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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,

Luty to miesiąc wyjątkowy. Z jednej strony wciąż zima - dni 
jeszcze krótkie i bardzo chłodne wieczory, ale już coraz bli-
żej do wiosny. My także budzimy się do życia, szukamy dla 
siebie nowych wyzwań i aktywności. Odpowiadamy na tę 
potrzebę ogłaszając, jak co roku w lutym, nabór wniosków 
do Budżetu Obywatelskiego 2021. Już teraz warto pomy-
śleć o przyszłości i swoim najbliższym otoczeniu. 

Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 
właśnie są po to, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby na-
szych mieszkańców. Cieszę się, że od lat spełniamy to zada-
nie na najwyższym poziomie i co roku zabezpieczamy w BO 
coraz większe sumy na jego realizację. Ale najważniejszym 
dla mnie, jako prezydenta Gorzowa, jest fakt, że projekty są 
zgłaszane coraz chętniej i śmielej - ciekawe, nowatorskie i 
odważne. To świadczy o coraz większej świadomości miesz-
kańców, którzy tworzą wspólnotę miasta - naszego miejsca 
na Ziemi. Zachęcam, by ponownie skorzystać z szansy na 
zmianę swojego najbliższego otoczenia. 

Dokładamy wszelkich starań, aby całe miasto zmieniało 
się na lepsze. I choć to droga trudna, wciąż bardzo liczę na 
Państwa wyrozumiałość i cierpliwość. Pierwsze zwiastuny 
zmian już są. Oddajemy mieszkańcom kolejne drogi, ścieżki 
spacerowe, rowerowe trasy, parki i skwery. Wraz z począt-
kiem roku ruszyły kolejne remonty i oczekiwane inwestycje. 
To wszystko, aby w Gorzowie mieszkało się jeszcze lepiej.

Z wyrazami szacunku

Jacek Wójcicki
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Z miłości do miasta, z miłości do siebie, innych lub z miłości po prostu… 
Każdy powód jest dobry, by w Gorzowie pobić rekord Polski. A okazja  
nieprzypadkowa, bo próbę pobicia rekordu podejmiemy w Walentynki. 
Tego dnia zapraszamy na Stary Rynek. Razem stworzymy największe „Serce dla Gorzowa”. 
Będzie to happening fotograficzny, którego celem jest pobicie rekordu Polski w największej 
iluminacji z ludzi. 

Chodzi o to, by tuż po zmroku, w piątek 14 lutego, w jednym miejscu, tj. na Starym Rynku, 
niedaleko fontanny Pauckscha, zrobić za pomocą drona zdjęcie wielkiego serca. Ważne, by 
to serce tworzyli mieszkańcy ze świecącymi latarkami, telefonami i wszelkimi świecącymi 
gadżetami, trzymanymi w dłoni.

Żeby pobić rekord Polski, świecące serce musi stworzyć co najmniej 100 osób. Liczymy na 
Was! Zaczynamy o godzinie 17.00. Dla pierwszych osób i par, które zgłoszą się do punktu 
promocji Miasta na Starym Rynku, przygotowaliśmy upominki. 

Oficjalnym partnerem Miasta Gorzowa podczas realizacji przedsięwzięcia jest Biuro Re-
kordów - jedyna w całej Polsce firma zajmująca się certyfikowaniem Rekordów Polski  
i pomocą w ustanawianiu rekordów Guinnessa. 

Walentynkowy happening fotograficzny przygotowujemy przy wsparciu partnerów: Pie-
karni „Bagietka” oraz kwiaciarni „Bukieteria”. Pierwszy przygotuje dla uczestników słodkie 
przekąski, drugi dwadzieścia bukietów dla par, które wezmą udział w quizie i na miejscu 
wydarzenia poprawnie odpowiedzą na pytania. 

Stwórzmy wspólnie wielkie świecące serce
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Ferie w mieście
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Tegoroczne ferie w województwie lubuskim rozpoczęły 
się 27 stycznia i potrwają do 9 lutego. Dla dzieci i mło-
dzieży spędzających ten wolny czas w mieście nie ma 
miejsca na nudę, przewidziano bowiem wiele atrakcji. 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi 
bezpłatne zajęcia w swoich filiach. Teatr im. Juliusza 
Osterwy zaprasza na spektakl „Pinokio”, natomiast Fil-
harmonia Gorzowska proponuje warsztaty dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych pn.„Zaplątani w dźwięki”. Trwają 
także Sportowe Ferie na Słowiance, „Ferie na zielono” 
na Polu Golfowym Zawarcie, które zaprasza na darmo-
wą naukę gry w golfa oraz „półkolonie” w Muzeum Lu-
buskim. 

Grześ, Marysia i Kacper na lodowisku 
„CSR Słowianka”

Ferie w Muzeum Lubuskim.
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Jak ocenia Pani 
pierwszy rok 
w gorzowskim 
ratuszu?

To był czas bez 
okresu próbne-
go, od razu na 
głęboką wodę. 
Do rozwiązania 
wiele trudnych, 
n i e r o z w i ą z a -
nych wcześniej 

spraw. Wiele też nowych wyzwań. Przeprowadziliśmy 
reformę szkolnictwa. W naszym mieście szczególnie 
trudną, bo likwidacja gimnazjów i kumulacja roczników 
połączone były z reorganizacją szkół, przygotowaniem 
do tworzenia Kwartału Kultury. Rozpoczęliśmy trud-
ny proces przebudowy polityki mieszkaniowej miasta. 
Polityka mieszkaniowa wymaga racjonalizacji, z jednej 
strony - dając mieszkańcom lepszy dostęp do zasobu 
mieszkaniowego miasta, a z drugiej - większą dbałość 
o remonty i egzekwowanie należności. Rozpoczęliśmy 
budowę Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, re-
mont Szkoły Podstawowej nr 20. Rozpoczynamy budo-
wę stadionu lekkoatletycznego. Dzięki dobrym relacjom 
z Urzędem Marszałkowskim rozbudowywaliśmy od-
działy przedszkolne. Tworzymy kluby seniora, wspiera-
my projekt Złota Rączka. Popchnęliśmy do przodu wiele 
ważnych dla mieszkańców spraw.

W jaki sposób udało się wprowadzić w mieście zmiany 
wynikające z reformy oświaty, plany związane z reor-
ganizacją szkół wywoływały wiele emocji. Czy możemy 
powiedzieć, że miasto „oswoiło” reformę?

Te zmiany odbywały się w atmosferze napięcia, ale 
większość konfliktów już wygasła. Reforma była trudna, 
bo likwidacja gimnazjów i kumulacja roczników zbiegły 
się w czasie z reorganizacją szkół. Ale byliśmy dobrze 
przygotowani. Ludzie w gorzowskiej oświacie - od szkół 
po wydział edukacji - to ludzie otwarci, nastawieni na 
rozwiązywanie problemów. Choć w sprawach edukacji 
i oświaty problemów jest wiele, to staramy się działać 
konstruktywnie, współpracować. Myślę, że postępując 
odpowiedzialnie i konsekwentnie zasłużyliśmy na za-
ufanie środowiska pedagogicznego, uczniów i rodziców.

Czy miasto planuje wprowadzić szczepienia ochronne 
jako kryterium pierwszeństwa przy naborze do miej-
skich żłobków?

W tej sprawie, z jednej strony, weryfikujemy społeczne 
nastroje. Do końca miesiąca w żłobkach rodzice mogą 
wypełnić ankietę, by odpowiedzieć - czy chcą, żeby 
szczepienia ochronne były premiowane przy naborze. 

Z drugiej strony, analizujemy sytuację społeczną w kra-
ju, sprawdzamy w jakim kierunku idą rozwiązania praw-
ne w tej sprawie. Sytuacja prawna się klaruje, a decyzję 
podejmiemy po przeanalizowaniu ankiet. Wtedy przed-
stawimy mieszkańcom i radnym naszą propozycję. To 
się stanie w przeciągu miesiąca.

Jesteśmy w przededniu przyznania stypendiów arty-
stycznych, na ile są one ważne dla rozwoju lokalnej 
kultury?

Są bardzo ważne. Bo stanowią materialne wsparcie, ale 
przede wszystkim są motywujące dla twórców i arty-
stów. Doceniają tych, którzy mają talent, pasję i chęć 
do działania. Ci ludzie tworzą klimat miasta, tworzą jego 
aspiracje i warto ich doceniać. Będziemy ich wspierać.

Gorzów ma wysoko wykwalifikowanych zawodników 
osiągających duże sukcesy, w jaki sposób miasto sty-
muluje rozwój sportu?

To się odbywa na wiele sposobów. Zasadnicze koszty 
utrzymania większości klubów sportowych ponoszone 
są przez miasto. Miasto utrzymuje infrastrukturę spor-
tową, kadrę trenerską, zawodnikom przyznaje sportowe 
stypendia. 

Gorzów ma wielu wspaniałych sportowców odnoszą-
cych międzynarodowe i krajowe sukcesy. Widać to 
choćby po przyznawanych przez prezydenta miasta sty-
pendiach, z roku na rok ta pula się zwiększa. Chcemy też 
dbać o infrastrukturę. Weźmy choćby stadion lekkoatle-
tyczny. Wcześniej był on w sferze marzeń sportowców 
i niespełnionych deklaracji polityków, teraz wspólnymi 
siłami wielu osób, stadion staje się realny. Oczekiwania 
w sprawie finansowania sportu są znacznie większe od 
miejskich możliwości. Ale stopniowo urealniamy system 
wsparcia, doceniamy sport, nadajemy mu odpowiednią 
rangę, choćby tworząc wydział sportu, po to by lepiej 
analizował sprawy sportowe, wspierał kluby i zawodni-
ków.  

Walczymy o źródła zewnętrznego finansowania, zabie-
gamy o każdą złotówkę, która może sport wspierać. No 
i chyba przynosimy trochę szczęścia sportowi. Mówię 
to, będąc pod wrażeniem sukcesów Bartosza Zmarzlika, 
Karoliny Naji, Anny Pawłowskiej, Julii Olszewskiej, Olgi 
Michałkiewicz czy wicemistrzostwa Polski koszykarek. 
A jeszcze do tego Tomasz Kucharski i Robert Sycz zo-
stali osadą stulecia. Cieszymy się z tego, jesteśmy dum-
ni z naszych sportowców. Zarówno z mistrzów świata, 
Europy i kraju, jaki i z tych, którzy rozwijają swój ta-
lent w naszym mieście i będą dawać powody do dumy 
w przyszłości.

Rozmawiała: Karolina Machnicka

To był czas bez okresu próbnego 
Minął rok od kiedy Małgorzata Domagała objęła stanowisko wiceprezydenta ds. społecz-
nych. - Reforma była trudna, bo likwidacja gimnazjów i kumulacja roczników zbiegły się w cza-
sie z reorganizacją szkół. Ale byliśmy dobrze przygotowani. Ludzie w gorzowskiej oświacie - od 
szkół po wydział edukacji - to ludzie otwarci, nastawieni na rozwiązywanie problemów – mówi 
wiceprezydent. 
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We wrześniu 2019 r. uczniowie zaangażowali się w upowszechnienie informacji o projekcie, a także pracowali nad 
logo projektu. W październiku  powstał szkolny kącik Erasmus+, w którym znalazły się informacje o krajach i szkołach 

partnerskich, ręcznie malowane, a także tworzone graficznie plaka-
ty o projekcie. Powstała także płyta z tradycyjnymi polskimi utwo-
rami. Uczniowie sami zaproponowali repertuar, spędzili mnóstwo 
czasu na próbach, żeby ostatecznie przy zaangażowaniu wielu en-
tuzjastów mogło powstać dziewięć wspaniałych nagrań. Podkład do 
wykonanych utworów również został stworzony przez utalentowaną 
młodzież z I LO. Część piosenek wykonali sami uczestnicy projektu, 
do części zaproszono rozśpiewanych uczniów z całej szkoły, którzy 
w czasie kilkugodzinnych warsztatów muzycznych opracowali i na-
grali takie ludowe utwory jak „Przybyli ułani pod okienko”, „Szła dzie-
weczka do laseczka” i „Dwa serduszka”. 

W ostatnim tygodniu lutego br.  młodzież z I LO przyjmie kolegów 
i koleżanki z krajów partnerskich w swoich domach. W czasie tej wi-
zyty  będą wyświetlane filmy, prezentacje, folklor, rękodzieło, sport, 
a nawet kulinaria. Ciekawe warsztaty wszystkich wzbogacą o nową 
wiedzę, umiejętności i będą okazją do wspólnej zabawy.

Poznajmy się – Erasmus+ w I LO
I LO od września 2019 r.  realizuje międzynarodowy  projekt pod tytułem: „Re-
cognize yourself in he or she who are not like you and me” („Rozpoznaj siebie 
w nim lub niej, którzy różnią się od ciebie ode mnie”) w ramach programu Erasmus +. Oprócz 
gorzowskiego liceum w programie udział biorą szkoły z Portugalii, Rumunii, Turcji i Włoch. 
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Gorzowska Stefania  
do przytulania
To będzie związek na całe życie - Stefania zjednoczy społeczność 
gorzowskich maluchów. Od 1 stycznia 2020 roku każde dziecko 
urodzone w gorzowskim szpitalu otrzymuje upominek w postaci zabawki sensorycznej w 
kształcie gorzowskiej Stefanii. Nosorożce trafiły już do około 130 maluchów. To wspólna 
inicjatywa i pomysł Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego i Urzędu Miasta na 
powitanie dzieci na świecie oraz na promocję miasta. 
- Nasza wspólna zabawka ma wiele matek, a te - co spraw-
dziliśmy wcześniej, są uwielbiane przez wszystkie dzieci. 
Mamy nadzieję, że nasze Stefanie dadzą wiele radości  no-
wym obywatelom naszego miasta – powiedział prezydent 
Jacek Wójcicki.

Stefania to jeden z promocyjnych symboli Gorzowa od cza-
su, gdy pracującym przy budowie gorzowskiego odcinka 
trasy ekspresowej S3 archeologom udało się odkryć nie-
mal w całości szkielet prehistorycznego nosorożca Stepha-
norhinus kirchbergensis, który żył na terenach Gorzowa 
ponad 120 tysięcy lat temu.
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Rekrutacja do 
przedszkoli 
Nabór wniosków o przyjęcie do miejskich 
przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 
rozpocznie się 2 marca br. Przygotowano 
ponad 800 miejsc. Dokładna liczba będzie 
znana po zebraniu kart od rodziców obec-
nych przedszkolaków. 
Do 12 lutego br. rodzice dzieci aktualnie uczęszczają-
cych do przedszkoli będą mogli składać pisemne dekla-
racje o woli kontynuacji edukacji przedszkolnej. Nabór 
wniosków na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 2 
marca br. Do 13 marca rodzice mają czas na dokona-
nie niezbędnych formalności, aby wziąć udział w tego-
rocznej rekrutacji. Listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 8 kwietnia 
2020 r. do godz. 12.00. Nabór uzupełniający potrwa od 
29 maja do 3 czerwca br.

Dla dzieci trzyletnich, urodzonych w 2017 r., do nabo-
ru przygotowano ponad 800 miejsc. Dokładna liczba 
będzie znana po zebraniu kart od rodziców obecnych 
przedszkolaków. Miejsca dla dzieci pięcioletnich i sze-

Przy Przedszkolu Miejskim nr 2 powstał nowy Punkt Przedszkolny. Oddział mieści się przy 
ul. Mieszka I 50. Do placówki uczęszczać będzie 25 dzieci. Będą to trzy i czterolatki. Miej-
sce jest już odpowiednio wyposażone, przedszkolaki zaczną swoją przygodę w nowym 
miejscu od 3 lutego br.
Wydział Edukacji otrzymał dofinansowanie (ponad 443 tys. zł)  na tworzenie dodatkowych miejsc (projekt „Qulinarne 
przedszkolaki” z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 
2020, jego wartość to 521 983,50 zł). Dzięki niemu 50 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz 25 dzieci z Punktu 
Przedszkolnego skorzysta z dodatkowych zajęć, a pięciu nauczycieli z dodatkowych szkoleń.

„Qulinarne przedszkolaki” 
– nowy punkt przedszkolny

ścioletnich przygotowano w szkołach podstawowych nr 
1, 6, 16 i 20. 

W Miejskich Przedszkolach Integracyjnych nr: 9, 14 
i 27, zatrudniających specjalistów, do oddziału przed-
szkolnego przyjmowane są również dzieci posiadające 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przed-
szkolu integracyjnym.

Do Przedszkola Miejskiego nr 23 i 33 przyjmowane są 
również dzieci na dietach, pod warunkiem przedsta-
wienia przez rodziców odpowiedniej dokumentacji me-
dycznej. Do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 
9 przyjmowane są również dzieci z cukrzycą, pod wa-
runkiem przedstawienia przez rodziców odpowiedniej 
dokumentacji medycznej.
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Co jest największą siłą szkoły?

Najważniejszy zawsze jest człowiek. Wszystkie sukcesy, 
które odnosimy, zawdzięczamy przede wszystkim lu-
dziom. Nie tylko tym, którzy pracują na co dzień, ale też 
tym, którzy pracowali wcześniej, którzy stworzyli markę 
tej szkoły, zadbali o jej pozycję w środowisku i dzięki 
temu teraz my możemy patrzeć w przyszłość, w kontek-
ście sukcesów. Mamy bazę, pozycję i możemy ją teraz 
rozwijać. To są nauczyciele, oczywiście uczniowie, któ-
rzy chodzą do naszej szkoły, absolwenci, ale też rodzice 
i nasze władze, zarówno samorządowe, jak i oświatowe, 
które wspierają szkołę w rozwoju.

Co jest tajemnicą sukcesu II LO?

Baza, ludzie i pomysł na to, jak to wszystko poukła-
dać. Współpracujemy ze sobą na zasadach, w których 
wspólnie wyznaczamy cele. Nie narzucamy ich, wy-
pracowujemy w postaci pewnego dialogu, rozmowy, 
uwzględniając wszystkie pomysły. Słuchamy i wspie-
ramy nawzajem, pomagamy w tym co chcemy robić 
i staramy się, żeby nikt nie był i nie czuł się sam, aby 
zawsze mógł liczyć na wsparcie wewnątrz. Myślę, że to 
jest bardzo ważne, żeby stworzyć taką bezpieczną prze-
strzeń do pracy, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.  
I druga bardzo ważna rzecz; w pedagogice, szczególnie 
w pracy z uczniem, każdy musi mieć prawo do błędu 
i ten błąd nie musi się wiązać z przekreśleniem jego 
szans, z zamknięciem jakiejś ścieżki. Ten błąd jest tym 
co rozwija, co pomaga w pokonywaniu kolejnych prze-
szkód, bo jeśli wiem, że mam taki margines i mogę się 
potknąć, to znaczy, że śmiało podejmuję wyzwania,  
a nie z obawą, że jak się potknę, to już nie wstanę.

Czym II LO różni się od innych szkół?

To przede wszystkim system. Pracujemy w trybie tryme-
stralnym, a nie semestralnym. W II LO wszyscy nauczy-
ciele i uczniowie pracują w tych samych godzinach, czyli 
od godziny ósmej do czternastej trzydzieści. Ten czas 
jest tak uregulowany, że codziennie pracujemy w tym 
samym rytmie, uczeń ma te same przedmioty, o tych 
samych godzinach. Drugie to budynek i tradycja, która 
się z tym wiąże. To już ponad sto lat oświaty na Przemy-
słowej, a siedemdziesiąt w postaci II LO. Tradycje edu-
kacyjne są w tych murach bardzo mocno zakorzenione. 

Co idzie w ślad z tryum-
fem II LO w rankingu cza-
sopisma „Perspektywy”? 
Poza docenieniem przez 
obiektywną, zewnętrzną 
kapitułę, która pozwala 
spojrzeć na szkoły w Pol-
sce i porównać ze sobą, to 
jest oczywiście satysfakcja 
i przyjemność bycia w tym 
rankingu tak wysoko. Dla 
rodziców to także sygnał, 
że z zewnętrznej perspek-
tywy szkoła jest warta 
tego, żeby tutaj wysłać 
swoje dzieci i te dzieci mogą później odnosić sukcesy, 
znaleźć szczęście, zrobić karierę zawodową, rozwijać 
swoje pasje. 

Kim są absolwenci II LO? 

Absolwenci II LO odnoszą sukcesy we wszystkich moż-
liwych przestrzeniach życia, dlatego, że jest to szkoła, 
która stara się wspierać wszelkie talenty i wszelkie za-
interesowania naszych uczniów. Jesteśmy dumni ze 
wszystkich absolwentów. Ważne, żeby to były osoby, 
które czują się spełnione i mają poczucie, że szkoła im  
w jakimś sensie pomogła. 

W tym roku szkoła świętuje jubileusz. Dlaczego 70-le-
cie jest tak ważne? 

W naszym regionie 70-lecie to jest prawie cała histo-
ria polskiej oświaty, bo najstarsze szkoły mają raptem 
75 lat, niewiele więcej. Jest to coś, co dla nas jako dla 
szkoły, jest powodem do dumy, ale także świetną formą 
pracy wychowawczej dla naszych obecnych uczniów. 
Odwoływanie się do tego co się wydarzyło w ciągu 
tych 70 lat, przypominanie tych zakrętów historii, jest 
doskonałą lekcją wiedzy o społeczeństwie, historii czy 
wychowania patriotycznego dla obecnych uczniów.  
W naszej szkole historia odgrywa dużą rolę w kreowa-
niu przyszłości. Staramy się łączyć przeszłość z przy-
szłością, w związku z tym nie odcinamy korzeni, poka-
zujemy skąd jesteśmy. 

Rozmawiała: Karolina Machnicka

Wyjątkowy rok dla II LO
Rok 2020 jest wyjątkowy dla II Liceum Ogólnokształcącego. 
Szkoła świętuje jubileusz siedemdziesięciolecia, a w tegorocznym 
rankingu czasopisma „Perspektywy” została uznana za najlepszą  
w województwie i 48. w kraju.
- Każdy musi mieć prawo do błędu i ten błąd nie musi się wiązać z prze-
kreśleniem jego szans, z zamknięciem jakiejś ścieżki. Ten błąd jest tym 
co rozwija, co pomaga w pokonywaniu kolejnych przeszkód, bo jeśli 
wiem, że mam taki margines i mogę się potknąć, to znaczy, że śmiało 

podejmuję wyzwania, a nie z obawą, że jak się potknę, to już nie wstanę – mówi Tomasz Pluta, 
dyrektor II LO.
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Odkryj Gorzów!  
– to czego nie widać
To miejsce nieoczywiste z całkiem oczywi-
stą sztuką miasta. Kilkanaście wielkoforma-
towych murali ukrywa się w Gorzowie pod 
mostem Lubuskim. To oblicza ludzi znanych 
i całkiem anonimowych lub zupełnie wymy-
ślonych.  Autor, autorzy, malarze -  nieznani, 
nieujawnieni, bezimienni. Niemniej na za-
wsze „namalowani” w historii Gorzowa.
Miejscem dla miejskiej sztuki stały się filary wybudowane-
go w latach 90. ubiegłego wieku mostu Lubuskiego. Archi-
tektura „spodu” natchnęła twórców street artu do pozosta-
wienia kilkunastu rysunków. 

Jak i gdzie ich szukać? Polecamy spacer wzdłuż ul. Wał 
Okrężny i dalej za willą Hermanna Pauckscha - pod sklepie-
niem mostu, na filarach, znajdziemy pierwsze rysunki, idąc 
dalej wzdłuż mostu, kolejne. 

Warto zabrać ze sobą aparat, bo miejsce ma wyjątkowe wa-
lory fotograficzne. Polecamy! Idealne na zimowe spacery.
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Trwają prace rozbiórkowe na zewnątrz 
i w budynkach po szpitalu miejskim przy 
ulicy Warszawskiej. Niebawem powstanie 
tutaj nowoczesne centrum kształcenia za-
wodowego.
W kompleksie przy ulicy Warszawskiej, gdzie ma po-
wstać Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, trwają 
wyburzenia, w budynkach skuwane są tynki i posadzki. 
Zburzony został łącznik od strony ul. Szpitalnej. Zakoń-
czyło się porządkowanie terenu zewnętrznego, zabez-
pieczono rosnące tam drzewa.

W ramach inwestycji przewidziano przebudowę ist-
niejącego zespołu budynków, budowę hali sportowej, 
warsztatów, a także zagospodarowanie terenu. W skład 
CEZiBu wejdą m.in.: Zespół Szkół Budowlanych i Samo-
chodowych, Zespół Szkół Mechanicznych oraz Centrum 
Kształcenia Zawodowego. Zadanie jest współfinanso-
wanie ze środków unijnych.

Ruszyła budowa CEZiBu

nr 2 / 25112 luty 2020



Śląska w remoncie
Prace na ulicy Śląskiej zmierzają ku końcowi. Wykonano już przebu-
dowę konstrukcji jezdni, ułożono warstwę wiążącą na całym odcinku. 
Powstały chodniki na odcinku od ul. Wał Poprzeczny do ul. Budowlanych, a także parking na 
42 miejsca postojowe (w okolicy szkoły odzieżowej). Ukończono budowę pętli autobusowej.  
Powstał ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od pętli autobusowej do ul. Budowlanych, a także 
nowe oświetlenie (na odcinku od ul. Wał Poprzeczny do ul. Kwiatowej). Planowany termin 
zakończenia inwestycji to 25 lutego br.

Na ulicy 
Myśliborskiej 
powstaje nowe rondo
Ulica Myśliborska od strony południowej, 
na odcinku około 1 200 metrów, jest już 
poszerzona. Ruch odbywa się częściowo 
po drodze tymczasowej. Po stronie pół-
nocnej trwa budowa nowej jezdni oraz 
ronda z ul. Berlińską. 
Na odcinku od ronda Europejskiego w kierunku ul. Ber-
lińskiej powstał chodnik oraz została przygotowana 
podbudowa ścieżki rowerowej.

Od ul. Berlińskiej do zjazdu do Instytutu Hodowli i Akli-
matyzacji Roślin powstała już nowa jezdnia, z pierwszą 
warstwą asfaltu. Po wykonaniu warstwy ścieralnej ruch 
będzie odbywał się nową jezdnią, natomiast roboty 
zostaną przeniesione na drugą stronę. Powstaje kana-
lizacja deszczowa oraz zbiorniki retencyjne wód opado-
wych. 

Termin zakończenia robót planowany jest na koniec li-
stopada 2020 r. Zadanie w połowie jest finansowane 
z budżetu państwa. 
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Trwają prace na 
odcinku od ul. Dobrej 
do węzła S3
Roboty są prowadzone „połówkowo”, na 
odcinkach od ul. Dobrej do węzła S3. Od 
skrzyżowania z ul. Dobrą do al. 11 Listo-
pada zostały zakończone wszystkie prace 
i ruch odbywa się dwukierunkowo. Trwają 
prace wykończeniowe – nasadzenia ziele-
ni, prace brukarskie, montaż oznakowania. 
Na odcinku od skrzyżowania z ul. Dobrą w stronę 
S3 trwają prace rozbiórkowe, wykonywane są podbu-
dowy oraz kanalizacja deszczowa. Trwają roboty wy-
kończeniowe i brukarskie. 

Wstrzymano roboty budowlane przy kościele, w związ-
ku z odkryciem pochówków. Zakończono już prace 
wykopaliskowe na wstrzymanym odcinku i wykonaw-
ca oczekuje na decyzję Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, zezwalającą na kontynuację prac.

Powstał już obiekt mostowy w stanie surowym. Wyko-
nano mury oporowe dla ścieżki rowerowej przy Zatorzu 
oraz przy mleczarni, trwa wykonanie takich murów na 
ul. Żeglarskiej. 
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Decyzje radnych
Podczas sesji Rady Miasta 29 lutego 2020 r. radni 
zdecydowali o włączeniu wszystkich ósmych klas 
Technikum nr 8 do Zespołu Szkół Gastronomicz-
nych.

Podjęto także decyzję o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta dla obszaru położonego w rejonie 
ul. Mironickiej.

Pytany o to, co jest najlepsze w jeździe motocyklem, 
Jacek Sterżeń mówi o wolności.  - To jest ta wolność, 
która gdzieś tam ciągnie. Myślę, że jak ktoś raz ją poczuł 
i połknął bakcyla, to jest to coś, co do końca życia z nim 
pozostaje – mówi radny.  - Gorzów jest cudownie położo-
ny, wokół mamy jeziora i dużo lasów, jest wiele ciekawych 
miejsc za miastem, które można odwiedzić na dwóch kół-
kach – dodaje. 

Zawodowo od lat związany z branżą motoryzacyjną. To 
pasja, która rodziła się podczas dorastania. – Wiele lat 
temu z tatą, który także miał zamiłowanie do motoryzacji, 
jeździłem na giełdę samochodową. Jako młody chłopiec 
cieszyłem się swoją pierwszą motorynką. Kiedy coś się ze-
psuło, trzeba było usiąść i naprawiać, a w czasach, kiedy 
nie było jeszcze zbyt dostępnych części, należało majstro-
wać i więcej czasu spędzić w garażu, żeby móc się cieszyć 
naprawionym sprzętem – mówi radny.

Pasję do motocykli wykorzystał do pomocy drugiemu 
człowiekowi. Od kilku lat jest organizatorem rozpoczę-
cia i zakończenia sezonu motocyklowego w Gorzowie.  
Zaczęło się od kilku spotkań w kameralnym gronie pa-
sjonatów motocykli na przywitanie wiosny. To był impuls 
do rozszerzenia formuły i stworzenia cyklicznej imprezy, 
rozpoczynającej i kończącej sezon motocyklowy, która 
dziś odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta, 
przy wsparciu Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji, 
a także Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. 

Do tej pory odbyło się siedem edycji, czyli czternaście 
parad. – To przypadek, że ta impreza się tak rozrosła, ale 
dzisiaj jesteśmy rozpoznawalni w całej Polsce, bo w każdej 
paradzie bierze udział nawet dwa tysiące motocyklistów – 
mówi radny. 

Na początku impreza miała przypominać, że rozpoczął 
się czas, gdy na drogach można spotkać jednoślady. 
- Teraz to już przestaje być aktualne; przy obecnej aurze 
wielu motocyklistów jeździ cały rok, a sam motocykl stał 
się bardziej dostępny i jest nas coraz więcej – mówi Jacek 
Sterżeń. 

Każda parada jest połączona z działalnością charyta-
tywną, głównie pomocą dzieciom. - Motocykliści już wie-
lokrotnie potrafili udowodnić, że mają wielkie serca i potra-
fią je otwierać właśnie na takich imprezach – dodaje.  

Radny chętnie jeździ w góry. Uwielbia jazdę na desce 
snowboardowej. Wspólnie z córką chętnie odkrywa ko-
lejne polskie stoki. Lubi pływać, chętnie korzysta z si-
łowni. W wolnych chwilach Jacek Sterżeń jest pilotem 
rajdowego auta, wspólnie z bratem uczestniczył w sa-
mochodowych mistrzostwach Polski.

Motocykl to wolność
Jacek Sterżeń to rodowity gorzowianin, pasjonat motoryzacji.  
W Gorzowie rozpoczyna i kończy sezon motocyklowy, gromadząc 
wokół charytatywnej idei pasjonatów jednośladów z całej Polski. 
Od roku gorzowski radny. Jak mówi, to jego drugi start w wybo-
rach samorządowych, pierwszy zakończony sukcesem. - To bardzo 
ciekawe doświadczenie i wielkie zaufanie, którym obdarowali mnie 
mieszkańcy – powiedział. Zawodowo Jacek Sterżeń jest dyrekto-
rem handlowym w jednej z gorzowskich firm. Prywatnie tata jede-
nastoletniej córki, miłośnik sportów zimowych oraz pływania.

Radny po godzinach
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W klubie są prowadzone m.in. zajęcia ruchowe, eduka-
cyjne, kulturalno - oświatowe, jak np. warsztaty ręko-
dzielnicze, zajęcia florystyczne, taneczne, gimnastyka, 
zajęcia komputerowe, wspólny śpiew. Uczestnictwo 
w poszczególnych działaniach jest dobrowolne i wynika 
z predyspozycji i potrzeb seniorów. Oni sami decydują, 
w jaki sposób chcą spędzać czas.

Uczestnicy wspólne przygotowują wybrane posiłki, 
biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez bi-
bliotekę Herberta, imprezach dla seniorów, razem spę-
dzają wolne chwile i dużo spacerują. Jest również czas 
na wspólne świętowanie urodzin i imienin, granie w gry 
planszowe, rozwiązywanie krzyżówek i zadań pamięcio-
wych. Członkowie klubu chętnie rozmawiają też o zdro-
wiu i profilaktyce, radzeniu sobie z codziennymi proble-
mami, dzielą się własnymi doświadczeniami.

Zapisy przyjmuje i szczegółowych informacji udziela 
kierowniczka klubu pani Agata – tel. 604 569 511. Klub 
mieści się w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. Z. Herberta przy ul. Sikorskiego 107.

Seniorzy mogą już odbierać Karty ICE. To 
rozwiązanie pomocne w razie wypadku 
lub zdarzenia, gdy poszkodowany jest nie-
przytomny, a służby ratunkowe nie wie-
dzą, kogo powinni powiadomić.
W takiej sytuacji warto mieć przy sobie kartę z informa-
cjami, które mogą ułatwić pracę ratownikom, a jej posia-
daczowi uratować życie. 

Na karcie oprócz danych posiadacza (imię, nazwisko, 
grupa krwi), są pola przeznaczone do wpisania dodat-
kowych informacji, ważnych dla ratowników (np. cho-
roby, przyjmowane leki). Na odwrocie jest miejsce na 
wpisanie numerów kontaktowych do najbliższych, któ-
rych należy powiadomić w razie wypadku. Karta jest 
niewielka, ma rozmiar dowodu osobistego i zmieści się 
w portfelu.

Na wniosek Gorzowskiej Rady Seniorów przygotowa-
no 10 tysięcy kart - można je otrzymać w Sali Obsługi 
Klienta w Urzędzie Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 (sta-
nowiska 11 i 12) lub w Wydziale Spraw Społecznych 
przy ulicy Teatralnej 26 (pok. nr 6).

Sylwia Bronka / Wydział Spraw Społecznych

Klub dla seniorów zaprasza 
Tutaj nie ma miejsca na samotność i czasu na nudę! Seniorzy wychodzą do teatru, muzeum, 
na premiery filmów do kina. Specjalnie dla nich organizowane są warsztaty z aktywności 
intelektualnej, zajęcia z fizjoterapeutką, terapia relaksująca, czy badania profilaktyczne.

Karta bezpieczeństwa seniora
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Co należy zrobić?

Aby zgłosić swój projekt, należy uzupełnić formularz 
zgłoszeniowy, który znajduje się w zakładce Dialog 
Społeczny na stronie gorzow.pl lub w kancelarii ogól-
nej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4. Można tak-
że skorzystać z możliwości zgłoszenia projektu przez 
platformę gorzow.konsultacjejst.pl. W każdym ze wska-
zanych miejsc znajdzie się także Cennik miejski, który 
zawiera uśrednione koszty realizacji przykładowych 
zadań i może być pomocny przy wycenie projektu. Do 
formularza należy dołączyć listę poparcia, zawierającą 
podpisy 20 mieszkańców Gorzowa, którzy zaintereso-
wani są realizacją pomysłu. Należy pamiętać, że na liście 
poparcia nie może podpisać się wnioskodawca.

Warto zapoznać się z instrukcją dołączoną do formu-
larza, określającą charakter zadania, ich kategorie oraz 
maksymalne kwoty, których nie można przekroczyć.  

Pytania?

4 lutego (wtorek) w godzinach 17.00-19.00 ruszy Ma-
raton pisania wniosków, który odbędzie się w sali sesyj-
nej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4. Na miejscu 
będzie można skonsultować swój pomysł ze specjalista-
mi, którzy zajmują się projektami związanymi z budo-
wą i przebudową dróg, chodników, oświetlenia, placów 
zabaw, zagospodarowaniem terenu, w tym podwórek 
i terenów zielonych.

Do kiedy zgłaszamy wnioski?

Nabór wniosków trwa od 1 lutego do 1 marca br. włącz-
nie. Wypełniony wniosek można złożyć w kancelarii 
ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa przy ul. Sikorskiego 

3-4 lub przesłać skan wypełnionego wniosku na adres 
budzetobywatelski@um.gorzow.pl. Można także wy-
pełnić formularz elektroniczny na stronie gorzow.kon-
sultacjejst.pl.

Ile pieniędzy do wydania?

Na realizację zadań zostało przeznaczonych 6 mln 300 
tysięcy złotych.

Jakiej kwoty nie można przekroczyć?

441.000 zł na zadanie twarde i 22.000 zł na zadanie 
miękkie w kategorii: Zamoście, Zakanale, Śródmieście/
Centrum, Piaski, Staszica, Wieprzyce, Manhattan, Gór-
czyn, Osiedle Słoneczne, Dolinki,

1.260.000 zł na zadanie twarde i 22.000 zł na zadanie 
miękkie w kategorii Oświatowej,

567.000 zł na zadanie twarde i 63.000 zł na zadanie 
miękkie w kategorii Ogólnomiejskiej.

Jakie są kolejne etapy?

W marcu i kwietniu zgłoszone pomysły zostaną pod-
dane weryfikacji. W połowie kwietnia zostanie opubli-
kowany wykaz zaopiniowanych projektów (negatywne 
opinie zostaną uzasadnione, ale jest 14 dni na odwoła-
nie się). Z początkiem maja rozpoczną się spotkania dys-
kusyjne, które potrwają do 18 czerwca. To na nich bę-
dzie można przeprowadzić tzw. sieciowanie projektów, 
czyli łączenie projektów zadań w pakiety. Głosowanie 
odbędzie się na początku września. Według planu, wy-
niki głosowania powinny zostać ogłoszone w ostatnich 
dniach września.

Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

1 lutego ruszył nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2021. Jest 
to idealny moment by wziąć sprawy w swoje ręce i zdecydować się na 
zmiany w swojej najbliższej okolicy, osiedlu, a nawet w całym mieście.
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60 krzeseł kinem 
miesiąca
Gorzowskie Kino 60 krzeseł jest już ponad 
rok członkiem Europa Cinemas, sieci naj-
lepszych europejskich kin arthousowych, 
do której w Polsce należy zaledwie 39 pla-
cówek „srebrnego ekranu”.
Liczący się w branży audiowizualnej, współpracujący 
z Europa Cinemas magazyn i portal Film New Europe, 
przyznał gorzowskiej placówce w styczniu 2020 roku 
tytuł Kina Miesiąca.

- Myślę, że największym wyzwaniem jest zbudowanie 
społeczności kinowej i utrzymanie zaufania naszych 
widzów. To największe wyzwanie, ale i najbardziej sa-
tysfakcjonujące. Jesteśmy małym kinem artystycznym 
z konkretnym repertuarem. Kiedy widzowie przychodzą 
do nas, wiedzą, że będzie inaczej - że czeka na nich nie 
zawsze proste, czasem całkiem nowe, ale ciekawe do-
świadczenie filmowe – powiedziała Iwona Bartnicka, 
zapytana w wywiadzie dla Film New Europe o najwięk-
sze wyzwanie dla prowadzącej to kino.

- Widzowie dzielą się z nami swoimi opiniami, pytają 
o filmy i wydarzenia, a niektórzy nawet nazywają 60 
krzeseł „naszym kinem”, co jest największym komple-
mentem dla całego naszego zespołu. Pewnego razu, 
zainspirowani pokazem Shine, niektórzy z naszych wi-
dzów udali się na koncert Davida Helfgotta w Londynie. 
Wysłali nam zdjęcia, to było niesamowite. Traktujemy 
widownię jak przyjaciół, a naszym celem jest utrzyma-
nie rodzinnej atmosfery. Chcemy, aby wracali do nasze-
go kina, byli jego częścią – dodała Bartnicka.

Kino 60 Krzeseł powstało w 2002 roku w ramach Miej-
skiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim. Wy-
świetla filmy artystyczne, a także organizuje wydarzenia 
i programy edukacyjne, dotyczące filmu i mediów. Jest 
gospodarzem m.in. klubu filmowego DKF Megaron, któ-
ry otrzymał nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej w 2016 roku.

 

Paszport Polityki  
dla Błażeja Króla
Błażej Król, jako pierwszy gorzowianin, 
odebrał jedną z najważniejszych nagród 
w dziedzinie kultury – Paszport tygodni-
ka Polityka w dziedzinie muzyka popular-
na. Kapituła nagrodę przyznała za dar za-
mykania osobistych emocji w piosenkach 
o atrakcyjnej, zwięzłej i melodyjnej formie. 
Za wyobraźnię, wierność autorskiej wizji 
i umiejętność przekonania do niej słucha-
czy.
- Moja żona powiedziała: nie stresuj się. Więc w ogóle 
o tym nie myślałem. Bukmacher też powiedział, że nie mam 
szans. Dlatego teraz tylko dziękuję. Żonie, babciom, rodzi-
com, wydawcy. Nie wiem, komu jeszcze – Oldze Tokarczuk? 
– powiedział Król, odbierając nagrodę.

Tygodnik przedstawia Błażeja Króla jako kompozytora, 
autora tekstów, gitarzystę i wokalistę reprezentującego 
ważną ostatnio scenę Gorzowa Wielkopolskiego.

Laureat Paszportów Polityki występował w zespo-
łach Kawałek Kulki i UL/KR. Dziś stale współpracuje 
muzycznie ze swoją żoną Iwoną w formacji Kobieta 
z Wydm, przede wszystkim jednak występuje pod wła-
snym nazwiskiem.

Pisze bardzo charakterystyczne utwory o zwartej for-
mie, dość lekkim, melodyjnym charakterze, ale z za-
skakującymi, surrealistycznymi, czasem niepokojącymi 
tekstami. To piosenki stopniowo odrywające się od sty-
listyki rockowej, żonglujące konwencjami i coraz moc-
niej nasycone brzmieniami elektronicznymi. Takie znaj-
dziemy także na najnowszej płycie Króla zatytułowanej 
„Nieumiarkowania”, pokazującej, że autor dalej styli-
stycznie się zmienia, pozostając sobą.

Błażej Król w 2017 roku został uhonorowany Nagrodą 
Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskie-
go.
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30 stycznia po raz 25 obchodziliśmy Dzień Pamięci i Pojednania. To wyjątkowe święto jest efektem wspólnej inicjaty-
wy władz samorządowych Gorzowa Wlkp. i mieszkańców dawnego Landsberga nad Wartą. Przyświeca mu idea przy-
jaźni dawnych i obecnych mieszkańców Miasta. Zapraszamy na krótką fotorelację z obchodów.

Dzień Pamięci i Pojednania Dzień Pamięci i Pojednania 
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