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

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

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

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

Szanowni Państwo, drodzy gorzowianie

Grudzień to wyjątkowy miesiąc. Co roku szczególnie 
wyczekiwany przez najmłodszych. Ale dzięki ich fascynacji 
magicznymi chwilami tego zimowego czasu, nam dorosłym, 

również łatwiej cieszyć się i doceniać drobne gesty i małe 
przyjemności. I tego Państwu życzymy…  

By zatrzymać się na chwilę, zapomnieć o wszystkim co złe 
i skupić na najważniejszych w życiu sprawach; bliskości 

naszych najbliższych, ich miłości i wzajemnym szacunku.

To dobry czas na refleksję i bilans, ale przede wszystkim czas 
na dobro; w sercu, w czynach i w myślach. Tego dobra nigdy 

za wiele. Zatem cieszmy się świętami Bożego Narodzenia, 
korzystajmy z ich uroku. 

Życzymy, by ten wyjątkowy czas był radosny, pełen spokoju 
i rodzinnego ciepła. Niech atmosfera świąt rozbudzi w nas, 
to co najlepsze… Da poczucie wspólnoty oraz wyzwoli siłę 

i odwagę do wyzwań w nadchodzącym roku.

Jan Kaczanowski
Przewodniczący Rady Miasta  

Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta 
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5 grudnia „Dzieci Dzieciom” – godz. 11.00 sala sesyjna UM
Prezydent Jacek Wójcicki zaprasza gorzowskie przedszkolaki do 
wspólnego ubierania choinek. Wystrojone i ozdobione trafią do 
dzieci z gorzowskich placówek opiekuńczych. Partnerem wydarze-
nia jest Gorzowski Rynek Hurtowy.
6 grudnia Nie tak dawno temu w Gorzowie… – godz. 16.00 Mu-
zeum Lubuskie
Dwanaście spośród tysiąca wyjątkowych fotografii Gorzowa sprzed 
lat Waldemara Kućki trafiło do miejskiego kalendarza na 2020 rok. 
75 pierwszych osób, które 6 grudnia kupią bilet wstępu do mu-
zeum, ponownie zaprosimy na Warszawską (na godzinę 16.00) na 
prezentację kalendarza i jego odbiór. Będzie słodki poczęstunek 
i aromatyczna kawa, a kalendarze będzie wręczał wyjątkowy gość. 
Po 6 grudnia kalendarze będą sprzedawane w muzeum przy ul. 
Warszawskiej i w punkcie informacyjnym w Askanie.
7 grudnia Wigilia Kultur i Narodów – godz. 15.00 sala MCK „Za-
warcie”
Pod auspicjami Stowarzyszania Twórców i Przyjaciół Kultury Cy-
gańskiej im. Papuszy w Gorzowie odbędzie się XIII edycja wyjąt-
kowego spotkania „Wigilii Kultur i Narodów”. To spotkanie miesz-
kańców dawnych kresów, mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz ich potomków. Celem jest podtrzymywanie tradycji i kultury 
przodków, podkreślenie wyjątkowości Ziemi Lubuskiej, która po II 
wojnie światowej stała się domem dla wielu narodów. Organizato-
rem wydarzenia jest Miejskie Centrum Kultury. 
10 – 13 grudnia Świąteczna Kartka z Gorzowa – godz. 14.00 
„Askana”
Przedłużenie promocyjnej akcji „Pocztówka z Gorzowa”, realizo-
wanej w mieście w czasie wakacji. Tym razem zapraszamy miesz-
kańców, by świąteczne życzenia wysyłali właśnie na gorzowskich 
kartach pocztowych. Kartki i znaczki mamy gotowe. Przez cztery 
dni, od wtorku (10 grudnia) do piątku (13 grudnia) będziemy cze-
kać z pocztówkami w miejskim punkcie w Galerii Askana. Każdego 
dnia do dyspozycji gorzowian będzie 150 świątecznych pocztówek 
ze znaczkiem. Partnerem akcji jest Poczta Polska.
14 grudnia VII Gorzowski Bieg Gwiazdkowy - godz. 12.00 park 
Kopernika
Tradycyjny przedświąteczny bieg po zdrowie w szczytnym celu. 
Do pokonania będzie pięć kilometrów w parku Kopernika. Limit 
miejsc dla biegaczy to 450 pozycji startowych. Cały dochód z bie-
gu zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Bieg Gwiazdkowy 
organizuje Stowarzyszenie Można Samemu. Celem jest m.in. upo-
wszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, promocja ak-
tywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz promocja miasta jako 
przyjaznego dla biegaczy. Ale najważniejszy to zbiórka pieniędzy na 
cele charytatywne. Start zaplanowano na godzinę 12.00.
20 grudnia –  Gotowanie na Straganie – „Barszcz po Gorzow-
sku” – godz. 9.00-11.00 Rynek na Jerzego
Tego dnia zapraszamy gorzowian do odwiedzenia ryneczku przy ul. 

Gorzów blisko świąt
Tradycyjnie, jak co roku, zapraszamy gorzowian do udziału w grudnio-
wych wydarzeniach. To wyjątkowy czas, a zwłaszcza w Gorzowie, bo 
wspólnie przygotowaliśmy szereg różnorodnych atrakcji, by przybliżyć 
mieszkańcom świąteczny klimat. Wszystko w ramach kampanii „Gorzów 
blisko świąt”.

W tym roku pierwsza z imprez już 5 grudnia. Do udziału w świątecz-
nych eventach wspólnie zapraszają prezydent miasta Jacek Wójcicki, or-
ganizatorzy atrakcji: Miejskie Centrum Kultury, Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, Gorzowski Rynek Hurtowy, Centrum Handlowe Nova Park, Galeria 
Askana, Wydział Promocji i Informacji oraz … święty Mikołaj.

Jerzego. Tam odbędzie się wspólne przygotowywanie wigilijnego 
„Barszczu po gorzowsku”, pod okiem mistrza Pawła Salamona, am-
basadora miasta w kampanii GORZÓW #Stąd Jestem, nauczyciela 
zawodu w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie.   Zaczy-
namy o godzinie 9.00, a na degustację zapraszamy około godziny 
11.00. W tym czasie będzie można skonsultować się z mistrzem 
w sprawach dotyczących przygotowywania wigilijnych potraw.
16 – 22 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy – godz. 12.00-20.00 
wejście główne Nova Park
Po raz pierwszy w tym roku jarmark będzie trwał siedem dni. Od 
poniedziałku do niedzieli włącznie, na terenie przy wejściu głów-
nym do galerii, zlokalizowanych będzie ponad 20 stoisk handlo-
wych. Wśród wystawców m.in. rękodzielnicy oraz producenci re-
gionalnych przysmaków. Wśród jarmarkowych atrakcji będą tańce, 
występy, bajki dla dzieci i tradycyjne Święto Aniołów. 
W czwartek i piątek (19 i 20 grudnia) zapraszamy najmłodszych na 
pokaz bajki świątecznej, wykonanej w technice laserowej. Bajka bę-
dzie wyświetlana od godziny 18.00 do 20.00. W piątek o godzinie 
18.00 zapraszamy na pokaz taneczny w wykonaniu Zespołu Tańca 
Artystycznego „Buziaki”. W piątek i w sobotę na najmłodszych bę-
dzie czekał Święty Mikołaj.
W sobotę (21 grudnia) od godziny 13.00 zapraszamy na Święto 
Aniołów. Tego dnia na jarmarku będzie również meta świątecznej 
rowerowej masy krytycznej.
21 grudnia  Gorzowskie Życzenia Świąteczne  – godz. 17.00 Jar-
mark Bożonarodzeniowy – wejście główne Nova Park
Tradycyjne życzenia świąteczne od prezydenta miasta i gorzow-
skich radnych będzie można usłyszeć w sobotę 21 grudnia o godzi-
nie 17.00 na scenie głównej Jarmarku Bożonarodzeniowego. W cza-
sie uroczystości zaprosimy mieszkańców do wspólnego zaśpiewania 
gorzowskiej kolędy, będziemy również częstować gorącą herbatą, 
kawą i słodkimi świątecznymi przysmakami.
21 grudnia  Świąteczna Gwiazda, koncert Zakopower Kolędo-
wo – godz. 17.30 Jarmark Bożonarodzeniowy – wejście główne 
Nova Park
Świąteczna niespodzianka muzyczna od organizatorów jarmarku 
dla mieszkańców. Prezydent miasta, wspólnie z MCK, OSiR-em 
i Nova Park zapraszają na wyjątkowy koncert „Zakopower Kolędo-
wo”. Usłyszymy polskie kolędy w nietypowych muzycznych aran-
żacjach, nie zabraknie również znanych i lubianych hitów zespołu.
31 grudnia Miejski Sylwester pod Chmurką, godz. 23.00 „Kwa-
drat”.
Nowe miejsce i nowa formuła miejskiego sylwestra to zasługa głów-
nego organizatora imprezy. Gorzowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zaprasza mieszkańców do udziału w wyjątkowym wydarzeniu na 
placu Nieznanego Żołnierza tzw. „Kwadracie”. W dwugodzinnym 
sylwestrowym programie przewidziano koncert gwiazdy - zespołu 
Komodo, pokaz laserów o północy, muzyczne wiązanki od DJ-ów 
oraz taniec świateł zsynchronizowany z muzyką. Zabawa potrwa od 
23.00 do 1.00.
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Kolędują od dekady
Miejska kolęda obchodzi w tym roku swoje dzie-
siąte urodziny. Świąteczne śpiewanie w Gorzowie 
zapoczątkowali ówcześni dziennikarze Radia Plus 
Gorzów - Sylwia Beech oraz Roman Błaszczak w 
2009 roku. Rokrocznie w Jazz Klubie pod Filarami 
dziennikarze, politycy, samorządowcy oraz przed-
stawiciele instytucji i stowarzyszeń spotykają się 
żeby wspólnie kolędować. 

„PIERWSZA GWIAZDKA”
Zamykam się w swoim pokoju 

I czekam kiedy nadejdzie 
Odliczam czas a przy kominku 

Świerszcz cicho nuci kolędę 
Poczuję tę moc i znajdę miłość 

A może coś więcej 
Ogień w kominku przygasa 

Na szybie płatek śniegu rysuje serce 
 

Niech pierwsza gwiazdka już zawita do nas znów 
Niech już nastanie ten magiczny dzień 

Biały puch okrył świat w ten wigilijny czas 
Mikołaj znowu spóźnia się 

Choinki zapach chcę poczuć i wierzyć, że 
W te święta można zakochać się 

W kominie hula wiatr na dworze księżyc gra 
Kolędę którą śpiewa świat 

 
Świat cały dokoła się zmienia 

Choinki sięgają do gwiazd 
A w oczach dziecięcych marzenia 
I widać w nich świąteczny blask 

Magiczna jest miłości siła 
Dzielmy się nią wokół nas 

Zatrzymaj tę noc zatrzymaj 
Zamknij oczy i sercem patrz 

 
Niech pierwsza gwiazdka już zawita do nas znów 

Niech już nastanie ten magiczny dzień 
Biały puch okrył świat w ten wigilijny czas 

Mikołaj znowu spóźnia się 
Choinki zapach chcę poczuć i wierzyć, że 

W te święta można zakochać się 
W kominie hula wiatr na dworze księżyc gra 

Kolędę którą śpiewa świat 
 

To pierwsza gwiazdka już właśnie nadeszła znów 
Niech już nastanie ten magiczny dzień 

Biały puch okrył świat w ten wigilijny czas 
Mikołaj znowu spóźnia się 

Choinki zapach chcę poczuć i wierzyć, że 
W te święta można zakochać się 

W kominie hula wiatr na dworze księżyc gra 
Kolędę którą śpiewa świat 

Przez lata teksty utworów powstawały do znanych i lubianych 
świątecznych melodii, a o ich aranżację muzyczną dbali gorzow-
scy muzycy: Mariusz Smoliński, Andrzej Kozajda, Dariusz Glapa, 
Przemysław Raminiak.  - Kiedy w 2009 roku, całą ekipą Radia Plus 
Gorzów bardzo przejęci, po raz pierwszy rejestrowaliśmy gorzowski 
utwór świąteczny, nikt z nas nie sądził, że wspólne śpiewanie stanie 
się małą tradycją. Każdego roku udaje się nam, dzięki niezwykłej 
przychylności i gościnności Bogusława Dziekańskiego, zaprosić do 

Jazz Klubu pod Filarami spore grono „kolędników”. Ponad wszel-
kimi podziałami – politycy, urzędnicy, sportowcy, ludzie kultury, 
przedsiębiorcy, dziennikarze – jednym, lub na kilka głosów, wyśpie-
wują radość Świąt! – mówi Sylwia Beech.

Teledyski z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. 
Za stronę wizualną klipów od początku odpowiada  Łukasz „Ber-
ni” Bernas. Wszystkie ścieżki muzyczne nagrywa i składa Hubert 
Zbiorczyk. - W tym roku, jako że to jubileusz, zaśpiewaliśmy pio-
senkę, którą kilka lat temu stworzył Andrzej Kozajda – muzyk, kom-
pozytor, nauczyciel, gorzowianin! Nasz przyjaciel! Niech tegoroczna 
„Pierwsza Gwiazdka” przyniesie Państwu spełnienia marzeń! A je-
śli z nami znów zaśpiewacie będzie to dla nas najlepsza nagroda i 
ogromny powód do dumy! – dodają organizatorzy miejskiego kolę-
dowania, Sylwia Beech oraz Roman Błaszczak.

Miejską kolędę będzie można usłyszeć w tym roku 21 grudnia 
podczas tradycyjnych „Gorzowskich Życzeń Świątecznych”. 

Tekst i muzyka: Andrzej Kozajda
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Budżet zaplanowany na 
2020 rok jest rekordowy 
w historii miasta, jakie 
największe przedsięwzię-
cia inwestycyjne czekają 
gorzowian w nadchodzą-
cym roku?

Mamy rekordowy budżet i rekordowe wydatki zaplanowane na 
inwestycje. W przyszłym roku priorytetowa będzie budowa Cen-
trum Edukacji Zawodowej i Biznesu. To ta inwestycja będzie de-
terminowała rozwój naszego miasta w najbliższych latach. Roz-
poczynamy także kolejne przedsięwzięcia drogowe - remont DK 
22, długo oczekiwana przebudowa ulicy Chrobrego, która będzie 
jedną z trudniejszych inwestycji, oraz ulicy Myśliborskiej. Takich 
przedsięwzięć będzie w przyszłym roku dużo. Jedne się rozpocz-
ną, inne zmierzają już ku końcowi, tak jak m.in. ulica Sikorskiego, 
czy Kazimierza Wielkiego. W tych miejscach będzie przywracany 
normalny ruch. W mieście jednak nadal jest wiele do zrobienia.

Co Pana zdaniem jest największym sukcesem mijającego roku, 
który jest jednocześnie pierwszym rokiem nowej kadencji?

Chyba największym sukcesem jest to, że  pomimo tych wszystkich 
trudności i problemów, które pojawiają się w realizacji inwestycji, 
nam udaje się ciągle je realizować i mimo wszystko krok po kroku 
idziemy do przodu. Budżet jest z każdym rokiem większy, docho-
dy rosną, udaje się pozyskiwać kolejnych inwestorów, miasto się 
rozwija. Ten rok względem poprzednich był rekordowy, kolejny 
będzie jeszcze większy. Najbardziej cieszę się z cierpliwości miesz-
kańców, choć wiem, że ona ma swoje granice. Bardzo doceniam, że 
akceptują te uciążliwości związane z przebudową. 

Miasto zyskało w tym roku nowe, atrakcyjne tereny inwesty-
cyjne, które KOWR przejął od IHiAR. Jaki potencjał drzemie 
w tym ogromnym terenie?

Te grunty to jest chyba największy sukces Gorzowa w kontekście 
przyszłości tego miasta. Dla nas te tereny są niebywałym poten-
cjałem na przyszłość. Miasto długo starało się, żeby te grunty po-
zyskać. Zaczynamy oferować te tereny,  jako grunt inwestycyjny, 
już prowadzimy pierwsze rozmowy z inwestorami. Oczywiście ten 
proces jest bardzo długi, natomiast mamy co proponować i to jest 
najważniejsze. Cieszymy się, że możemy miastu zapewnić rozwój, 
tak naprawdę na kilkadziesiąt lat, bo mówimy o obszarze 400 ha. 

Miasto się rozwija
Mija rok od czasu, w którym mieszkańcy ponownie powierzyli stery mia-
sta prezydentowi Jackowi Wójcickiemu. Rozmowa o roku pracy w nowej 
kadencji i najważniejszych wyzwaniach obecnej prezydentury. 

Taki teren będziemy zabudowywać bardzo długo. To są miejsca dla 
przedsiębiorców na zakłady produkcyjne, a co najważniejsze, na 
nowe miejsca pracy. Te z kolei to konkurencja między pracodaw-
cami, a konsekwencją tego jest oczywiście wzrost wynagrodzeń.

Udało  się zadysponować dodatkowe środki na CEZiB i inwesty-
cja niebawem się rozpocznie, czy to antidotum na zatrzymanie 
w mieście młodych? W ostatnim raporcie Fundacji Schumana 
„Eu-ropolis” poświęconym miastom dla młodych, Gorzów za-
jął mało korzystną pozycję. 

Wszystko zależy jaką statystykę się przyjmie. Jeżeli patrzymy na 
ranking miast  wojewódzkich, w których jesteśmy jednym z naj-
mniejszych miast, to faktycznie tak się dzieje, bo jak mamy kon-
kurować z Poznaniem, Wrocławiem, czy Warszawą. Nigdy nie bę-
dziemy w stanie rywalizować z tymi miastami. Młodzi ludzie będą 
wyjeżdżać, a my musimy zrobić wszystko, żeby chcieli tutaj wrócić. 
I oczywiście przez lata ta tendencja była dla nas negatywna. Mamy 
świadomość, że nie odwrócimy jej z dnia na dzień. To co może 
skłonić  ludzi, którzy wyjadą na studia do powrotu tutaj to miłość 
do swojej małej ojczyzny, więź rodzinna, ale przede wszystkim, 
dobre miejsca pracy, miejsce dla dziecka w żłobku, przedszkolu, 
edukacja na wysokim poziomie. Żeby zatrzymać mieszkańców 
oferujemy różnego rodzaju przywileje. Swego czasu była to tania 
działka budowlana, która została bardzo dobrze przyjęta, nieste-
ty przepisy krajowe się zmieniły i uniemożliwiły kontynuowanie 
programu. Obecnie proponujemy kolejny projekt wspierający bu-
downictwo jednorodzinne - program działka za pół wartości. Taką 
działkę może nabyć każdy, kto w Gorzowie chciałby się wybudo-
wać. Warunkiem jest rozpoczęcie zabudowy do dwóch lat od kup-
na oraz wybudowania budynku mieszkalnego, zameldowania i za-
mieszkania najpóźniej cztery lata od dnia nabycia nieruchomości.

Na początku tej kadencji mówił Pan o zwiększaniu liczby miejsc 
w przedszkolach, niedawno w ramach programu „Twórcze 
Przedszkolaki” udało się zyskać kolejne pięćdziesiąt,  co z pla-
nami budowy żłobka i przedszkola na os. Europejskim?

Oczywiście widzimy taką potrzebę, ponieważ osiedle bardzo moc-
no się rozwija. W tej chwili przygotowujemy nową inwestycję po-
legającą na doprowadzeniu drugiego wjazdu do osiedla, a to jest 
bardzo ważne. Dzisiaj mieszkańcy tłoczą się tylko jednym wjaz-
dem. Myślimy o przedszkolu, nie mniej jednak  zawsze to jest uza-
leżnione od finansowania zewnętrznego. W tej chwili nie ma moż-
liwości pozyskania takich środków, przygotowujemy się do tego 
i będziemy szukać takich możliwości. Na pewno przedszkole na 
os. Europejskim zostanie zrealizowane. 

Gościliśmy niedawno na międzynarodowym szczycie ekono-
micznym  Open Eyes Economy Summit w Krakowie z gorzow-
skim słoikiem jabłkowym. Jak ocenia pan potencjał stworzone-
go przez mieszkańców regionalnego smaku?  

Smak jest genialny, wyjątkowy. Myślę, że wspaniale przyjął się 
także na Open Eyes, był nie lada atrakcją i ma ogromny poten-
cjał. Miejmy nadzieję, że nasze Renety Landsberskie będą coraz  
bardziej popularne, przede wszystkim w naszych ogrodach, dzięki 
temu będzie można dłużej zatrzymać ten smak poprzez domowe 
wypieki. Z pewnością jest w nim duży potencjał, miejmy nadzieję, 
że mieszkańcy będą z niego korzystać. 

Miasto otrzyma niemal 21 mln zł dofinansowania na zakup au-
tobusów elektrycznych oraz stacje ładowania pojazdów z fun-
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duszy unijnych. W mieście są już nowe tramwaje, powstaje 
coraz więcej ścieżek rowerowych, włączyliśmy się bardzo ak-
tywnie w tym roku w Europejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu, czy to odpowiedź na współczesne wyzwania ochro-
ny środowiska?

Gorzów się zmaga z problemami komunikacyjnymi stąd też decy-
zja, że zmierzamy w kierunku modernizacji, a w przyszłości roz-
budowy nowej lini tramwajowej, kupujemy nowe składy, remontu-
jemy torowiska. Tramwaje są najbardziej ekologiczne, najszybsze 
i najbardziej funkcjonalne. Obecnie powstaje coraz więcej źródeł 
energii odnawialnej i ta energia elektryczna będzie na pewno naj-
czystsza, stąd też przez nas planowany zakup i to dofinansowanie 
na autobusy elektryczne, które będą uzupełnieniem całego taboru, 
bo oczywiście będą jeździły na najbardziej uczęszczanych i najbar-
dziej obciążonych trasach. Oprócz tego kupujemy autobusy o nor-
mach spalin Euro 6, czy autobusy hybrydowe. Powstaje także cała 
infrastruktura, nowe ścieżki rowerowe, przestrzeń dostosowywa-
na jest do potrzeb mieszkańców. Wierzymy, że to sprawi, iż gorzo-
wianie chętniej wsiądą na rowery. Kiedy jeszcze nie było ścieżek, ta 
jazda była utrudniona, konkurowane o miejsce na drodze z samo-
chodami stawało się niebezpieczne, wielu rezygnowało z jazdy ro-
werem. Dzisiaj jest już zdecydowanie lepiej, można się bezpiecznie 
poruszać po Gorzowie. Te ścieżki powstają w  różnych miejscach, 
ale z każdym dniem widać, że one coraz bardziej tworzą wspólny 
węzeł infrastrukturalny. 

Przygotowywana jest także uchwała dotycząca ograniczenia 
zużywania plastiku w miejskich instytucjach oraz podczas wy-
darzeń kulturalno-rozrywkowych na terenie miasta.  Jakie roz-
wiązania będą wprowadzane? 

Podczas każdej imprezy masowej wyrzucaliśmy ogromne ilości 
odpadów, zupełnie niepotrzebnie, skoro można szukać bardziej 
przyjaznych środowisku rozwiązań. Oczywiście będziemy się 
uczyć, na pewno będzie to dla nas ogromne wyzwanie, także dla 
naszych restauratorów, dla wszystkich podmiotów, które z nami 
współpracują, ale chcemy w tym kierunku zmierzać. Dzisiaj już 
widać, że jest to naturalny trend i w większości lokali rezygnuje 
się z tworzyw sztucznych. Pierwszym krokiem było zrezygnowa-
nie z plastiku podczas sesji Rady Miasta. Nasza woda, Warcianka 
podawana jest w dzbankach. Ja pije ją od kilku lat. To woda na 
poziomie dobrej wody mineralnej.

Przed nami święta, jak Gorzów będzie celebrował ten magiczny 
przedświąteczny czas?

Oczywiście  w tym roku tradycyjnie organizowany jest Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Chcielibyśmy żeby odbył się w końcu na ryn-
ku Starego Miasta, ale jeszcze nie uda się to w tym roku. Nadal 
trwają inwestycje remontowe, więc ulica Sikorskiego i okolica 
katedry jeszcze nie będzie sercem bożonarodzeniowych atrakcji. 
W tym roku jarmark odbędzie się pod Nova Park, koncert bożona-
rodzeniowy zagra zespół Zakopower. Myślę, że będzie wyjątkowo 
energetycznie. Najważniejsze żebyśmy w tym świątecznym czasie 
byli razem, żebyśmy pamiętali o sobie, aby w tym ferworze wal-
ki o świąteczne zakupy na chwilę zatrzymać się i pomyśleć o naj-
bliższych, o naszych współpracownikach, o tym co się wokół nas 
dzieje, żebyśmy mieli chwilę wytchnienia. Nowy Rok zakończymy 
zabawą sylwestrową na „Kwadracie”. W tym roku będzie to sylwe-
ster bez fajerwerków, przy światłach i  laserach, będzie dyskoteka, 
wspólne odliczanie czasu, zagra zespół Komodo, myślę, że będzie 
wyjątkowo. 

Rozmawiała: Karolina Machnicka
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Kapsułę uroczyście wypełniono i zamknięto w piątek, 22 listopa-
da, w siedzibie parafii katedralnej.

- Wkładamy do kapsuły namacalne dowody wspólnoty mieszkań-
ców. Mam nadzieję, że kapsułę otworzą szczęśliwi gorzowianie, 
mieszkający w pięknym mieście. Do tego dążymy dziś, ocenią nas 
następcy – powiedział podczas uroczystości prezydent Jacek Wój-
cicki.

Biskup Tadeusz Lityński, ordynariusz diecezji zielonogórsko-go-
rzowskiej, wyraził nadzieję, że to ostatni pożar i tak tragiczne wy-
darzenie, które spotkało katedrę. 

- Bo miasto jest jak dom, a jego mieszkańcy jak jedna wielka ro-
dzina. Tak jest w Gorzowie teraz i żywię ogromną nadzieję, że to 
już nigdy się nie zmieni (…) - to fragment przesłania prezydenta 
miasta do przyszłych pokoleń Gorzowa.

Prezydent umieścił w kapsule także listopadowy numer Gorzow-
skich Wiadomości Samorządowych oraz film o pożarze autorstwa 
Małgorzaty Wrześniak. Monety do kapsuły przekazali mieszkańcy 
Gorzowa z prywatnych archiwów.

Gorzów zamknięty w kapsule czasu
List z przesłaniem od prezydenta miasta, aktualny statystyczny spis mieszkańców Gorzowa, skład Rady Mia-
sta, opis struktury zarządzania magistratem oraz gorzowskie monety jubileuszowe z 2007 i 2010 roku - to 
między innymi znalazło się w kapsule czasu, która zostanie umocowana w kuli wieńczącej katedralną wieżę.

Po pożarze gorzowskiej katedry, który miał miejsce 1 lipca 2017 
roku, odnaleziono m.in. tzw. kapsułę czasu, która znajdowała się 
w iglicy od 1934 roku. Już wówczas zapowiedziano, że powstanie 
nowa, w której znajdzie się wiele aktualnych informacji o mieście 
i jego mieszkańcach.
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Rowerem nad Wartę
W mieście powstaje coraz więcej miejsc do szybkiego i bezpiecznego poruszania się rowerem, dzięki 
czemu przybywa także zwolenników ekologicznej jazdy. Ścieżka w otoczeniu malowniczej Warty, obok 
szlaku wzdłuż Kłodawki, to idealne miejsce na spacer lub przejażdżkę rowerem. Niedawno udostępniona, 
wiodąca od ul. Stefanii Hejmanowskiej do ulicy Teatralnej, to kolejne ulubione miejsce gorzowian. 

Odkryj Gorzów! – wyjątkowy ogród 
przy Muzeum Lubuskim 

Wpisany w 1958 roku do rejestru zabytków stanowi unikatowy 
w skali europejskiej przykład ogrodu w tzw. stylu kaligraficznym. 
Park podzielony jest na kilka części. Od ulicy oddziela go ozdob-
ne metalowe ogrodzenie z neobarokową bramą i podjazdem. 
W ogrodzie rośnie ponad 950 drzew i krzewów oraz skupisk bylin 
i pnączy, reprezentujących ponad 126 gatunków. Ponad 70 drzew 
ma minimum sto lat, kolejnych 130 zostało zasadzonych jeszcze 
przed 1945 rokiem.

Zabytkowy ogród okalający siedzibę Muzeum Lu-
buskiego to kolejne urokliwe miejsce na mapie 
miasta, idealne do jesiennych spacerów dla miło-
śników wysokich walorów przyrodniczych, histo-
rycznych i kulturowych. 

W ramach inwestycji powstała ścieżka rowerowa wraz z chodni-
kami i ciągami pieszo – rowerowymi, wykonano także oświetlenie 
ścieżki oraz obiekty małej architektury, miejsca odpoczynku oraz 
parking dla rowerów. 

Celem projektu Szlak Stolic EV2/R1- współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ra-
mach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – 
Polska 2014 – 2020, jest rozwój i powiązanie trasy rowerowej Szlak 
Stolic EV2/R1” oraz połączenie wielojęzycznych ofert turystycz-
nych i wprowadzenie ich na rynek. 

Projekt ma pozytywny wpływ na polepszenie infrastruktury tran-
sgranicznej, przede wszystkim na sieć ścieżek rowerowych jako 
ważnego warunku do wspomagania współpracy transgranicznej 
i spotkań. Ekologiczna i przyjazna naturze turystyka to czynnik 
wzrostu po obu stronach Odry, która jest wspierana poprzez roz-
budowanie ważnych tras rowerowych. W te założenia wpisuje się 
także ścieżka nad Wartą, która stała się niepowtarzalnym i klima-
tycznym elementem miejskiego krajobrazu.

Projekt Szlak Stolic Ev2/R1 tworzy sześciu partnerów, beneficjen-
tem wiodącym jest - niemiecki powiat Markisch-Oderland, a tak-
że Miasto Gorzów Wlkp. – kwota całkowita - 504.591,88 euro, 
dofinansowanie 85 % - 490.810,12 euro, gmina Hoppegarten, gmi-
na Letschin, gmina Zechin oraz Stowarzyszenie Arbeitsinitiative 
Letschin e.V

Budżet całego projektu to kwota 3. 132.631,79 euro, kwota dofi-
nansowania projektu (85 %) - 2. 653. 255,50 euro.
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Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego na finiszu
Inwestycja przy ulicy Kazimierza Wielkiego zmierza ku końcowi. Zakończone są już nawierzchnie asfal-
towe. Trwają jeszcze prace przy nawierzchni (z kostki betonowej) peronu na pętli tramwajowej Piaski, 
końcówka montażu barierek ochronnych oraz ustawianie pionowego oznakowania drogowego. 
Rozpoczęły się również prace porządkowe związane z likwidacją placu budowy. Wykonawca w tym tygodniu zgłosi zakończenie robót. 
Jest już powołana komisja odbiorowa. Odbiór robót powinien rozpocząć się 2 grudnia br.

Od połowy listopada trwają prace na ul. Kosynierów 
Gdyńskich związane z budową kanalizacji deszczo-
wej. Roboty obejmują odcinek od wjazdu do PWiK 
do skrzyżowania z ulicami Słowiańska – Roosevelta 
i są prowadzone w dwóch etapach, podczas których 
będzie zamykana jedna połowa jezdni. 
Obecnie wprowadzono ruch jednokierunkowy na odcinku od 
wjazdu do PWiK do skrzyżowania z ul. Słowiańską. Nie ma moż-
liwości wjazdu na ulicę Kosynierów Gdyńskich od Żwirowej, 
Roosevelta i Słowiańskiej. Dla kierowców zaplanowano objazdy: 
z Żwirowej przez ulice Roosevelta, Mieszka I i Mickiewicza. Z ob-
jazdu korzystają także autobusy MZK – linie nr 104, 111, 134, 505. 

Utrudnienia potrwają do połowy grudnia. 
Marzena Kończal / Wydział Inwestycji

Utrudnienia na ul. Kosynierów Gdyńskich

Fo
t. 

B
ar

tł
om

ie
j N

ow
os

ie
ls

ki
 x

 7

9nr 12 / 249grudzień 2019



Trwa przebudowa 
ul. Myśliborskiej

Pod koniec listopada wykonawca przebudowy ulicy Myślibor-
skiej rozpoczął budowę kanalizacji oraz jezdni północnej na od-
cinku od ronda Europejskiego do drogi prowadzącej do Hodowli 
Roślin Strzelce (dawny IHAR), czyli około 300 m przed skrzyżowaniem 
z ul. Dobrą i Mironicką.

Niezbędne było wyłączenie z ruchu części istniejącej jezdni północnej 
i przełożenie ruchu na południową część jezdni, która w poprzednim 
etapie została odpowiednio poszerzona.

Na odcinku ok. 1300 metrów ruch dwukierunkowy odbywa się na jezd-
ni o szerokości 6 metrów, o nawierzchni w całości bitumicznej. Pasy od-
dziela żółte oznakowanie poziome, a na całym odcinku zostanie wpro-
wadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h i zakaz wyprzedzania. 

Z uwagi na zakres prac zawieszone zostały przystanki autobusowe „Ber-
lińska”, znajdujące się na wysokości stacji benzynowej.
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Utrudnienia 
na ul. Żwirowej

Na ulicy Żwirowej trwają prace związane z budową 
i przebudową infrastruktury podziemnej (kanali-
zacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej).
Wykonawca w pierwszej kolejności planuje roboty na odcinku 
o długości około 90 metrów, w pobliżu wjazdu do firmy Products. 
Zawężono wschodnią część jezdni (po stronie ogródków działko-
wych). Ruch odbywa się w sposób wahadłowy i jest kierowany za 
pomocą sygnalizacji świetlnej. Cała inwestycja będzie realizowana 
na odcinku od wjazdu do firmy Products do skrzyżowania ulicy 
Żwirowej z Roosevelta.

Przebudowa ul. Śląskiej
Na ulicy Śląskiej prace postępują. Utwardzono plac 
manewrowy w miejscu pętli autobusowej - zatoki 
autobusowej, wraz z miejscami postojowymi dla 
autobusów. 
Ukończono już ścieżkę rowerową, chodniki, zjazdy, miejsca par-
kingowe, odwodnienie oraz podbudowę jezdni wraz z warstwą 
wiążącą na odcinku od ul. Wał Poprzeczny do ul. Waryńskiego.

Wykonano także częściowo instalację oświetlenia drogowego wraz 
z montażem słupów oświetleniowych.
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Do końca roku powinny zakończyć się także zadania: zagospoda-
rowanie terenu przy ul. Śląskiej 5-7 i Spokojnej 1, budowa miejsc 
parkingowych przy ul. Asnyka 3-7 oraz remont schodów pomię-
dzy ul. Sportową 6 a, b i 12 a, b.

Niektóre inwestycje zostaną przesunięte na 2020 r. – wśród nich 
znajdują się: Upiększamy Zawarcie – seria murali, rozbudowa pla-
cu zabaw przy ul. Kilińskiego, utwardzenie nawierzchni drogi przy 
ul. Kiemliczów wraz z wykonaniem odwodnienia, poszerzenie 
pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 oraz część 
zadania Fabryka Pozytywnej Energii.

Poniżej przedstawiamy stan realizacji zadań z Budżetu Obywatel-
skiego 2019 w połowie listopada br. 

Kategoria ogólnomiejska: 
Fabryka Pozytywnej Energii – budowa ośmiu siłowni na terenie 
miasta - w trakcie realizacji budowa pięciu siłowni plenerowych. 
Zadanie do 06.12.2019 r. zrealizuje firma HERKULES z Chrzano-
wa. Na budowę pozostałych trzech siłowni ze zmiennym obciąże-
niem zostanie przeprowadzone kolejne postępowanie przetargo-
we. WGT* – tel. 95 7355 819.  

Poszukiwacze Pozytywnej Energii (projekt miękki) – Wojewódzki 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie zrealizował za-
danie w okresie od 20 maja do 28 października 2019 r. podmiot 
przeprowadził zajęcia wykładowo – warsztatowe w 20 grupach. 
WSS* – 95 7355 803.  

Kategoria rejonowa:  
Przebudowa i zagospodarowanie terenu wokół przystanku auto-
busowego przy ul. Fabrycznej 5 (obok Netto) – zadanie wykonała 
firma PHU Monika Pecyna. WDR* – 95 7355 713.   

Poszerzenie i modernizacja wjazdu na podwórko ul. Wawrzyniaka 
– zadanie wykonała firma PHU Monika Pecyna. WGT* – 95 7355 
845.  

Dziarskie Zawarcie – cykl zajęć sportowych o średnim natęże-
niu, dla osób początkujących, z różnych grup wiekowych (projekt 
miękki) - zadanie od 1.05.2019 r. do 30.09.2019 r. zrealizowała fir-
ma CF1 Marcin Filipiak. WSP* – 95 7355 736. 

Grillujemy Zawarcie - cykliczne spotkania sąsiedzkie przy grillu 
(projekt miękki) – zadanie od 9 czerwca do 31 sierpnia zrealizowa-
ła firma firma Sun&More ze Szczecina. BSR* – 95 7355 893.  

Nasze podwórko to teren bezpieczny i przyjazny – zagospodaro-
wanie terenu przy ul. Śląskiej 5-7 i Spokojnej 1 – zadanie zosta-

Obywatelski raport
Mieszkańcy mogą już korzystać z większości inwestycji zrealizowanych w ramach Budżetu Oby-
watelskiego 2019.  W okresie letnim, a nawet wczesną jesienią, nie brakowało atrakcji dla mieszkań-
ców – mogli zrelaksować się na leżaku, korzystając z cyklu spotkań „Grillujemy Zawarcie”, ćwiczyć  
z profesjonalnym trenerem w ramach „Dziarskiego Zawarcia”, tworzyć prawdziwe cuda z odpadów w ra-
mach zadania „Twórcze Zawarcie” lub szlifować umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem pod-
czas warsztatów „Poszukiwacze Pozytywnej Energii”. 
Wykonano także zadania twarde, które w wielu przypadkach poprawią komfort życia mieszkańców – 
zbudowano nakładkę asfaltową przy ul. Knaka; naprawiono część nawierzchni ul. Wańkowicza; zbudo-
wano zatoki parkingowe przy ul. Sportowej oraz wykonano przebudowę chodnika i schodów przy ul. 
Słonecznej 86-90 wraz z budową murków oporowych przy skarpach.

nie wykonane przez firmę PHU Monika Pecyna do 18.12.2019 r. 
ZGM* – 95 7387 112.

Twórcze Zawarcie – cykl zajęć z recyklingu i upcyclingu, czyli „ro-
bimy cuda z odpadów” (projekt miękki) – Firma Abrys Sp. z o.o. 
zrealizowała zadanie w terminie od 27 czerwca do 17 września. 
WSR* – 95 7355 811. 

Upiększamy Zawarcie – seria murali – Wykonano projekt murali. 
Zadanie zostanie zrealizowane w 2020 r. WPI* – 95 7355 892. 

Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul. Wschod-
niej – zadanie wykonała firma PPUD Drogus Krzysztof Wiącek. 
WDR* – 95 7355 713.

Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul. Knaka - za-
danie wykonane przez firmę Konsorcjum Karol Wiącek i Krzysz-
tof Wiącek. WDR* – 95 7355 713. 

Zagospodarowanie terenu za przychodnią przy ul. Mieszka I 42 
– z uwagi na wysokość ofert przekraczającą zaplanowaną kwotę, 
powtórzono przetarg. Termin składania ofert minął 18.11.2019 r. 
ZGM* – 95 7387 112. 

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kilińskiego - wykonano projekt 
zagospodarowania terenu oraz złożono wniosek do Ministerstwa 
Infrastruktury o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów 
techniczno–budowlanych. WGT* – 95 7355 819.

Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Kiemliczów wraz z wyko-
naniem odwodnienia - brak ofert na roboty budowlane, zadanie 
zostanie wykonane w 2020 r. WIN* – 95 7355 707. 

Uzupełnienie ciągów pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego – za-
danie wykonała firma PHU Monika Pecyna.  WDR* – 95 7355 713.

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 77-
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89 i Bohaterów Westerplatte 2 – zadanie wykonała firma PW Woj-
ciech Wawrzyniak, trwają prace odbiorowe. WIN* – 95 7355 912.

Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-
112 - brak ofert na roboty budowlane, zadanie ujęte w projekcie 
budżetu na 2020 r., WIN* – 95 7355 901. 

Naprawa nawierzchni części ul. Wańkowicza – zadanie wykonała 
firma PPUD Drogus Krzysztof Wiącek. WDR* – 95 7355 713. 

Przebudowa nawierzchni ul. Staszica 1-3 - Zadanie wykonała fir-
ma Usługi Sprzętowo-Transportowe K. Wiącek.  WIN* – 95 7355 
793.

Remont schodów pomiędzy ul. Sportową 6 a, b i 12 a, b - Zadanie 
do 06.12.2019 r. zrealizuje firma Zakład Ogólnobudowlany Piotr 
Nowicki z Gorzowa Wlkp. WGT* – 95 7355819.

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Asnyka 3-7 - wykonano do-
kumentację projektową; zadanie wykona PHU Monika Pecyna do 
17.12.2019 r.  ZGM* – 95 7387 112. 

Budowa zatok parkingowych przy ul. Sportowej – zadanie wyko-
nała firma PHU Monika Pecyna. WDR* – 95 7355 713.

Wykonanie dojazdu do nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 
15-19 – zadanie wykonała firma Sebastian Owczarz Moczkowo. 
WDR* – 95 7355 713.

Budowa odcinka ul. Ułanów - w ramach zadania zostanie prze-
budowana droga na odcinku o długości 82,5 m. Zadanie wykona 
firma GOR-BRUK do 29.11.2019 r. WIN* – 95 7355 791.

Budowa odcinka chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicach: Srebr-
na i Czartoryskiego – zadanie wykonane przez konsorcjum firm 
GOR BRUK oraz Usługi Sprzętowo-Transportowe Karol Wiącek, 
WIN* - 95 7355 791. 

Przebudowa chodnika przy ul. Popławskiego – zadanie wykonane 
przez firmę F.P.H.U. „CHEĆKO” Jacek Chećko. WIN* – 95 7355 
918. 

Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skar-
pie, budowa muru oporowego i zielonego korytarza – zakończono 
przetarg. Oferty można było składać do 21 listopada do godz. 9:00. 
WGT* – 95 7355 819.

Budowa chodnika na ścieżce łączącej ul. Ikara z ul. Sportową oraz 
remont schodów przy ul. Ikara - Zadanie wykonała firma GOR-
-BRUK WIN* – 95 7355 707.

Przebudowa chodnika i schodów przy ul. Słonecznej 86-90 wraz 
z budową murków oporowych przy skarpach – zadanie wykonała 
firma PHU Monika Pecyna.  WDR* – 95 7355 713.

Przebudowa chodników, schodów między ul. Słoneczną 52-63 
a al. 11 Listopada - Zadanie wykonała firma Przedsiębiorstwo Pro-

dukcyjno–Usługowe DROGBUD J. Dzitko, H. Błaszyk z Gorzowa 
Wlkp.  WGT* – tel. 95 7355 819. 

Remont drogi, montaż oświetlenia, ul. Warszawska 155-159 – za-
danie wykonała firma PHU Monika Pecyna. WDR* – 95 7355 713.

Kategoria oświatowa: 
Plac zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 14 przy ul. Kaspro-
wicza 10 – zadanie zostało wykonane przez firmę Play Systems - 
MPI nr 14* – 95 7226287. 

Boisko stacjonarne dla dzieci przedszkolnych przy Przedszkolu 
Miejskim nr 3 przy ul. Słonecznej 11 – zadanie zostało wykonane 
przez firmę TORAKOL Rajmund Zalewski. WED* – tel. 95 7355 
878. 

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy 
ul. Drzymały 26a – zadanie jest w trakcie realizacji; wykonuje je 
firma Play Systems WED* - 95 7375 878. 

Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole 
Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 23 – zadanie wykonała 
firma REDOPOL – WED* – tel. 95 7355 878. 

Budowa boiska sportowego przy IV Liceum Ogólnokształcącym 
przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8 – zadanie wykonała firma RE-
DOPOL - WED* – tel. 95 7355 878. 

„Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 
przy ul. Zamenhofa 2 a” – w realizacji, z terminem wykonania do 
6 grudnia 2019 r. WED – tel. 95 7355 878. 

„Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 
6 przy ul. Gwiaździstej 14” – w toku, z terminem realizacji do 6 
grudnia 2019 - WED – tel. 95 7355 878. 

„Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy 
ul. Śląskiej 20” w toku, z terminem realizacji do 6 grudnia 2019 - 
WED – tel. 95 7355 878. 

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej 4e – w toku, 
z terminem realizacji do 6 grudnia 2019 - WED – tel. 95 7355 878. 

*Szczegółowe informacje na temat realizacji można uzyskać pod wskaza-
nymi numerami telefonów: Wydziału Dróg (WDR), Wydziału Inwesty-
cji (WIN), Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 
(WGT), Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej/ Administracji Domów 
Mieszkalnych (ZGM/ADM), Wydziału Edukacji/Placówki oświatowe 
(WED/PM/PI), Wydział Spraw Społecznych (WSS), Biuro Konsultacji 
Społecznych i Rewitalizacji (BSR), Wydział Kultury i Sportu (WKS),  Wy-
dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (WSR), Wydział Promocji i Infor-
macji (WPI).

Klaudia Jodłowska 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
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Rekordowy budżet Gorzowa 
19 grudnia miejscy radni zajmą się przyszłorocznym budżetem Gorzowa Wielkopolskiego. Projekt zakłada, że 
w 2020 roku miasto wyda rekordowe ponad 1 mld 109 mln złotych. Najwięcej, bo prawie 373 mln zł, zostanie 
przeznaczone na inwestycje.

Po wyborach do MRM
W Młodzieżowej Radzie Miasta zasiądzie 35 uczniów gorzowskich szkół.
Kadencja wynosi trzy lata od złożenia ślubowania. Informacje dotyczące działalności 
Rady oraz podejmowanych uchwał będą publikowane w nowopowstałej zakładce Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Koordynatorem Rady, z ramienia Miasta, wspierającym merytorycznie podejmowane ini-
cjatywy, została wiceprezydent Małgorzata Domagała. Młodzieżowi radni swoją funkcję 
będą pełnić społecznie.

Dochody mają wynieść prawie 956 mln zł, a różnica ma zostać 
wyrównana kredytem oraz środkami, które posiada miasto.

Miasto najwięcej wyda na inwestycje – w budżecie zapisano na 
ten cel prawie 373 mln zł. Do największych zadań będzie należała 
przebudowa ul. Chrobrego i Mieszka I, zakup ośmiu elektrycznych 
autobusów, rozbudowa drogi krajowej nr 22 (w ciągu ulic Walcza-
ka, Zawackiej i Łukasińskiego), przebudowa ul. Spichrzowej (od ul. 
Składowej do Chrobrego) oraz rewitalizacja parku Wiosny Ludów.

Dochody miasta w przyszłym roku z tytułu podatków i opłat lo-
kalnych wyniosą prawie 124,5 mln zł. Z PIT i CIT 175,1 mln zł. 
Subwencja ogólna wyniesie ponad 205 mln zł, a 231,5 mln zł mają 
stanowić dotacje i środki niepodlegające zwrotowi. W ramach 
wsparcia z UE i budżetu państwa magistrat spodziewa się 155,2 
mln zł, a dochody z gospodarowania majątkiem będą wynosić po-
nad 30,2 mln zł. 
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Grafika przygotowana przez Wydział Budżetu i Rachunkowości

Miasto rozpoczęło kolejny projekt wspierający bu-
downictwo mieszkaniowe jednorodzinne; wkrótce 43 
działki budowlane będzie można kupić za połowę ich 
wartości. Nieruchomości zlokalizowane są przy ulicy 
Granicznej i Ludowej.  
- To kolejny projekt, który stanowi zachętę do osiedlania się w na-
szym mieście poprzez zakup działki budowlanej na preferencyjnych 
warunkach – podkreślił prezydent Jacek Wójcicki. Prezydent przy-
pomniał, iż w ramach programu „Tania działka budowlana” Mia-
sto sprzedało 48 nieruchomości. Przetarg na sprzedaż pierwszych 
15 działek w nowym programie planowany jest na styczeń 2020 
r. – poinformowała Stanisława Sztuka, dyrektor Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami i Majątku UM.

Do sprzedaży zostało przygotowanych 37 działek położonych 
przy ul. Ludowej oraz sześć działek przy ul. Granicznej, o pow. od 
630 do 2.350 m kwadr. Działki te objęte są miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego i przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.  

Nabywca działki zobowiązany będzie do zagospodarowania jej w 
określonych terminach - rozpoczęcia zabudowy do dwóch lat po 
przetargu oraz wybudowania budynku mieszkalnego, zameldowa-
nia i zamieszkania w terminie czterech lat licząc od dnia nabycia 
działki. Za niedotrzymanie tych terminów przewidziane będą kary 
umowne, naliczane za każdy kolejny rok zwłoki. Za sprzedaż działki 
przed upływem pięciu lat od jej nabycia przewidziano również karę 
umowną w wysokości ceny wywoławczej ustalonej w przetargu.

Nowa szansa na własny dom
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Decyzje radnych
 Podczas sesji Rady Miasta 27 listopada 2019 r. radni podjęli de-

cyzję, że w Gorzowie pomiędzy godz. dwudziestą trzecią, a szó-
stą rano będzie zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Uchwała wejdzie 
w życie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

  Od stycznia podczas miejskich imprez nie będzie już plastiko-
wych słomek, kubków czy gadżetów. Tak zdecydowali miejscy 

radni. – Tam gdzie będzie można uniknąć plastiku będziemy 
to robić – zapewnił prezydent Jacek Wójcicki.

 Podatek od budynków mieszkalnych wzrośnie w 2020 roku 
o 3 gr. od metra kwadratowego, a za lokal gdzie prowadzona 
jest działalność gospodarcza przedsiębiorcy zapłacą o 1,20 zł 
od metra kwadratowego więcej niż obecnie. Radni wyliczyli, 
że dzięki wprowadzonej podwyżce do budżetu miasta wpły-
nie dodatkowo ponad 3 miliony złotych.

Rok temu uzupełnił skład gorzowskiej Rady Miasta. Pytany o mo-
tywację mówi o społecznej pasji działania na rzecz innych. - Pierw-
sze miesiące na pewno były trudne. Teraz czuję się dużo pewniej, 
staram się nieustannie pogłębiać wiedzę i mam nadzieję, że będę 
mógł jeszcze aktywniej działać na rzecz mieszkańców - mówi Albert 
Madej.

Największą pasją Alberta Madeja jest muzyka. Mając 12 lat wstąpił 
do ogniska muzycznego, przy Ochotniczej Straży Pożarnej Siedli-
ce, w którym nauczył się grać na trąbce. - Muzyka jest najbliższa 
mojemu sercu. Jest to taka pasja, dzięki której mam bardzo dużą 
odskocznię od codzienności - mówi radny. - To jest najpiękniejsza 
dziedzina sztuki i myślę, że nie trzeba mieć kwalifikacji jak w archi-
tekturze, rzeźbie, malarstwie, czy innych dziedzinach sztuki. Czło-
wiek muzykę odczuwa bezpośrednio, ona oddziałuje na umysł każ-
dego. Niezależnie od tego, czy słyszymy klasykę, rock, czy disco polo, 
każdemu z nas krew w żyłach inaczej pulsuje – dodał. 

Mimo, że nie ma muzycznego wykształcenia, wraz z orkiestrą 
przy OSP Siedlice gra i podbija nie tylko polskie, ale także euro-
pejskie sceny. Jak mówi, trąbka to chyba jeden z najtrudniejszych 
instrumentów dętych. - Trębacz jest jak sprinter, je-
żeli sprinter nie biega to nie wygrywa. Tak samo jest 
z trębaczem, jeżeli trębacz nie gra, nie ma kondycji 
- podkreślił. Pasją do muzyki zaraził swoich synów, 
którzy są absolwentami szkoły muzycznej. – Chcia-
łem, żeby mieli podstawy teoretyczne, których nie-
stety ja nie mam - powiedział. Synowie wraz z tatą 
muzykują w jednej orkiestrze.

Ochotnicza Straż Pożarna Siedlice to stowarzy-
szenie, które działa na Zakanalu. – To w tej części 
miasta jest moje serce – mówi radny. W latach 80. 
zrezygnowano z typowej działalności statutowej, 
czyli uczestniczenia w akcjach ratowniczo-gaśni-
czych. Ówczesny zarząd postawił na działalność 
kulturalno-oświatową i do dziś Dom Strażaka sku-
pia społeczników, takich jak Albert Madej. Z ich 
inicjatywy na początku roku przy OSP otwarto 

Człowiek orkiestra
Albert Madej to rodowity gorzowianin. Absolwent Politechniki Szczeciń-
skiej; choć nie pracuje w branży elektrycznej uważa, że zdobyta wiedza 
przydaje mu się na co dzień. - W dzisiejszych czasach bycie dobrym rze-
mieślnikiem jest bardzo ważne - podkreśla. Zajmuje się rolnictwem, razem 
z braćmi prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne w Gorzowie. Kocha mu-
zykę, „od zawsze” gra na trąbce w orkiestrze. 

klub seniora. To miejsce, w którym starsi mieszkańcy miasta mogą 
aktywnie spędzać swój wolny czas. 

– Dom strażaka to taki osiedlowy dom kultury, miejsce spotkań, 
do którego ludzie przychodzą się integrować – mówi Albert Ma-
dej. - Można powiedzieć, że muzyka łączy pokolenia – dodaje. Przy 
Domu Strażaka działa także ognisko muzyczne, w którym dzieci 
uczą się grać od podstaw na instrumentach dętych, a później stają 
się członkami orkiestry.

W 2006 roku Albert Madej został wybrany członkiem zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej Siedlice, rok później został prezesem. 
Funkcje piastował do tego roku. - Zrezygnowałem ze względu na 
ilość obowiązków, jaką mam jako radny. Chciałbym robić to co robię 
dobrze - wyjaśnił Albert Madej.

Interesuje się historią. Jest fanem polskiego kina, lubi sport - łyżwy, 
rower, basen i przyznaje, że uwielbia tańczyć. W wolnych chwilach 
spaceruje po lesie. - Takim zakątkiem, gdzie często jeżdżę, jest Za-
kole Santockie, park krajobrazowy w gminie Deszczno. Uwielbiam 
spędzać czas w otoczeniu przyrody - przyznał radny.
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W jakie zakupowe pułapki wpadają najczęściej konsumenci, 
o czym nie zapominać podczas świątecznych zakupów?

Należy pamiętać, aby zawsze zachować dowód zakupu, który jest 
potrzebny przy ewentualnym złożeniu reklamacji, czy też zwrocie 
towaru. W przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym, taki zwrot 
towaru jest możliwy tylko i wyłącznie za zgodą sprzedawcy - żaden 
przepis nie nakłada takiego obowiązku. Mówimy o towarze niewa-
dliwym, który nam z różnych względów nie odpowiada. Taki obo-
wiązek sprzedawcy, zgodnie z przepisami, istnieje tylko i wyłącznie 
przy zakupach internetowych, czy zakupach przez telefon. Wtedy 
faktycznie konsument ma prawo od takiej umowy odstąpić w ciągu 
14 dni. Z roku na rok obserwujemy, że coraz więcej sklepów stacjo-
narnych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i umożliwia 
zwrot, wymianę, czy inną formę, w ciągu określonego czasu. War-
to także zaznaczyć, że dowodem zakupu jest nie tylko paragon, to 
również wyciąg z bankowości elektronicznej przy płatności kartą. 
Dlatego dla naszego bezpieczeństwa, żeby mieć później taki dowód, 
zalecam płatność kartą. 

Często spotykamy się ze zwrotem pieniędzy na 
karty podarunkowe czy taka forma jest zgodna 
z prawem?

Tak, ponieważ przy zakupach w sklepie stacjonar-
nym to właśnie od sprzedawcy zależy, czy dany to-
war przyjmie, czy wymieni oraz w jaki sposób to 
zostanie dokonane. Jeden zwróci pieniądze, drugi 
wymieni na inny, a trzeci na kartę podarunko-
wą, którą możemy wykorzystać tylko i wyłącznie 
w tym sklepie. Przepisy prawa nie nakładają w ta-
kich sytuacjach obowiązku przyjęcia zwrotu to-
waru, natomiast sprzedawca może poinformować 
kupującego, że daje taką możliwość. Niezgodna z prawem jest z ko-
lei tabliczka „po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględniamy”. 
Należy tutaj rozgraniczyć te dwie różne rzeczy – zwrot towaru peł-
nowartościowego, który z różnych względów nam nie odpowiada 
oraz reklamacji, która przysługuje nam z mocy prawa. Reklamacja 
dotyczy każdej formy sprzedaży, jeżeli towar jest wadliwy i nie ma 
właściwości, o których zapewnia nas sprzedawca. Okres reklamacji 
z tytułu rękojmi wynosi dwa lata od momentu zakupu czy wydania 
towaru. W ramach reklamacji możemy skorzystać z czterech żądań. 
Możemy zażądać naprawy towaru, wymiany towaru, obniżenia 
ceny lub też odstąpić od umowy. 

Czy możemy od razu zażądać zwrotu pieniędzy?

Możemy podczas pierwszej złożonej reklamacji wybrać jeden z tych 
trybów, jednak należy pamiętać, że jeżeli wybierzemy odstąpienie 
od umowy, sprzedawca może odmówić nam realizacji tego żądania, 
jeżeli niezwłocznie daną rzecz naprawi lub wymieni. W praktyce 
bywa tak, że uznaje reklamację proponując naprawę.

Niezwłocznie, to znaczy w jakim czasie? 

Nie ma określonego w ustawie terminu, który daje ustawodawca na 
realizację reklamacji, niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki. 

Przedświąteczne zakupy  
i prawa konsumenta

Okres przedświąteczny to czas, w którym tłumniej odwiedzamy sklepy i centra han-
dlowe. Co warto sprawdzić przed podjęciem decyzji zakupowej, aby była bezpiecz-
na? O czym pamiętać i na co zwracać szczególną uwagę, aby w ferworze zakupowym 
nie stać się jego ofiarą?  - Trzeba do zakupów, szczególnie przedświątecznych, podcho-
dzić z rozwagą – uważa Tomasz Gierczak, Miejski Rzecznik Konsumentów.

Okres świąteczny to czas promocji i wyprzedaży. Na jakie sklepo-
we triki najczęściej dajemy się nabrać?

Należy pamiętać, że rolą sprzedawcy szczególnie w okresie przed-
świątecznym jest przekonanie klienta do zakupu jak największej 
liczby towarów. Kupujemy za dużo i za drogo, a reklamy, które za-
wierają czerwone ceny z dużymi procentami obniżek, często nie od-
powiadają faktycznej sytuacji, czy też cena po obniżce nie odpowia-
da faktycznej cenie rynkowej sprzętu, czy towaru. 

Czy jest to dozwolona praktyka?

Tak, jeśli towar faktycznie kosztował przed obniżką tyle, ile podaje 
sprzedawca. Nie może manipulować cenami, np. podwyższać ceny 
towaru tuż przed obniżką. Trzeba do zakupów, szczególnie przed-
świątecznych, podchodzić z rozwagą. Największym problemem 
są obecnie zakupy internetowe. Nie sprawdzamy sprzedawców, 
u których kupujemy. Coraz częściej zdarza się, że dokonaliśmy zaku-
pu w sklepie zagranicznym, posiadającym stronę w języku polskim. 

Siedziba sklepu za granicą wiąże się z tym, że jeżeli 
chcemy towar zwrócić w ciągu 14 dni, (a takie pra-
wo nam przysługuje, jeżeli firma ma siedzibę na 
terenie UE), to towar musimy tam odesłać. Klient 
często rezygnuje z praw jakie mu przysługują ze 
względu na wysokie koszty. Podobnie w przypad-
ku reklamacji. Przy zwrocie towaru sprzedawca 
zwraca nam koszty zakupu i wysyłki towaru do 
nas, ale my musimy ten towar odesłać za granicę 
na własny koszt. Gorsza sytuacja jest, gdy się oka-
zuje, że sprzedawca ma siedzibę np. w Chinach. 
Jeżeli od początku deklaruje, że jest poza siedzibą 
Unii Europejskiej, to wszystko jest zgodnie z pra-
wem, jednak często dopiero po dokonaniu płatno-

ści okazuje się, że tak jest. Zauważalnym problemem staje się także 
działalność sklepów internetowych jako platform sprzedaży. Warto 
też zwracać uwagę na czas wysyłki towaru. Najczęściej sklepy dekla-
rują nie czas dotarcia towaru, a czas w jakim paczka zostanie nada-
na. Czas wysyłki zależy już od firmy kurierskiej.

Wiele osób decyduje się wziąć pożyczkę czy kredyt na święta. Jak 
nie stracić umiaru, na co uważać, co powinno wzbudzać nasze 
zaniepokojenie?

Trzeba przeliczyć, czy faktycznie nas stać, bo zaciągnąć kredyt jest 
łatwo, później pojawiają się jednak problemy ze spłatą. Pożyczka 
zaciągnięta w instytucji bankowej podlega większym wymogom fi-
nansowym niż w firmach pożyczkowych, ponadto pożyczki w ban-
kach są tańsze. Często niestety bywa tak, że klienci nie mają zdol-
ności kredytowej i bank odmawia udzielenia pożyczki. Takie osoby 
stają się często klientami i jednocześnie niestety czasami ofiarami 
firm pożyczkowych, które oferują swoje usługi bez sprawdzania 
zdolności kredytowej i większych formalności. Limit odsetek jest 
określony w ustawie i nie może przekroczyć pewnego pułapu. Taki 
dokument umowy pożyczkowej zawiera więc liczne kwoty dodatko-
wych opłat - prowizje, za przygotowanie umowy, odsetki, ubezpie-
czenie od utraty pracy, od choroby jednej, drugiej, trzeciej. Często te 
dodatkowe opłaty przewyższają kwotę zaciągniętego kredytu.

Rozmawiała: Karolina Machnicka
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Będzie modernizacja stadionu lekkoatletycznego
Gorzów otrzymał 5,5 mln zł dofinansowania na modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Kra-
sińskiego od Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
„Programu o szczególnym znaczeniu dla sportu”.
– Całość zadania to ponad 13 mln złotych. Będziemy 
starali się o inne dofinansowania, może w Urzędzie 
Marszałkowskim, może w Ministerstwie Sportu i 
Turystyki. Staramy się, aby dodatkowe środki  na to 
zadanie były jak największe – powiedział prezydent 
Jacek Wójcicki. - Dziękuję wszystkim, którzy wspie-
rają ten projekt. Dużą pomoc otrzymaliśmy ze strony 
minister Elżbiety Rafalskiej oraz wojewody Włady-
sława Dajczaka. Ich zaangażowanie również trzeba 
podkreślić – dodał. 

- Miasto przygotowuje dokumentację projektową i w 
pierwszym kwartale przyszłego roku planuje ogłosić 
przetarg na wykonawcę modernizacji stadionu  – 
poinformowała wiceprezydent Agnieszka Surmacz.  

W miejscu istniejącej płyty boiska piłkarskiego przy 
ulicy Krasińskiego ma powstać nowa ośmiotorowa 
bieżnia lekkoatletyczna, rów z wodą do biegów z 
przeszkodami, dwukierunkowa, dwuścieżkowa 
skocznia do skoku w dal i trójskoku, dwie skocznie 
do skoku wzwyż oraz dwie dwukierunkowe skocz-
nie do skoku o tyczce.

W sektorze rzutów wewnątrz bieżni powstaną dwie rzutnie do rzutów oszczepem, do pchnięcia kulą, rzutów dyskiem i młotem. Powsta-
ną boiska z nawierzchnią z trawy naturalnej, z systemem zraszania i drenażem. Przebudowy doczekają się też trybuny. Na terenie boiska 
piłkarsko – lekkoatletycznego powstaną tzw. rozgrzewkowe urządzenia lekkoatletyczne.
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Przez dwa dni gorzowskie jabłko i jego 
przetwory królowały w stolicy Małopolski 
podczas odbywającego się 19-20 listopada 
w Centrum Kongresowym ICE Kraków 
międzynarodowego szczytu ekonomiczne-
go.  

Masło jabłkowe z Gorzowa było numerem 
jeden wśród degustujących. Niezwykły 
produkt, który powstał m.in. z połączenia 
renety z cydrem, cynamonem, goździkami 
i gałką muszkatołową, stał się wyznaczni-
kiem gorzowskiego smaku. Były także tar-
taletki z renetą, mus jabłkowy z mascarpo-
ne, czy pyszne jabłka z gorzowskich sadów. 

Certyfikowane sadzonki Renety Landsber-
skiej, otrzymane od Gorzowskiego Rynku 
Hurtowego, zyskały nowych właścicieli, 
m.in. z Krakowa czy Poznania. 

Przez dwa dni wydano kilkaset degusta-
cyjnych porcji przysmaku, który zdobył 
serca i uznanie uczestników. Zapach regio-
nalnego specjału z Gorzowa jeszcze długo 
będzie unosił się w krakowskim Centrum 
Kongresowym.

Gorzowski Słoik Jabłkowy podbija świat
Reneta Landsberska i jej kulinarne możliwości, zamknięte w Gorzowskim Słoiku Jabłkowym, zachwyciły 
uczestników czwartej edycji konferencji Open Eyes Economy Summit, która odbyła się w Krakowie. 
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Konferencja Open Eyes Eco-
nomy Summit to międzyna-
rodowy szczyt ekonomicz-
ny, odbywający się od 2016 
roku i gromadzący wybitne 
osobistości ze świata nauki, 
ekonomii, kultury i polityki. 
Jednym z prelegentów tego-
rocznej konferencji był prezy-
dent Gorzowa Jacek Wójcicki.
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Gorzowskie Wiadomości Samorządowe 
obchodzą w tym roku swoje 20 urodziny. 
Cieszymy się, że mieszkańcy tak chętnie 
sięgają po GWS. Z tej okazji przypomi-
namy jak na przestrzeni lat zmieniał się 
miejski miesięcznik.


