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SPIS TREŚCI

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.
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Wojewódzkie obchody Święta Niepodległości

10.00 - 11.10 – Msza święta w intencji Ojczyzny w kościele  
pw. NMP Królowej Polski przy ul. Żeromskiego 21

11.10 - 11.50 – Formowanie kolumny i przemarsz na pl. Grunwaldzki

Plac Grunwaldzki:
 11.50 - 13.00 – Uroczysty apel z oprawą wojskową, w tym  

ogólnopolska akcja śpiewania hymnu państwowego o godz. 12.00 

13.00 - 16.00 – Piknik wojskowy, stoiska promocyjne, gastronomiczne,  
fotobudka, malowanie buziek, wata cukrowa, grochówka wojskowa, 

15.00 – IV Bieg Niepodległości 

Honorowy patronat wydarzenia: Wojewoda Lubuski oraz Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
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Pierwsza część imprezy to 
wspomnienia, rozmowy 
z najważniejszymi w karie-
rze zawodowej Bartka oso-
bami, filmy archiwalne 
i ten najważniejszy: przy-
pomnienie biegu finało-
wego z Grand Prix Polski 
w Toruniu, podczas które-
go Bartek wywalczył tytuł 
Indywidualnego Mistrza 
Świata na żużlu.

- Bartku, wielkie dzięki za 
Twoje dzieło, za to co robisz 
dla mieszkańców, dla miasta 
- powitał na scenie mistrza 
świata prezydent. - W sobo-
tę, w czasie twojego wyścigu 
miasto stanęło. Ludzie trzy-
mali kciuki, płakali i skakali 
z radości - zaznaczył Jacek 
Wójcicki. Bartek nie krył 
wzruszenia i zaskoczenia. - 
Dziękuję! Po stokroć! Wygrywam dla Was i zawsze z myślą o Was! 
I choć dopiero do mnie dociera ci się stało – powiedział.

Prezydent miasta wręczył Bartkowi, w imieniu mieszkańców, spe-
cjalny „puchar dla mistrza” oraz .... tandem, rower na czas „po se-
zonie”.

Bartosz Zmarzlik został trzecim w historii Polski indywidualnym 
mistrzem świata w jeździe na żużlu. Mistrzowski tytuł gorzowia-
nin zapewnił sobie podczas finałowego turnieju Grand Prix Polski 
w Toruniu.

W cyklu Grand Prix Bartek zadebiutował podczas Grand Prix 
Polski w Gorzowie w 2012 roku. Jako siedemnastolatek, startując 
z dziką kartą, stanął na najniższym stopniu podium. Dwa lata póź-
niej, także u nas, nie miał już sobie równych, zostając najmłodszym 
zwycięzcą turnieju GP w historii. Jako stały uczestnik w mistrzo-
stwach świata pojawił się w sezonie 2016 i od razu zdobył brązowy 
medal. Wówczas musiał zadowolić się brązem, a w ubiegłym roku 
dołożył srebro. Wielu fachowców było zdania, że mistrzowski tytuł 
dla Zmarzlika jest tylko kwestią czasu. Złoty sen spełnił się w se-
zonie 2019.

Bartek - nasz mistrz świata!
Gorzowianie owacjami na stojąco powitali w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 20 swojego mistrza 
świata. Bartka Zmarzlika witali kibice, przyjaciele, rodzina, ale przede wszystkim dumni mieszkańcy 
miasta.

24-letni Zmarzlik licencję żużlową zdobył w 2010 roku. W kolej-
nym sezonie zadebiutował na ekstraligowych torach w barwach 
gorzowskiej Stali, dla której punkty nieprzerwanie zdobywa do 
dziś. To właśnie w Gorzowie poznał Tomasza Golloba, który w la-
tach 2008-2012 również był zawodnikiem naszego klubu. Bartek 
mógł podpatrywać wielkiego mistrza, który z czasem stał się jego 
mentorem. Przez dwa sezony Zmarzlik i Gollob, często startując 
w parze, zdobywali wiele cennych punktów dla Stali. Stary mistrz 
chętnie dzielił się z młodszym kolegą swoją bogatą wiedzą i do-
świadczeniem, a ten czerpał z tego garściami. Kończąc reprezenta-
cyjną karierę, Gollob namaścił go na swojego następcę.

Wielki talent to jedno, ale bez tytanicznej pracy zdobycie szczytu 
nie byłoby możliwe. Pracowitość, wytrwałość, upór w dążeniu do 
celu, perfekcjonizm – te cechy z pewnością można przypisać no-
wemu mistrzowi świata. Żużel kocha bezgranicznie i całe swoje 
życie podporządkował karierze sportowej. Efekt jest taki, że w wie-
ku 24 lat stał się najlepszy na świecie i chyba nikt nie ma wątpliwo-
ści, że stać go na kolejne tytuły. 

Powitanie Bartosza Zmarzlika w SP 20 Kibice witają Bartosza Zmarzlika 
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Najlepsi gorzowscy sportowcy 
Sukcesów pozazdrościć może im wielu. Swoją ciężką pracą, talentem i determinacją wielokrotnie sięgali 
po najwyższe sportowe laury. Bili rekordy, dominowali w swoich dyscyplinach, w dorobkach mają naj-
cenniejsze medale. Przedstawiamy elitarne zestawienie najbardziej utytułowanych gorzowskich sportow-
ców XXI wieku.

Tomasz Kucharski – Najbardziej utytułowany gorzowski spor-
towiec. Reprezentant KS AZS-AWF Gorzów Wielkopolski, dwu-
krotny mistrz olimpijski z Sydney 2000 r. i Aten 2004 r. w wioślar-
skiej kategorii dwójek podwójnych wagi lekkiej razem z Robertem 
Syczem. Zdobywca pierwszego w historii polskiego wioślarstwa 
złotego medalu igrzysk olimpijskich. W tej samej osadzie został 
też dwukrotnym mistrzem świata w latach 1997 i 1998 oraz trzy 
razy wicemistrzem świata w latach 2001, 2002 i 2003. Wielokrot-
ny medalista mistrzostw Polski. Poseł na Sejm RP VIII kadencji. 
Dwukrotnie wybrany do dziesiątki najlepszych polskich sportow-
ców „Przeglądu Sportowego”.

Michał Jeliński – Reprezentant KS AZS-AWF Gorzów Wielko-
polski. Zdobywca złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich 
w Pekinie 2008 r. w konkurencji czwórek podwójnych w osadzie 
z Markiem Kolbowiczem, Adamem Korolem i Konradem Wasie-
lewskim. W tej samej osadzie cztery razy byli mistrzami świata; 
w latach 2005, 2006, 2007 i 2009. 
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Halina Kunicka Tomasz Kucharski

Halina Kunicka – wyczynowa kulturystka w latach 1989-2006. 
W tym okresie wielokrotnie zdobyła tytuły mistrzowskie; indywi-
dualnie, w układzie drużynowym oraz w parze. Złota medalist-
ka Mistrzostw Europy w Kulturystyce i Fitness w parze z Piotrem 
Głuchowskim (1998 r.), w kategorii do 57 kg (2002), a także złota 
medalistka Mistrzostw Europy Mężczyzn w parze z Dariuszem 
Karpińskim (2002 r.). W 1999 r. srebrna medalistka Mistrzostw 
Europy i Fitness. Dwukrotna brązowa medalistka Mistrzostw 
Świata Fitness w kat. do 57 kg (2002 i 2005 r.). W 2003 r. zdobyw-
czyni srebrnego medalu Mistrzostw Świata Fitness.

Aneta Konieczna – Kajakarka MKKS Gorzów Wielkopolski, pię-
ciokrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich, zdobywczyni trzech 
medali olimpijskich; srebrnego w Pekinie w 2008 r. i dwóch brą-
zowych w Sydney 2000 r. i Atenach 2004 r. Dwukrotna mistrzyni 
świata z 1999 r. Pięciokrotnie zdobywała srebrne oraz dziesięcio-
krotnie brązowe medale tych imprez. W mistrzostwach Europy 
wywalczyła dla Polski sześć złotych, trzy srebrne i sześć brązowych 
medali. 

Beata Sokołowska-Kulesza – Kajakarka MKKS Gorzów Wielkopolski. Dwukrotna brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Sydney 
2000 r. i Atenach 2004 r. Mistrzyni świata z 1999 r. oraz czterokrotna wicemistrzyni świata i pięciokrotna brązowa medalistka tych za-
wodów. 
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Karolina Naja

Tomasz Blatkiewicz

Maciej Lepiato

Milena Olszewska
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Milena Olszewska – reprezentantka Gorzowskiego Związku 
Sportu Niepełnosprawnych „START”.  Dwukrotna brązowa meda-
listka Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie (2012) i Rio de Janeiro 
(2016). Medalistka mistrzostw świata, mistrzostw Europy i mi-
strzostw Polski. W 2012 roku została uznana za jedną z dziesię-
ciu najlepszych polskich łuczniczek w 85-letniej historii Polskiego 
Związku Łuczniczego. W 2013 roku została sklasyfikowana na li-
stach Para-Archery World Ranking na pierwszym miejscu w świe-
cie wśród łuczniczek niepełnosprawnych.

Dawid Kuraszkiewicz, Sandra Kwiatkowska / Wydział Sportu

Karolina Naja – kajakarka AZS-AWF Gorzów Wielkopolski. 
Dwukrotna brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich; w Londynie 
w 2012 r. oraz w Rio de Janeiro w 2016 r. Mistrzyni świata i cztero-
krotna mistrzyni Europy, dwukrotna brązowa medalistka Igrzysk 
Europejskich; w Baku w 2015 r. oraz w Mińsku w 2019 r. Multime-
dalistka mistrzostw świata, Europy i Polski. 

Tomasz Blatkiewicz – reprezentant Gorzowskiego Związku Spor-
tu Niepełnosprawnych „START”. Uprawia pchnięcie kulą oraz rzut 
dyskiem. Trzykrotny uczestnik igrzysk paraolimpijskich. W Ate-
nach (2004) zdobył dwa złote medale (w kuli i dysku), ustana-
wiając jednocześnie nowe rekordy świata w obu konkurencjach. 
W Pekinie (2008) wywalczył srebrny medal w pchnięciu kulą, 
a w Londynie (2012) brązowy w rzucie dyskiem. Wielokrotny me-
dalista mistrzostw świata, mistrzostw Europy i mistrzostw Polski. 
W 2004 roku wygrał plebiscyt na Najlepszego Niepełnosprawnego 
Sportowca w Polsce.

Maciej Lepiato – reprezentant Gorzowskiego Związku Sportu 
Niepełnosprawnych „START”. Dwukrotny mistrz paraolimpijski 
w skoku wzwyż. W Londynie (2012) pobił rekord świata, skacząc 
2,12 m, w Rio de Janeiro (2016) poprawił go o 7 cm (2,19 m). Wie-
lokrotny medalista mistrzostw świata, mistrzostw Europy oraz 
mistrzostw Polski. Był również brązowym medalistą mistrzostw 
Polski, konkurując z zawodnikami pełnosprawnymi. W 2018 roku 
wybrany najlepszym paralekkoatletą roku w dorocznym rankingu 
polskich lekkoatletów „Złote Kolce”, przygotowywanym przez ma-
gazyn „Sport” i Polski Związek Lekkiej Atletyki.
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Boisko przy SP I

Boisko przy IV LO

Przy IV LO powstało nowe boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego. Specjalnie dla tej inwestycji została zago-
spodarowana skarpa, która dotychczas była nieużytkiem. Cała inwestycja została zrealizowana od podstaw. Skarpa, na której powstały 
boiska, została umocniona. Zbudowano chodniki wokół oraz oświetlenie, dzięki któremu miejsce stało się bezpieczne. Koszt inwestycji 
to prawie 397 tys. złotych. 

 - Mamy nadzieję, że młodzież maksymalnie wykorzysta nowe boiska – powiedziała wiceprezydent Małgorzata Domagała.

Nowe tereny rekreacyjne 
Nowoczesne i wielofunkcyjne obiekty sportowo-rekreacyjne powstały przy IV Liceum Ogólnokształcą-
cym oraz Szkole Podstawowej nr 1. Nowe boiska są dla wszystkich mieszkańców miasta i będą służyły do 
aktywnego spędzania wolnego czasu.

Kompleksowo wyremontowano także boisko przy Szkole Pod-
stawowej nr 1. Obiekt powstał na terenie istniejącego już boiska. 
Wymieniono podłoże oraz wykonano drenaż odwadniający. Zmo-
dernizowane boisko przystosowane jest do rozgrywania meczów 
piłki ręcznej, koszykówki oraz siatkówki. Inwestycja kosztowała 
262 tys. zł. 

Nowoczesna baza sportowa powstaje także przy miejskich przed-
szkolach. Dzięki temu także najmłodsi mieszkańcy miasta będą 
mogli kształtować swoje nawyki i aktywnie spędzać czas. Nowe 
miejsce rekreacji powstaje przy Przedszkolu Miejskim nr 3 na 
ul. Słonecznej. Swoje umiejętności dzieci będą mogły doskonalić 
na powierzchni 131 m2. Boisko będzie ogrodzone i wyposażone 
w piłkochwyty, bramki do piłki oraz tablice z koszami do koszy-
kówki. Płyta boiska zostanie wykonana z poliuretanu, nawierzchni 
bezpiecznej dla dzieci. Koszt inwestycji to ponad 117 tys. zł. 

Boiska zostały wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego.Fo
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Boisko przy IV LO
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Skatepark to miejsce lokalnej sceny deskorolkow-
ców, w którym ewolucje i triki doskonali młodzież 
jeżdżąca na rowerach, rolkach, wrotkach, deskorol-
kach oraz hulajnogach. W jesienne aurze, ciepłymi 
popołudniami, a także w weekendy, spotkać tam 
można entuzjastów wyczynowej jazdy.
Położony na terenie malowniczego parku Kopernika, rozbudowa-
ny w 2018 r. w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego, cieszy 
się ogromną popularnością. Podzielony jest na dwie sekcje - stre-
etową oraz bowlową, która jest jedną z największych w Polsce. 

W 2020 r. w skateparku odbędą się zawody ekstremalne w czterech 
głównych kategoriach: rower BMX, rower MTB street/dirt, desko-
rolka, hulajnoga wyczynowa. 

Odkryj Gorzów! - Skatepark 
Mekka miłośników sportów ekstremalnych
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Skatepark w parku Kopernika

Zmianie nazwy, zgodnie z decyzją radnych, ulegną następujące 
przystanki:
Rondo Piłsudskiego przy al. ks. Andrzejewskiego -> Zacisze
Dobra SP -> Dobra SP-12
Walczaka -> Góra Powstańców
Szpital Psychiatryczny -> Walczaka – Szpital
Okulickiego -> Park Górczyński
Żwirowa-Biowet -> Zagłoby
Dekerta -> Perłowa
Pegaz -> Dunikowskiego
Armii Ludowej -> Armii Krajowej
Koniawska -> Most Koniawski
Koniawska CPN -> Rzepińska
Mieszko -> Krzywoustego
Włókno -> Park 750-lecia
Czartoryskiego -> Czartoryskiego
BAMA -> Skowronkowa
Myśliborska-TESCO -> Rondo Szczecińskie
Chorwacka -> Rondo Europejskie
Pszenna -> Bindera
CPN (gr. strefy) -> Poznańska (gr. strefy)
Słowiańska-TESCO -> Słowiańska
Strażacka I -> Strażacka-Wylotowa
Wylotowa -> Wylotowa-Strażacka
Moto-Gobex -> Metalowiec
Cmentarz I -> Cmentarz Brama I
Cmentarz II -> Cmentarz Brama II

Nowe nazwy gorzowskich przystanków
W drugiej dekadzie października rozpoczęto zmiany nazw przystanków komunikacji miejskiej w Gorzo-
wie. Aktualizacja potrwa około 3 – 4 tygodnie.
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Głosowanie trwało od 9 do 23 września. Każdy mieszkaniec mógł 
oddać cztery głosy – jeden w kategorii rejonowej, jeden w kategorii 
oświatowej, dwa w kategorii ogólnomiejskiej – jeden na zadanie 
twarde, jeden na zadanie miękkie. Oddano 6 625 głosów drogą 
elektroniczną i 7 502 w sposób tradycyjny – papierowy.

- Budżet obywatelski w Gorzowie od 2013 roku, to już 45 mln zło-
tych przeznaczonych na zrealizowane inwestycje i projekty na te-
renie miasta. Nie byłoby tego, gdyby nie ogromne zaangażowanie 
mieszkańców i naszych urzędników. Jesteśmy w kraju stawiani jako 
wzór i to wszystko dzięki naszej ciężkiej pracy i wspólnej odpowie-
dzialności za miasto – mówił podczas ogłoszenia wyników prezy-
dent Jacek Wójcicki.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 przewidziano do realiza-
cji 37 projektów zadań zgłoszonych przez mieszkańców, tj. w kate-
gorii ogólnomiejskiej – 2, w kategorii oświatowej – 5, a w kategorii 
rejonowej – 30.

Lista zadań przeznaczonych do realizacji  
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020:

Kategoria Ogólnomiejska
Trasa siedmiu wzgórz – trasa spacerowa Nordic Walking, ścieżka 
rowerowa (projekt twardy - 2509 głosów) – 519 546 zł

Zawody ekstremalne w skateparku (projekt miękki – 1792 głosy) 
– 50 000 zł

Kategoria Oświatowa:
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Ko-
bylogórskiej 107 – 141 870 zł

Budowa boiska „Stadionowe Piaski” przy Szkole Podstawowej nr 
21 przy ul. Taczaka 1 – 645 000 zł

Budowa mini boiska przy Zespole Szkół Ogrodniczych przy ul. 
Poznańskiej 23 – 260 000 zł

Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy IV Li-
ceum Ogólnokształcącym, ul. Kosynierów Gdyńskich 8 – 50 700 zł

Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy Szkole 
Podstawowej nr 2 przy ul. Zamenhofa 2 a – 50 700 zł

Kategoria rejonowa
Zakanale:
Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. 
Cysterskiej – 398 520 zł

Manhattan:
Oświetlenie odcinka ul. Zielona Kotlina – 379 200 zł

Dolinki:
Przebudowa i budowa chodników wraz z przebudową zjazdów 
w ciągu ul. Żniwnej – 145 000 zł

Budowa parkingu przy kompleksie przychodni, przy ul. Piłsud-
skiego 1 – 200 400 zł

Osiedle Słoneczne:
Budowa toru rowerowego dla dzieci i młodzieży – 114 758 zł

Remont chodnika oraz schodów przy ul. Gwiaździstej 20-22 – 50 520 zł

Doposażenie „wielopokoleniowej strefy rekreacji przy ul. Słonecz-
nej 96, 86-90, 91-95” – 112 447 zł

Remont drogi i chodnika od schodów przy ul. Gwiaździstej 18 do 
ul. Słonecznej 6 – 73 000 zł

Stworzenie 10 miejsc parkingowych przy ul. Gwiaździstej – 49 700 zł

Zamoście:
Przebudowa ul. Akacjowej – 395 408 zł

Wieprzyce:
Budowa oświetlenia przy odcinku ul. Dolnej – 280 000 zł

Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Dobrej 14,15,15 
d – 29 100 zł

Budowa dojazdu do ul. Dobrej wraz z jej uporządkowaniem – 35 
785 zł 

Górczyn:
Remont chodnika przy ul. Szwoleżerów – 42 800 zł

Remont nawierzchni ul. Wyszyńskiego – droga dojazdowa do bu-
dynków nr 132 b -144 b – 193 600 zł

Budowa miejsc parkingowych od skrzyżowania z ul. Rataja do 
wjazdu do Panoramy – 163 000 zł

Śródmieście:
Wjazd do posesji przy ul. Dzieci Wrzesińskich 7 – 116 872 zł

Budowa miejsc postojowych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 30-
32 – 190 009 zł

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Estkowskiego i ul. Mo-
niuszki – 63 794 zł

Piaski:
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-
112 – 107 000 zł

Zestaw urządzeń do treningu ogólnorozwojowego i biegów prze-
szkodowych przy ścieżce biegowej przy ul. Słowiańskiej – 80 000 zł

Remont parkingu przy ul. Kuratowskiej (przy garażach) – 134 000 zł

Budżet Obywatelski 2020 
– wybrane inwestycje i projekty 

W głosowaniu na Budżet Obywatelski 2020 oddano łącznie 14 127 głosów. Prezentujemy wyniki oraz 
zadania, które zostaną zrealizowane w nowym roku.
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Fanty za fanty, kino na bojo, dawaj kolego na Cegielskiego (zada-
nie miękkie) – 20 000 zł

Budowa chodnika przy ul. Owocowej na odcinku od mostku do 
Przedszkola Kubusia Puchatka – 52 000 zł

Próg zwalniający na ul. Ukośnej – 7 600 zł

Staszica:
Modernizacja chodnika przy ul. Norwida – 214 600 zł

Oświetlenie ścieżki łączącej ul. Ikara z ul. Sportową – 82 500 zł

Plac zabaw między budynkami przy ul. Aleje Konstytucji 3 Maja, 
Asnyka, Grottgera – 90 628 zł

Zakup i montaż 3 ławek przy ul. Sportowej 3 a i 3 b – 4 500 zł

Zakup i montaż 3 stojaków rowerowych przy ul. Sportowej – 3 900 zł
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

W październiku pracownicy Pracowni urbanistycznej Wydziału Urbanistyki i Archi-
tektury Urzędu Miasta spotykali się z mieszkańcami konsultując projekt nowej edycji 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Odbyło się 10 spotkań, na których można było porozmawiać z urbanistami, zapoznać 
się z projektem dokumentu, wskazującym na kierunki rozwoju przestrzennego całe-
go miasta (zapisy Studium są wiążące przy opracowywaniu planów miejscowych).

Do 15 listopada br. do projektu Studium, na adres pracownia@um.gorzow.pl, można 
składać uwagi pokonsultacyjne.

19 listopada o godz. 17.15 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbę-
dzie się otwarte spotkanie, podsumowujące konsultacje, na którym zaprezentowany 
zostanie też projekt Studium (materiały dostępne na stronie www.gorzow.pl - kafelek 
Przestudiujmy Miasto).

Alicja Wysoczańska-Bednarska / Wydział Urbanistyki i Architektury

Przestudiujmy Miasto
Zakończyły się konsultacje projektu nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego.

W Gorzowie powstanie atrakcyjne miejsce wypoczynku dla miesz-
kańców i turystów. Spójna przestrzeń ma w przyszłości połączyć 
nadwarciański bulwar z ulicą Sikorskiego i Hawelańską. Projekt 
„Centrum Gorzowa od-nowa” to odpowiedź na potrzeby gorzo-
wian, instytucji i przedsiębiorców z tego rejonu miasta. 

Zakończył się już etap wywiadów i spotkań z osobami korzysta-
jącymi z otoczenia Studni Czarownic oraz etap 
badania ruchu i parkowania. Teraz pora na te-
stowanie różnych wariantów organizacji ruchu. 
Dzięki temu możliwe będzie przygotowanie wy-
tycznych do docelowej przebudowy.

Pod koniec października w obrębie ulic. Ha-
welańska i Wełniany Rynek wprowadzono tzw. 
strefę zamieszkania. Prędkość poruszania się sa-
mochodów została ograniczona do 20 km/godz. 
Na całej szerokości jezdni dopuszczono ruch 
pieszych, a parkowanie możliwe jest wyłącznie 
w miejscach do tego wyznaczonych. Zmianie nie 
uległy kierunki jazdy. Na fragmentach ulic, które 
obecnie są deptakami, utrzymany został zakaz 
ruchu. Obejmuje on również dostawy, gdyż miej-
sca przeznaczone i zarezerwowane do za- i wyła-
dunku wyznaczone zostały przed piekarnią oraz 
restauracją Dream Burger.

Śródmieście się zmienia 
- Wełniany Rynek w nowej odsłonie

We wrześniu i październiku odbywały się spotkania, na których wypracowano propozycje zmian, doty-
czące przestrzeni miejskiej w ścisłym centrum. Zebrane podczas spotkań opinie zostaną wykorzystane do 
stworzenia projektu przebudowy tych miejsc. 

Na fragmencie ul. Wełniany Rynek pas ruchu pojazdów zawężony 
został do szerokości 3,5 m. Pomogą w tym tymczasowe mobilne 
meble miejskie, które odgrodzą poszerzony chodnik po stronie 
północnej, ale również zabezpieczą chodnik po stronie południo-
wej.

Sprawdzone zostaną też dwa sposoby uporządkowania parkowa-
nia: od 28 października do 14 listopada ogra-
niczone zostanie parkowanie do pasa dla około 
6 pojazdów, a od 15 do 30 listopada zostanie 
wprowadzony całkowity zakaz parkowania na 
tym odcinku.

Zmiany pojawią się również na dwóch podwór-
kach przy ul. Sikorskiego, gdzie wjazd będzie 
dostępny wyłącznie dla osób posiadających 
specjalne przepustki, wydawane przez ZGM. 

O wszystkich planowanych zmianach bę-
dziemy informować. Już teraz zapraszamy na 
spotkania podczas których podsumujemy za-
proponowane rozwiązania. 15 listopada (11.00-
17.00) będziemy w okolicy Studni Czarownic. 
Do dawnego klubu Myśli Twórczej “Lamus” 
zapraszamy o godzinie 17.00 – 8 i 28 listopada.

Anna Bonus-Mackiewicz 
Biuro Konsultacji Społecznych i RewitalizacjiFo
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Gotowe jest już oświetlenie parku, część schodów m.in. przy 
punkcie widokowym, przy kładce oraz od strony ulicy Zacisze. 
Na placu zabaw i siłowni są już nowe urządzenia oraz część rzeźb 
interaktywnych. Wykonano nawierzchnię placu tanecznego oraz 
zamontowano część ławek, koszy oraz toaletę.  

Obecnie prace polegają na renowacji punktu widokowego i ście-
żek. Trwa montaż kładki, części schodów i kolejnych elementów 
tzw. małej architektury. Wykonywany jest też łącznik umożliwia-
jący poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich za budynkiem 
amfiteatru oraz drugi, dla rowerzystów od ul. Wyszyńskiego. Two-
rzona jest także aplikacja mobilna „Mój Park Siemiradzkiego”, któ-
ra ułatwi poruszanie się po nim.

Całkowita wartość projektu to koszt ponad 6 mln 670 tys. złotych, 
z czego unijne dofinansowanie to niemal 3 mln 180 tys. złotych. 

Powraca blask 
parku Siemiradzkiego 
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Wyeksponowany świat przyrody, urokliwe alejki i widok na pa-
noramę miasta. Park Siemiradzkiego to jedno z najpiękniejszych 
miejsc w gorzowskim krajobrazie. Gotowa jest już konstrukcja 
kładki, budowlańcy wykonali też część ścieżek od strony ul. Zacisze 
(dojście do Kozaczej Góry) i do ogródków działkowych. Lubiane 
przez gorzowian miejsce spacerów, spotkań i odpoczynku wraca do 
świetności. 

Wyeksponowany świat przyrody, urokliwe alejki i widok na pa-
noramę miasta. Park Siemiradzkiego to jedno z najpiękniejszych 
miejsc w gorzowskim krajobrazie. Gotowa jest już konstrukcja 
kładki, budowlańcy wykonali też część ścieżek od strony ul. Zacisze 
(dojście do Kozaczej Góry) i do ogródków działkowych. Lubiane 
przez gorzowian miejsce spacerów, spotkań i odpoczynku wraca do 
świetności. 

Wyeksponowany świat przyrody, urokliwe alejki i widok na pa-
noramę miasta. Park Siemiradzkiego to jedno z najpiękniejszych 
miejsc w gorzowskim krajobrazie. Gotowa jest już konstrukcja 
kładki, budowlańcy wykonali też część ścieżek od strony ul. Zacisze 
(dojście do Kozaczej Góry) i do ogródków działkowych. Lubiane 
przez gorzowian miejsce spacerów, spotkań i odpoczynku wraca do 
świetności. 

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Bezgraniczny trójdźwięk – natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie Wlkp.”,  
dofinansowanego w ramach programu INTERREG V A BB-PL 2014-2020.
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Nowa ścieżka rowerowa 
wzdłuż parku Kopernika 

To miejsce bardzo lubiane i uczęszczane przez 
mieszkańców. Jesienną porą, szczególnie piękne. 
Zarówno biegacze, jak i rowerzyści chętnie ko-
rzystają z odnowionego chodnika i nowej ścieżki 
rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego, po stronie 
parku Kopernika.
Zadanie inwestycyjne pn. „System ścieżek rowerowych w Gorzo-
wie Wielkopolskim - etap II” obejmowało budowę nowej ścieżki 
rowerowej, która powstała na odcinku o długości ok. 515 m od za-
kończenia istniejącego ciągu pieszo-rowerowego do skrzyżowania 
z ul. Walczaka. Inwestycja obejmowała także budowę pochwytów 
dla rowerzystów na przejazdach z sygnalizacją w celu ułatwienia 
postoju bez zsiadania z roweru. 

Wkrótce zostanie oficjalnie oddana do użytku kolejna ścieżka 
rowerowa, która wiedzie od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z Cze-
reśniową w kierunku ronda Piłsudskiego, dalej skręca w dół i al. 
ks. Andrzejewskiego oraz ul. Roosevelta łączy się z drogą rowe-
rową na ul. Słowiańskiej, a także budowanym odcinkiem do ul. 
Błotnej.

Niedługo rowerami 
pojedziemy także ulicą 

Żwirową do Błotnej
Powstało już połączenie ul. Żwirowej z Błotną, 
trwają prace przy budowie chodnika i ścieżki ro-
werowej na tym odcinku. Dzięki inwestycji popra-
wią się warunki bezpieczeństwa rowerzystów wy-
jeżdżających z os. Piaski w stronę centrum miasta.
Obecnie trwa wykonywanie ogrodzenia z siatki, konstrukcji chod-
nika oraz ścieżki rowerowej. Rozbudowa odcinka na ulicy Żwiro-
wej, na odcinku od okolic skrzyżowania z ul. Słowiańską do skrzy-
żowania z ul. Błotną, oprócz budowy ciągu rowerowego, obejmuje 
przebudowę ciągu pieszego, budowę nasypu drogowego o długości 
248 m (i związaną z tym przebudowę ogrodzenia ogrodów dział-
kowych) oraz przebudowę skrzyżowania ul. Żwirowej i Błotnej 
w zakresie zmiany geometrii.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś prioryte-
towa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Ograniczenie 
niskiej emisji w miastach Poddziałanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej 
emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.

ul. Żwirowa

ul. ŻwirowaŚcieżka rowerowa wzdłuż parku Kopernika

Ścieżka rowerowa wzdłuż parku Kopernika
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Remont Myśliborskiej  
od ronda Europejskiego 

do węzła S3
Rozpoczęły się prace związane z rozbudową ul. 
Myśliborskiej i Szczecińskiej. Przebieg projektowa-
nego odcinka drogi wojewódzkiej o długości nie-
mal 2 km wiedzie od ronda Europejskiego do węzła 
S3. W ramach zadania powstanie droga dwujezd-
niowa o czterech pasach ruchu. 
Jezdnie zostaną od siebie oddzielone nieutwardzonym pasem. Po-
wstaną dwa ronda (z ul. Dobrą i Mironicką) oraz skrzyżowanie 
z ulicą Berlińską. Wybudowane zostaną odcinki piesze oraz ciągi 
rowerowe dwukierunkowe, wzdłuż rozbudowywanej ul. Myślibor-
skiej i budowanych odcinków wlotowych ulic bocznych, a także 
droga pieszo-rowerowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Dobrą 
do skrzyżowania z ul. Berlińską. 

Prace obejmą także budowę zatok autobusowych, zjazdów na 
posesje, kanalizacji deszczowej, otwartego zbiornika retencyj-
nego wód opadowych w okolicach skrzyżowania ul.  Szczeciń-
ska / Myśliborska i Dobra / Mironicka, oświetlenia drogowego, 
a także przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu oraz 
usunięcie kolidujących drzew, krzewów i wykonanie nasadzeń 
zastępczych. 

Obecnie trwa pierwszy etap prac; od ronda Europejskiego do ul. 
Berlińskiej. Termin zakończenia robót planowany jest na listopad 
2020 r. Zadanie finansowane jest w połowie z budżetu państwa.

Aplikacja umożliwia wyszukiwanie 
miejsc pochówków osób zmarłych 
poprzez wpisanie danych tj.: nazwi-
sko i imię osoby zmarłej, miejsce 
urodzenia, daty urodzenia lub daty 
zgonu.
Po zatwierdzeniu wybranego na-
zwiska i imienia wyszukiwarka 
przybliża nas do odpowiedniego 
nagrobka, wyświetlając jednocze-
śnie dodatkowe informacje m.in. 
ważność terminu opłaty za grób.
Narzędzie zostało opracowane 
przez Wydział Geodezji i Katastru 
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.  
przy współpracy z administratorem 
cmentarza oraz z firmą informa-
tyczną GIS Support. 
Przypominamy także, że na cmen-
tarzu komunalnym przy ul. Żwiro-
wej do dyspozycji mieszkańców są 
akcesoria ogrodnicze - łopaty, hacz-
ki, grabie, szczotki i konewki, które 
można bezpłatnie wypożyczyć.

Cmentarz z internetową wyszukiwarką miejsc pochówków 
Listopad to miesiąc, w którym częściej odwiedzamy cmentarze.  Zlokalizowanie miejsca spoczynku uła-
twić może funkcjonująca od 2016 roku wyszukiwarka grobów. Odnajdziemy ją na stronie internetowej 
cmentarz.gorzow.pl, a także w wersji mobilnej.

Fo
t. 

B
ar

tł
om

ie
j N

ow
os

ie
ls

ki

Trwa przebudowa 
ulicy Śląskiej

Zakończono budowę pętli autobusowej oraz prace 
brukarskie na odcinku od ul. Wał Poprzeczny do Ja-
snej, a także prace sanitarne do ul. Kwiatowej wraz 
z włączeniem nowego wodociągu do istniejącej sieci. 
Wykonano odcinek kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Syste-
mu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w ulicy Kwiatowej. 

Obecnie prowadzone są prace nad budową ciągu pieszo- rowero-
wego, kontynuowane są prace brukarskie, sanitarne oraz ułożenie 
kabla oświetleniowego na pozostałym odcinku drogi oraz montaż 
wysięgników i opraw na zamontowanych słupach oświetleniowych.

ul. Śląska
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Na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 i 21 otwarto 
Pracownie LEGO. Dzięki zestawom dydaktycznym 
z klocków sześciolatki z 28 przedszkoli będą uczyć 
się kreatywności, nabywać umiejętności pracy ze-
społowej, a także doskonalić swoje umiejętności 
matematyczno-przyrodnicze.
Projekt „Inżynierowie w przedszkolu” obejmie w sumie 900 przed-
szkolaków. To dla nich powstały dwie profesjonalne pracownie 
LEGO (w Przedszkolu Miejskim nr 30 – sale na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 21 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 3 – sale na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 6). W zajęciach biorą udział sze-
ściolatki z 28 miejskich przedszkoli.

Sześciolatki 
w świecie LEGO

Czy w październiku można ulepić bałwana?
Uczestnicy projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0” 17 października br. wzięli udział w III Gorzowskim 
Festiwalu Nauki z AWF. Podczas wydarzenia odbyło się wiele ciekawych spotkań, wykładów i warsztatów, 
mających na celu popularyzację nauki. 

- Jesteście najlepsi z najlepszych i już mi żal, że wyjedziecie studio-
wać na różnych uczelniach na całym świecie. Zapewniam was, że 
zrobimy wszystko, abyście chcieli wrócić i pracować w Gorzowie – 
powiedział prezydent miasta Jacek Wójcicki.

Stypendia zostały przyznane zgodnie z regulaminem, który został 
przygotowany specjalnie w celu wyróżnienia uczniów, osiągają-
cych ponadprzeciętne wyniki w przedmiotach zawodowych. Taki 
system motywacyjny ukierunkowany na promowanie umiejęt-
ności zawodowych to innowacyjne działanie na skalę wojewódz-
twa. Stypendia będą wypłacane w 10 transzach w roku szkolnym 
2019/2020. Łącznie na ten cel przeznaczono 300 tysięcy złotych.

Projekt Zawodowcy w Gorzowie 2.0 to innowacyjny projekt, 
w ramach którego uczniowie mają możliwość korzystania z pro-
fesjonalnego doradztwa zawodowego oraz szerokiej oferty kursów, 
warsztatów i szkoleń. W ramach projektu uczestniczą w stażach 
i praktykach oraz mają możliwość uczyć się zakładania własnej 
działalności gospodarczej poprzez uczestnictwo w start-up-ach, 
doskonalić swoje umiejętności w kołach naukowych.

Stypendia dla Zawodowców
16 października w auli Akademii im. Jakuba z Paradyża odbyła się uroczystość wręczenia 
stypendiów motywacyjnych dla 78 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przed-
miotów zawodowych, przyznawanych w ramach projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”. 

– To bardzo innowacyjny projekt. Myślę, że dzięki temu nasze 
przedszkolaki mogą mieć poczucie tego, że przedszkole jest nieco 
inne i jeszcze bardziej ciekawe. Dzięki temu wzmacnia się w nich 
ciekawość świata, która zaowocuje w niedługiej przyszłości i po-
może im jeszcze szybciej odnaleźć się w otaczającym świecie – 
skomentowała wiceprezydent Małgorzata Domagała.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Fundu-
szy Europejskich, wynoszącym ponad 280 tys. złotych. Specjalnie 
dla maluchów wyremontowano sale, zakupiono meble oraz tablice 
multimedialne. Po realizacji projektu przedszkola w dalszym ciągu 
będą mogły korzystać z pracowni.

Podczas warsztatów z „Zawodowcami” uczestnicy mieli możli-
wość korzystania z tzw. „Makerspace Zawodowców w Gorzowie” 
- miejsca dla ludzi zafascynowanych technologią, w ramach któ-
rego można było m.in. dowiedzieć się, co można odczytać z kodu 
QR, czy lód może być suchy, co to jest ciecz nienewtonowska, 
a także czy już w październiku można ulepić bałwana, że chemia 
jest tęczowa oraz dlaczego roboty tańczą i czy można je sterować 
gestami. Podczas spotkania z „Zawodowcami” można było także 
spróbować zarządzać budżetem i pobawić się w logistyka oraz zo-

baczyć, jak wygląda samochód od środka i sprawdzić, czy może on 
jeździć napędzany wodą. 

Więcej szczegółów na temat działań projektowych można znaleźć 
na stronie www.zawodowcy.gorzow.pl oraz na facebooku: zawo-
dowcywgorzowie.
Projekt Zawodowcy w Gorzowie 2.0 jest współfinansowany z Europejskiego Fun-
duszu 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.

Beata Wachowiak / Wydział Edukacji
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Wiceprezydent Małgorzata Domagała na otwarciu pracowni LEGO
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Pretendentem może być każdy uczeń gorzowskiej szkoły ponad-
podstawowej (niezależnie od jego miejsca zamieszkania), zarów-
no publicznej jak i niepublicznej. Chęć udziału w wyborach mogą 
zgłaszać także uczniowie klas maturalnych. Gorzowscy radni 
powołali Młodzieżową Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
w marcu 2019 roku „w celu wspierania i upowszechniania idei sa-
morządowej wśród młodzieży”.

W Radzie będzie zasiadać po dwóch uczniów z każdej gorzowskiej 
szkoły ponadpodstawowej, którzy zdobędą największą liczbę gło-
sów. Swoją funkcję będą pełnić społecznie, kadencja wynosi trzy 
lata od złożenia ślubowania. Wśród zadań Rady będzie m.in. roz-
poznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec insty-
tucji publicznych oraz pozarządowych, działanie na rzecz ochrony 

Wybiorą młodzieżowych radnych
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego od-
będą się, od godziny dziewiątej do piętnastej, w czwartek 14 listopada 
br. Kandydować może każdy uczeń gorzowskiej szkoły ponadpodsta-
wowej, który zgłosi swoją kandydaturę do 7 listopada br.

Decyzje radnych
 Informujemy, że dnia 25 września 2019 r. Rada Miasta Gorzo-

wa Wlkp. podjęła uchwałę nr XIII/238/2019 w sprawie przystą-
pienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 
2025+.

 Podczas sesji Rady Miasta 30 października 2019 roku radni zgo-
dzili się na zwiększenie wydatków na budowę Centrum Edukacji 
Zawodowej i Biznesu.

Będzie kolejne mieszkanie chronione
W Gorzowie powstaje kolejne mieszkanie chronione dla osób, które chcą wyjść z bezdomności i rozpo-
cząć swoje życie od nowa. W remontowanym obecnie lokalu swój nowy dom znajdzie pięciu mężczyzn.   
Pierwsze mieszkanie chronione zostało uruchomione w Gorzowie 
w sierpniu 2017 roku. Spośród pięciu zamieszkałych tam męż-
czyzn już trzech żyje na własny rachunek. Zostały im przydzielone 
mieszkania socjalne i prowadzą własne gospodarstwa domowe. Ich 
pokoje w lokalu chronionym zajęły kolejne pozytywnie rokujące 
osoby bezdomne.

Powstające mieszkanie chronione będzie gotowe już w listopadzie. 
Miejski lokal ma niemal 100 metrów kwadratowych; składa się 
z pięciu pokoi, wspólnej łazienki, dwóch toalet i kuchni.

Osoby bezdomne, które znajdą tu schronienie, aktywnie włączają 
się w jego remont, co jest jednym z warunków przydziału lokalu. 
Mężczyźni pracują też zawodowo i sami będą ponosili opłaty za 
swój nowy dom. 

Osoby, instytucje lub firmy, które mają możliwość i chęć przeka-
zania materiałów budowlanych lub mebli, proszone są o kontakt 
z gorzowskim streetworkerem Tomaszem Manikowskim, prezesem 
fundacji Dogonić Marzenia, który koordynuje projekt.
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Remontowany lokal przeznaczony na mieszkanie chronione

praw i godności ucznia oraz zapewnienie czynnego udziału mło-
dzieży w życiu Miasta.

Na pierwszej sesji radni złożą ślubowanie: „Ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wielko-
polskiego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na wzglę-
dzie dobro mojego miasta”.

Każda gorzowska szkoła ponadpodstawowa stanowi odrębny 
okręg wyborczy, ale nie w każdej szkole wybory muszą się odbyć. 
Decyzję o udziale w wyborach (powołanie komisji wyborczej oraz 
przeprowadzenie wyborów) podejmuje dyrekcja szkoły.

Młodzieżowa Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego została już 
powołana w 2003 roku i działała do roku 2013.

 Ponadto Rada Miasta uchwaliła listę jedenastu Kluczowych 
Dyscyplin Sportu - kajakarstwo, wioślarstwo, lekkoatletyka, 
piłka nożna, piłka wodna, piłka ręczna mężczyzn, koszyków-
ka kobiet, żużel , szachy, tenis stołowy, unihokej.
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Wszystko zaczęło się od charytatywnego biegu na zielonej wyspie, 
gdzie pracował przez kilka lat z osobami bezdomnymi, uzależnio-
nymi i współuzależnionymi. To stamtąd przywiózł zapał do biega-
nia i pasję pomagania, którą spełnia każdego dnia. - Sam jestem od 
21 lat zdrowiejącym człowiekiem, znam od środka problemy ludzi, 
z którymi pracuję – mówi Tomasz Manikowski. Jest streetworke-
rem i instruktorem terapii, pracuje w Gorzowskim Centrum Po-
mocy Rodzinie. Od lat współpracuje także z Anną Dymną i jej 
fundacją „Mimo Wszystko”. Z Gorzowem związany od ponad 
trzydziestu lat, urodził się w Dzierżowie. Założyciel fundacji „Do-
gonić marzenia. Catch The Dreams”, która wspiera potrzebujących 
poprzez charytatywne akcje inspirowane pasją do biegania. Chęt-
nie wsiada na rower, uwielbia chodzić po górach. Jak mówi, start 
w wyborach to także wielka przygoda, która ma wzmacniać pracę 
społeczną. - Ja się mało odzywam, chcę, żeby mnie inni poznali, nie 
chcę być wyrzutem sumienia. Chciałbym, żeby moje słowa miały 
głębszy sens – dodaje Tomasz Manikowski.

Prowadzi ogólnodostępny wolontariat młodych. Aktywnie współ-
pracuje z terapeutami i gorzowskimi stowarzyszeniami. - Mnie 
nie interesują statystyki, mnie interesuje człowiek, jego historia. To 
człowiek jest najważniejszy – podkreśla Tomasz Manikowski. Po-
mysłodawca Biegu Trzeźwości Deszczno-Cibórz, największej tego 
typu imprezy biegowej w Polsce. Dekadę temu, w pierwszym bie-
gu, wzięła udział garstka osób z rodziny radnego. Z roku na rok 
chętnych przybywało. - Te dzieci dorastają z nami, przez te lata po-
woli dojrzewają do tego jak używać alkoholu, jak żyć, żeby wszystko 
miało swój umiar. Te osoby zdrowieją dzięki Gorzowskiemu Cen-
trum Pomocy Rodzinie i fundacji. To inicjatywa, która odmienia te 
rodziny – mówi Tomasz Manikowski.

Bieg dookoła województwa lubuskiego „Ludzie z pasją” to jego 
najmłodsze dziecko. Przedsięwzięciu przyświeca idea integracji 
społecznej grup wykluczonych z powodu uzależnienia. Pomysł 
zrodził się w odpowiedzi na projekt realizowany przez GCPR. - 
Pokazujemy zdrowienie przez pasję, to nie jest bieg tylko dla ludzi 
z problemami, zwracamy uwagę na problem trzeźwości w szerokim 
rozumieniu, od nieradzenia sobie w życiu do nudy, do tego, żeby nie 
tkwić w zastoju myślowym – dodaje radny.

Swoje urodziny Tomasz Manikowski również świętuje w biegu, 
z uczestnikami charytatywnej akcji. „Pięćdziesiątka Tomka” to 
kolejna inicjatywa, która zrodziła się z myślą o wsparciu potrze-
bujących. Od czterech lat w urodziny goni marzenia dla kogoś. Bo 
zawsze można pomagać.  Angażują go cykliczne imprezy, które 
można rozwijać i ulepszać, dzięki którym można budować wolon-
tariat i pozyskiwać ludzi z pasją. 

Wciąż goni marzenia
21 dni i 1080 kilometrów oraz idea pomocy drugie-
mu człowiekowi; Tomasz Manikowski dziewięć lat 
temu obiegł dookoła Irlandię i wciąż się nie zatrzy-
muje. Goni marzenia, weryfikując problemy ulicy 
i pomagając wrócić do społeczeństwa tym, którzy 
zostali zepchnięci na margines. 

- Ja cuda widzę na co dzień, widzę przemianę czło-
wieka, obserwuję, jak wzrasta, jak odbudowują się 
rodziny – mówi Tomasz Manikowski, radny, stre-
etworker, który dodaje skrzydeł ludziom z pro-
blemami. To są jego dzieci, którym otwiera drzwi 
innego życia, pomaga dorosnąć i nie pozostawia 
samemu, kiedy znowu wyfruną z gniazda.  

- W Gorzowie osoba bezdomna nie ma prawa być głodna. Jeżeli ktoś 
śpi po klatkach, zostaje na ulicy, to jest osoba, która nie chce dosto-
sować się do wymogów schronisk, czy noclegowni – mówi Tomasz 
Manikowski.  I zwraca uwagę, że bezdomność jest procesem nie-
zwykle skomplikowanym. - Zwykle postrzegamy tę osobę na końcu 
jej drogi, czyli gdzieś w krzakach, pustostanach, zaniedbaną, bardzo 
często śmierdzącą i żebrzącą – uważa radny. Celem wolontariatu 
jest poznanie historii człowieka. - To jest ciężka praca, żeby tę osobę 
zachęcić, żeby przyjęła pomoc – dodaje.  

A pomoc jest kompleksowa - obejmuje cały proces, od otoczenia 
człowieka wsparciem, gdy jest na ulicy do terapii, poprzez miesz-
kania chronione, aż do mieszkania socjalnego. - Mamy takich pod-
opiecznych, którzy przez ten cały proces przeszli i są teraz na swoim. 
Są dalej pod naszym wpływem, ale tylko dlatego, że chcą ten nadzór 
mieć z własnej woli. Chcą, żebyśmy byli częścią ich rodziny – dodaje 
Tomasz Manikowski. 

- Zawsze muszę mieć pewność, że mam umiejętności i ludzi za sobą, 
żeby temu człowiekowi pomóc. Ja nie mogę dawać nadziei, muszę 
dotrzymać danego słowa – powiedział radny. Zapytany, dlaczego 
to wszystko robi, odpowiada, że ma taką potrzebę - tak jak artysta 
potrzebuje malowania, tak on czuje więź z drugim człowiekiem. 
- Ja się w tych ludziach zakochuję, w ich osobowościach, w ich prze-
życiach i oni stają się dla mnie bardzo bliscy. Jesteśmy jedną wiel-
ką rodziną. Czasami mówię, że to są moje dzieci, choć niektórzy 
są starsi ode mnie. Oni potrzebują rodziny, przyjaciela. Każda ich 
porażka jest moją porażką. Ja chcę pomóc im dorosnąć i wtedy mogę 
ich wypuścić z gniazda – mówi Tomasz Manikowski. 

Kocha pomaganie, a przede wszystkim kocha ludzi, wielokrotnie 
podczas rozmowy nie może powstrzymać wzruszenia. - To musi 
cieszyć. Jeśli pomaganie przestałoby mnie cieszyć, to ja wymyśliłbym 
coś innego – mówi Tomasz Manikowski. I dodaje, że to nie koniec, 
a dopiero początek tego co dzieje się w mieście, bo ta szlachetna 
lawina dopiero ruszyła.
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Doktor Dawid Pajdzik – 
muzyk, lider grupy altówek 
w Filharmonii Gorzowskiej, 
z Gorzowem związany z wła-
snego wyboru, od blisko 10 
lat. Uwielbia miasto, widzi jego 
potencjał i fantastyczny rozwój. 
Cieszy się, że po latach spędzo-
nych w wielu miejscach, m.in. 
Szczecinie, Wrocławiu i na 
Lynn University Conservato-
ry of Music w Boca Raton na 
Florydzie, w 2011 roku trafił 
do Gorzowa - blisko domu ro-
dzinnego (Głazów, niedaleko 
Myśliborza – przyp. red.), ma-
jąc gwarancję stabilnej pracy 
w młodej zaczynającej wówczas 
swoją działalność orkiestrze. 

I choć, jak przyznaje, świetnie pracuje mu się w Filharmonii Go-
rzowskiej, granice administracyjne miasta wcale nie ograniczają 
jego działalności muzycznej i zawodowej. Komponuje i aranżu-
je utwory dla Filharmonii w Szczecinie, Wrocławiu, Bydgoszczy 
i Warszawie, współpracuje również ze środowiskiem muzycznym 
w Berlinie, a także w Korei Południowej w Seulu, gdzie niedawno 
odbyła się premiera jego kompozycji. - Gorzów, paradoksalnie jest 
dla mnie takim centrum Europy - przyznaje. Dla muzyka realizują-
cego wiele projektów to doskonałe miejsce do pracy i życia. - Stąd 
wszędzie mam blisko - podkreśla muzyk.

Od zawsze lubił występować publicznie. Choć w pierwszych latach 
jego edukacji, jego instrumentem był głos i umiejętności interpela-

Bólu nie wyleczą, ale głowy napełnią muzyką i wiedzą …
Nie wystawią recepty i nie zdiagnozują choroby, choć przed ich nazwiskiem dumnie widnieją dwie litery „dr”. 
To skrót od tytułu naukowego doktor. Wojciech Kuska i Dawid Pajdzik to gorzowianie, którzy ostatnio zostali 
„doktorami”. Pierwszy z nich zna się doskonale na poprawnej polszczyźnie, drugi wie, jak wydobyć maksymalnie 
harmonijny dźwięk z altówki.

cyjne tekstów poetyckich, gdyż młody Dawid brał udział w regio-
nalnych konkursach recytatorskich. To dało solidne podstawy do 
występów scenicznych. - Zawsze miałem parcie na szkło - śmieje 
się Dawid Pajdzik. W 2019 roku otrzymał stypendium artystyczne 
Prezydenta Miasta Gorzowa na skomponowanie oraz wykonanie 
utworu. Projekt ten zrealizuje już wkrótce wspólnie ze Smyczkową 
Młodzieżową Orkiestrą Kameralną, uczniami i studentami Szkół 
Muzycznych I i II stopnia z Gorzowa. Orkiestrę poprowadzi prof. 
dr hab. Piotr Borkowski, a partie solowe wykona prof. dr hab. Woj-
ciech Kołaczyk (altówka) wraz z kompozytorem, Dawidem Pajdzi-
kiem. To będzie „Suita w dawnym stylu na dwie altówki” w ramach 
V Gorzowskich Zaduszek „Pamięci spoczywających na Cmenta-
rzu Świętokrzyskim” w gorzowskim teatrze 25 listopada br.

Rok 2019 jest przełomowy również z uwagi na sukces zawodo-
wy. Dawid Pajdzik uzyskał stopień doktora sztuki w dziedzinie 
sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzycznej (specjalność 
altówka), po obronie rozprawy doktorskiej „Dialektyka harmonii 
i formy na podstawie wybranych sonat na altówkę”. Jak twierdzi, 
zdobycie tytułu poprawiło jego komfort pracy, dało stabilizację 
i wzmocniło pozycję w naukowym świecie muzycznym. Teraz 
może ze spokojem oddać się przygotowaniu i realizacji kolejnych 
projektów. A wśród nich są: rozpoczęte już studia z dyrygentury 
oraz plany na studia kompozytorskie. 

W wolnych chwilach doktor Pajdzik gotuje… zupy, głównie taj-
skie. Jak mówi, po zrealizowaniu już wszystkich wariacji na temat 
muzyki, aranżacji i kompozycji, z przyjemnością otworzy mały 
lokal gastronomiczny w Gorzowie i gorzowian będzie częstował 
specjałami kuchni tajskiej, bo sam ją uwielbia.

Trzymamy kciuki za powodzenie realizacji planów, również tych 
kulinarnych!

Rozmawiała: Marta Liberkowska

Wojciech Kuska w ostatnich dniach wrze-
śnia dokonał historycznej rzeczy. Został 
pierwszym doktorem Akademii im. Jakuba 
z Paradyża. Do obrony pracy doktorskiej 
„Językowo-kulturowa kreacja rodziny w po-
wieściach Wiesława Myśliwskiego” przygo-
towywał się wiele lat. Teraz może odetchnąć 
z ulgą i realizować kolejne projekty, już jako 
doktor nauk humanistycznych. 

Czym jest zdobycie tytułu doktora, to za-
kończenie pewnej drogi, czy dopiero początek?

- Początek czy zakończenie? Jedno i drugie. Uzyskanie stopnia na-
ukowego spowodowało, że jestem niezmiernie ciekaw przyszłości 
i problemów badawczych, które przede mną. Przygotowanie do ha-
bilitacji jest kolejnym etapem rozwoju, do którego będę dążył. Wiem, 
że droga długa, ale trzeba mieć marzenia i je skutecznie realizować. 
Tym bardziej, że językoznawstwo jest moją ogromną pasją.  

Jaka była ścieżka do osiągniecia tytułu, skąd pomysł, inspiracja?

- Inspiracją były fragmenty „Traktatu o łuskaniu fasoli”, które ponad 
10 lat temu usłyszałem w radiowej „Trójce”. Powieść zrobiła na mnie 
piorunujące wrażenie. Temat pracy - „Językowo-kulturowa kreacja 
rodziny w powieściach Wiesława Myśliwskiego” - powstał po konsul-
tacji z prof. dr hab. Elżbietą Skorupską-Raczyńską, która była moim 
promotorem. 

Czy tytuł zmienia coś w życiu, zawodowym, czy też codziennym?

- Nie spodziewam się żadnych zmian zawodowych - na uczelni pra-
cuję ze studentami (co daje ogromną satysfakcję) oraz nad kolejny-
mi zagadnieniami badawczymi. W Telewizji Polskiej zaś realizuję 
kolejną z moich pasji, którą jest dziennikarstwo. W wakacje rozpo-
cząłem prace nad nowym programem pt. „Kulturalnie do stołu”. 
Obie pasje pochłaniają mnie bez reszty.  

Jakie plany na przyszłość?

- Chwila odpoczynku. Ale trudno ją znaleźć, kiedy robi się to, co się kocha. 

Jako muzyk jest wolny, z nieograniczoną wyobraźnią i pomysłami na nowe kompozycje, aranżacje i utwory. Jako 
naukowiec, doktor i kierownik Kolegium Sztuk Muzycznych w Akademii Sztuki w Szczecinie, tak jak inni na-
ukowcy uwikłany w procedury administracyjne i infrastrukturę związaną ze szkolnictwem wyższym. Uwielbia 
swoja pracę, docenia miejsce, w którym żyje, nie przestaje marzyć i planować kolejne projekty muzyczne, ale nie 
tylko…. Człowiek orkiestra przez duże O, choć sam gra na altówce, to pisze utwory, komponuje i przygotowuje 
następne pokolenia młodych muzyków do pracy w zespołach muzycznych i kariery solowej.
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Motyle dla Wieczorek 
i Sinkowskiego

Tegoroczne „Motyle”, czyli Nagrody Kulturalne 
Prezydenta Miasta Gorzowa pofrunęły w tym roku 
do Marzeny Wieczorek i Stanisława Sinkowskiego. 
Podczas gali w Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Go-
rzowska uroczyście zainaugurowano sezon kulturalny 2019/2020. 
Oprawę artystyczną stanowił koncert inaugurujący VII Festiwal 
Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara.

Spośród zgłoszonych dziewięciorga kandydatów kapituła wybra-
ła czworo, następnie rekomendowała dwoje - Marzenę Wieczorek 
i Stanisława Sinkowskiego. Prezydent Jacek Wójcicki zdecydował 
o przyznaniu „Motyli” właśnie tym osobom. – Serdecznie gratulu-
ję laureatom i nominowanym. „Motyle” przyznajemy już od 20 lat. 
Jest to nasz ukłon w stronę ludzi kultury, za których pracę serdecz-
nie dziękuję – powiedział Jacek Wójcicki.

Marzena Wieczorek - od 1995 roku aktorka Teatru im.  
J. Osterwy w Gorzowie 

Stworzyła wybitne kreacje aktorskie, w tym m.in. w spektaklu 
Trzy razy Piaf w reżyserii Artura Barcisia, który był oficjalnym 
wydarzeniem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Zagrała 
w około 90 spektaklach dramatycznych, komediowych, muzycz-
nych i bajkach. Brała udział w licznych projektach edukacyjnych 
gorzowskiego teatru. W 2008 roku była laureatką Pierścienia Mel-
pomeny. Kreacja aktorska w monodramie Krzyk pozwoliła jej na 
uzyskanie wielu prestiżowych nagród na festiwalach i przeglądach 
teatralnych w Polsce. Zagrała w kilku filmach, m.in. Wiesława Sa-
niewskiego Rozdarcie czy Marzeny Więcek Kolekcja sukienek. Za 
dokonania twórcze otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 
Kilkakrotnie została wymieniona w Subiektywnym spisie aktorów 
teatralnych. Ostatnio w „Edycji dwudziestej siódmej” Jacka Sie-
radzkiego.

Stanisław Sinkowski jest kustoszem Muzeum Lubuskiego im. 
Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. 

Od ponad 43 lat pracuje w Dziale Archeologii. Jego dokonania 
badawcze przyczyniły się do upowszechnienia wiedzy o osadnic-
twie, ze szczególnym uwzględnieniem kultury łużyckiej w Dolinie 
Dolnej Warty. Prace ratownicze wynikające z nadzorów nad pro-
wadzonymi w mieście inwestycjami były przyczyną unikatowych 
odkryć, niemających odpowiednika w Europie. Wieloletnie bada-
nia Stanisława Sinkowskiego dostarczyły materiału źródłowego 
do poznania dziejów naszego miasta. Jego badania archeologiczne 
przeprowadzone w ostatnim czasie, po pożarze gorzowskiego ko-
ścioła katedralnego, zaowocowały zabezpieczeniem kilku tysięcy 
zabytków pochodzących z XIV – XIX wieku. Jest autorem kilku-
dziesięciu popularnonaukowych i naukowych opracowań, będą-
cych efektem jego działań archeologicznych.

Jubileusz gorzowskiej 
Odzieżówki

Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kie-
ślowskiego świętował swoje 60. urodziny. Jubileusz 
miał wyjątkowo uroczysty charakter, a wydarzenia 
z nim związane trwały aż pięć dni.
- To świetna szkoła, pełna ludzi z pomysłami i z pasją. Ucznio-
wie i nauczyciele tej szkoły dają mieszkańcom miasta powody do 
dumy. Jubileusz jest zacny, a energia tej szkoły, jej świeżość po-
kazują, że rację mają ci, którzy mówią, że życie zaczyna się po 
sześćdziesiątce – powiedziała wiceprezydent Gorzowa Małgorzata 
Domagała.

60 lat działalności Zespołu Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kie-
ślowskiego wpisuje się w historię naszego kraju, regionu i miasta. 
Przemiany ustrojowe i gospodarcze dotykały i Zakład Przemysłu 
Jedwabniczego, przy którym funkcjonowała placówka, a później 
wpłynęły na zmiany w kierunkach kształcenia. Nie ma już klas 
włókienniczych, pozostały klasy krawieckie, pojawiły się za to fry-
zjerskie, fotograficzne, graficzne, wielozadaniowe.

Ważnym wydarzeniem w życiu placówki było utworzenie w roku 
szkolnym 1996/1997 Technikum Odzieżowego, a co za tym idzie 
– Zespołu Szkół Odzieżowych. W roku szkolnym 1998/1999 spo-
łeczność szkolna zdecydowała, że patronem Zespołu Szkół będzie 
Krzysztof Kieślowski.

Jubileusz 60. urodzin gorzowskiej Odzieżówki był okazją do licz-
nych spotkań. Odbyły się m.in. warsztaty barberskie, fotograficz-
ne, filmowe i modowe. Zaprezentowano też prace nadesłane na 
konkurs pn. Igłą Malowane.

źródło: Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego
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W piątek na terenie Gorzowskiego Rynku Hurtowego odbył się fi-
nał konkursu na najsmaczniejszy Gorzowski słoik jabłkowy. Zwy-
cięski przepis – właśnie na masło jabłkowe - przygotowała Ewa 
Pietrzak. Konkurs na Gorzowski słoik jabłkowy trwał od 1 do 21 
października. Gorzowianie nadesłali blisko 20 oryginalnych prze-
pisów. Wszystkie zostały ocenione przez mistrzów sztuki kulinar-
nej - ambasadorów miasta w kampanii GORZÓW #Stąd Jestem: 
Dawida Szkudlarka, Pawła Salamona i Łukasza Konika. Wybrali 
trzy najlepsze i przygotowali podczas wspólnego gotowania w cza-
sie I Gorzowskiego Festiwalu Dyni i Chryzantemy na terenie GRH. 
Łukasza Konika podczas gotowania zastąpił Krzysztof Marciniak, 
również kucharz, nauczyciel Zespołu Szkół Gastronomicznych.

Kucharze przygotowali trzy jabłkowe przysmaki: masło jabłkowe, 
słono-słodki miks landsberski i dżem dobry, wykonany w oparciu 
o duet kawowo-jabłkowy.

Ostatecznie, po zapoznaniu się z opinią mieszkańców, eksperci 
wybrali recepturę na masło jabłkowe.

Konkurs, zorganizowany przez Wydział Promocji i Informacji 
UM Gorzowa, wspólnie z Gorzowskim Rynkiem Hurtowym, Ze-
społem Szkół Ogrodniczych i Gastronomicznych, to próba zna-
lezienia gorzowskiego produktu regionalnego w oparciu o jabłko 
- renetę landsberską, odmianę wyhodowaną jeszcze w przedwo-
jennym Landsbergu. Owoc doskonale nadaje się do przygotowy-
wania przetworów, a te mogą być świetnym produktem, promu-
jącym miasto i pozytywnie wyróżniającym Gorzów na kulinarnej 
mapie Polski.

Docelowo produkcja zwycięskiego projektu będzie zlecona lokal-
nemu producentowi, a wyprodukowane słoiki staną się słodkim 
produktem promującym Gorzów.

Masło jabłkowe – gorzowski przysmak w słoiku
Mamy to! Gorzowski przysmak w słoiku to … masło jabłkowe z renety landsberskiej, jabłka wyhodowa-
nego w naszym mieście w 1840 roku. 

Mistrzowie kuchni przygotowujący konkursowe specjały
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