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Drodzy Seniorzy,

Jesteście w wyjątkowym momencie swojego życia. 
Czas płynie wolniej, niewiele trzeba, a wszystko moż-
na! W Gorzowie jest Was już ponad… 32 tys. To cie-
szy, bo mamy szanse korzystać z Waszej wiedzy, do-
świadczenia, optymizmu i często wiary w lepsze jutro. 

Dynamicznie rosnąca liczba seniorów wymaga od nas 
- samorządowców, wprowadzania nowych rozwiązań 
w zakresie zwiększania aktywności społecznej oraz 
zapewnienia dostępu do różnych usług wspierających 
jak najdłuższe, aktywne i samodzielne funkcjonowa-
nie w życiu społecznym.

I my to w Gorzowie robimy. Pracujemy nad poprawą Waszego komfortu i działamy, wykorzy-
stując wiedzę na temat Waszych potrzeb i wymagań. Kładziemy nacisk na zachęcanie senio-
rów do aktywności obywatelskiej, do współdecydowania o ważnych sprawach swojej społecz-
ności lokalnej, miasta i kraju. Dzięki takiemu podejściu postrzeganie osób starszych jest coraz 
bardziej pozytywne. I chociaż wiele jest jeszcze do zrobienia, to z Waszą pomocą wiele udało 
się już dokonać.  

Wprowadziliśmy Kartę Seniora, co roku organizujemy Tydzień Seniora, prężnie działa Go-
rzowska Rada Seniorów i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Miejskie Centrum Kultury organizuje 
kluby seniora i inne formy aktywności dla osób po 60. roku życia. Już planujemy kolejne dzia-
łania, by zadbać o Wasze, ale też nasze lepsze jutro. Bo przecież czas szybko płynie i to, co dziś 
robimy dla Was, jutro będzie naszą codziennością. Dlatego ta aktywność samorządu w sferze 
senioralnej jest tak ważna i niezbędna.  

Każdego dnia z radością obserwuję Waszą aktywność, coraz większy entuzjazm w działaniu  
i mam nadzieję, że to również dzięki wspólnym przedsięwzięciom. Czekam na kolejne sygnały 
i z przyjemnością podejmę inicjatywy, które mogą wpłynąć na jakość życia jednaj najliczniej-
szych grup wiekowych w Gorzowie. 

Pozdrawiam serdecznie,

Jacek Wójcicki 
Prezydent Gorzowa Wlkp. 
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Od 7 do 12 października odbędzie II Gorzowski Tydzień Seniora, 
w ramach którego zaplanowano liczne warsztaty, występy, rajdy 
rowerowe, wykłady, wieczorki taneczne i pokazy artystyczne, de-
dykowane starszym mieszkańcom miasta.

Inauguracja II Gorzowskiego Tygodnia Seniora odbędzie się  
w poniedziałek na scenie ustawionej na Kwadracie, gdzie wystąpią 
zespoły seniorskie. We wtorek rajd rowerowy do Santoka, warsz-
taty rękodzielnictwa i wieczorek taneczny. W środę w bibliotece 
u Herberta wykłady nt. „Bezpieczny i zdrowy senior”, a w sali wi-
dowiskowej MCK warsztaty taneczne. W czwartek zaplanowano 
spacer z kijkami oraz wieczór pełen piosenek i konkursów oraz 
wieczór poetycko-muzyczny. W piątek wieczór karaoke oraz przy 
muzyce na żywo Bal Seniora. W sobotę w „Jedynce” babski wie-
czór. II Gorzowski Tydzień Seniora zakończy w niedzielę spektakl 
„Moralność pani Dulskiej”.

Swoje pasje i zamiłowania seniorzy mogą także realizować w trak-
cie cyklicznych spotkań organizowanych przez Miejskie Centrum 
Kultury, które prowadzi szeroką działalność adresowaną do osób 
60+. Każda sekcja jest wciąż otwarta dla chętnych, a udział w więk-
szości zajęć - bezpłatny. 

Październik w Gorzowie należy do seniorów
Wielokrotnie zaprzeczają stereotypom, są aktywni, realizują swoje marzenia i chętnie uczestniczą w róż-
nego rodzaju przedsięwzięciach. Zarażają pasją i energią, aktywizują swoich rówieśników, są skarbnicą 
mądrości życiowej. Seniorzy - stanowią blisko jedną trzecią mieszkańców naszego miasta. Często potrze-
bują pomocy w zmaganiu z trudnościami dnia codziennego. Dlatego Miasto wdraża liczne ułatwienia  
i inicjatywy pomocowe oraz angażujące starsze osoby do społecznej aktywności, aby w przyjaznej atmos-
ferze mogli rozwijać swoje pasje i zamiłowania.

Klub Kultury MCK Jedynka, ul. Chrobrego 9:Zespół śpiewaczy Echo Kresów  - próby w poniedziałki w godz. 13.00 – 15.00Chór Wrzosy - poniedziałki godz. 15.30 – 17.30Zespół wokalno - instrumentalny Serenada  - wtorki godz. 12.00 – 14.00Klub seniorów oświatowych -  spotkania we wtorki w godz. 15.00 – 17.00Chór Cantare - próby w każdą środę w godz. 15.30 – 17.30Koło rękodzieła artystycznego  - zajęcia w czwartki w godz. 15.00 – 16.30Zespół kameralny Sonata - próby w czwartki w godz. 16.30 – 18.30
Klub aktywnego seniora Cepeliada - zajęcia rękodzielnicze dla dzieci 

prowadzone przez seniorów - piątki godz. 15.30 – 17.30

Klub Kultury MCK Zodiak, ul. Słoneczna 62a:

Zajęcia taneczne Latino solo - wtorki godz. 14.30 – 15.30

Tkactwo artystyczne - wtorki godz. 16.00 – 18.00

Rękodzieło artystyczne dla seniorów - środy godz. 12.00 – 14.00

Chór Kalina - środy godz. 13.00 – 15.00

Zespół Wesoła Siódemka - czwartki 13.00 – 16.00

Wieczorki taneczne z muzyką na żywo - raz w miesiącu, w sobotę w 

godz. 17.00 -21.00. Wstęp 10 zł.

Klub Seniora Pogodna Jesień działający w Klubie Kultury MCK Zodiak, ul. Słoneczna 62a:Zespół wokalny Kominek - próby w poniedziałki godz. 15.00 – 17.00Choreoterapia Tańce radości - poniedziałki godz. 17.00 – 19.00Teatr seniora Maski i Twarze - wtorki godz. 16.30 – 19.00Sekcja komputerowa - wtorki 16.00 – 18.00, czwartki 9.30 – 11.30Zespół wokalno - instrumentalny Wena - czwartki godz. 16.30 – 19.30Spotkania Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo--Wschodnich - piątki w godz. 15.00 – 17.00Chór lwowski Ta-joj - piątki godz. 17.00 – 19.00Sekcja brydża - piątki w godz. 14.30 – 19.00Imprezy okolicznościowe - koncerty, spektakle, spotkania okazjonalne - w czwartki od godz. 17.00.

SeniorON z Bankiem Pekao S.A. - cykl bezpłatnych warsztatów 
organizowanych wspólnie z Oddziałem Rejonowym PCK: zajęcia 
florystyczne, kosmetyczne, rękodzielnicze, ABC bankowości, spo-
tkanie z dietetykiem. 

Senior Dance - wieczorki taneczne dla seniorów odbywają się  
w każdy wtorek w godz. 17.00 -21.00 w Sali widowiskowej MCK 
przy ul. Drzymały 26. Wstęp: 10 zł.

Stowarzyszenie „Złoty Kłos” działające na rzecz seniorów ma swo-
ją siedzibę w MCK Zawarcie przy ul. Wawrzyniaka 66a. Spotkania 
odbywają się w każdy czwartek w godz. 11.00 -14.00.

Zespoły seniorskie działające przy Miejskim Centrum Kultury 
biorą udział w licznych przeglądach i konkursach, również poza 
Gorzowem. Swoimi występami uświetniają miejskie uroczystości 
oraz współorganizowane przez MCK Spotkania Wykonawców 
Piosenki Kresowej „Kresoviana” czy Gorzowskie Prezentacje Se-
niorów, w ramach Dni Gorzowa. Raz w roku wszystkie zespoły 
spotykają się w MCK Zawarcie podczas „Wspólnego kolędowania”.

Seniorzy podczas Dni Gorzowa 2019
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Seniorze zgłoś się 
po swoją kartę!

Gorzowska Karta Seniora to program, który funkcjonu-
je w mieście od kwietnia 2017 roku i z którego chętnie 
korzystają starsi mieszkańcy miasta, ponieważ zachęca 
do aktywnego spędzania wolnego czasu, uczestnictwa 
w wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz umoż-
liwia zakupy w preferencyjnych cenach. 
Karta przysługuje seniorowi, który ukończył 60 lat i mieszka na terenie 
Gorzowa Wielkopolskiego. O aktywności gorzowskich seniorów świad-
czy liczba wydanych kart. Do września 2019 roku złożono już 14 085 
wniosków o przyznanie dokumentu. Przez cały czas trwania programu 
miasto podpisało 75 porozumień z Partnerami.

Karty  Seniora drukowane są „od ręki” – wystarczy wypełnić wniosek  
i złożyć w siedzibie głównej Urzędu Miasta, w Sali Obsługi Klienta – 
stanowiska nr 11 i 12. 

Podczas składania wniosku należy okazać dowód osobisty, a w przypad-
ku braku zameldowania – dokument potwierdzający zamieszkiwanie na 
terenie Gorzowa (kserokopia i oryginał do wglądu). W przypadku pytań 
można kontaktować się z Wydziałem Spraw Społecznych: tel. 95 7355 
565, e-mail: wss@um.gorzow.pl. Katalog zniżek i ulg dla seniorów do-
stępny jest na tablicy ogłoszeń w Sali Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta 
oraz na stronie internetowej gorzow.pl w zakładce Sprawy Społeczne/
Seniorzy/Gorzowska Karta Seniora.

Wydział Spraw Społecznych

„Złota Rączka 
dla Seniora”

Gorzowscy seniorzy powyżej 60 roku życia, 
nieaktywni zawodowo, mogą także liczyć na 
nieodpłatną pomoc w drobnych domowych 
naprawach, w ramach programu „Złota Rącz-
ka dla Seniora”. Program powstał ze szczegól-
nym uwzględnieniem osób samotnych i nie-
pełnosprawnych.
Zakres pomocy obejmuje drobne naprawy, niewymagają-
ce natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy 
lub uprawnień, jak również niepociągające za sobą dużych 
nakładów finansowych. Naprawy wykonywane są wyłącz-
nie w lokalu zamieszkiwanym przez osobę ubiegającą się 
o pomoc.

Potrzeby można zgłaszać realizatorowi programu – Funda-
cji „Pozytywka”: telefonicznie pod numerem 95 722 44 77 
lub 661 730 003, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-
12.00 lub 17.00-18.00, a także mailowo: zlotaraczkapozy-
tywka@onet.pl.

Zadanie dofinansowane jest z budżetu Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego.

Wydział Spraw Społecznych

Seniorzy mają swoją Radę
W mieście bardzo aktywnie działa Go-
rzowska Rada Seniora. Rozpoczęła dzia-
łalność we wrześniu 2017 roku, a powoła-
no ją rok wcześniej uchwałą Rady Miasta, 
aby zaangażować najstarszych mieszkań-

ców miasta w formułowanie opinii dotyczących bieżą-
cych potrzeb gorzowskich seniorów.
Kadencja rady trwa 4 lata. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy 
i inicjatywny. Do jej głównych zadań należy reprezentowanie interesów 
i potrzeb środowiska osób starszych w naszym mieście wobec władz sa-
morządowych, opiniowanie dokumentów, inicjowanie działań na rzecz 
gorzowskich seniorów, podejmowanie uchwał oraz aktywizowanie śro-
dowiska osób starszych.

W skład Gorzowskiej Rady Seniora wchodzi 15 osób. 

Klub Senior+
Na początku tego roku działalność rozpoczął 
Klub Senior+, w ramach którego organizo-
wane są różnego rodzaju zajęcia i spotkania 
dla seniorów. Klub działa w Wojewódzkiej  
i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Si-
korskiego 107, mieści się na parterze książni-
cy, w sali nr 9. 
Oficjalne otwarcie Klubu odbyło się 4 lutego 2019 r. Klub 
liczy 15 uczestników – gorzowian po sześćdziesiątce nieak-
tywnych zawodowo. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłat-
ne, z wyjątkiem osób o niskich dochodach (poniżej 701 zł 
netto na osobę samotnie gospodarującą i 528 zł netto na 
osobę w rodzinie).

Klub oferuje m.in.: zajęcia: edukacyjne, kulturalno – oświa-
towe, aktywności ruchowej, sportowo – rekreacyjne, akty-
wizacji społecznej; spotkania z rówieśnikami w rodzinnej 
atmosferze; wyposażenie pozwalające na aktywne spędza-
nie wolnego czasu; integrację międzypokoleniową; możli-
wość korzystania z telewizji, prasy, biblioteki, komputera 
oraz Internetu; spotkania ze specjalistami; wyjścia do insty-
tucji kulturalno – oświatowych oraz bezpośrednie wyjście  
z Klubu do Parku Róż.

Seniorzy zainteresowani uczestnictwem w zajęciach Klubu 
Senior+ mogą się zgłaszać osobiście lub telefonicznie. Zapi-
sy przyjmuje i szczegółowych informacji udziela kierownik 
klubu pod nr tel. 604 569 511, w godzinach 9-17.

Klub powstał dzięki dofinansowaniu w 2018 roku z Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 
150 tys. zł.

Wydział Spraw SpołecznychWydział Spraw Społecznych
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Dla Pionierów Gorzowa to wyjątkowy czas. Okazja do rozmów, 
wytchnienia i niekończących się dyskusji o dawnych czasach. – To 
są chwile, kiedy możemy podziękować za to co zrobiliście, budując 
nasze miasto. Daliście swoją postawą najlepsze świadectwo patrio-
tyzmu. Pracowaliście dla Gorzowa, ale nie tylko. Ogromny szacunek 
budzi we mnie to, co zrobiliście dla swoich rodzin w odbudowywa-
niu polskości – mówił podczas śniadania z Pionierami prezydent 
Jacek Wójcicki.

Pionierzy Gorzowa to osoby, które od 1945 roku tworzyły pol-
ską część historii naszego miasta. Podczas trzydniowego pobytu 
w miejscowości Długie towarzyszy im młodzież. Wszystko po 
to, by młodzi gorzowianie mogli lepiej poznać historię miasta  
i mieszkańców. – Dużą wartością są projekty, które pozwalają zro-
zumieć młodzieży skąd pochodzą i skąd wywodzą się ich korzenie. 
To główny cel mojej działalności. Ocalić od zapomnienia, to wielkie 
wyzwanie. Zawsze powtarzam, że człowiek żyje dopóty, dopóty trwa 
o nim pamięć – podkreśliła radna Grażyna Wojciechowska, prezes 
fundacji Czysta Woda.

- Te spotkania to najpiękniejszy czas… właśnie dla nas Pionie-
rów. Zawsze chętnie tu wracam i długo wspominam. Wiadomo, że 
każdy ma swoje życie i swoje plany, ale zawsze staram się tu być – 
opowiada Barbara Badecka, która w latach 60. rozpoczęła pracę  
w gorzowskim magistracie. Przez lata była związana m.in. z ów-
czesnym Referatem Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności.   

Wiele wzruszeń przyniosło urodzinowe spotkanie Tadeusza Sto-
dolniaka – kombatanta, Pioniera, byłego działacza samorządu 
mieszkańców, kolejarza – który w gronie przyjaciół świętował 
swoje 100 urodziny. – Czuję się bardzo zdrów. Myślę, że jeszcze zo-
baczymy się nie raz. Tutaj podczas naszych spotkań będziemy ra-
zem. Cieszę się, że jesteście w tym dniu ze mną – dziękował jubilat.

Szanownemu 100-latkowi życzymy niekończącej się pogody du-
cha, zdrowia oraz wielu miłych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

… dopóty trwa pamięć
Niesamowite ciepło, wrażliwość, chwile wzrusze-
nia i wspomnień zdominowały coroczne spotkanie 
Pionierów Gorzowa w miejscowości Długie. Był 
też ogromny tort i życzenia 200 lat dla solenizanta 
Tadeusza Stodolniaka.

Koperty Życia to ważny element 
pierwszej pomocy, udzielanej 
seniorom podczas wizyt leka-
rza. Dzięki nim służby medycz-
ne mogą skuteczniej i szybciej 
udzielić pomocy w razie jakich-
kolwiek interwencji. 

Starsze osoby umieszczają w specjalnie przygotowanych kopertach 
najważniejsze informacje o stanie zdrowia przyjmowanych lekach, 
alergiach na leki, kontaktach do najbliższych. 

W Kopercie Życia można umieścić również aktualne wyniki ba-
dań czy  ostatnią kartę informacyjną z pobytu w szpitalu. Pakiet 
z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, 
czyli miejscu, które  jest prawie w  każdym domu i zarazem jest 

łatwo dostępne. Na lodówce należy nakleić dołączoną do Koper-
ty specjalną naklejkę „Tu znajduje się Koperta Życia”. Będzie to 
ważna informacja w  razie jakichkolwiek interwencji Pogotowia 
Ratunkowego. 

Do tej pory Miasto udostępniło prawie 3 tys. kopert i zleciło 
dodruk kolejnych. Akcja została zainicjowana przez Gorzowską 
Radę Seniorów we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta oraz Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódz-
kim w Gorzowie Wielkopolskim. Skierowana jest w szczególności 
do osób starszych i samotnych. 

Koperta Życia rozdawana jest mieszkańcom miasta bezpłatnie – 
można ją otrzymać przy stanowiskach nr 11 i 12 w Sali Obsługi 
Klienta w Urzędzie Miasta przy  ul.  Sikorskiego 3-4, w  Wydziale 
Spraw Społecznych przy ul. Teatralnej 26, w szpitalu oraz na im-
prezach dla seniorów, organizowanych przez Miasto lub Gorzow-
ską Radę Seniorów. 

Koperta Życia dla Seniorów

Spotkanie Pionierów Gorzowa w miejscowości Długie

Fo
t. 

Łu
ka

sz
 K

ul
cz

yń
sk

i x
 3

Wydział Spraw Społecznych

nr 10 / 2476 październik 2019



Osoby, które chciałyby przedstawić swoją ofertę (hodowców, rę-
kodzielników, handlarzy), prosimy o kontakt z sekretariatem Go-
rzowskiego Rynku Hurtowego (telefon 95 720 60 28 mail grh@grh.
pl).

- Bardzo nam zależy na zadowoleniu klientów targowiska przy Je-
rzego i dlatego stale wzbogacamy ofertę. Zdecydowaliśmy, że będzie-
my organizować związane z porami roku dodatkowe imprezy; jar-
marki, targi, wystawy, festiwale – poinformowała Agata Dusińska. 

- Jesień to bardzo dobra pora, aby na naszym ryneczku pojawili 
się producenci i handlujący dyniami, chryzantemami i jesiennymi 
ozdobami. Także ci, którzy dotychczas u nas nie wystawiali się. Przy-
gotujmy dla nich dodatkowe miejsce na przedstawienie swojej oferty. 
Jesteśmy przekonani, że klienci, którzy tradycyjnie przychodzą na 
targowisko, odwiedzą i nowe stoiska. Jeżeli sprzedający i kupujący 
będą zadowoleni, a jesteśmy o tym przekonani, festiwal wpiszemy  
w nasz kalendarz i będziemy organizować cyklicznie – dodała pre-
zes GRH.

Do 21 października br. mieszkańcy miasta, na adres mailowy Wydziału Promocji i Informa-
cji Urzędu Miasta lub w wersji papierowej na adres urzędu, mogą nadsyłać przepisy na naj-
lepszy GORZOWSKI SŁOIK JABŁKOWY. Przepis musi dotyczyć dania lub potrawy, który 
musi się dać zapasteryzować w słoiku. Głównym składnikiem powinno być jabłko, najlepiej 
Reneta Landsberska. 

W konkursie przewidziane są nagrody: główną: sprzęt kulinarny ufunduje Gorzowski Ry-
nek Hurtowy. Docelowo produkcja zwycięskiego projektu będzie zlecona lokalnemu pro-
ducentowi, a wyprodukowane słoiki staną się słodkim produktem promującym Gorzów. 
W jury konkursu będą zasiadać mistrzowie kuchni, kucharze, szkoleniowcy i instruktorzy 
kulinarni – ambasadorowie miasta w kampanii GORZÓW #Stąd Jestem: Dawid Szkudlarek, 
Paweł Salamon i Łukasz Konik. Wybrane najlepsze projekty przygotują osobiście, wypró-
bują i wskażą ten, który będzie najsmaczniejszy i najbardziej pomysłowy, a jednocześnie 
nadający się do pasteryzacji, by gotowy produkt jak najdłużej zachował świeżość. Konkurs 
jest dedykowany do osób dorosłych, które ukończyły 16 rok życia.

Jabłoń Reneta Landsberska, znana również jako Reneta Gorzowska, to stara odmiana jabło-
ni, wyhodowana w naszym mieście w 1840 roku przez radcę prawnego Theodora Heinricha 
Otto Burchardta. 

Konkurs na najsmaczniejszy „Gorzowski Słoik Jabłkowy”
Nadeszła jesień, a wraz z nią sezon na najsmaczniejszy i najbardziej popularny polski owoc 
– jabłko. W Gorzowie mamy swoje, wyhodowane jeszcze w przedwojennym Landsbergu. To 
stara odmiana renety – Reneta Landsberska. Fantastycznie nadaje się do przygotowywania 
przetworów, a te mogą być doskonałym produktem, promującym miasto i pozytywnie wy-
różniającym Gorzów na kulinarnej mapie Polski. Wspól-
nie z Zespołem Szkół Gastronomicznych, Ogrodniczych 

i Gorzowskim Rynkiem Hurtowym będziemy szukać regionalnego 
– gorzowskiego przysmaku z jabłka. Jak? Wspólnie z mieszkańcami!

W ostatni piątek października na rynku przy Je-
rzego odbędzie się pierwszy Festiwal Dyni i Chry-
zantemy. Gorzowski Rynek Hurtowy zaprasza 25 
października od godziny siódmej do trzynastej na 
dodatkowe stoiska, w których swoją ofertę przed-
stawią producenci dyni, chryzantemy i jesiennych 
ozdób (m.in. stroików z kasztanów).

Festiwal Dyni 
i Chryzantemy
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Przy Żwirowej powstają 
boiska piłkarskie

Trwa budowa boisk piłkarskich przy ulicy Żwi-
rowej; wykonano już ponad 80 % prac ziemnych, 
odwodnienie terenu i większość zadań związanych  
z instalacją elektryczną. 
Nowe trzy boiska piłkarskie powstają na terenie po byłej żwirowni. 
Obiekt będzie posiadał dwa boiska o wymiarach 60 na 100 metrów 
(jedno ze sztuczną nawierzchnią i z oświetleniem, drugie z natu-
ralną nawierzchnią, bez oświetlenia) oraz tzw. Orlik, ze sztuczną 
nawierzchnią, o wymiarach 30 na 60 metrów. Będzie też zaplecze 
socjalne z szatniami i natryskami oraz parking samochodowy.

Środki na inwestycję klub Warta Gorzów pozyskał z Urzędu Mia-
sta Gorzowa Wlkp. i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubuskiego (po pół miliona złotych) oraz z Ministerstwa Sportu  
i Turystyki (prawie 600 tys. zł).

Inwestycja ma być oddana do użytku pod koniec października br.

Na skrzyżowaniu ulic Bora – Komorowskiego i Sosabowskiego 
zostanie wykonana nowa nawierzchnia chodników. Krawężniki 
zostaną obniżone, pojawią się też żółte wypustki ostrzegawcze. 
Kolejne zadanie to przejście dla pieszych przy ul. Obrońców Poko-
ju. Tutaj obniżone zostaną krawężniki po obu stronach przejścia, 
zastosowana kostka ostrzegawcza oraz przełożona nawierzchnia 
dojść do przejścia.

Przy ulicy Maczka (vis a vis zjazdu do marketu Lidl) obniżone zo-
staną krawężniki, zaś przy Słowackiego powstanie zatoka postojo-
wa z miejscami dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Niższe krawężniki oraz przełożona nawierzchnia dojść, umożli-
wiająca wykonanie rampy, pojawi się też przy ulicy Łokietka (na 
wysokości Straży Pożarnej). Nowa czteromiejscowa zatoka posto-
jowa z miejscem dla pojazdów osób niepełnosprawnych będzie 
przy ul. Spokojnej. Wymiany doczeka się nawierzchnia chodnika 
od wjazdu do Jazz Clubu do wjazdu do siedziby Państwowej Straży 
Pożarnej.  

Odnowione chodniki wraz z obniżonymi krawężnikami pojawią 
się też pomiędzy ulicami Słowackiego a Jagiellończyka. Obniżenie 
chodników zaplanowano także przy wjeździe do Szkoły Podsta-
wowej nr 1.

Wskazane zadania Miasto chce zrealizować do połowy listopada 
br.

Udogodnienia 
dla osób 

niepełnosprawnych
Likwidacja barier architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych to główny cel kolejnych prac 
remontowych, które drogowcy wykonają na tere-
nie Nowego Miasta. Zadania zostaną zrealizowane  
w ramach programu „Tuptuś”.   

W dolnej części budynku nową siedzibę znajdzie Miejskie Cen-
trum Kultury. Roboty budowlane realizuje konsorcjum (firma 
Sebastian Szymański oraz BLR), które na wykonanie zadania ma 
dwanaście miesięcy - prace potrwają do drugiej połowy lipca 2020 
r. Umowa zawarta jest na modernizację czterech pięter i roboty 
niezbędne do uzyskania pozwolenia na ich użytkowanie. Koszt in-
westycji to niemal 7 mln złotych.

Prace polegają m.in. na przebudowie klatki schodowej, wymianie 
dwóch dźwigów windowych (jedna winda ma być przystosowana 
do przewozu osób niepełnosprawnych) oraz wykonanie pionów 
różnego rodzaju zasilania modernizowanych pięter.

Do modernizacji przewidziano także piętro trzecie, ósme, dzie-
wiąte i dziesiąte oraz dach. Do tego zadania opracowywana jest 
dokumentacja projektowa.   

W „Przemysłówce” roboty idą pełną parą
Trwają intensywne prace rozbiórkowe w pomieszczeniach budynku po tzw. „Przemysłówce”. Moderni-
zacja obejmuje cztery piętra; od czwartego do siódmego. Na efekty czekają urzędnicy; na wyższe piętra 
budynku zostanie przeniesiona część biur Urzędu Miasta. Wszystkie działania zmierzają do tego, by moż-
liwie zmniejszyć liczbę lokalizacji wydziałów magistratu.

Budowa boiska przy ul. Żwirowej

Prace rozbiórkowe w budynku po tzw. „Przemysłówce”
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- Dzięki tym pracom szkoła zyska wię-
cej pomieszczeń dydaktycznych - po-
informowała wiceprezydent miasta 
Małgorzata Domagała.

- W obwodzie szkoły powstaje coraz 
więcej budynków wielorodzinnych,  
a co za tym idzie przybywa dzieci. 
Chcemy dostosować placówkę do po-
trzeb uczniów. To, co szczególnie istot-
ne - zmierzamy do tego, by zajęcia 
kończyły się tu możliwie najszybciej – 
dodała pani wiceprezydent.  

Firma z Różanek wybuduje nowe 
dwukondygnacyjne skrzydło szkoły. 
Powstanie tu m.in. sala gimnastyczna 
oraz łącznik z istniejącym budynkiem 
placówki. Plac budowy został prze-
kazany w pierwszej połowie sierpnia 
br. Koszt inwestycji to ponad 14 mln 
złotych.

Fundamenty pod nowe skrzydło SP 20
Trwają roboty ziemne i przygotowawcze związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 20 na osiedlu 
Górczyn. Wylano pierwsze ławy fundamentowe.

Ulica Śląska w remoncie 
Wykonano już większość prac na odcinku od ul. 
Wał Poprzeczny do pętli autobusowej. Ukończona 
została nawierzchnia betonowa pętli autobusowej, 
zakończono także prace przy realizacji kanalizacji 
deszczowej i sieci wodociągowej do ul. Jasnej. 
Obecnie trwają prace przy sieci na odcinku od. Jasnej do Kwia-
towej oraz roboty brukarskie. W najbliższych dniach wykonawca 
planuje włączenie nowej sieci wodociągowej do węzła w ul. Jasnej, 
montaż części słupów oświetleniowych, wykonanie nawierzchni 
bitumicznej jezdni na odcinku do ul. Jasnej oraz wykonanie dal-
szych prac brukarskich.

Inwestycja będzie kosztowała ok. 10,8 mln zł. Zadanie jest dotowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Miasto otrzymało na ten cel 4,2 
mln zł. Docelowo przebudowa obejmie odcinek od skrzyżowania z ul. Towarową do pola golfowego.

Remontowana ulica Śląska

Prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 20
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Ulica Graniczna gotowa… 
a Wylotowa lada moment

Drogowcy zakończyli już prace związane z przebudową ul. Gra-
nicznej. Niebawem pojedziemy też wyremontowaną ul. Wylotową. 
Trwa procedura odbioru inwestycji przy ul. Granicznej. Drogowcy oprócz no-
wej nawierzchni zadbali też o pobocza. To wszystko sprawia, że bezpieczeń-
stwo poprawi się tu, zarówno dla pieszych jak i kierowców.

Ulica Graniczna jest już gotowa na całym odcinku. W sumie to 340 m, któ-
re wyremontowała firma ze Strzelec Krajeńskich. Prace przebiegły sprawnie, 
dzięki czemu droga jest już przejezdna.  

– W mieście prowadzimy wiele inwestycji większych i mniejszych. Wszystkie są 
równie ważne, bo bezpośrednio wpływają na nasze najbliższe otoczenie. Cały 
Gorzów zmienia się bardzo intensywnie i chyba już wszyscy przyzwyczailiśmy 
się do remontów. To jedyny sposób, by już wkrótce wszystkim nam żyło się wy-
godniej – komentuje Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. 

Kolejna inwestycja, czyli przebudowa ul. Wylotowej, to znacznie większe za-
danie. Na długości ponad 2 km wykonano nową nawierzchnię z betonu as-
faltowego. Drogowcy układali też pobocza z kruszywa. W pierwszej połowie 
sierpnia miasto wybrało wykonawcę. Na realizację obu zadań miał on czas do 
drugiej połowy października. Prace przebiegły sprawnie i niebawem zakończą 
się w całości. Warto dodać, że niedawno w tym rejonie wybudowana została 
też kanalizacja. 

Ulica Kostrzyńska w przebudowie
Obecnie trwają roboty drogowe na odcinku od ul. 
Dobrej do węzła S3 przy połówkowym zamknięciu 
drogi, a na skrzyżowaniu z ul. Dobrą prowadzone 
są już roboty wykończeniowe. 
Prace obejmują również odcinek od ul. Tartacznej w stronę ul. 
Promiennej aż do cerkwi przy połówkowym zamknięciu drogi,  
a także na połówce nasypu drogowego tj. nitce południowej na wy-
sokości placu Słonecznego. 

Wstrzymano prace przy kościele.  W związku z odkryciem grobów 
konieczne jest wykonanie badań archeologicznych. Dalsze prowa-
dzenie prac uzależnione jest od decyzji konserwatora zabytków.

Odcinki z warstwą ścieralną lub wiążącą zostały już udostępnione 
dla ruchu. W tych miejscach trwają prace wykończeniowe i bru-
karskie. Prace torowe tj. wykonanie nowego torowiska tramwajo-
wego, zostały ukończone i odebrane. Uzyskano także pozwolenie  
na użytkowanie przez tramwaje.

Ulica Graniczna

Wyremontowany fragment ulicy Kostrzyńskiej

Prace przy ulicy Kostrzyńskiej

Ulica Wylotowa
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Szczecińska gotowa
Prace na ul. Szczecińskiej zostały zakończone. Po-
zostało jedynie wykonanie oznakowania poziome-
go, wymiana opraw oświetleniowych oraz nasadze-
nia drzew zastępczych. 
W ramach inwestycji przebudowano drogę wojewódzką o długo-
ści 582 m ze zmianą sposobu skrzyżowania ul. Szczecińskiej z ul. 
Mosiężną. Wykonano skrzyżowanie skanalizowane z wydzielo-
nym lewoskrętem dla pojazdów skręcających z drogi wojewódz-
kiej (od strony miasta). Dodatkowo w ramach realizacji inwestycji 
wybudowano ciągi piesze i rowerowe, zjazdy, zatoki autobusowe 
z peronami i wiatami przystankowymi, oświetlenie oraz odwod-
nienie. 

Droga została udostępniona kierowcom, pomimo braku ozna-
kowania poziomego. Wykonawca ma czas na pozostałe prace do 
końca października.

Zadanie finansowane jest w 50 % z rezerwy celowej budżetu państwa.
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Na odcinku Młyńska – Dworcowa kontynuowane 
są roboty brukarskie, na skrzyżowaniu ul. Dworco-
wa – Sikorskiego trwa układanie płytek. Zakończo-
no prace przy kanalizacji deszczowej w ul. Konsty-
tucji 3 Maja.
Na odcinku Dzieci Wrzesińskich – Chrobrego ukończono podbu-
dowę betonową oraz stabilizację w części południowej do peronu 
tramwajowego. Wykonano 180 metrów bieżących torowiska.

Wyremontowany fragment ulicy Szczecińskiej

Remontowana ul. Sikorskiego

Trwają prace 
przy ulicy Sikorskiego
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- To niezwykle ważna informacja. Już teraz rozpoczynamy promowanie 
tego terenu. W skali kraju niewiele jest tak rozległych gruntów. Posze-
rzenie terenów inwestycyjnych dla Gorzowa to szansa na nowe potężne 
firmy, miejsca, pracy, wzrost gospodarczy i większe wpływy z podatków 
dla miasta – wyliczał prezydent Jacek Wójcicki.

Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin za przekazanie gruntów 
otrzymał 800 ha ziemi w Różankach i Wojcieszycach, które wykorzy-
sta na swoją działalność statutową. Takie rozwiązanie jest korzystne 
dla obu instytucji, ale przede wszystkim dla miasta. Gorzów zyskał 
tereny inwestycyjne skomunikowane z drogą S3 i centrum miasta. – 
Teraz w pełni właścicielem tych 250 ha jest KOWR. Możemy sprzedać 
grunty. Skupimy się na tym, by zyskać inwestora na miarę Ursusa czy 
Stilonu. To jest nasz cel – zapowiedział Sebastian Pieńkowski, dyrek-
tor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  
w Gorzowie.

Poszerzenie terenów inwestycyjnych w tej części miasta było tematem 
podejmowanym od lat. Niestety bezskutecznie. – Nasze zaangażowa-

nie lokalne, regionalne jest bardzo ważne. Jednak ono nie byłoby możliwe, gdyby nie akceptacja władz centralnych. To zgoda premiera dała 
nam drogę do wszystkich instytucji. Pomysły i zamiary miały dziesiątki lat, dlatego tak cieszy, że dziś jesteśmy w tym miejscu. Teraz otwiera-
ją się przed nami nieprawdopodobne szanse inwestycyjne – skomentowała Elżbieta Rafalska, poseł do Parlamentu Europejskiego. Przejęte 
działki przy ulicy Myśliborskiej mają już plan zagospodarowania przestrzennego. 

Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki dziękując za wspólną pracę przy tym projekcie, pomoc oraz zaangażowanie, wręczył europoseł Elż-
biecie Rafalskiej oraz dyrektorowi KOWR Sebastianowi Pieńkowskiemu symboliczny złoty pociąg.

Na inwestora czeka 400 ha
Gorzów już oficjalnie ma nowe, atrakcyjne tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców. Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie przejął od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 250 hektarów zie-
mi. Wraz z terenem należącym do miasta na inwestorów czeka 400 ha.
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Nawigatory biznesu rozdane!
Już po raz drugi przedsiębiorcom z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego zostały przy-
znane nagrody „Nawigator Biznesu MOF”. W tym roku kapituła oceniała zgłoszenia 
w pięciu kategoriach, a Nawigatora otrzymało siedmiu zwycięzców - w dwóch katego-
riach nagroda została przyznana ex aequo. 
Nawigatory biznesu zostały wręczone podczas gali, wieńczącej 
Forum Gorzowski Archipelag Rozwoju.  - Wybieraliśmy spośród 
wielu bardzo ciekawych zgłoszeń - podkreślił prezydent Jacek Wój-
cicki, członek kapituły.

Konkurs „Nawigator Biznesu MOF GW” jest wyróżnieniem dla 
najbardziej korzystnych, innowacyjnych i przyjaznych środowi-
sku działań inwestycyjnych prywatnych przedsiębiorców z terenu 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 
(MOF). Dzięki połączeniu działań wspierających i promujących 
przedsiębiorczość, lokalni biznesmeni mają okazję poznać wza-
jemnie swoją pracę i jej efekty.

W tym roku kapituła przyznała nagrody w pięciu kategoriach: 

DEBIUT
W tej kategorii oceniano firmy, które rozpoczęły działalność  
w ostatnich dwóch latach na terenie MOF i działają nieprzerwanie 
do dziś. Laureatem został Hotel Bulvar z Gorzowa. W tej kategorii 
przyznano również wyróżnienia dla firm: Universal Fibers Euro-
pe, ULTON, WET-ART Paweł Markowski, Biuro Usług Turystycz-
nych Polonez Mariusz Doktór.

STĄD JESTEM
W tej kategorii zwyciężyła firma HAJDUK Agnieszka i Dariusz 
Nasińscy. Firma działa od ponad 28 lat, stała się największym  
w Polsce producentem wkładów grzewczych stalowo-szamoto-

wych, obsługując rynki europejskie oraz posiadająca klientów 
również w USA, Islandii czy Turcji. Tutaj również przyzynano 
wyróżnienia: GOTECH, GEZET, PPUH DREW-PLAST Dariusz 
Mazowiecki, JOKER K. Kita & M. Maciejewski.

BIZNES ŚWIADOMY SPOŁECZNIE
W tej kategorii nagroda powędrowała do Let’s cook studio kuli-
narne Monika Reinhardt. Działa od 6 lat. Prowadzi warsztaty kuli-
narne dla dzieci i dorosłych. Wyróżnienia: Smaczna Dieta, INCO, 
HOLDING-ZREMB Gorzów, KS AZS AJP Gorzów Wlkp.

KOBIETA BIZNESU
Tutaj nagrody otrzymały dwie panie: Violetta Panasiuk-Strzyżew-
ska z firmy AUDIT Doradztwo Personalne oraz Edyta Hubska  
z IDEA HR GROUP. 

Wyróżnienia w tej kategorii: dr Anna Czekirda - Wyższa Szkoła 
Biznesu w Gorzowie Wlkp., Ewa Cimander - Usługi Transporto-
we, Leśne i Ogólnobudowlane, Anna Borowiecka Reha-Med. Kli-
nika Kosmetologii i Trychologii.

INNOWATOR ROKU
W kategorii Innowator roku nagroda trafiła do SILCARE oraz Za-
kładów Mechanicznych MESTIL.

Wyróżnienia: Gorem, EL-EXPERT Leszek Zołotarski, Mikro-
system Jarosław Kopyś.

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu
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Druga edycja Forum ma nie tylko zweryfi-
kować wdrożenie wypracowanych podczas 
wydarzenia rekomendacji, ale również roz-
winąć teorię wysp i archipelagów w zasto-
sowaniu dla MOF GW poprzez pokazanie 
istoty współdziałania na linii nauka-biznes-
-samorząd. – Niemal codziennie mierzymy się 
z wieloma zmiennymi, zarówno w wymiarze 
lokalnym jak i ogólnoświatowym. Rzeczywi-
stość zmienia się bardzo szybko. Pojawiają się 
nowe zawody, potrzebujemy nowych kompe-
tencji – mówił podczas otwarcia forum pre-
zydent Gorzowa Jacek Wójcicki. – Nowymi 
płucami gospodarczymi Gorzowa i szansą dla 
miasta są pozyskane niedawno tereny inwesty-
cyjne. To w sumie 400 hektarów. Liczymy, że  
w niedługim czasie pojawią się u nas stra-
tegiczni inwestorzy. Musimy być gotowi do 
wsparcia i maksymalnego wykorzystania tego 
potencjału – dodał.  

Głównym przesłaniem Forum Gorzowski 
Archipelag Rozwoju jest uświadomienie, że 
wszystkie podejmowane w ramach MOF GW 
działania muszą służyć wytwarzaniu własne-

go potencjału, którego podstawą są przede wszystkim mieszkańcy. 
Generowanie wiedzy następuje w następstwie wzajemnego uczenia 
się. 

W II Forum Gospodarczym Gorzowski Archipelag Rozwoju 
uczestniczyli eksperci, naukowcy, ekonomiści i przedsiębiorcy. Ci 
ostatni z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gorzów, Kło-
dawa, Bogdaniec, Deszczno i Santok. Wśród zaproszonych gości 
był profesor Jerzy Hausner – przewodniczący Rady Programowej 
OEES, prof. Barbara Gonciarz – dziekan Wydziału Humanistycz-
nego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wojciech Szaj-
nar – dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa, prof. Grzegorz 
Bełz – z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Miłosz 
Brzeziński – mentor AIP Business Link, członek Rady Ekspertów 
ośrodka analitycznego THINKTANK. 
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Kompetencje przyszłości - II Forum Gospodarcze 
Gorzowski Archipelag Rozwoju

W auli Akademii im. Jakuba z Paradyża odbyło się II Forum Gospodarcze Gorzowski Archipelag Roz-
woju w duchu Open Eyes Economy. Tegoroczne spotkanie poświęcone było kompetencjom przyszłości, 
które na rynku pracy będą niezbędne w dobie gospodarki cyfrowej.

Prof. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej OEES
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Od 1 marca 2018 r. Lubuski Klaster Metalowy wraz z partnerami: QCW GmbH 
Eisenhüttenstadt oraz Miastem Gorzów Wielkopolski realizuje projekt "ViVA 4.0", w ramach 
programu INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020. Projekt koncentruje się na 
opracowaniu i stworzeniu transgranicznego, dualnego modelu kształcenia zawodowego ViVA 
4.0. Model ten obejmuje przede wszystkim dualne oraz łączone dualne kształcenie zawodowe 
po obu stronach Odry w przemyśle metalowym, elektromaszynowym i instalacji elektrycznych, 
w szczególności w odniesieniu do Przemysłu 4.0. 
 
Naszym celem jest pozyskanie przedsiębiorstw branży mechanicznej i elektrycznej 
województwa lubuskiego, które są zainteresowane współpracą w zakresie tworzenia i 
wdrażania transgranicznego dualnego modelu kształcenia zawodowego łączącego edukację 
szkolną z przedsiębiorstwem. Dlatego też ogłaszamy nabór przedsiębiorstw i zachęcamy do 
składania deklaracji współpracy oraz oświadczeń o intencji udostępnienia przez 
przedsiębiorstwo wolnych miejsc nauki zawodu (zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe lub 
staże). Druki w wersji elektronicznej dostępne są na stronie https://tiny.pl/tj4rb.  
Zainteresowanych prosimy o kontakt z zespołem projektowym drogą elektroniczną na adres: 
biuro@lubuskiklaster.pl lub telefonicznie + 48 95 722 75 30. 

Proponuję usunąć – nie podajemy (skomplikowanych) linków w tekście 
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– Otwarcie pracowni to dla Gorzowa ważne przedsięwzięcie, ono 
zbliża nas do finału, jakim jest otwarcie nowoczesnego Centrum 
Edukacji Zawodowej i Biznesu, na które właśnie ogłosiliśmy trzeci 
przetarg i bardzo wierzę, że ostatni – podkreślił prezydent Jacek 
Wójciki. 

Podziękował przy okazji za wkład i wsparcie wszystkim partne-
rom, zaangażowanym w realizację zadań w ramach projektu „Za-
wodowcy w Gorzowie 2.0”. – Pomysł na poprawę jakości kształ-
cenia zawodowego Gorzowie pojawił się już wiele lat temu, nam 
wspólnie udało się ten pomysł wdrożyć w życie za pośrednictwem 
wielu wspaniałych osób z różnych gorzowskich środowisk. To dowód 
na siłę współpracy i porozumienia – zaznaczył prezydent.

Pracownie hydrauliki, pneumatyki, automatyki i sterowników 
programowalnych będą służyć nie tylko do nabywania przez uczą-
cych się nowych umiejętności w ramach kształcenia zawodowego, 
ale także do wspierania nauczycieli szkół podstawowych i ogólno-
kształcących w realizacji wybranych elementów podstawy progra-

Nowoczesne pracownie
Nowoczesne, innowacyjne i doskonale wyposażone – takie są pracownie oficjalnie 
otwarte w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie. Pracownie zostały przy-
gotowane i zrealizowane w ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0. Korzystać będą z nich ucznio-
wie gorzowskich szkól zawodowych i… przedszkolaki, bo również do ich potrzeb zostały przystosowane.

mowej z fizyki, informatyki i matematyki, a także rozwijania zain-
teresowań uczniów w tym zakresie w ramach zajęć dodatkowych 
i kół zainteresowań. Pracownie będą również otwarte dla przed-
szkoli, które mogą wykorzystać je do realizacji zadań wynikają-
cych z preorientacji zawodowej oraz kształtowania umiejętności 
technicznych opisanych w podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego.

Całkowity koszt wyposażenia pracowni wyniósł 2 077 299,03 zł,  
w tym 1 858 635,98 zł stanowi dofinansowanie ze środków unij-
nych, a 218 663,05 zł z budżetu państwa.

– Zadbaliśmy nie tylko o niezbędny sprzęt, ale również o przygotowa-
nie merytoryczne i techniczne nauczycieli. Wspólnie ze specjalista-
mi z rynku pracy opracowaliśmy programy kursów dedykowanych 
nauczycielom, podczas których poszerzą swoją wiedzę z zakre-
su matematyki, fizyki i informatyki oraz nauczą się jak pracować  
z uczniami, aby móc wykorzystać potencjał przygotowanych przez 
nas pracowni do atrakcyjnego i efektywnego kształtowania umie-
jętności matematyczno-przy-
rodniczych oraz technicznych 
uczniów i wychowanków – po-
informowała Agnieszka Besz-
czyńska, koordynator projektu. 

Projekt „Zawodowcy w Gorzo-
wie 2.0” jest współfinasowa-
ny z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, realizowanego 
w ramach Osi priorytetowej 8. 
Nowoczesna edukacja, Dzia-
łania 8.4.Doskonalenie jakości 
kształcenia zawodowego, Po-
działanie 8.4.2. Doskonalenie 
jakości kształcenia zawodowe-
go, realizowane przez ZIT Go-
rzów Wielkopolski.

Kształcenie po obu stronach Odry
Stworzenie transgranicznego, dualnego modelu kształcenia zawodowego w po obu 
stronach Odry w przemyśle metalowym, elektromaszynowym i instalacji elektrycz-
nych jest głównym celem programu “Viva 4.0” współrealizowanego przez Miasto.

Zapraszamy do projektu przedsiębiorstwa branży mechanicznej i elektrycznej województwa lubuskiego, które są zainteresowane współ-
pracą w zakresie tworzenia i wdrażania transgranicznego dualnego modelu kształcenia zawodowego łączącego edukację szkolną z przed-
siębiorstwem.

Zachęcamy do składania deklaracji współpracy oraz oświadczeń o intencji udostępnienia  przez przedsiębiorstwo wolnych miejsc nauki 
zawodu (zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe lub staże).  Zainteresowani mogą kontaktować się z zespołem projektowym drogą elek-
troniczną na adres: biuro@lubuskiklaster.pl lub telefonicznie 95 722 75 30.

Wydział Edukacji
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Otwarcie pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego. 
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Poniżej nagrodzone I miejscem opowiadanie uczniów klasy III a Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wlkp. 

„Rower daje oddech, czyli nie chcemy karmić smoga”

W ciepły, wiosenny poranek Mateusz i Ania jechali z tatą dziewczynki samochodem do 
szkoły. Był to radosny dzień dla dzieci – piątek, koniec tygodnia.

Mateusz był pełnym energii dziesięciolatkiem, a Ania – rówieśniczka, była spokojna i opa-
nowana. Mimo, że byli tak bardzo różni bardzo się lubili. Kiedy przyjaciele pochłonięci 
byli rozmową, nagle Ania spojrzała przez szybę samochodu i zobaczyła wielkiego czar-
nego smoka. Stworzenie to było ogromne i przerażające. Natychmiast pokazała potwora 
koledze, jednak ten nie spostrzegł smoka, lecz gigantycznego wilka. Stwór zniknął kilka 
minut później. Dzieci cały dzień nie mogły skupić się na nauce, myślały tylko o niesa-
mowitym zdarzeniu.  Po lekcjach przyjaciele pobiegli do taty Ani, aby opowiedzieć mu  
o swoim odkryciu. Tata dziewczynki wytłumaczył, że to co widzieli to był smog i jaki jest 
niebezpieczny. Smog szkodzi ludziom, zwierzętom i całemu środowisku. Główną przy-
czyną jest palenie w piecach domowych i kominkach. Najgroźniejsze skutki dla zdrowia  
i życia przynosi jednak palenie śmieci, plastiku, gum. Smog nie jest zjawiskiem natural-
nym. Tworzymy go my sami. Powiedział, że tylko ludzie mogą uratować planetę i własne 
życie. Wpadł na świetny pomysł, aby drogę do szkoły i z powrotem pokonywali rowerami. 
Dzieci chętnie przystały na tę propozycję. Wiedziały, że tak mogą pomóc planecie.

Następnego dnia Mateusz obudził się później niż zwykle. Był zmęczony, ale szczęśliwy: 
- Miałem sen! Piękny! Wyjątkowy! Opowiedział go przyjaciołom z klasy. Widział w nim 
chłopca, który lubił podróżować pieszo. Żeby przemieszczać się szybciej, wpadł na pomysł 
stworzenia maszyny, która będzie za niego chodziła. Nazwał ją samochód. Jego radość skończyła się, gdy dowiedział się, że dokarmia on 
smoga. Im więcej powstało aut, tym zanieczyszczeń było więcej. Bał się, że smog pochłonie cały świat. Przypomniał sobie, ze za domem 
stoi stary rower. Od tej pory jeździł rowerem i namawiał do tego innych.

Przyjaciele zrozumieli, że rower to wspaniały środek transportu i gdyby ludzie częściej zamieniali samochody na rowery, w miastach 
byłoby mniej smogu, a powietrze byłoby czystsze. Wszystkim żyłoby się lepiej i swobodniej oddychało. Warto !!!

Eko-Przyjaciele z klasy III a, Szkoły Podstawowej nr 1, im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wlkp.

Rower daje oddech, czyli nie chcemy karmić smoga 
W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „W Gorzowie dbamy o powietrze, którym oddychamy” 
przeprowadzony został konkurs plastyczno-literacki dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pn. „Na-
sze kolorowe eko-opowiadanie”. Uczniowie stworzyli z pomocą swoich nauczycieli krótkie opowiadania 
dotyczące stanu powietrza. Opowiadania zostały zilustrowane rysunkami wykonanymi przez dzieci. 

Inauguracja Sezonu 
Kulturalnego 

Wkrótce poznamy laureatów Nagrody Kulturalnej 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. „Motyle”, czyli 
statuetki autorstwa Andrzeja Moskaluka oraz na-
grody finansowe, trafią do osób związanych z go-
rzowską kulturą już 11 października, podczas uro-
czystej Inauguracji Sezonu Kulturalnego 2019/2020 
w Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii 
Gorzowskiej. 

Prezydent Gorzowa przyznaje każdego roku maksymalnie dwie 
Nagrody Kulturalne. W tym roku zgłoszono 9 kandydatur. W 
wyborze laureatów prezydentowi pomaga kapituła, składająca się  
z autorytetów, specjalistów reprezentujących różne dziedziny kul-
tury. Większość osób wchodzących w skład kapituły to laureaci 
„Motyli”.

Nagroda jest przyznawana od 1999 roku, we wszystkich dzie-
dzinach kultury i sztuki, zarówno za osiągnięcia artystyczne, jak 

i sukcesy w animacji kultury, upowszechnianiu jej wartości oraz 
edukacji kulturalnej. Otrzymać ją mogą osoby pełnoletnie lub 
podmioty, w  szczególności stowarzyszenia, fundacje, instytucje 
kultury, związki twórcze lub zespoły artystyczne.

Oprawę artystyczną tegorocznej gali stanowić będzie koncert in-
augurujący VII Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Ki-
lara. 

Wydział Kultury
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Statuetka Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta
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Decyzje radnych

Ilu miesięcznie klientów 
obsługuje wydział?

Średnia ilość obsługiwanych 
w wydziale w każdym miesią-
cu to cztery tysiące klientów. 
Do końca 2018 roku w na-
szym urzędzie zostało zareje-
strowanych 100 473 pojazdy i 
cały czas mamy do czynienia 
z tendencją wzrostu. Wydział 
zajmuje się nie tylko reje-
stracją pojazdów, ale także 
uprawnieniami do kierowa-
nia pojazdami. Do końca 

sierpnia br. zostało wydanych ok. 70 tysięcy takich uprawnień. 

Czy załatwianie spraw w wydziale komunikacji stanie się ła-
twiejsze? Ma Pan pomysł na zmniejszenie kolejek?

Jako dyrektor wydziału dołożę wszelkich starań, aby czas oczeki-
wania był jak najkrótszy, a załatwianie spraw było jak najłatwiejsze. 
Pomysłów mamy wiele, część z nich została już wdrożona - są to 
przede wszystkim przesunięcia pracowników wewnątrz wydziału. 
W przypadku nieobecności pracowników obsługą interesantów 
teraz zajmują się wszyscy pozostali: kierownik rejestracji, zastępca 

Szybsza rejestracja samochodu
Wydział Komunikacji to jedno z najbardziej obleganych miejsc gorzowskiego magistratu. Średnio w mie-
siącu pracownicy obsługują tam cztery tysiące klientów. Na początku września nowym dyrektorem tego 
wydziału został Bartosz Kmita. - Dołożę wszelkich starań, aby czas oczekiwania był jak najkrótszy, a zała-
twianie spraw jak najłatwiejsze – zapewnił nowy dyrektor. Rozmowa o planowanych zmianach, zmierza-
jących do zmniejszenia kolejek i skrócenia czasu oczekiwania na obsługę. 
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 Decyzje radnych z sesji Rady Miasta 25 września br.

 Zmienią się zasady finansowania gorzowskich klubów spor-
towych. Lista kluczowych dyscyplin będzie aktualizowana raz  
w roku. Aktualizacja listy ma na celu wskazywanie klubów, któ-
rych ostatnie osiągnięcia zasługują na miejskie dotacje – zdecy-
dowali radni podczas sesji Rady Miasta 25 września.

 Więcej będą zarabiać wychowawcy w miejskich przedszkolach. 
Dodatek za pełnienie funkcji wychowawcy w placówkach przed-
szkolnych wzrośnie ze 115 do 170 złotych, tym samym uległ 
zmianie regulamin wynagradzania nauczycieli w tym punkcie.

 Radni oficjalnie wygasili podczas sesji działalność Gimnazjum 
nr 4, Gimnazjum Sportowego nr 2, Gimnazjum Specjalnego nr 
19 oraz Gimnazjum nr 12. To skutek wprowadzenia reformy 
oświaty i zmian w dotychczasowej siatce szkół w Gorzowie.

 Radni natomiast nie podjęli uchwały o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego w rejonie ul. Ka-
zimierza Wielkiego. Tym samym pozytywnie odpowiedzieli na 
apele mieszkańców, którzy nie chcą inwestycji w pobliżu swoich 
mieszkań na osiedlu Piaski.

dyrektora, a nawet ja osobiście. Zmieniliśmy też wewnętrzne pro-
cedury, co skutkuje skróceniem czasu oczekiwania w kolejkach. 
Podnoszenie wiedzy, umiejętność czytania przepisów jest istot-
nym elementem naszej codziennej pracy, stąd wkrótce rozpocz-
niemy nowy system szkolenia pracowników. Pracujemy też nad 
atmosferą wewnątrz wydziału; zadowolony pracownik to szybko 
i miło obsłużony interesant.

Powstały nowe stanowiska, dla kogo są przeznaczone?

W ostatnich miesiącach został rozbudowany system załatwiania 
spraw. Utworzyliśmy kolejkę C - do załatwiania więcej niż trzech 
spraw. Dla firm leasingowych został wydzielony osobny pokój 
i numerki. Literkę B może pobrać osoba, która ma więcej niż 20 
spraw do załatwienia. Jest też możliwość umówienia wizyty przez 
Internet.

Czy nadal występują problemy z systemem informatycznym 
CEPIK i jaki mają wpływ na obsługę klientów?

System działa już o wiele lepiej w porównaniu do początków jego 
istnienia. Wtedy rejestracji praktycznie nie można było wykony-
wać, a wydziały komunikacji w całej Polsce zostały sparaliżowa-
ne. Teraz usterki są usuwane na bieżąco i miejmy nadzieję, że już 
wkrótce system nie będzie sprawiał żadnych kłopotów.

Rozmawiała: Karolina Machnicka.

Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego powoli dobiega końca. Zapraszamy mieszkańców do dysku-
sji na temat całego procesu - regulaminu, dokonania oceny oraz wniesienia ewentualnych uwag. 

Porozmawiajmy 
o Budżecie Obywatelskim

Regulamin Budżetu Obywatelskiego został dostosowany do zmie-
nionej ustawy o samorządzie gminnym, co wiązało się między in-
nymi z obowiązkiem zorganizowania powszechnego głosowania 
mieszkańców na wszystkie zaopiniowane pozytywnie projekty. 

O przebiegu tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego będzie 
można porozmawiać na spotkaniu 22 października br. o godzinie 
17.00 w sali 201 Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4. 

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu, zaprasza-
my do wypełnienia ankiety, która będzie udostępniona od 28 paź-
dziernika do 6 listopada 2019 r. Ankiety będzie można pobrać przy 
urnie w sali obsługi klienta w Urzędzie Miasta przy ulicy Sikor-
skiego, a wersję elektroniczną będzie można wypełnić na stronie 
www Miasta.

Klaudia Jodłowska / Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
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Radny po godzinach

CENTRUM GORZOWA OD-NOWA CENTRUM GORZOWA OD-NOWACentrum Gorzowa OD-NOWA
Na ulicach Wełniany Rynek i Hawelańskiej planowane są zmiany. Ta 
część miasta ma być jeszcze bardziej dostosowana do potrzeb miesz-
kańców. Zebrane podczas spotkań opinie zostaną wykorzystane do 
stworzenia projektu przebudowy tych miejsc.
We wrześniu i październiku odbywają się spotkania, na których mają zostać wypracowa-
ne propozycje zmian. Pomysły mieszkańców dotyczące modyfikacji w przestrzeni miejskiej 
będą przez określony czas testowane. Dzięki temu każdy będzie mógł zobaczyć, jak zmiany 
wyglądają w praktyce i być może przyczynić się do dalszych przekształceń. Proponowane 
zmiany w przestrzeni będzie można zobaczyć w terminie od 28 października do 30 listopada.

Zapraszamy na spotkanie 3 października w godz.  17.00-19.00 w dawnym klubie „Lamus. 
Zebrane opinie oraz wnioski zostaną przedstawione na spotkaniu otwartym w grudniu.  
W rezultacie będą wykorzystane do stworzenia projektu przebudowy.

Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Anna Kozak jest ekonomistką zarządzającą firma-
mi, zakochaną w ogrodach. Po pracy za biurkiem 
odnajduje się w projektowaniu zieleni, w której 
odnajduje spokój i satysfakcję. Od 2018 roku rad-
na gorzowskiej Rady Miasta. W wolnych chwilach 
wsiada na rower i wyrusza z rodziną na wycieczki 
rowerowe.

Pochodzi ze Skwierzyny, od wielu lat mieszka w Gorzowie. - To mia-
sto zawsze mnie fascynowało. To takie miejsce, które mi w zupełno-
ści wystarcza - uznała. Z wykształcenia ekonomistka oraz zarządca  
i pośrednik w obrocie nieruchomościami, od lat zawodowo zwią-
zana z bankowością. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą,  
w której odnajduje spełnienie zawodowe. Wybrała ekonomię, bo jak 
twierdzi, ekonomia jest wszędzie i wszyscy myślimy analitycznie.

Po studiach ekonomicznych spełniła swoje marzenia i ukończyła 
kurs projektowania ogrodów na Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie. - Zawsze chciałam tam studiować, ale moja mama zawsze 
mówiła, że jak pójdę na ASP, to nie będę miała zawodu. Dlatego 
wymyśliłam, że pójdę na ekonomię, zarobię pieniądze, a potem będę 
spełniać marzenia – powiedziała uśmiechając się Anna Kozak.

Jest zdania, że przez cały czas trzeba się uczyć i podnosić swoje 
kwalifikacje. Czego dowodem są ostatnio ukończone studia MBA. 
Swoje dzieci od najmłodszych lat uczy analitycznego myślenia. 
Przez kilkanaście lat pracowała w bankach, gdzie przeszła wszyst-
kie szczeble kariery, od kasjerki do dyrektora.

W 2018 roku po raz pierwszy z powodzeniem wystartowała w wy-
ścigu o mandat do gorzowskiej Rady Miasta. - Nie miałam pojęcia 
jak robić kampanię, moje nazwisko było nierozpoznawalne, a mimo 
to mieszkańcy mi zaufali - powiedziała. - Na początku wszystko, 
co jest nowe budzi nasze obawy. Teraz już bardzo dobrze się czuję  
w roli radnej, zawsze jestem przygotowana, czytam wszystkie uchwa-
ły, staram się być aktywna. Bardzo dużo czasu poświęcam na spotka-
nia z mieszkańcami oraz biorę udział w różnych akcjach - dodała.

W wolnych chwilach chętnie wsiada na rower i wraz z rodziną 
wyrusza na wycieczki. Aktywnie wspiera inicjatywy Gorzowskiej 
Rady Seniora. Na początku października wraz z seniorami wybie-
ra się na rajd do Santoka. - Myślę, że ta energia, która bije od senio-
rów, powinna być bardziej powiązana z młodym pokoleniem, żeby 
mogła krążyć. To są fantastyczni, wysportowani, pełni pomysłów 
ludzie - podkreśliła.

W związku z tym, że dużo czasu spędza na analizie dokumentów 
twierdzi, że czasem musi „naładować akumulatory”. Najlepiej się 
to udaje w ogrodzie. - Czerpię tę energię od roślin, od drzew, krze-
wów, kwiatów. To uspakaja, przywołuje dobre wibracje - powiedzia-
ła Anna Kozak.  - I ta satysfakcja, że można zrobić coś, co zostanie 
po nas, zmienia się, gdy ogród zaczyna z każdym rokiem rosnąć - 
dodała. 

Zapytana o marzenia, mówi, że chciałaby być zdrowa. - Generalnie 
mam wszystko co potrzeba, mam zdrowe dzieci, syna, córkę, mam 
męża, jestem zadowolona i szczęśliwa – powiedziała Anna Kozak.

Finansistka w ogrodzie
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Anna Kozak z mężem
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Zaczęliśmy od poważnej dyskusji o dostępności infrastruktury 
miejskiej, włączając w to komunikację publiczną dla osób z pro-
blemami ruchowymi, ale także dysfunkcją wzroku czy słuchu. Na 
spotkaniu obecna była wiceminister inwestycji i rozwoju Małgo-
rzata Jarosińska-jedynak, przedstawiając podstawowe założenia 
rządowego programu „Dostępność Plus”, który między innymi na-
kłada na instytucje publiczne obwiązek dostosowywania obiektów 
i przestrzeni publicznej do potrzeb wszystkich mieszkańców, bez 
względu na ich ograniczenia ruchowe i psychofizyczne. 

Kolejne dni to lżejsza forma aktywności dla gorzowian. We wtorek 
(17 września) zaprosiliśmy mieszkańców na warsztaty recyklin-
gowe, w ramach których powstał dwustanowiskowy stojak rowe-
rowy, który pojawi się na terenie miasta. W środę w zawodach, 
na terenie miasteczka ruchu drogowego przy ul. Paderewskiego, 
najmłodsi gorzowianie dowiedzieli się o zasadach bezpiecznego 
poruszania się po drogach. Był też konkurs wiedzy i pokazy zorga-
nizowane przez policjantów i strażaków. Tego dnia Straż Miejska 
przygotowała warsztaty rowerowe. 

W czwartek, wspólnie ze Związkiem Celowym Gmin MG 6 zorga-
nizowaliśmy międzygminny bieg połączony z konkursem ekolo-
gicznym, a w piątek gorzowianie wzięli udział w akcji „Sprzątanie 
Świata”. W Zespole Szkół Mechanicznych młodzież wraz z eksper-
tami, podczas konferencji logistycznej, rozmawiała na temat kon-
cepcji zrównoważonego transportu w Gorzowie. 

Ostatnie dni ETZT to wycieczki piesze z klubem turystyki „Na-
sza Chata”. Tym razem seniorzy przemaszerowali ścieżką wzdłuż 
Kłodawki i zwiedzali gorzowskie murawy. Niedziela to wielki finał 
ETZT. O 15.00 z parku Górczyńskiego wyruszyli uczestnicy Masy 
Rowerowej. O 16.00 dojechali nad Wartę, nową trasą rowerowo-
-pieszą, wybudowaną w ramach wspólnego z partnerami z Nie-
miec, projektu „Szlak Stolic”.  Wspólnie z przedstawicielami władz 
miasta, województwa lubuskiego, przedstawicielem niemieckiego 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 
już za nami 

Gorzów ponownie włączył się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (16 do 
22 września br.) Każdego dnia proponowaliśmy i organizowaliśmy różne formy aktywności dla miesz-
kańców. Były debaty, konferencje, warsztaty i zorganizowane przejażdżki na rowerach z rekordową Masa 
Rowerową na sam koniec tygodnia. Tak bogatego programu ETZT w Gorzowie jeszcze nie było…

partnera, gorzowianie otworzyli 
nowy rowerowy szlak. 

Otwarcie ścieżki było jednocześnie 
finałem obchodów Europejskiego 
Tygodnia Zrównoważonego Trans-
portu w Gorzowie. Jego celem jest 
zwrócenie uwagi na problemy 
związane z szeroko pojętą ekologią  
i zmniejszeniem emisji spalin. 
Zmieniając swoje przyzwyczajenia 
możemy zadbać nie tylko o śro-
dowisko - powietrze, którym od-
dychamy, ale również o swój stan 
zdrowia oraz kondycję.

I chociaż ETZT trwa tylko siedem 
dni, to w Gorzowie przez cały rok 
namawiamy, by chodzić, biegać, 
spacerować oraz jeździć na dwóch, 
a nie na czterech kółkach.
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Piesza wycieczka z klubem turystyki „Nasza Chata”

Konferencja logistyczna w Zespole Szkół Mechanicznych

Akcja „Sprzątanie świata” 
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Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Warty

Zawody i pokazy zorganizowane przez policjantów i strażaków na terenie miasteczka ruchu drogowego przy ul. Paderewskiego 

Zawody i pokazy zorganizowane przez policjantów i strażaków na terenie miasteczka ruchu drogowego przy ul. Paderewskiego 

Międzygminny bieg połączony z konkursem ekologicznym zorganizowany wspólnie ze Związkiem Celowym Gmin MG-6
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