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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.

Jan Kaczanowski 

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Wójcicki

Prezydent Gorzowa Wlkp. 

Szanowni Państwo, drodzy gorzowianie,

Wkraczamy w 2020 rok. Dla Gorzowa to czas nowych wyzwań, 
ale przede wszystkim kontynuacji rozpoczętych już przedsięwzięć.  
A one są odpowiedzią na potrzebę rozwoju naszego miasta. Kolej-
ny już rok wspólnie będziemy zmieniać Gorzów. 

Przed nami realizacja rekordowego, pod względem wydatków, 
budżetu miasta. Przygotowaliśmy go z myślą o niezbędnych 
inwestycjach, które są planowane, ale przede wszystkim, przez Was 
oczekiwane. To ogromne wyzwanie, któremu razem możemy spro-
stać. 

Gorzów się zmienia, rozwija i pięknieje, ale wiele jeszcze przed 
nami. W 2020 roku rozpoczniemy przebudowę przebiegającego 
przez miasto odcinka drogi krajowej nr 22, odnawiać ulicę Chro-
brego, realizować kolejne etapy modernizacji ulicy Myśliborskiej, 
Kostrzyńskiej i Sikorskiego. 

Rozpoczną się prace w dawnym szpitalu przy ulicy Warszawskiej, 
zamieniając jego pomieszczenia w nowoczesne sale dydaktyczne, 
warsztaty i miejsce do współpracy uczniów z przyszłymi praco-
dawcami. Dzięki dodatkowym pieniądzom, zarówno od rządu, jak 
i z Unii Europejskiej, Gorzów jest w stanie nie tylko dogonić stra-
cony czas, ale i przyspieszyć rozwój. 

Przed nami czas intensywnych zmian, inwestycji i wielu prze-
kształceń. Wszystko po to by tutaj, w naszym mieście, żyło nam się 
lepiej i bezpieczniej. 

Wszystkim gorzowianom życzymy powodów do optymizmu i ra-
dości, aby 2020 rok był dla Was dobry i szczęśliwy. Niech przynie-
sie nam wszystkim spełnienie marzeń, realizację wielkich wyzwań 
i nadzieję na lepsze jutro.
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Przez całe lata, począwszy od 1946 roku, 30 stycznia obchodzono 
uroczyście przy dźwiękach wojskowych werbli jako dzień „powro-
tu Gorzowa do macierzy”. Warto zauważyć, iż 30 stycznia 1945 
roku miasto zostało wprawdzie zajęte przez wojska radzieckie, 
jednak polska administracja powstała dopiero w dwa miesiące 
później, 28 marca. Pełną suwerenność w mieście polskie władze 
uzyskały jeszcze później, bo dopiero w sierpniu 1945 roku. 

17 października 1993 roku na dawnym cmentarzu ewangelickim, 
znanym gorzowianom jako park Kopernika, odsłonięto pamiątko-
wy kamień z dwujęzyczną tablicą o treści: „Pamięci mieszkańców 
naszego miasta pochowanych na tym cmentarzu w latach 1831-
1945”.

75 lat temu Landsberg stał się Gorzowem
30 stycznia 1945 roku w późnych godzinach wieczornych 32. Korpus Piechoty wchodzący w skład 5. Ar-
mii Uderzeniowej (dowodzonej przez gen. Nikołaja Bierzarina), nie napotykając na większy opór, znalazł 
się w rejonie śródmieścia miasta. Niemcy przygotowali dwa punkty obrony: w rejonach Friedeberger-
strasse (ul. Franciszka Walczaka) oraz mostu na Warcie. Nie widząc szans na utrzymanie miasta, żołnie-
rze niemieccy opuścili je i wycofali się w kierunku Kostrzyna nad Odrą. W czasie zajęcia przez Rosjan 
Landsberga przebywało w nim ok. 30–50 tys. mieszkańców oraz znaczna liczba jeńców i robotników 
przymusowych (w tym ok. 1,5 tys. Polaków). 

W roku 1995 przypadała 50. rocznica zajęcia Gorzowa przez woj-
ska radzieckie, którą obchodzono pod hasłem „Dnia pamięci i po-
jednania”.  Do Gorzowa przybyła delegacja z Bundesarbeitsgeme-
inschaft Landsberg (Warthe) Stadt und Land, a miejsce dawnych 
defilad i salw honorowych zastąpiła msza ekumeniczna, będąca 
okazją do zadumy nad trudną wspólną historią. 

Deklaracja o współpracy została podpisana najpierw w listopa-
dzie 1995 roku w Gorzowie, a w maju 1996 roku w Herfordzie. 
Porozumienie ma służyć „pogłębianiu wzajemnych stosunków  
i zrozumieniu obu narodów”. Zadeklarowano także współpracę  
w zakresie gospodarki, kultury i sportu oraz wymiany młodzieży. 

2 września 2006 roku został odsłonięty Dzwon Pokoju, ufundo-
wany przez Stowarzyszenie Byłych Mieszkańców Landsberga. 
Jego uruchomienie odbyło się na 10 miesięcy przed jubileuszem 
750-lecia miasta i było inauguracją tych obchodów. Od tej pory 
jego dźwięk rozbrzmiewa, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, z oka-
zji świąt narodowych i dni ważnych dla miasta.

Agnieszka Dębska / Muzeum Lubuskie
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Dzwonnik Zenon Szydłowski

3nr 1 / 250styczeń 2020



Fo
t. 

D
an

ie
l A

da
m

sk
i

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Każdego roku 30 stycznia to dzień, w którym istotna jest przede 
wszystkim pamięć o  wspólnym dziedzictwie, ale także i pojed-
nanie, uczące spojrzenia w przeszłość z refleksją, z optymizmem, 
pomimo trudnych doświadczeń. Landsberg i jego dzieje to dla 
Gorzowa jeden z  fundamentów istnienia. W mieście codziennie 
mijamy wiele miejsc, które są dla współczesnych mieszkańców 
świadkami życia jego dawnych mieszkańców, są to w szczególno-
ści pozostałe po landsberskich fabrykantach wille i inne miejsca, 
których byli fundatorami. 

Obchody Dnia Pamięci i Pojednania 
rozpoczynane są każdego roku od 
symbolicznego, wspólnego złożenia 
kwiatów przez byłych mieszkańców 
Landsberga i władze Gorzowa przy 
kamieniu pamiątkowym w parku 
Kopernika, na cmentarzu wojennym 
oraz przy ossarium na cmentarzu ko-
munalnym.

Następnie, w południe władze miasta, 
zaproszeni goście i mieszkańcy spo-
tykają się na placu Grunwaldzkim. 
„Niech radość miasta będzie, / Pokój 
jego pierwszym dźwiękiem” - te sło-
wa, w dwóch językach zostały zapisa-
ne przy Dzwonie Pokoju – symbolu 
pojednania i przyjaźni, ufundowanym 
przez byłych mieszkańców Landsber-
ga. Wspólne uderzenie w  dzwon jest 
corocznie punktem kulminacyjnym 
obchodów tego uroczystego Dnia. 
Minione 25 lat, oprócz cyklicznie po-
wtarzanych oficjalnych uroczystości 
to również szereg niezmiernie cie-
kawych wydarzeń towarzyszących, 
nawiązujących tematycznie do wza-
jemnego przenikania historii polskiej 
i niemieckiej. Nie inaczej będzie 30 
stycznia 2020 r., o godzinie 16.00 za-
praszamy do Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta, gdzie odbędzie się 
spotkanie Gorzów / Landsberg, zachować pamięć - kształtować 
przyszłość, 25 lat Dnia Pamięci i Pojednania.

Pierwszym z prelegentów spotkania będzie Agnieszka Dębska  
z Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., która 
przedstawi rys historyczny Dnia Pamięci i Pojednania oraz przed-
stawi najważniejsze wydarzenia z czasu 25-letniej historii jego ob-
chodów. 

Podczas spotkania zaplanowano również wykłady poświęcone 
osobie Maxa Bahra, wybitnego miesz-
kańca Landsberga. Wykład pt. Max 
Bahr – landsberczanin, społecznie od-
powiedzialny biznesmen, polityk. Życie 
w czasach wielkich zmian wygłosi prof. 
Paweł Leszczyński. Wystąpienie dr. 
Falko Neiningera z Brandenburskie-
go Głównego Archiwum Krajowego 
w Poczdamie (Brandenburgischen 
Landeshauptarchivn) pt. Praca Maxa 
Bahra w dziedzinie ekonomii i polity-
ki. Projekt badawczy i wystawienniczy 
Brandenburskiego Głównego Archi-
wum Krajowego, będzie prezentacją 
projektu badawczego realizowanego 
w latach 2019-2020, którego punktem 
kulminacyjnym będzie wystawa po-
święcona tej zasłużonej dla Landsber-
ga postaci, której otwarcie nastąpi do-
kładnie w 90. rocznicę śmierci Maxa 
Bahra – 25 września 2020 r.  

Przy okazji spotkania zostanie otwarta 
jubileuszowa wystawa fotograficzna – 
25 lat Dnia Pamięci i Pojednania, któ-
ra przedstawiać będzie najważniejsze 
momenty w historii obchodów tego 
szczególnego święta. 

Celem spotkania będzie także prezen-
tacja dwóch wydawnictw powstałych 

Dzień Pamięci i Pojednania
W 2020 roku przypada jubileusz 25-lecia obchodów Dnia Pamięci i Pojednania. To wyjątkowe święto jest 
efektem wspólnej inicjatywy władz samorządowych Gorzowa Wlkp. i mieszkańców dawnego Landsberga 
nad Wartą, a przyświeca mu idea przyjaźni dawnych i obecnych mieszkańców Miasta. 
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Zapraszamy do udziału w wydarzeniach  
30 stycznia 2020 r.

10.00 Złożenie kwiatów przez delegacje zaproszonych gości  
i władze miasta - Lapidarium, Cmentarz Wojskowy, Cmentarz 
Komunalny;

12.00 Oficjalne obchody Dnia Pamięci i Pojednania, uderzenie 
w Dzwon Pokoju - plac Grunwaldzki;

16.00 Gorzów / Landsberg, zachować pamięć - kształtować przy-
szłość, 25 lat Dnia Pamięci i Pojednania – spotkanie i promocja 
wydawnictw oraz otwarcie wystawy jubileuszowej 25 lat Dnia 
Pamięci i Pojednania - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107;

19.00 Tańce nieoczywiste - koncert kameralny - Centrum Eduka-
cji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska, ul. Dziewięciu Muz 9. 

Jubileusz 25 lat obchodów Dnia Pamięci i Pojednania został dofinansowany w 
ramach projektu pn. „Dzień Pamięci i Pojednania – jubileusz 25 lat obchodów” 
z Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Branden-
burgia – Polska 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Jazz Club „Pod Filarami” 
w Gorzowie Wlkp., natomiast partnerem Miasto Frankfurt nad Odrą.

z okazji jubileuszu Dnia Pamięci i Pojednania.  Muzeum Lubu-
skie im. Jana Dekerta przygotowuje jubileuszowy album, który 
przypomni najważniejsze wydarzenia obchodów i niezapomniane 
chwile, uwiecznione na fotografiach. Na przestrzeni 25 lat zebra-
no obszerny materiał zdjęciowy, który zostanie opatrzony krótkim 
wstępem historycznym oraz wypowiedziami osób, w szczególny 
sposób związanych z tym wyjątkowym świętem. Jego wydanie zo-
stanie sfinansowane w ramach projektu pn. „Dzień Pamięci i Po-
jednania – jubileusz 25 lat obchodów” dofinansowanego w ramach 
Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG 
VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Wojewódzka i Miejska Bibliteka Publiczna będzie natomiast pro-
mować wydawnictwo Praca obywatelska w gospodarce i polityce: 
wspomnienia i doświadczenia z lat 1848-1926 / Eines deutschen 
Bürgers Arbeit in Wirtschaft und Politik : Lebens-Erinnerungen und 
-Erfahrungen aus den Jahren 1848 bis 1926, które zostanie wyda-
ne w ramach projektu „Max Bahr - społecznik, obywatel, przed-
siębiorca. Wokół wspólnego dziedzictwa pogranicza / Max Bahr 
- Unternehmer und sozial engagierter Bürger. Zum gemeinsamen 

Erbe in der grenznahen Region”, realizowanego - w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Bran-
denburgia – Polska 2014-2020.

Kolejną propozycją w ramach obchodów Dnia Pamięci i Pojednania jest koncert kameralny pt. „Tańce nieoczywiste” w Centrum Edu-
kacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej. Podczas koncertu zaproszeni goście usłyszą m. in. tanga Astora Piazzolli, tango Jalousie, 
Ajde Jano, Jovane Jovanko a także melodie rumuńskie i melodie tureckie. 

Wydział Kultury
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VI Orszak Trzech Króli odbę-
dzie się pod hasłem „Cuda, cuda 
ogłaszają”. Rozpocznie się o godz. 
13.00 przy Filharmonii Gorzow-
skiej, później nastąpi przemarsz 
ulicami miasta do „Gorzowskiego 
Betlejem” na placu Grunwaldz-
kim (Warszawska – Jagiełły – 
Chrobrego – Mieszka I).

W programie m. in.: proboszcz 
parafii katedralnej odczyta frag-
ment Pisma Św. dotyczący naro-
dzin Jezusa; prezydent rozpocznie 
orszakowe Jasełka; Trzej Królowie 
ze świtą orszakową wyruszą do 
Gorzowskiego Betlejem; następ-
nie Herod wydaje decyzję… (Sce-
nę Herodową odtwarzają gorzow-
scy księża).

Do Gorzowskiego Betlejem po-
dążą orszakowi aktorzy: Jan Pa-
weł II w 100 rocznicę urodzin; bł. 
Wilhelm Pluta – patron Gorzowa Wlkp., w 110 rocznicę urodzin; 
kard. Stefan Wyszyński - w roku beatyfikacji; ks. Ignacy Skorupka 
– bohater zwycięskiej wojny warszawskiej 1920 na czele kompanii 
kadetów; walczący o wolną Polskę bohaterowie „Cudu nad Wisłą”: 
Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Roman Dmowski, Wojciech Kor-
fanty, gen. Józef Haller – dowódca Wojsk Polskich, dokonał sym-
bolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem w 1920 r.; a także grupa 
rekonstrukcyjna na koniach. Wystąpi schola San Damiano i zespół 
muzyczny Nowonarodzeni. Orszak zostanie zakończony słowem 
biskupa diecezjalnego i wojewody lubuskiego, na koniec oddana 
zostanie salwa armatnia na cześć Jezusa, z podziękowaniem za 
wolną Polskę, polskiego papieża i „Cud nad Wisłą”.

Barbara Fajfer
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna

Cuda, cuda ogłaszają…
6 stycznia ulicami miasta przejdzie VI Orszak Trzech Króli. To promowanie święta Objawienia Pańskie-
go, polskich obyczajów, rodzinnych tradycji i chrześcijańskich wartości. Przypomina historyczne wyda-
rzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, związane z narodzinami Jezusa Chrystusa, które zapoczątkowało 
nową epokę w dziejach ludzkości.

Orszak Trzech Króli 2019 r.
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Dwa sztaby, 400 wolontariuszy, jedna scena, set-
ki atrakcyjnych gadżetów i Sztywny Pal Azji 
w roli gwiazdy wieczoru. W Gorzowie trwają 
przygotowania do 28. Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. W 2020 roku WOŚP 
gra dla zapewnienia najwyższych standardów 
diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej 
medycynie zabiegowej pod hasłem „Wiatr  
w żagle”. Finałowe granie zaplanowane jest na 
12 stycznia. Tego dnia w Gorzowie i w Kłodawie, 
która kolejny rok gra z naszym miastem, wyjdzie na 
ulice ponad 400 wolontariuszy z dwóch sztabów: przy 
„Klubie u Szefa” oraz ze Szkoły Podstawowej nr 2. Orkie-
strowe granie wspierają również uczniowie z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 i Zespołu Szkół Mechanicznych. Obie 
szkoły w dniu imprezy będą otwarte dla wolontariuszy.

Wolontariusz będzie ubrany w białą koszulkę z sercem, każdy 
będzie miał identyfikator i orkiestrową puszkę. Ci, którzy w dniu 
finału nie będą mieli ukończonych 16 lat, muszą kwestować z do-
rosłymi opiekunami. Zbiórka na ulicach miasta potrwa do godzi-
ny 20.00. Kilka minut później na scenie WOŚP zagra Sztywny Pal 
Azji. To polski zespół rockowy, który największą popularność zdo-
był w latach 80. i 90.

Finałowa scena w Gorzowie stanie przy centrum handlowym 
Nova Park. Tam od godziny 14.00 zaplanowano występy lokalnych 
zespołów muzycznych i tanecznych, m.in. Orkiestra Dęta OSP Sie-
dlice, Szkoła Muzyczna Huberta Zbiorczyka, Pora Rocku, Lemko 
Tower i inni. W przerwach występów będą prowadzone licytacje.

Wśród gadżetów zebranych na 28. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy są m.in. stolik kawowy zrobiony z silnika 
samochodowego, obraz Bartka Zmarzlika z autografem, plakat  
z podpisami zawodników KS „Stal Gorzów” na żużlu, koszulka  
z podpisami uczestników programu „Big Brother”, zestaw świec 
zapachowych od Doroty Szelągowskiej z dedykacją od dekoratorki 
wnętrz, kalendarze i zegary ścienne WOŚP oraz koszulki z pod-
pisem Jurka Owsiaka. Od miasta na licytację będzie przekazany 

WOŚP pod hasłem „Wiatr w żagle” 
Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej – 
w niedzielę, 12 stycznia 2020 r. odbędzie się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Scena 28. fina-
łu WOŚP w Gorzowie znajdować się będzie na placu przy „Dominancie” / centrum handlowym Nova Park. 

zestaw 20 Gorzowskich Słoików Jabłkowych. 
Ponadto, w czasie licytacji, przy scenie głównej 
mieszkańcom którzy wrzucą do puszek datek, 
będą wręczane miejskie słoiczki z masłem 
jabłkowym.

W działania na rzecz WOŚP zaangażowała 
się również radna Grażyna Wojciechowska. 

Dzięki jej pomocy i współpracy z Wielospecja-
listycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie, 

dla wolontariuszy zostanie przygotowanych kilka-
set porcji grochówki. Zupa będzie również dostępna 

dla mieszkańców za datek do puszki na rzecz WOŚP.

Po raz 6. w Gorzowie odbędzie się bieg „Policz się z cukrzycą”. 
Dystans to 5 km. Start i meta w okolicach sceny głównej przy Nova 
Park.  W tym roku ponownie bieg połączony będzie z biegowym 
Grand Prix Gorzowa. Organizator, Sebastian Wierzbicki, poinfor-
mował, że liczba miejsc startowych jest ograniczona, więc warto 
się pospieszyć z zapisami. Trasa biegu będzie prowadziła ulicami 
centrum Gorzowa.
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- Ta inwestycja potwierdza wybrany przez nas kierunek rozwoju 
miasta. Stawiamy na projekt „Zawodowcy w Gorzowie”. To przy-
szłość naszych szkół zawodowych, technicznych oraz gorzowian. 
Mamy już przygotowanych nauczycieli i specjalistów, ruszamy z jego 
realizacją – powiedział prezydent Jacek Wójcicki.

Rewitalizacja obejmuje przebudowę istniejących budynków,  
a także przekształcenie zagospodarowania terenu. Wybudowane 
zostaną i nowe obiekty. Powstaną nowoczesne pracownie, warsz-
taty zawodowe oraz hala sportowa. – Jestem dumny, że będziemy 
realizować taki obiekt. Żyjemy w czasach, w których ciężar edukacji 
przesuwa się z wykształcenia ogólnego na zawodowe, to czego bra-
kuje w przemyśle. Jesteśmy gotowi do realizacji tej inwestycji. Liczy-
my, że plac budowy zostanie nam przekazany jeszcze w tym roku 
– powiedział Tomasz Sałata, członek zarządu spółki MIRBUD.

Utworzenie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu to odpo-
wiedź na wyzwania współczesnego rynku pracy i rozwój nowocze-
snych technologii. - CEZiB to połączenie potencjału i zasobów kilku 
placówek: Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowla-
nych i Samochodowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. 
Dodatkowo utworzone zostanie Centrum Poradnictwa Zawodowe-
go i Informacji Zawodowej, Centrum Współpracy z Pracodawcami  
i Inwestorami. Część wyposażenia już mamy, przed nami jest jesz-
cze dodatkowy przetarg w tym zakresie – wyliczała wiceprezydent 
Małgorzata Domagała.  

CEZiB jest największą inwestycją edukacyjną w północnej części 
województwa lubuskiego i w jego stolicy. Poprzez rewitalizację ist-
niejących zabytkowych terenów poszpitalnych powstaje miejsce,  
w którym będzie możliwe kształcenie zawodowe na poziomie 
technikum, branżowej szkoły zawodowej, szkoły policealnej, 
kształcenie ustawicznego dorosłych oraz upowszechnianie i od-
krywanie nauki i techniki przez wszystkie pokolenia mieszkańców 
Gorzowa i okolic.

W założeniu centrum ma być generatorem innowatorów – kre-
atywnych i rzetelnych pracowników w takich branżach, jak: auto-
motive, transport, spedycja, logistyka, budownictwo, mechanika  
i stolarstwo. Nauka przedsiębiorczości odbywać się będzie w spo-
sób naturalny, poprzez zakładanie uczniowskich start-upów oraz 
ich funkcjonowanie w ramach programu małej gospodarki, pole-

Budowa CEZiB-u staje się faktem
Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie, za prawie 104 mln zł, wybuduje firma Mirbud ze 
Skierniewic. Na potrzeby Centrum zostaną zaadaptowane budynki poszpitalne przy ulicy Warszawskiej. 
Powstanie kompleks dydaktyczno - administracyjny o łącznej powierzchni ponad 7,7 tys. m kwadr.

gającym na współpracy grup różnych branż na zasadach odzwier-
ciedlających funkcjonowanie biznesu.

Mechanizmy finansowe i gospodarcze zobowiążą do współpra-
cy uczniów kształcących się w zawodach branż zlokalizowanych  
w Centrum. Zostaną opracowane i wdrożone nowatorskie progra-
my nauczania, umożliwiające dynamiczne przygotowanie uczniów 
do funkcjonowania w świecie biznesu.

Oferta edukacyjna CEZiB będzie obejmowała technikum, szkołę 
branżową, policealną, kursy ustawiczne dla dorosłych. Metody 
nauczania będą adekwatne do wyzwań lokalnego rynku pracy  
i oczekiwań pokolenia. Duży nacisk zostanie położony na rozwój 
umiejętności społecznych oraz kompetencji miękkich, pożąda-
nych przez lokalny rynek pracy. Uczniowie zostaną przygotowani 
do roli animatorów, będą prowadzić warsztaty w obszarach kształ-
cenia Centrum, adresowane do przedszkolaków, uczniów szkół 
podstawowych oraz seniorów.

Dodatkową przestrzenią, dla której zostanie utworzona specjal-
na oferta będzie strefa konstruktora/programisty, w której adepci 
wiedzy technicznej będą mogli pracować z wykorzystaniem no-
woczesnych panelowych zestawów edukacyjnych do nauki auto-
matyki, sterowania, hydrauliki, elektroniki, elektrotechniki czy 
mechatroniki, dla zaawansowanych będzie również strefa progra-
mowania i obróbki w technologii CNC.

W ramach działalności CEZiB będzie funkcjonowała pracownia 
nowych mediów. Prowadzone w niej zajęcia będą dedykowane 
wszystkim użytkownikom Centrum, zarówno w obszarach szkol-
nych jak i pozaszkolnych. Umożliwi ona również korzystanie  
z oferty CEZiB-u osobom, które z różnych powodów nie będą mo-
gły przybyć tutaj osobiście.

Architektura nowych budynków będzie tłem dla istniejącej zabu-
dowy. Mają to być proste bryły, wykończone stonowaną kolorysty-
ką, szkłem i stalą. Elewacje istniejących budynków zostaną podda-
ne renowacji, która nie zaburzy ich obecnego wyglądu.

 Agnieszka Beszczyńska/ Wydział Edukacji
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Budynki poszpitalne przy ul. Warszawskiej
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- Chyba największym sukcesem jest to, że  pomimo trudności  
i problemów, które pojawiają się w realizacji inwestycji, krok po 
kroku idziemy do przodu i czynimy miasto piękniejszym, bar-
dziej funkcjonalnym. Budżet jest z każdym rokiem większy, do-
chody rosną, udaje się pozyskiwać kolejnych inwestorów, miasto 
się rozwija – powiedział prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. 

- Ten rok względem poprzednich był rekordowy, 2020 będzie jesz-
cze większy. Najbardziej cieszę się z cierpliwości mieszkańców, choć 
wiem, że ona ma swoje granice. Bardzo doceniam, że akceptują 
uciążliwości związane z przebudową – dodał prezydent.

Dla dużego kapitału zewnętrznego zostało przygotowanych 400 
hektarów atrakcyjnych terenów inwestycyjnych przy ulicy My-
śliborskiej, a dla lokalnego biznesu ponad 21 ha uzbrojonych te-
renów przy ulicy Dobrej. - To są miejsca dla przedsiębiorców na 
zakłady produkcyjne, a co najważniejsze, na nowe miejsca pracy. Te 
z kolei to konkurencja między pracodawcami, a konsekwencją tego 
jest oczywiście wzrost wynagrodzeń – podkreślił Wójcicki.

Rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę i na początku 
przyszłego roku rozpocznie się budowa Centrum Edukacji Zawo-
dowej i Biznesu. W budynkach poszpitalnych przy Warszawskiej 
ma się uczyć zawodów poszukiwanych na rynku pracy ponad ty-
siąc osób. Głównie młodzież, ale też dorośli, którzy będą się do-
kształcać do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Miasto rozpoczęło kolejny projekt wspierający budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne; wkrótce 43 działki budowlane bę-
dzie można kupić za połowę ich wartości. Nieruchomości zlokali-
zowane są przy ulicy Granicznej i Ludowej.  

Mieszkańcy mogą już korzystać z większości inwestycji zrealizo-
wanych w ramach budżetu obywatelskiego 2019. Nie brakowało 
atrakcji dla gorzowian – mogli zrelaksować się na leżaku, ćwiczyć 
z profesjonalnym trenerem, tworzyć prawdziwe cuda z odpadów 
lub szlifować umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem. 
Wykonano także większość tzw. zadań twardych, które w wielu 
przypadkach poprawiły komfort życia mieszkańców; m.in. zbu-
dowano siłownie plenerowe, miejsca parkingowe, przebudowano 
drogi dojazdowe, chodniki i schody.

W 2019 roku przybyło ścieżek rowerowych (m.in. ul. Piłsudskiego, 
al. ks. Andrzejewskiego, Fabryczna, Żwirowa), otwierane są kolej-

ne ścieżki spacerowe (m.in. nad Wartą i wzdłuż Kłodawki), parki 
(Wiosny Ludów, Siemiradzkiego) są poddawanej intensywnej re-
nowacji, a wkrótce na ulicach zobaczymy nowoczesne tramwaje  
i pierwsze osiem elektrycznych autobusów.

Kończy się remont estakady – najdłuższego zabytku techniki  
w Polsce. Wkrótce restauratorzy wrócą do pracy, a oba bulwary 
będą tętnić życiem.

Do użytku oddano kolejne mieszkanie tzw. chronione, które po-
wstają z myślą o osobach zdecydowanych na wyjście z bezdomno-
ści oraz mieszkanie treningowe dla osób z autyzmem.

Załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ma już stałą bazę; sta-
cjonujący w naszym mieście helikopter należy do jednego z naj-
bardziej „zapracowanych” w kraju.

Z pomieszczeń Urzędu Miasta zniknęły plastikowe butelki –  
w życie weszła uchwała dotycząca ograniczenia zużywania plastiku  
w miejskich instytucjach oraz podczas wydarzeń kulturalno-roz-
rywkowych na terenie miasta.

- Jestem przekonany, że w nadchodzącym sezonie kulturalnym nie 
zabraknie niesamowitych wrażeń podczas sztandarowych wyda-
rzeń, takich jak Nocny Szlak Kulturalny, Międzynarodowy Festi-
wal Tańca, Romane Dyvesa, czy kolejnych Dni Gorzowa – wylicza 
prezydent Wójcicki i dodaje - przed nami inwestycje, które obej-
mą między innymi przebudowę nowej siedziby Miejskiego Centrum 
Kultury; modernizację w Miejskim Ośrodku Sztuki; remonty w klu-
bach MCK i miejskich filiach bibliotecznych.

Bartosz Zmarzlik, kapitan gorzowskiej Stali, został żużlowym 
mistrzem świata, a dwukrotnych mistrzów olimpijskich Roberta 
Sycza i gorzowianina Tomasza Kucharskiego, uznano za osadę stu-
lecia Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.

Miejski sylwester odbył się w zupełnie nowej aranżacji. Zamiast 
sztucznych ogni był pokaz laserów. Na scenie zagrał dla mieszkań-
ców miasta popularny zespół Komodo.

W 2020 roku przypada jubileusz 25-lecia obchodów Dnia Pamięci 
i Pojednania. To wyjątkowe święto jest efektem wspólnej inicja-
tywy władz samorządowych Gorzowa i mieszkańców dawnego 
Landsberga nad Wartą, przyświeca mu idea przyjaźni dawnych  
i obecnych mieszkańców Miasta.
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Inwestujemy w przyszłość
Urząd Miasta także w 2019 roku był aktywnym inwestorem; dzięki funduszom 
unijnym, programom rządowym i środkom z własnego budżetu nowe oblicze 
zyskała lub wkrótce otrzyma między innymi ulica Kazimierza Wielkiego, 
Myśliborska, Śląska, Sulęcińska, Sikorskiego, Wylotowa i Graniczna.
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Ferie w Muzeum Lubuskim  
im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Warszawska 35

PÓŁKOLONIE „FERIE W DOMU MUZ”

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 
– 16.00 w Zespole Willowo-Ogrodowym przy ul. Warszawskiej 35

Z wizytą u faraona – 27 - 31.01.2020 r., 8-12 lat

Dzieci dowiedzą się, kim byli starożytni Egipcjanie, co to jest budowla 
sakralna, jak budowano piramidy, wykonają piramidy z gliny. Następnie 
dowiedzą się, czym jest sztuka egipska: będą robić maskę Tutanchamona, 
biżuterię Kleopatry (kołnierz), czapkę faraona, poznają również sztukę 
makijażu Egipcjanek, a na koniec dowiedzą się, na czym polegała Mu-
mifikacja.

Karnawał w Muzeum – 3 - 7.02.2020 r., 7-10 lat

Co kojarzy się z karnawałem? Kolor, energia i radość. To wszystko w wy-
daniu a’la muzeum ze szczyptą kultury i sztuki! Zajęcia skierowane są do 
dzieci w wieku 7-10 lat, które uwielbiają zabawę kolorem oraz ruch. Pod-
czas spotkań uczestnicy dowiedzą się, skąd pochodzi tradycja świętowania 
karnawału, jakie tajemnice skrywa w sobie maska wenecka oraz poczują 
się jak detektywi, poszukując „Karnawału” w Muzeum. Na spotkaniach 
wykonają również liczne prace plastyczne (np. maska karnawałowa, wi-
traż, biżuteria, koszulka, zaproszenie na bal). Całość zakończy radosny bal 
karnawałowy w sali udekorowanej przez uczestników.

Kontakt i zapisy:

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. War-
szawska 35, Gorzów Wielkopolski, tel. 95  732 38 14, e-mail: info@mu-
zeumlubuskie.pl

Ferie w Spichlerzu
ul. Fabryczna 1-3

MUZEUM LUBIĘ TO! 

Sztuka nie tylko kulinarna - 28.01.2020 r., godz. 9.00-12.00, 
dzieci w wieku 7-11 lat

Muzeum zagadek 29.01.2020 r., godz. 9.00-12.00, 
 dzieci wieku 7-11 lat

Mały artysta 30.01.2020 r., godz. 9.00-12.00,  
dzieci w wieku 7-11 lat

Opowiedz mi bajkę 31.01.2020 r., godz. 9.00-12.00,  
dzieci w wieku 7-11 lat

Stop-klatka „Mój album” 3.02.2020 r., godz. 11.00-14.00, 
dzieci w wieku 8-12 lat

 „Kintsugi” — japońska sztuka łączenia pobitych naczyń  
oraz origami — sztuka składania papieru w różne formy 
4.02.2020 r., godz. 11.00-14.00, dzieci w wieku: 9-12 lat

Kapsuła czasu 5.02.2020 r., godz. 11.00-14.00,  
dzieci w wieku 9-12 lat

List w butelce 6.02.2020 r., godz. 11.00-14.00,  
dzieci w wieku 9-12 lat 

Zabawa kolorami 7.02.2020 r., godz. 11.00-14.00,  
dzieci w wieku 8-12 lat

Kontakt i zapisy:

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopol-
skim — filia Spichlerz, ul. Fabryczna 1–3, tel. 95 722 54 68 
http://muzeumlubuskie.pl/dzieci-w-muzeum/

CSR „Słowianka”
Sportowe ferie zimowe 

Cykl I - 27- 31.01.2020 r., Cykl II- 03 - 07.02.2020 r. 

6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć - nauka i doskonalenie pływania, 
 animacje na basenie rekreacyjnym, elementy nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach, 

gry i zabawy na lodzie, zajęcia plastyczne i taneczne, gry i zabawy, gra w kręgle,  
spotkania edukacyjno-prewencyjne

Zapisy pod nr tel. 95 7338 509, więcej na slowianka.pl

Spędź ferie
zimowe w mieście
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Wojewódzka i Miejska  
Biblioteka Publiczna 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, 
Na zajęcia zapraszamy w godz. 11-13.  

Wstęp wolny. Szczegóły w poszczególnych filiach.

Miejskie Centrum Kultury 
 „Zawarcie”
ul. Wawrzyniaka 66 a, wstęp wolny

„Smocza legenda” - Studio teatralne KRAK-ART.  
z Krakowa - 28 stycznia 2020 - godz.13.00  

„Łakocie Jasia i Małgosi” - Studio teatralne KRAK-ART.  
z Krakowa - 4 lutego 2020 - godz.11.00 

Z Plastusiem po ukraińskich dróżkach, Wybieramy najpięk-
niejszą baśń ukraińską – XIX edycja konkursu plastycznego 
z cyklu „Najpiękniejsze baśnie świata” – 27 stycznia – 30 
kwietnia rozstrzygnięcie w tygodniu akcji „Cała Polska  
Czyta Dzieciom” (1-8 czerwca)

Z Plastusiem po ukraińskich dróżkach, Co wiemy o naszych 
sąsiadach, Baśnie i legendy ukraińskie, Za(duma)nie i ogni-
ste „kozaki” – zajęcia czytelniczo-plastyczne i edukacyjne, 
zabawy przy muzyce, 27 stycznia – 7 lutego 
Filia nr 1, Biblioteka Plastusia, ul. Kombatantów 2, 
tel. 95/727 80 46

W zimowe dni bądź z książką na ty, Cykl zajęć literacko-
-plastycznych opracowanych na podstawie książki Justyny 
Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”, 
27 stycznia – 7 lutego 
Filia nr 4, Biblioteka Ducha Bajducha, ul. Słoneczna 63, 
tel. 95 727 80 61

Nie nudź się zimą, Bajkowa gra planszowa, Zima w 3D, 
Zimowe zwierzęta, Lepimy bałwana, Zima jak malowana 
Zróbmy sobie bal! – głośne czytanie, zajęcia plastyczne, 
quizy, gry i zabawy, 27 stycznia – 7 lutego 
Filia nr 5, Biblioteka Reksia, ul. Śląska 7, tel. 95 727 80 50

Zimowa fabryka różnorodności, Fantazyjny kolaż, Zagubio-
na zima, Płatki śniegu, Malowanie-czarowanie, W krainie 
uśmiechniętej książki – zajęcia czytelniczo-rękodzielnicze: 
głośne czytanie, quizy, malowanie, lepienie, wycinanie, 
ozdabianie, gry i zabawy, 27 stycznia – 7 lutego 
Filia nr 7, Biblioteka Bolka i Lolka, ul. Krasińskiego 10, 
tel. 95/727 70 67

Zimowe rozmaitości, Mroźne lampiony, Ozdobna świeczka, 
Bajka na kliszy, Skrzat skandynawski, Koty z masy solnej, 
Słoiki na pierniki, Drewniany bałwanek, Malowanie na 
firanie –zajęcia literackie i warsztaty plastyczne z wykorzy-
staniem różnorodnych technik. 27 stycznia – 7 lutego 
Oddział Dziecięcy, Biblioteka Pana Kleksa,  
ul. Sikorskiego 107, tel. 95 721 58 49

Zima kreatywnie, Mali projektanci, Muzyczne klimaty – 
zajęcia plastyczno-muzyczne, 27 stycznia – 7 lutego 
Filia nr 10, Biblioteka Borejkowo, ul. Pomorska 34,  
tel. 95 727 80 52

Zimowe zabawy z Pippi, Muzycznie-fantastycznie, Kryp-
tograficzne opowieści, Kreatywne story, Scrapwyobraźnia, 
Plastelinowe show – cykl zajęć czytelniczo-literackich i 
warsztatów plastycznych, 27 stycznia – 7 lutego 
Filia nr 11, Biblioteka Wróbelka Elemelka,  
ul. Chełmońskiego 8, tel. 95 727 80 53

W krainie lodu, Niesforny troll, Pohasaj ze Svenem, Ro-
mantyczna Anna, Dar Elsy, Różne oblicza Olafa, Herbatka 
z Olafem – zajęcia literacko-plastyczne – głośne czytanie, 
malowanie na szkle, tworzenie porcelanowych serc, papiero-
wych lampionów. Na zakończenie ferii bal pn. „Spotkanie z 
bohaterami Krainy Lodu”, 27 stycznia – 7 lutego 
Filia nr 14, Biblioteka Koszałka Opałka,  
ul. Wróblewskiego 35, tel. 95 727 80 54
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Park Czechówek to malowniczy zakątek przy granicy miasta, dawny podmiejski las, który w 1927 
roku stał się parkiem. Położony u wylotu ul. Warszawskiej w kierunku na Santok. Północną granicę 
parku stanowią pola uprawne, zaś południową stok, obniżający się w kierunku ul. Warszawskiej. 

Odkryj Gorzów!  
Malowniczy park, 
który niegdyś był lasem

Przez park wiedzie leśna droga prowadząca na polanę krajobrazową, idealna do space-
rów w otoczeniu przyrody. Tam także kaskadami spływa niewielki Złoty Potok. Atrakcją 
parku jest staw zasilany wodą źródlaną, przepływającą po malowniczo ułożonych ka-
mieniach. W parku rosną głównie liczne sosny, graby, dęby, brzozy, jesiony i topole, co 
czyni go typowo leśnym miejscem. Można w nim natknąć się na dziką zwierzynę. 
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Gorzów otwiera się na nowe relacje i współpracę
Przedstawiciele Gorzowa Wielkopolskiego oraz Yanggu County z Korei Południowej podpisali porozu-
mienie, które ma zmierzać do nawiązania współpracy i wzajemnych relacji na niwie kulturalnej, oświa-
towej, a także gospodarczej.

- To jedna z form rewitalizacji naszego miasta; jestem przekonany, 
że mieszkańcom przypadnie do gustu – powiedział prezydent Jacek 
Wójcicki, wręczając pozwolenie prezesowi spółki Sławomirowi 
Zawadzkiemu.

Centrum powstanie w pobliżu gęstej zabudowy mieszkaniowej.  
W strefie jego bezpośredniego oddziaływania, obejmującej czas 
dojazdu do pięciu minut, mieszka prawie 23 tys. osób. Budowa roz-
pocznie się w pierwszym kwartale przyszłego roku i potrwa rok.

Projektowana powierzchnia najmu N-Parku to ok. sześć tysię-
cy mkw. Znaleźć się tu mają m.in. popularny market spożywczy, 
znana drogeria, sklep elektroniczny, sportowy, z modą rodzinną  
i akcesoriami, z wyposażeniem wnętrz, księgarnia, usługi i gastro-
nomia.

N-Park w Gorzowie będzie składać się z trzech budynków, w któ-
rych zaplanowanych jest łącznie ok. 13 lokali handlowych. Posia-
dać będzie parking naziemny na ok. 180 samochodów.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania Gorzowa i Yanggu 
County. - Rozmawiamy o podobieństwach. Pozytywnie patrzymy  
w przyszłość. Myślę, że wzajemnie możemy się od siebie sporo na-
uczyć. To z pewnością mogą być kontakty na niwie kulturalnej, 
oświatowej, ale miejmy nadzieję, również i gospodarczej – powie-
dział prezydent Wójcicki.

Rozmowy i prezentacje uświetnił program artystyczny, przygoto-
wany przez Zespół Tańca Ludowego Mali Gorzowiacy. Nasi goście 
zwiedzili obiekty kultury; Centrum Edukacji Artystycznej - Fil-
harmonię Gorzowską i Muzeum Lubskie.

– Dziękujemy, że znaleźli państwo czas na przyjęcie naszej delegacji. 
Cieszę się z podpisanego dziś porozumienia. Tym bardziej że w tym 
roku mija 30 lat od nawiązania stosunków dyplomatycznych między 
Polską a Koreą Południową – powiedział Jo Inmook.

Delegacja z Yanguu liczyła trzynaście osób.

Nowy inwestor, nowe centrum handlowe
Firma Napollo, nowy inwestor w naszym mieście, który na poprzemysłowym terenie u zbiegu ulic Pomorskiej  
i Chemicznej zamierza wybudować centrum handlowe o nazwie N-Park, otrzymał pozwolenie na budowę.
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Inauguracyjna sesja MRM
Maciej Dziekoła z Liceum Katolickiego został wybrany na inauguracyjnej sesji przewodniczącym Mło-
dzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Młodzieżowi radni złożyli ślubowanie, wybrali wiceprzewodni-
czących oraz sekretarza Rady.

- Młodzieżowa Rada Miasta to bardzo ważny głos młodych ludzi, 
który chcemy słyszeć oraz dowiedzieć się, czego potrzebujecie – po-

wiedział prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. - Myślę, że to najlep-
sza droga do tej prawdziwej Rady Miasta, do pracy w administracji, 
do pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców. Możliwe, że wśród was 
jest przyszły prezydent miasta – dodał.

„Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej 
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego sprawować god-
nie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego 
miasta” – to rota ślubowania, którą w czwartek złożyło 33 
radnych.

Rada liczy 34 uczniów, po dwóch z każdej gorzowskiej 
szkoły ponadpodstawowej, wybranych w demokratycznych 
wyborach. Swoją funkcję pełnią społecznie, kadencja wy-
nosi trzy lata od złożenia ślubowania. Wśród zadań Rady 
jest m.in. rozpoznawanie i reprezentowanie interesów mło-
dzieży wobec instytucji publicznych oraz pozarządowych, 
działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia oraz 
zapewnienie czynnego udziału młodzieży w życiu Miasta.

Gorzowscy radni Młodzieżową Radę Miasta powołali  
w marcu br. „w celu wspierania i upowszechniania idei sa-
morządowej wśród młodzieży”. Młodzieżowa Rada Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego została już powołana w 2003 
roku i działała do roku 2013.
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- Jeżeli chodzi o kwoty, budżet wygląda naprawdę świetnie, ale nie 
nazwałbym go budżetem przełomu tylko intensywnej kontynuacji. 
Realizujemy wcześniej przygotowane projekty, a dzięki pozyskaniu 
elastycznej linii kredytowej, możemy podjąć się wielu wyzwań. Dzię-
ki dodatkowym środkom, zarówno ze strony rządu, jak i Unii Euro-
pejskiej, jesteśmy w stanie nie tylko dogonić stracony czas, ale mam 
nadzieję również jeszcze bardziej pobudzić rozwój – powiedział 
prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.

Prawie 213 mln zł miasto wyda na inwestycje związane z trans-
portem i komunikacją. Do największych inwestycji drogowych 
będą należały: przebudowa drogi krajowej nr 22 w ciągu ul. Wal-
czaka (ponad 72 mln zł), dalsze prace na ul. Kostrzyńskiej (prawie  
30 mln zł) czy rozbudowa ul. Myśliborskiej (prawie 18 mln zł).  
62 mln zł pochłoną dalsze prace na ulicach Sikorskiego i Chrobre-
go, związane z ich remontem i znajdujących się w ich ciągu linii 
tramwajowych. Ponad 8,5 mln zł magistrat przeznaczy na zakup 
autobusów elektrycznych. 

Inwestycje w bazę edukacyjną pochłoną prawie 68 mln zł. W tym 
dziale ponad 45 mln zł zapisano na budowę Centrum Edukacji 
Zawodowej i Biznesu, a ponad 12 mln zł na nowy pawilon Szkoły 
Podstawowej nr 20. 

Na inwestycje w infrastrukturę komunalną zapisano w projekcie 
ponad 55,6 mln zł. Tutaj największe wydatki, na poziomie 43,6 
mln zł, będą związane z kontynuacją projektu związanego z zago-

spodarowaniem wód opadowych; to m.in. dalsza rozbudowa ka-
nalizacji deszczowej czy budowa zbiorników retencyjnych.

Na inwestycje w infrastrukturę sportową ujęto w projekcie budże-
tu 15,3 mln zł. 7 mln zostanie wydanych na rozpoczęcie budowy 
hali widowiskowo-sportowej, a ponad 7,6 mln zł na modernizację 
stadionu lekkoatletycznego. 

W 2020 r. dochody miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych 
oraz pozostałych dochodów wyniosą prawie ok. 127,5 mln zł. Za-
kładane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu pań-
stwa, czyli PIT i CIT, to nieco ponad 175 mln zł. 

Subwencja ogólna wyniesie ponad 205 mln zł, a prawie 231,5 mln 
zł mają stanowić dotacje i środki niepodlegające zwrotowi. W ra-
mach wsparcia z UE i budżetu państwa magistrat spodziewa się ok 
155 mln zł, a dochody z gospodarowania majątkiem mają wynosić 
prawie 31,5 mln zł. Łącznie budżet zawiera 132 zadania inwesty-
cyjne.

Na oświatę i wychowanie miasto zaplanowało ponad 275,6 mln zł, 
a na zadania z zakresu pomocy społecznej ponad 254 mln zł. Na 
transport i usługi zarezerwowano prawie 66 mln zł. Na gospodar-
kę mieszkaniową i komunalną Gorzów wyda w przyszłym roku 
prawie 34 mln zł, na administrację 49,4 mln zł.

Na kulturę zapisano prawie 16,5 mln zł, a na sport i turystykę po-
nad 12,5 mln zł oraz blisko 5,5 mln zł na budżet obywatelski.

Gorzów ma budżet na 2020 rok
Rada Miasta przyjęła w czwartek przyszłoroczny budżet Gorzowa Wielkopolskiego. Głosowało 22 rad-
nych; 18 było za, czterech wstrzymało się od głosu. Wydatki miasta w 2020 roku oszacowano na rekor-
dowe ponad 1,1 mld zł, z czego 373 mln zł na inwestycje. Dochody mają wynieść prawie 956 mln zł, a 
deficyt 153 mln zł.
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Robert Surowiec radnym jest od trzynastu lat. Lubi czytać książki, grać 
w tenisa i podróżować. Uwielbia polskie góry. Największą jego pasją 
jest jednak bieganie, do którego impulsem była chęć zrzucenia wagi.  
– Zaczęło się od tego, że kiedyś stanąłem na wagę, zobaczyłem 103 ki-
logramy i uznałem, że to jest ostatni moment, bo jeszcze jestem w mia-
rę młody i zdrowy, żeby bezkarnie się odchudzić – mówi Robert Suro-
wiec. – Wydawało mi się wtedy, że ja się ruszam. Grałem trochę w piłkę,  
w tenisa, ale mimo wszystko to chyba było za mało. Pamiętam pierwszy 
bieg, gdy przebiegłem 200 metrów i wydawało mi się, że wypluję płuca. 
A uważałem, że jestem sprawnym facetem – dodaje radny. Dziś Robert 
Surowiec biega maratony, a bez biegania nie wyobraża sobie życia. 

Jak przyznaje, początki były ciężkie i trudno było od razu tę aktywność 
nazwać miłością do biegania. Determinacja była jednak silniejsza. Pół-
tora roku marszobiegu na początku, z naciskiem na marsz, pozwoliło 
w końcu na przebiegnięcie pięciu kilometrów bez zatrzymywania się.  
– To było wielkie wydarzenie – mówi Robert Surowiec. W końcu dał się 
namówić na „gorzowskie bieganie czwartkowe”, podczas którego osta-
tecznie złapał bakcyla i wzorem innych kolegów zapisał się na półma-
raton. – To było duże wyzwanie, ale przetruchtałem ten półmaraton. To 
jest takie fajne wspomnienie, które zostaje do końca życia – mówi radny.

Przez ostatnie pięć lat radny przebiegł łącznie 9 472 km, odbył po-
nad tysiąc treningów, dzięki którym spalił 900 tys. kalorii. Można 
powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat w biegu spędził 51 
dni. Uwielbia biegać nową ścieżką nad Wartą, lubi park Słowiański  
i park Górczyński. Na dłuższe trasy chętnie wybiera kłodawskie lasy, 
w których odnajduje spokój i ciszę. Niekiedy biega całkiem nieoczy-
wistymi ścieżkami. – Nie wyznaczam sobie trasy, spontanicznie skręcam  
w uliczki, dzięki czemu człowiek widzi takie miejsca, do których zwykle 
nie chodzi. Takie bieganie sprawia, że można poznać miasto od zupełnie 
innej strony – mówi Robert Surowiec.

Przebiegł łącznie sześć maratonów. – Jeśli człowiek ma cel, żeby tylko 
przebiec, a taki zwykle się stawia przed pierwszym maratonem, wy-
starczy kilka ciężkich miesięcy mocniejszego treningu i każdy zdrowy 
człowiek jest w stanie to zrobić. Trzeba w tym wszystkim mieć trochę 
samozaparcia – mówi Robert Surowiec. Radny zdobył także Koronę 
Maratonów Polskich. W ciągu dwóch lat trzeba uczestniczyć w pię-
ciu największych krajowych maratonach. Później przebiegł maraton  
w Dębnie. – Po tym biegu uznałem, że maratony już mnie tak nie intry-
gują i wybrałem biegi górskie, w których intensywność biegania jest tro-
chę inna – mówi radny. Na swoim koncie ma już kilka biegów górskich, 
w ubiegłym roku ukończył trwający 24 godziny ultramaraton „Leśna 
Doba”, pokonując życiowy dystans 100 kilometrów. 

Pytany o niespełnione biegowe marzenie, przyznaje, że wiele jest ta-
kich, o których po cichu myśli. Jako pierwszy wymienia „Bieg Rzeźni-
ka”, organizowany w Bieszczadach na dystansie 70 km. W przyszłym 

roku planuje przebiec kolejne 71 km po Karkonoskim Parku Narodo-
wym. Dlaczego biega? - Na początku to była walka z wagą, później to 
była walka ze sobą, teraz to jest coś, co przyjemnie uzależnia – mówi 
Robert Surowiec.

Radny od kilku lat jest wiceprezesem szpitala. – Czuję ogromną odpo-
wiedzialność, jaka na mnie spoczywa; kieruję firmą, która każdego roku 
ma ponad 300-milionowy budżet i zatrudnia ponad dwa tysiące osób. 
No i najważniejsze; my tu ratujemy ludzkie życie i zdrowie. Nie wolno 
nam nawet przez chwilę zapomnieć, że ludzi sprowadza do nas ich ból  
i cierpienie – mówi radny.

W Radzie Miasta zasiada od trzynastu lat, dwukrotnie był jej przewod-
niczącym. - To jest miłe, mieszkańcy doceniają to, że jestem człowiekiem 
zaangażowanym. Lubię pracować, lubię pomagać, jestem aktywny. Te-
raz zmieniły się formy komunikacji, kiedyś dyżur był raz w miesiącu, 
wtedy bardzo mało mieszkańców przychodziło na spotkania z radnymi, 
teraz wiele rozmów i dyskusji dzieje się w mediach społecznościowych – 
mówi Robert Surowiec.

Radny przyznaje, że czuje się człowiekiem spełnionym. – W Gorzowie 
jest mi dobrze, mam od 26 lat tę samą żonę, trójkę dzieci, jestem za-
dowolony z tego co posiadam. Jestem szczęśliwym człowiekiem – mówi 
Robert Surowiec.

Maratończyk w Radzie Miasta
Robert Surowiec to maratończyk, zdobywca Korony Maratonów Polskich. Wieloletni miejski radny, dwukrotny 
przewodniczący Rady Miasta. Z wykształcenia ekonomista, absolwent zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 
a także studiów MBA. Pochodzi z małej lubuskiej miejscowości Chociszewo; do Gorzowa przyjechał pod koniec 
lat 80. Chciał być lekarzem, jednak nie dostał się na medycynę. Historia zatoczyła koło i od kilku lat jest wicepre-
zesem … szpitala. Największą pasją radnego jest bieganie.

Decyzje radnych
 19 grudnia radni przyjęli budżet Gorzowa Wielkopolskiego. 

Wydatki miasta w 2020 roku oszacowano na rekordowe ponad 
1,1 mld zł, z czego 373 mln zł na inwestycje. Dochody mają 
wynieść prawie 956 mln zł, a deficyt 153 mln zł.

 Przyjęto poprawkę, zgłoszoną przez radnych klubu Gorzów 
Plus i Koalicji Obywatelskiej, umożliwiającą finansowanie pro-
gramu leczenia bezpłodności metodą in vitro.

 Technikum nr 8 przy ulicy Śląskiej, czyli popularny „So-
bieski”, zniknie z edukacyjnej mapy Gorzowa. Uczniowie 
zostaną przeniesieni do Zespołu Szkół Gastronomicznych.

 Radni zdecydowali, że najemcy lokali komunalnych będą 
mogli odkupić je od miasta, ale bez bonifikaty, za cenę ryn-
kową,
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II LO świętuje
W roku 2020 II LO - dawne liceum nr 19, będzie 
świętować 70-lecie powstania. 
W jubileuszowym roku zaplanowano wiele imprez. Głównymi 
wydarzeniami będą: Zjazd absolwentów - piknik 7 dekad,  z po-
tańcówką pod chmurką (13 czerwca) oraz Gala jubileuszowa (16 
października). Zapisy na zjazd już trwają, informacje na temat 
kart zgłoszeniowych można uzyskać na stronie szkoły w zakładce 
„70-lecie”, na facebooku oraz w sekretariacie szkoły. 

Wydarzeniem inaugurującym jubileusz będzie koncert w Teatrze 
im.  Juliusza Osterwy w Gorzowie 17 stycznia 2020 r. (o godz. 
18.00), w którym wystąpią utalentowani absolwenci z siedmiu de-
kad istnienia szkoły. Bilety - cegiełki już można nabyć w sekreta-
riacie szkoły.

Stypendia ZREMB-u 
dla uczniów Mechanika

Powstał program, dzięki któremu najzdolniejsi 
uczniowie gorzowskiego Zespołu Szkół Mecha-
nicznych będą otrzymywać stypendia, ufundowa-
ne przez Holding ZREMB.
Paweł Matuszak i Maksymilian Tarnawski będą otrzymywali fi-
nansowe wsparcie do końca nauki w Mechaniku, a po jej zakoń-
czeniu mają zagwarantowaną pracę w ZREMBie.

Renata Pliżga, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, wyra-
ziła uznanie dla podejmowanej współpracy. Stypendystom życzy-
ła dalszych sukcesów. Dyrektor ZSM Piotr Kruk przypomniał, że 
przygoda stypendystów miała swój początek podczas jednej z wi-
zyt studyjnych, organizowanych w ramach projektu „Zawodowcy 
w Gorzowie”.

Skorzystaj z asystenta osobistego osoby 
niepełnosprawnej

W Gorzowie rusza kolejny rządowy program adresowany do osób z niepełnosprawnościami 
- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”. Dedykowany jest on miesz-
kańcom Gorzowa Wielkopolskiego – pełnoletnim osobom niepełnosprawnym, posiadają-
cym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie 
równoważne. Zadanie realizowane będzie od stycznia 2020 r. Od teraz codzienne czynności  
i uczestniczenie w życiu społecznym będzie dla beneficjentów zadania dużo łatwiejsze. 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:
• wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczest-

nika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe 
i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabili-
tacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytu-
cje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/
sportowe itp.);

• wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia 
terapeutyczne;

• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika pro-
gramu przy ich realizacji;

• załatwianiu spraw urzędowych;
• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organiza-

cjami;
• korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie 

sztuki, wystawy itp.).

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika pro-
gramu wynosi nie więcej 30 godzin miesięcznie. Aby skorzystać 
z programu wystarczy wypełnić „Kartę zgłoszenia do Programu 
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i złożyć ją w Kancelarii 
Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikor-
skiego 3-4. Do wglądu potrzebne jest również aktualne orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności. Usługi świadczone będą bez ko-
nieczności uzyskania decyzji administracyjnej. 

W czasie korzystania przez uczestników programu z usług asy-
stenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjali-
styczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej, a  także usługi, o których 
mowa w Programach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
pn.  „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób 
niepełnosprawnych”.

Dominika Ślązak / Wydział Spraw Społecznych
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Budżet Obywatelski to coroczny proces, w którym mieszkańcy 
dyskutują i decydują, na co należy wydać część środków z budżetu 
miasta. Przed nami nowa edycja, zatem zachęcamy do zgłaszania 
pomysłów, które mogą zmienić najbliższą okolicę.
Pomysły mieszkańców można zgłaszać od 1 lutego do 1 marca 2020 r. Pozytywnie zwe-
ryfikowane projekty zostaną poddane dyskusji na spotkaniach rejonowych, spotkaniu 
oświatowym i ogólnomiejskim, a następnie poddane pod głosowanie - sieciowane  
w pakiety, które pozwolą w pełni wykorzystać pulę środków przeznaczoną na poszcze-
gólne kategorie lub jako pojedyncze projekty, które będą ze sobą konkurować. Zwycię-
skie pomysły zostaną zrealizowane w 2021 roku.

Do realizacji można zgłosić projekty twarde, np. remont, budowę lub projekty miękkie, 
np. wydarzenia kulturalne, społeczne, sportowe. Zadania można zgłosić w kategoriach 
rejonowych, ogólnomiejskiej lub oświatowej. 

Informacje o szczegółowym podziale, wysokości środków przeznaczonych na poszcze-
gólne kategorie oraz cennik miejski będą dostępne na stronie gorzow.pl w zakładce 
Dialog Społeczny. 

Klaudia Jodłowska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Nasz olimpijczyk w osadzie 
stulecia PZTW

Podczas gali z okazji 100-lecia Polskiego Związku Towarzystw 
Wioślarskich została wybrana osada stulecia PZTW.

Tytuł trafił do Roberta Sycza i mieszkańca naszego 
miasta Tomasza Kucharskiego, dwukrotnych mi-
strzów olimpijskich w dwójce podwójnej wagi lekkiej.

Uroczystość w warszawskich Łazienkach Królewskich 
rozpoczęła się od wykładu Michała Jelińskiego, także 
gorzowianina, złotego medalisty igrzysk olimpijskich 
w Pekinie. Tematem przemowy było pogodzenie cho-
roby - w tym przypadku cukrzycy - z wyczynowym 
uprawianiem sportu.

Wyróżnieni nominacjami do tytułu „osada stulecia 
PZTW” zostali także: Natalia Madaj-Smolińska i Mag-

dalena Fularczyk-Kozłowska (dwójka podwójna) oraz Adam Korol, Marek Kolbowicz, 
Michał Jeliński i Konrad Wasielewski (czwórka podwójna).

Tomasz Kucharski to najbardziej utytułowany gorzowski sportowiec. Reprezentant KS 
AZS-AWF Gorzów Wielkopolski. Dwukrotny mistrz olimpijski z Sydney 2000 r. i Aten 
2004 r. w wioślarskiej kategorii dwójek podwójnych wagi lekkiej razem z Robertem Sy-
czem. 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 (2001, 2002 i 2003 r.). Wielokrotny 
medalista Mistrzostw Polski. Poseł na Sejm RP VIII kadencji. Dwukrotnie wybrany do 
dziesiątki najlepszych polskich sportowców „Przeglądu Sportowego”.

Miasto w Twoich rękach
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Gorzów w bożonarodzeniowym wydaniu
Mimo braku śniegu,  atmosfera przygotowań do Bożego Narodzenia była gorąca. Jak co roku miasto spo-
wiła magia świątecznego nastroju. Przedstawiamy Państwu Gorzów w świątecznym obiektywie. 
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Jarmark bożonarodzeniowy

 Wigilia dla pionierów miasta, Dzieci Wojny i wolontariuszy 

Życzenia dla mieszkańców miasta

Wigilia Kultur i Narodów

Betlejemskie Światełko Pokoju

nr 1 / 25018 styczeń 2020



Fo
t. 

Łu
ka

sz
 K

ul
cz

yń
sk

i
Fo

t. 
B

ar
tł

om
ie

j N
ow

os
ie

ls
ki

Fo
t. 

B
ar

tł
om

ie
j N

ow
os

ie
ls

ki
Fo

t. 
B

ar
tł

om
ie

j N
ow

os
ie

ls
ki

Fo
t. 

B
ar

tł
om

ie
j N

ow
os

ie
ls

ki
Fo

t. 
B

ar
tł

om
ie

j N
ow

os
ie

ls
ki

Fo
t. 

B
ar

tł
om

ie
j N

ow
os

ie
ls

ki

Wiceprezydent Małgorzata Domagała na otwarciu pracowni LEGO

Gorzowski Bieg Gwiazdkowy

Wigilia Sybiraków

Gotowanie „Barszczu po gorzowsku”

„Dzieci dzieciom” na Mikołajki

„Dzieci dzieciom” na Mikołajki

Koncert Zakopower Kolędowo

Miejski opłatek
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