towarzyszącą (siłownia plenerowa, boisko oraz ciąg spacerowy, 
punkty poboru wody do celów komunalnych oraz publiczny sza-

let). Woda w nim do spłukiwania będzie pochodzić … z podziem-
nego zbiornika.

„Projekt realizowany przez Miasto Gorzów Wlkp. w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w 
ramach Priorytetu II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu”

Odkryj Gorzów  
i wyjątkowe pole!

Pole Golfowe Zawarcie to idealne miejsce do upra-
wiania sportu i rekreacji, w otoczeniu malownicze-
go krajobrazu, z widokiem na panoramę miasta.
Położone niedaleko centrum Gorzowa, na gigantycznym terenie 
niefunkcjonującego już składowiska odpadów, dziewięciodołkowe 
pole golfowe to gratka dla fanów tej dyscypliny sportu i ewene-
ment w skali kraju. 

Z pola golfowego korzystać można od 2013 roku, do 1992 r. na tym 
miejscu funkcjonowało wysypisko śmieci.

Obok pola powstał również Driving Range z zadaszonymi i oświe-
tlonymi stanowiskami, putt & chip area oraz budynek klubowy.
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Pole Golfowe Zawarcie

Fo
t. 

B
ar

tł
om

ie
j N

ow
os

ie
ls

ki

Fo
t. 

Łu
ka

sz
 K

ul
cz

yń
sk

i

Zbiornik retencyjny, plac cyrkowy Plac cyrkowy
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To już ostatni etap robót na ulicy Szczecińskiej - 
między ul. Mosiężną i Złotego Smoka, prowadzo-
nych na całej szerokości 350-metrowego odcinka.
Wykonano już ostatnią zatokę autobusową, a także warstwę ście-
ralną nawierzchni jezdni na odcinku między ul. Mosiężną i Zło-
tego Smoka. Obecnie trwają prace związane z oświetleniem ulicz-
nym oraz prace drogowe i wykończeniowe. 

Do zrealizowania pozostaje m.in. wykonanie oznakowania pozio-
mego i pionowego, warstwy ścieralnej ścieżki rowerowej w okolicy 
skrzyżowania z ul. Mosiężną, nasadzenie zastępczych drzew oraz 
zasianie trawy. 

Trwa przebudowa ul. Śląskiej
Przy ulicy Śląskiej, na odcinku od Wału Poprzecznego do pętli autobusowej, wykonano już nawierzchnię 
bitumiczną (warstwa wiążąca) oraz kanalizację deszczową i sieć wodociągową.
Na tym odcinku powstały także chodniki i wjazdy do posesji. Przystąpiono do budowy parkingu oraz nowej pętli autobusowej. Konty-
nuowana jest budowa sieci elektrycznej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej na odcinku od zatoki autobusowej w kierunku ulicy 
Jasnej. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa listopada tego roku.

Szczecińska na ostatniej prostej

Ul. Śląska

Ul. Szczecińska
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Niedługo pojedziemy 
nową ścieżką

Trwają prace przy budowie ścieżki rowerowej od 
ulicy Czereśniowej do Kazimierza Wielkiego, 
wzdłuż ulic Piłsudskiego i al. ks. Andrzejewskiego. 
Wykonano już nawierzchnię; zarówno chodnika, 
jak i ścieżki rowerowej. 
Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe. Trwają także ro-
boty związane z budową konstrukcji ciągu pieszo-rowerowego na 
wysokości ulicy Roosevelta. Planowany termin zakończenia inwe-
stycji to połowa października br. Ścieżka nad Wartą

Nad Wartą trwają prace związane z budową ścieżki 
pieszo-rowerowej. 
Zadanie polega na budowie ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszego 
wzdłuż Warty na odcinku od bulwaru wschodniego do budynku 
Akademii. Wykonano już nasyp pod ścieżkę rowerową,  podbu-
dowy pod ścieżkę rowerową i ciągi piesze, przygotowane zostały 
miejsca pod wiatę i ławki oraz przystąpiono do układania ostatniej 
warstwy betonu na ciągach pieszych i ścieżce rowerowej.

Ścieżka nad Wartą powstaje w ramach Projektu Szlak Stolic EV2/
R1 - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTER-
REG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.
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Ścieżka rowerowa wzdłuż al. ks. Andrzejewskiego

Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Piłsudskiego

Ścieżka rowerowa nad Wartą
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Do udziału w rywalizacji może włączyć się każdy gorzowianin, 
wystarczy darmowa aplikacja, która podsumowywać będzie 
nasze przejazdy rowerem. Liczba zebranych kilometrów dla 
miasta zostanie podzielona przez liczbę mieszkańców Gorzo-
wa Wielkopolskiego, co stwarza realne szanse na wygranie całej 
rywalizacji!

Już na start Urząd Miasta oraz „Rowerowy Gorzów” organizują 
Masę Rowerową, aby z przytupem rozpocząć walkę i pokazać siłę 
gorzowian. Masa Rowerowa pod nazwą „Rowerem po Puchar”, 
wystartuje w niedzielę 1 września o godz. 12.00 z parku Gór-
czyńskiego. Jest to doskonała okazja do spotkania ze znajomymi, 
wspólnej przejażdżki rowerami oraz pokazania, że Gorzów Wiel-
kopolski jest miastem, w którym mieszkańcy są zgrani i zamie-
rzają na poważnie powalczyć o Puchar i Tytuł „Rowerowej Stolicy 
Polski”. 

Aby dołączyć do rywalizacji, należy z Google Play lub App Store 
pobrać darmową aplikację „Rowerowa Stolica Polski”, dołączyć do 
rywalizacji, a następnie wybrać Gorzów Wielkopolski jako miasto, 
dla którego chcemy zbierać kilometry. Poza główną konkurencją, 
w której mieszkańcy będą zbierać kilometry dla Gorzowa, możli-
wa będzie wewnętrzna rywalizacja w grupie, ale także pomiędzy 
grupami np. szkołami, zakładami pracy czy znajomymi. Stwarza 
to doskonałe warunki do zdrowej, sportowej rywalizacji w du-
chu zasad fair play. Do Rywalizacji dołączyły już takie grupy jak: 
Vetoquinol Biowet, Faurecia Gorzów Bike Team, Mistrzowskie 
Rowery Lech Piasecki, Rowerowy Gorzów, Strefa Spinningowa, 
szFagry team, a także Urząd Miasta. Zachęcamy do dołączania do 
istniejących grup bądź zgłaszania własnych.

Oprócz głównego organizatora, czyli Bydgoszczy, rywalami Go-
rzowa Wielkopolskiego będą: Biała Podlaska, Białystok, Chełm, 
Chorzów, Gniezno, Grudziądz, Inowrocław, Jastrzębie Zdrój, Kiel-
ce, Koszalin, Leszno, Olsztyn, Przemyśl, Suwałki, Świętochłowice, 
Włocławek, Ostrowiec Wielkopolski, Nowa Sól i Łomża. 

Co poniedziałek przez cały wrzesień, podsumowywać będziemy 
przejazdy gorzowian i nagradzać najbardziej aktywnych. Sporto-
wą rywalizację, jeszcze bardziej podsyca fakt, że partner główny 
„Smaczna Dieta” dla najaktywniejszych rowerzystów z Gorzowa 

Startujemy po tytuł Rowerowej Stolicy Polski
Rozpoczynamy rywalizację o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, organizowaną przez Bydgoszcz.  
Od 1 września każdy przejechany przez gorzowian kilometr przybliży nasze Miasto do zdobycia tytułu 
„Rowerowej Stolicy Polski”. 

Zamień samochód na rower
Wyprawy rowerowe cieszą się coraz większym uznaniem. Na rower wsiadamy już nie tylko rekreacyjnie. 
Co roku powstają także nowe, bezpieczne ścieżki rowerowe, które usprawniają poruszanie się po mieście. 
Obecnie w Gorzowie mają długość ponad 55 kilometrów. Liczba ta systematycznie rośnie. 
Od 2012 r. drogi rowerowe budowane są w przeważającej większości z asfaltu. Z roku na rok ich liczba systematycznie rośnie. W 2017 
roku w naszym mieście oddano 2,08 km nowych ścieżek, w 2018 r. - 5,47 km, a w 2019 r. planowane jest oddanie rekordowej ilości - po-
nad 10 km (m.in. Andrzejewskiego, Piłsudskiego, Roosevelta, Żwirowa, trasa nad Wartą, Śląska). Na kolejne lata planowana jest budowa 
drogi rowerowej wzdłuż ul. Myśliborskiej, wzdłuż DK 22, a także dopuszczenie ruchu rowerzystów na deptaku.

Co istotne, w mieście ustawianych jest coraz więcej stojaków rowerowych, które są ułatwieniem po dotarciu do najważniejszych punktów 
w mieście. Część z nich zostanie wyposażona w wiaty rowerowe, które będą chronić rowery przed warunkami atmosferycznymi. Miesz-
kańcy są zachęcani do jazdy na dwóch kółkach poprzez Masy Rowerowe i warsztaty. W tym roku po raz pierwszy Gorzów przyłączył się 
do akcji Rowerowy Maj, która zaangażowała najmłodszych uczestników ruchu. Puchar Rowerowej Stolicy Polski to kolejna inicjatywa, 
dzięki której nasze miasto staje się coraz bardziej rowerowe. 

W niedzielę 22 września obchodzimy Dzień Bez Samochodu, podczas którego zachęcamy do zmiany środka transportu. Tego dnia dla 
mieszkańców dostępna będzie darmowa komunikacja publiczna. Tego dnia z parku Górczyńskiego wyruszy także Masa Rowerowa. 

przekaże 2 rowery. Do akcji dołączyli także lokalni partnerzy, któ-
rzy użytkownikom aplikacji oferują szereg zniżek na swoje usługi.

Będziemy - jako organizator lokalny - nagradzać najlepszych i 
najwytrwalszych mieszkańców Gorzowa. Informację o całej ry-
walizacji będą przekazywać patroni medialni akcji: Radio Gorzów, 
Telewizja TVP3 Gorzów oraz Gazeta Lubuska.

Sandra Kwiatkowska/ Wydział Sportu
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26 września br. w Akademii im. Jana z Pa-
radyża odbędzie się II Forum Gospodarcze 
Gorzowski Archipelag Rozwoju. W tym roku 
tematem przewodnim forum będzie pogłębia-
nie wiedzy i wzajemne uczenie się jako źródło 
przewagi konkurencyjnej oraz kluczowe kom-
petencje przyszłości. 

Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wiel-
kopolskiego to archipelag, którego rozwój 
zależy nie tylko od potencjału wysp, ale i ich 
współdziałania. Podstawę koncepcji wysp i 
archipelagów stanowi metaforyczne twierdze-
nie, że droga do społecznej zmiany i rozwoju 
wiedzie przez autonomię, której metaforą są 
wyspy i współdziałanie, czyli archipelag. Ob-
szar rozwoju to archipelag, w którego skład 
wchodzą różne wyspy. Różne, czyli nierówne 
pod względem potencjału i położenia. 

Według współautora koncepcji Open Eyes Economy – prof. Jerze-
go Hausnera „siła oddziaływania i atrakcyjność archipelagu zależy 
od każdej z wysp, a nie tylko tych największych i najlepiej wypo-
sażonych. Jeśli przyjąć, że archipelag jest małym układem grawita-
cyjnym, to jego moc i niezależność zależy od tego, w jakim stopniu 
wyspy peryferyjne są przyciągane do centrum archipelagu, a nie 
z niego wypychane. Siła małego układu grawitacyjnego jakim jest 
archipelag zasadza się na partnerstwie i solidarności”.

Gorzowski Archipelag Rozwoju to wyjątkowa okazja do spotkania 
z inspirującymi ludźmi biznesu, nauki i polityki oraz do rozmo-
wy o rozwoju gospodarczym Miasta. Swoją obecność potwierdzili 
już prof. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), 
prof. Barbara Gonciarz – dziekan Wydziału Humanistycznego 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,  Wojciech Szajnar – 
dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa, prof. Grzegorz Bełz 
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), prof. Elżbieta Skorup-
ska-Raczyńska - rektor Akademii im. Jana z Paradyża, Krzysztof 
Nowakowski – rektor Collegium da Vinci, Tomasz Brzostowski 
– prezes Hitachi Kantara oraz Miłosz Brzeziński – mentor AIP 
Business Link, członek Rady Ekspertów ośrodka analitycznego 
THINKTANK.

W sesjach inspiracyjnej i pogłębiającej bardzo interesująco zapo-
wiadają się dyskusje na temat „Firmy – Idei” jako fabryki wiedzy 
i technologii w dobie wyzwań gospodarki cyfrowej oraz o kształ-
towaniu kompetencji cyfrowych w lokalnych i regionalnych archi-
pelagach rozwoju. Usłyszymy w nich m. in. Tomasza Jabłońskiego 
(Founder & CEO at Qpony/Blix), Enio Chłapowskiego – Myjaka 
(CEO at DelayFix, Bring.ai, 6 cocktails), Mariusza Łodygę – stra-
tega marketingowego, konsultanta oraz uznanego trenera, Mag-
dalenę Jelonek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz 
Mirosława Wolskiego – prezesa Schattdecor (Tarnowo Podgórne).

26 września 2019 r. Akademia im. Jana z Paradyża II Forum Go-
spodarcze Gorzowski Archipelag Rozwoju. godz. 9.00 – 16.00.

Więcej informacji na stronach: gorzow.pl, loklanybiznes.eu
Katarzyna Korycka / Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

II Forum Gospodarcze Gorzowski Archipelag 
Rozwoju: Kompetencje Przyszłości

Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego to archipelag, którego rozwój zależy nie tylko od 
potencjału wysp, ale i ich współdziałania. Zapraszamy na II Forum Gospodarcze Gorzowski Archipelag 
Rozwoju w duchu Open Eyes Economy.

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Wspólna promo-
cja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, 
Kłodawy i Santoka – etap II” dofinansowanego z środków  Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjne-
go Lubuskie – 2020, Wartości które patronują marce MOF GW to 
spójność terytorialna, zgodność partnerów, otwartość na innowacje, 
przyjazne otoczenie - zarówno dla działalności gospodarczej, jak i 
dla zamieszkania, pracy i życia.
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„Odzieżówka” otrzymała 124 340 euro, a „Gastronomik” 121 070 
euro na zdobycie doświadczenia zawodowego uczniów tych szkół 
w zagranicznych firmach. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 
otrzymał 124 340 euro, a ZSO nr 1 - 151 225 euro na współpracę 
uczniów i nauczycieli z młodzieżą w innych krajach europejskich 
oraz doskonalenie umiejętności językowych.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viad-
rina” ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży 
przekazało ok. 40 tys. zł na realizację projektów, które wpłyną na 
integrację młodzieży polskiej i niemieckiej poprzez wspólną pracę, 
naukę, zajęcia sportowe i zabawę.

Przed nami realizacja kolejnych projektów, mających na celu pod-
niesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego 
Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. Projekt „Zawodowcy  
w Gorzowie 2.0” otrzymał dofinansowanie w kwocie 14 822 682 zł.

W ramach Programu Współpracy Interreg V A dofinansowanie 
otrzymały dwa projekty: Transgraniczny model dualnego kształ-
cenia zawodowego „ViVA 4.0” oraz „Transgraniczna edukacja na 
rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko – niemieckiego 
pogranicza” na kwotę 1 506 992,89 zł.

Małgorzata Pruszkowska / Wydział Edukacji

Spełnione marzenia 
dzięki funduszom UE

W 2019 roku gorzowskie szkoły i przedszkola 
wzbogaciły ofertę zajęć pozalekcyjnych dzięki do-
finansowaniu z Unii Europejskiej na łączną kwotę 
534 tysięcy 975 euro (ponad 2 miliony 300 tysięcy 
złotych).

Gorzów gotowy na nowy 
rok szkolny

Od 1 września 2019 r. naukę w gorzowskich szko-
łach rozpocznie 21 648 uczniów, w tym w przed-
szkolach 4 408, w szkołach podstawowych 9 243,  
w ponadpodstawowych 7 997.
W tym roku szkolnym w ramach miejskiej oświaty będzie funkcjo-
nowało 29 przedszkoli, 20 szkół podstawowych i 25 szkół ponad-
podstawowych. W związku z reformą oświaty swoją działalność 
zakończyły gimnazja: Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 12, Gim-
nazjum nr 19 i Gimnazjum Sportowe nr 2.

Kształcenie muzyczne dla dzieci i młodzieży odbywać się będzie  
w dwóch gorzowskich szkołach muzycznych: w Szkole Muzycznej 
I stopnia przy ul. Teatralnej oraz w Szkole Muzycznej I i II stopnia 
przy ul. Chrobrego. W roku szkolnym 2019/2020 naukę w nich 
podejmie 526 uczniów. 

W wakacje w wielu placówkach odbywały się remonty, a także 
prace dostosowujące dodatkowe pomieszczenia dla nowych klas 
(m.in. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Szkoła Podstawo-
wa nr 7, w Zespole Szkół Gastronomicznych, w budynku CKZ,  
w internacie Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących).
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Projekt Zawodowcy w Gorzowie 2.0 uczestnikom kojarzy się 
przede wszystkim  z  darmowymi kursami „doszkalającymi mło-
dzież … nie tylko w branży, w której się uczy”, „doskonaleniem 
umiejętności zawodowych” i „zdobywaniem kwalifikacji przez mło-
dych ludzi w sympatycznej i  przystępnej formie” oraz „stażami i 
praktykami”. 

Znacząca część ankietowanych dostrzega w  projekcie szansę na 
dodatkowe możliwości rozwoju, ponieważ kojarzy im się z „roz-
wojem osobistym”, „fajnymi propozycjami, które pomogą dalej się 
rozwijać”, „dobrą atmosferą” i „super zabawą”, „poznawaniem no-
wych wspaniałych ludzi oraz wielu ciekawych rzeczy na tematy za-
wodowe”, ale także lepszą pracą i karierą w przyszłości -„certyfikaty 
podnoszą moje kwalifikacje i ułatwią mi znaleźć w przyszłości dobrą 
pracę”*. 

A dlaczego uczestnicy tak mówią o Zawodowcach w Gorzowie 
2.0? Ponieważ w projekcie:
• planują własną ścieżkę edukacyjno-zawodową z wykorzysta-

niem mobilnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się 
filmy szkoleniowe, testy i materiały wspierające uczenie się,

• doskonalą swoje umiejętności interpersonalne, przygotowują 
się do procesu rekrutacji, uczą się kreowania własnego wize-
runku na rynku pracy,

• poznają realia rynku pracy poprzez wizyty studyjne w zakła-
dach pracy i na targach branżowych,

• doskonalą umiejętności zawodowe na warsztatach nowych 
technologii, 

• zdobywają nowe kwalifikacje i uprawnienia na specjalistycz-
nych kursach,

• uczą się jak zakładać własny biznes na START-UP-ach, 
• rozwijają zainteresowania w kołach naukowych, prowadzo-

nych przez kadrę akademicką,
• uczestniczą w 150 godzinnych płatnych stażach, dzięki któ-

rym dokładnie poznają zakłady pracy i doskonalą posiadane 
oraz zdobywają nowe umiejętności,

• zdobywają stypendium dla najzdolniejszych uczniów kształ-
cących się w zawodzie i dbających o swój rozwój. 

Projektowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczynamy 10 września 
2019 r. w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Po-
morskiej 67 w Gorzowie Wlkp. o godz. 10.00 uroczystym otwar-
ciem innowacyjnych pracowni hydrauliki, pneumatyki, automa-
tyki i sterowników programowalnych, które powstały w ramach 
projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0. 

Całkowity koszt wyposażenia pracowni wyniósł 2 077 299,03 zł, w 
tym 1 858 635,98 zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych, 
a 218 663,05 zł z Budżetu Państwa. Pracownie będą służyć nie tyl-
ko do nabywania przez uczących się nowych umiejętności w ra-
mach kształcenia zawodowego, ale także do wspierania nauczycieli 
szkół podstawowych i ogólnokształcących w realizacji wybranych 
elementów podstawy programowej z fizyki, informatyki i mate-
matyki oraz rozwijania zainteresowań uczniów w tym zakresie 
w ramach zajęć dodatkowych i kół zainteresowań. Będą również 
otwarte dla przedszkoli, które mogą wykorzystać je do realizacji 
zadań wynikających z preorientacji zawodowej oraz kształtowania 
umiejętności technicznych opisanych w podstawie programowej 
wychowania przedszkolnego. 

Więcej szczegółów na temat działań projektowych można znaleźć 
na stronie projektu www.zawodowcy.gorzow.pl oraz na Facebo-
oku/Zawodowcywgorzowie.

Beata Wachowiak / Wydział Edukacji

Projekt Zawodowcy w Gorzowie 2.0 
oczami uczestników

Projekt Zawodowcy w Gorzowie 2.0 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 8.  
Nowoczesna edukacja, Działania 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Podziałanie 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 

realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

Konkurs Technik - Absolwent!
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Główny w Warszawie organizuje 
XIII Edycję Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich 
szkół technicznych Technik-Absolwent – rok szkolny 2018/2019. Konkurs jest adresowany do uczniów 
i absolwentów średnich szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i policealnych o kierunku mechanicz-
nym i kierunkach pokrewnych.
Celem konkursu jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół  zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz 
w społeczeństwie. W czołówce XII edycji konkursu znalazło się pięciu uczniów z Zespołu szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Budowla-
nych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim. Trzech spośród nich uzyskało tytuł laureata, jeden wyróżnienie, a jeden otrzymał 
prestiżowy  tytuł Super Technika 2018. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Więcej na temat konkursu można znaleźć na 
stronie SIMP https://bit.ly/2z1SDA3 oraz na stronie projektu Zawodowcy w Gorzowie https://bit.ly/2H8A3eb.

*Najczęściej powtarzające się wypowiedzi w anonimowej ankiecie, w której udział wzięło 389 uczestników projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0.
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Co się wydarzyło 31 sierpnia 1992 roku w Gorzowie?

Mieszkańcy zgromadzili się przy katedrze, modlili się. Milicja do 
ich rozgonienia brutalnie użyła siły; armatek wodnych i gazu łza-
wiącego. Protesty rozprzestrzeniły się na całe miasto. Jedna grupa 
poszła w kierunku sądu, na ulicę Mieszka I, druga na Sikorskiego, 
do ówczesnej siedziby komitetu PZPR.

Niewątpliwie wydarzenia 1982 roku były największą demonstracją 
patriotyczną na Ziemi Lubuskiej w powojennej Polsce. Źródła po-
dają różne liczby uczestników. Biuletyn PZPR informował o pięciu 
tysiącach uczestników, naoczni świadkowie uważają, że manife-
stantów było ponad dziesięć tysięcy.

Warto podkreślić, że manifestacja odbyła się na apel podziemnej 
„Solidarności”, która wezwała gorzowian do przyjścia i zaprotesto-
wania - pod gorzowską katedrą, pod Białym Krzyżem i powiedze-
nia stanowczego nie dla stanu wojennego, dla zamykania w więzie-
niach opozycjonistów. 

Ten dzień wybrano nieprzypadkowo?

To jest bardzo istotna data – wówczas druga rocznica powstania 
„Solidarności”. Dlatego 31 sierpnia obchodzimy dwie uroczysto-
ści. Jedną radosną, którą jest rocznica powstania Związku. I drugą 
smutną, ponieważ doszło tutaj do tragedii - brutalnie zaatakowano 
mieszkańców, którzy przyszli pokojowo zaprotestować. Wykorzy-
stano do tego armatki wodne, gaz łzawiący, doszło do wielkiej bi-
twy między społeczeństwem, a milicją i ZOMO. 

Jakie były konsekwencje tego zrywu?

W efekcie ponad 200 osób zostało aresztowanych, 26 mieszkań-
ców Gorzowa zostało skazanych na kary pozbawienia wolności, 
ponad 100 osób ukaranych przez kolegia ds. wykroczeń. 

Byłem wtedy w pierwszej klasie szkoły średniej. Służba Bezpie-
czeństwa chodziła po szkołach i pokazywała zdjęcia, rozpytując 
czy ktoś kogoś rozpoznaje. To były metody stosowane na masową 
skalę. Próbowano stworzyć taki klimat, żeby jeden na drugiego 
doniósł. 

Czy jako Gorzowianie możemy uznać, że jesteśmy częścią tej 
drogi do wolności, a jej odzyskanie było konsekwencją także 
wydarzeń gorzowskich?

Zdecydowanie tak. Opozycja w naszym mieście prowadziła bar-
dzo aktywną podziemną działalność. 

Przypomnę, że po wprowadzeniu stanu wojennego w naszym re-
gionie internowano prawie sto osób. Działało podziemne radio, 
wydawnictwo Feniks, powstał Młodzieżowy Ruch Oporu, Ruch 
Młodzieży Niezależnej, w którym działałem.

Mieliśmy mocne struktury podziemne, bardzo dobrą poligrafię, 
wiele wydawnictw. To dzięki tej działalności, zarówno dorosłych, 
jak i środowiska młodzieżowego, siedem lat później upadł w Pol-
sce komunizm.

Rozmawiała: Karolina Machnicka

37 lat temu ludzie wyszli na ulicę
31 sierpnia 1982 roku, w drugą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, do-
szło do masowych wystąpień gorzowian przeciwko władzy ludowej. W wyniku starć 
z milicją wiele osób zostało rannych. Demonstrację stłumiono, wielu uczestników 
protestu trafiło do aresztu. Gorzowska demonstracja zapisała się na kartach historii 
jako największa na terenie powojennej Ziemi Lubuskiej. Rozmowa z Waldemarem 
Rusakiewiczem, przewodniczącym gorzowskiej „Solidarności”.

Obchody Gorzowskich Wydarzeń Sierpniowych
Obchody 37. rocznicy Gorzowskich Wydarzeń Sierpniowych rozpoczęły się już w piątek (30. sierpnia) od 
zebrania delegatów gorzowskiej Solidarności, podczas którego wyemitowano film Wojciecha Turczyńskie-
go „Opór”, wysłuchano także referatu prof. Dariusza Rymara, odbył się również pokaz etiudy teatralnej.
W sobotę, 31 sierpnia, uroczystości rozpoczęła msza polowa z asystą wojskową oraz uroczysty apel z ceremoniałem wojskowym, które 
odbyły się pod Białym Krzyżem „Solidarności”. Na skwerze przy dawnym „Empiku” odsłonięto tablicę z nową, oficjalną nazwą tej części 
miasta. Gorzowscy radni zgodzili się, aby skwer nosił nazwę „31 sierpnia 1982 r.”.

Pod Białym Krzyżem odbyła się także rekon-
strukcja historyczna, przedstawiająca gorzow-
ską demonstrację w 1982 roku, po której wy-
stąpiła z koncertem „Klęska, Walka, Chwała” 
Orkiestra Wojska Polskiego z Żagania. W nie-
dzielę w amfiteatrze zagrał zespół „Perfect”.

W związku z rocznicą w czwartek (6. wrze-
śnia) odbędzie się Gra miejska, zorganizowana 
przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, a 
w sobotę (8. września) 21. Bieg Solidarności.

Honorowy patronat nad obchodami objął pre-
mier RP Mateusz Morawiecki.
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Jej największą pasją jest działalność społeczna. Obowiązki radnej traktuje jako misję społecznika, mandat za-
ufania, z którego bardzo chce się wywiązać. - Kiedy miałam sześć lat, będąc jeszcze w przedszkolu zdecydowałam, 
że będę politykiem. To był taki mój wybór między polityką a policją. Niektórzy się śmiali; przecież wszystkie dziew-
czynki chciały być księżniczkami czy fryzjerkami, a ja mówiłam, że będę politykiem, albo policjantką. Zawsze 
wierzyłam, że z tej perspektywy można coś zmienić – powiedziała. 

Zaangażowana w sprawy ekologii i propagowanie wiedzy o wpływie człowieka na środowisko. Popiera wszyst-
kie proekologiczne inicjatywy. - Bardzo dobrze, że kwestie środowiska interesują wszystkich radnych – uznała. 
Jest zdania, że drobnym gestem, wykonywanym każdego dnia, każdy może mieć wpływ na swoje otoczenie. - 
Troska o planetę to temat ważny dla nas wszystkich. Mam dorastającą córkę i chciałabym, żeby jej dzieci żyły w 

czystym środowisku. Warto zarażać innych każdą proekologiczną 
postawą – podkreśliła.

Dzięki Paulinie Szymotowicz w mieście pojawi się więcej budek 
lęgowych dla jerzyków. To bardzo pożyteczne ptaki, które zjadają prawie wszystkie roba-
ki, w szczególności komary i muchy. - Jestem przeciwnikiem wszelkiego rodzaju oprysków, 
a plaga komarów to temat mi bardzo dobrze znany. Mieszkam na Wieprzycach, mam za 
domem teren poligonowy. Musimy się jednak uzbroić w cierpliwość, bo te ptaki mogą się nie 
zagnieździć od razu – zaznaczyła. 

Radna ma wiele proekologicznych pomysłów; zielone przystanki, panele fotowoltaiczne na 
wieżowcach. Na ostatnie sesje Rady Miasta przynosiła własną wodę i deklarowała, że jest 
gotowa wypić ją także bezpośrednio z kranu. Cieszy ją fakt, że plastikowe butelki podczas 
sesji Rady Miasta zastępowane są szklanymi dzbankami.

Prywatnie jest mamą dorastającej córki. Chętnie wraca do książek; to jej azyl i odskocznia 
od natłoku spraw i życiowego pędu. Lubi nordic walking, chętnie wybiera się na Gorzow-
skie Murawy. - Od dziecka tam chodziłam, dla mnie to był i jest poligon, kiedyś odnalazłam 
tam zapomniany domek – wspomina. 

Uwielbia imprezy motocrossowe. Ma mały motocykl w domu, którym - jak nieśmiało przy-
znaje - jeszcze nie umie jeździć. Marzy o zbudowaniu trójkołowca z bardzo długą kierow-
nicą. Ale - jak powiedziała z uśmiechem na twarzy - odkłada to na emeryturę, bo teraz 
wiecznie nie ma czasu. 

Radna od proekologicznych pomysłów
Paulina Szymotowicz to gorzowianka. W ubiegłym roku została miejską radną. Orędowniczka proeko-
logicznych rozwiązań; na sesje Rady Miasta przynosiła własną wodę, aby przekonać do zrezygnowania z 
plastikowych butelek i kubków.

Decyzje radnych
 Podczas sesji Rady Miasta 28 sierpnia 2019 podjęto uchwałę 

ws. wzniesienia pomnika, który upamiętni stłumiony strajk 
robotników Zakładów Mechanicznych Ursus. Chce go posta-
wić i odsłonić 31 sierpnia przyszłego roku, według projektu 
braci Sierakowskich, Gorzowskie Stowarzyszenie Osób Re-
presjonowanych w Stanie Wojennym im. Edwarda Borow-
skiego. 

 Popularny „plastyk” czyli Liceum Plastyczne w Gorzowie, 
zmieniło nazwę i siedzibę. Od 1 wrześnie szkoła będzie się 
nazywała Liceum Sztuk Plastycznych, przeniesiona została  
z ulicy Bema na Warszawską 18.

 Radni udzielili wsparcia Zachodniej Izbie Przemysłowo - 
Handllowej na opracowanie projektu budowlanego dla zabyt-
kowej willi Jaehnego przy ul. Kosynierów Gdyńskich.

 Rada Miasta zwróciła się do ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz władz województwa o dofinansowanie dzia-
łalności Filharmonii Gorzowskiej, a do premiera RP o zwięk-
szenie dotacji na inwestycje w województwie lubuskim.

Z sali sesyjnej 
znika plastik 

Od sierpniowej sesji go-
rzowscy radni zamiast pla-
stikowych butelek z wodą 
mają do dyspozycji szkla-

ne dzbanki i nowy dystrybutor wody. To początek 
ekologicznej rewolucji, która za zadanie ma ogra-
niczyć używanie plastiku.
Na wyzwania ochrony środowiska ma także odpowiadać przygo-
towany wspólnie przez wszystkie kluby radnych projekt uchwały 
dotyczącej ograniczania używania plastiku na terenie miasta. 

Ma to dotoczyć nie tylko instytucji miejskich, ale także wydarzeń 
kulturalno-rozrywkowych na terenie miasta. Klub „Kocham Go-
rzów” zgodził się na wycofanie swojego projektu, aby w listopadzie 
przyjąć uchwałę szerzej ujmującą sprawę, którą poprą wszyscy 
radni.
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Pamiętaj głosowanie nie zajmie zbyt wiele czasu, a Twoje głosy 
mogą zdecydować o zwycięstwie projektów, które wybrałeś! Dlate-
go warto poświęcić chwilę, by najpierw zapoznać się z listą zadań 
podanych pod głosowanie, a potem oddać głosy. 

Jakie pomysły?

Listę zadań poddanych pod głosowanie wraz z dokładnym ich opi-
sem, kosztem odnajdziesz na stronach internetowych: gorzow.pl 
w zakładce Dialog Społeczny oraz https://gorzow.konsultacjejst.pl 
Ponadto opisy zadań znajdą się przy punktach z urnami (wykaz 
poniżej).

Kiedy głosujemy? 

Od 9 września do 23 września 2019 r.   

Gdzie głosujemy?

Szczególnie zachęcamy do głosowania w formie elektronicznej, 
która jest ekologiczna i zajmie tylko krótką chwilę. Swoje głosy w 
ten sposób oddamy na stronie internetowej:  https://gorzow.kon-
sultacjejst.pl 

Jeśli jednak wolimy oddać głosy w sposób tradycyjny to możemy 
to zrobić w punktach z urnami, które znajdują się: w siedzibach 
Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 (główny hol), ul. 
Myśliborskiej 34 (parter), a także w Nova Park, ul. Przemy-
słowa 2 (parter, pasaż główny), Galerii Askana, al. Konsty-
tucji 3 Maja 102 (parter), Kupcu Gorzowskim, ul. Witosa 
50 (główny hol), Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. 
Brata Krystyna, ul. Słoneczna 62-63 (Dział Pomocy Rze-
czowej). Karty do głosowania będą dostępne w ww. miej-
scach w godzinach pracy, ponadto będzie można pobrać je 
do wydruku z www.gorzow.pl z zakładki Dialog Społeczny.

Kto głosuje? 

Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, którzy ukończyli 
13 lat.

Ile głosów oddajemy?

Maksymalnie możemy oddać cztery głosy tj.:

-  jeden głos na zadanie z kategorii: Zamoście, Zakanale, 
Śródmieście/Centrum, Piaski, Staszica, Wieprzyce, Man-
hattan, Górczyn, Osiedle Słoneczne, Dolinki.  

- jeden głos na zadanie z kategorii Oświatowej, 

- jeden głos na zadanie twarde z kategorii Ogólnomiejskiej, 

- jeden głos na zadanie miękkie z kategorii Ogólnomiej-
skiej.

W związku z tym, że wszystkie kategorie znajdują się na 
jednym formularzu papierowym lub elektronicznym, to 
nasze głosy też będą ważne, jak oddamy trzy, dwa lub jeden. 
Decyzja czy oddajemy w głosy we wszystkich kategoriach 
lub tylko w wybranych należy do nas.   

Jakie podajemy dane?

W odpowiedzi na postulaty mieszkańców, by wprowadzić 
dodatkowe narzędzia do weryfikacji kart do głosowania, 
wykaz dotychczas wymaganych danych głosującego tj. 
imię, nazwisko, adres - został rozszerzony o imię matki, 
imię ojca i miejsce urodzenia.   

Głosujemy na obywatelskie pomysły
Jeśli chcesz mieć wpływ, na to co powstanie w Twojej najbliższej okolicy - musisz wziąć udział w głosowa-
niu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Głosy można oddać od 9 do 23 września br. 

Kiedy wyniki? 

Ogłoszenie wyników jest zaplanowane na początek października 
br. 

Ilu zwycięzców?

Oczywiście o zwycięstwie decyduje najwyższa liczba ważnych gło-
sów w poszczególnych kategoriach. Tak, więc gwarancję realiza-
cji w 2020 r. ma 13 zwycięskich zadań tj. po jednym z kategorii: 
Zamoście, Zakanale, Śródmieście/Centrum, Piaski, Staszica, Wie-
przyce, Manhattan, Górczyn, Osiedle Słoneczne, Dolinki; jedno 
z kategorii Oświatowej; jedno z projektów twardych z kategorii 
Ogólnomiejskiej oraz  jedno z projektów miękkich z kategorii 
Ogólnomiejskiej.   

Więcej informacji o głosowaniu można odnaleźć na www.gorzow.
pl w zakładce Dialog Społeczny w podzakładce Budżet Obywatel-
ski 2020, na https://gorzow.konsultacjejst.pl oraz na portalu spo-
łecznościowym Facebook na profilu Przystań na konsultacje. In-
formacji udzielamy również telefonicznie pod numerem: 95 7355 
591.      

Anna Zaleska / Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
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27 września z okazji 30-lecia awansu drużyny ZKS Stilon do I ligi 
spotkają się także ówczesne zawodniczki. Siedem z awansujących 
wówczas dziewcząt rozpoczynało naukę gry w koszykówkę w Mię-
dzyszkolnym Klubie Sportowym „Znicz”. Pierwsze medale w ko-
szykówce dla Gorzowa w Mistrzostwach Polski dziewczęta MKS 
„Znicz” zdobyły w 1983 r. i 1984 r. 

- Historyczny awans był zasługą trenerów Janusza Wierzbickiego i 
Mariana Gołąba oraz wielu nie tylko stilonowskich działaczy. Wło-
dzimierz Ćwiertniak miał także w tym udział i ogromne zasługi. 
Bez niego nie byłoby bowiem tego zespołu i awansu do pierwszej 
ligi – czytamy w książce „Włodka Ćwiertniaka życie pod koszem”, 
autorstwa Jerzego Kilczewskiego i Jana Delijewskiego. 

Po raz pierwszy w historii, w gronie najlepszych zespołów w kra-
ju był przedstawiciel Ziemi Lubuskiej – koszykarki gorzowskiego 
Stilonu.

Bez koszykarek Ćwietniaka prawdopodobnie nie doszłoby do roz-
budowy hali sportowej Stilonu przy ul. Czereśniowej, a na pewno 
nie byłoby w Gorzowie Wlkp. w roku 1987 pamiętnych mistrzostw 
Europy kadetek, które przyniosły miastu sukces promocyjny i or-
ganizacyjny.

Przed dwoma laty, w 70-lecie urodzin Włodzimierza Ćwiertniaka, 
w hali sportowej ZSTiO przy ul. Czereśniowej odsłonięto tablicę 

Memoriał im. Włodzimierza Ćwiertniaka 
26-29 września odbędzie się Memoriał im. Włodzimierza Ćwiertniaka. To już kolejna edycja turnieju 
koszykówki chłopców szkół ponadpodstawowych w hali sportowej I LO oraz turnieju koszykówki mło-
dzików z udziałem MKK „BASKET” Gorzów Wlkp. w hali SP 13.

Drużyna koszykarek ZKS Stilon w sezonie 1989/90, stoją od lewej: T. Cyfer,  
M. Kielmel, K. Czerniak, J. Robak, A. Oziembłowska, M. Sebastyańska, B. Szamy-
jer, L. Wierzbicka, H. Rutkowska i A. Morawiec (na zdjęciu brakuje B. Wieczorek 
oraz A. Bartosz)
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pamiątkową. Teraz, z okazji 30-lecia awansu drużyny ZKS „Stilon” 
do I ligi, pod tablicą oraz na cmentarzu komunalnym na grobie 
Włodzimierza Ćwiertniaka zostaną złożone kwiaty. 

Jerzy Kilczewski / Członek honorowy Lubuskiego Związku Koszykówki

6 października odbędzie się trzecia edycja jedne-
go z największych wydarzeń sportowych w naszym 
mieście - Gorzowski Duathlon. 
Przed uczestnikami do pokonania 38 km jazdy rowerem oraz 8 km 
biegu, na trasie od ronda Słowiańskiego do ronda Ofiar Katynia, w 
pierwszej kolejności rowerem. 

Wyjątkowość Gorzowskiego Duathlonu polega nie tylko na trasie, 
wytyczonej jedną z głównych arterii miasta, ale również możliwo-

ści startu sztafetowego (jedna osoba pokonuje odcinek kolarski, a 
druga dystans biegowy).

Szczegóły, zapisy oraz regulamin III Gorzowskiego Duathlonu 
dostępne są na stronie duathlon.gorzow.pl. Limit uczestników 
wynosi w przypadku startu indywidualnego 200 osób, natomiast 
w ramach sztafety obowiązuje limit 150 zespołów. Zapisy do 27 
września 2019 r.

Organizatorami wydarzenia są: Urząd Miasta oraz pomysłodawcy 
- Lech Piasecki, Tomasz Kucharski i Sebastian Wierzbicki.

Gorzowski Duathlon
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Ostatnie trzy pocztówki trafiły do młodych gorzowian Hani, Ro-
berta i Patryka, którzy w ostatni wtorek wakacji– przy Studni Cza-
rownic - napisali „pozdrowienia z Gorzowa” i wysłali je do swoich 
znajomych i rodziny w różnych zakątkach Polski.

W ramach akcji zostało wysłanych 1035 kartek ze specjalnym 
znaczkiem z logo naszej akcji Gorzów #StądJestem i drugie tyle 
ze standardowym znaczkiem Poczty Polskiej. Na ostatnie pocz-
tówkowe spotkanie przygotowaliśmy gratkę dla fanów pocztówek. 
Dzięki uprzejmości Stefana Orłowskiego, filatelisty, mieliśmy kil-

Pocztówkowe pozdrowienia z Gorzowa
Wakacje dobiegają końca, a wraz z nimi nasza akcja pocztówkowa, która przywołała zapomnianą już 
przez wielu tradycję wysyłania kartek pocztowych i za każdym razem cieszyła się niebywałą popularno-
ścią. Co tydzień po pocztówki chętnie zgłaszali się nie tylko mieszkańcy, ale także turyści i kolekcjonerzy.

kanaście pocztówek, które już od wielu lat nie są dostępne w sprze-
daży, a przedstawiają nasze urokliwe miasto i niewątpliwie mają 
wyjątkową wartość.

Odwiedziliśmy w lipcu i sierpniu wiele miejsc m.in. park Wiosny 
Ludów, Górczyński, „Kwadrat”, galerie handlowe i oczywiście – 
deptak na Hawelańskiej. We wszystkich akcja gromadziła tłumy 
chętnych. Kartki pocztowe trafiały do rodziny, znajomych czy 
przyjaciół, przypominając jednocześnie, jak pięknym miejscem 
jest Gorzów.
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Akcja „pocztówka z Gorzowa”

nr 9 / 24618 wrzesień 2019



Tegoroczne Koniec 
Lata Party już za nami. 
Jak co roku dwudniowa 
impreza na zakończenie 
wakacji obfitowała  
w mnóstwo atrakcji.  

Zapraszamy na krótką fotorelację.
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Euforia Dźwięku

Koncert - OrganekMiejskie stoisko promocyjne

Pokaz fajerwerków na zakończenie KLPWystawa samochodów

VII edycja Sportowego Pożegnania Wakacji
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