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Wyst ąpienie Przewodnicz ącego Rady Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego p. Jana Kaczanowskiego  

podczas uroczystej sesji w dniu 2 lipca 2021 r. 
 

Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszka ńcy,   

 

Jak co roku 2 lipca spotykamy się na uroczystej sesji Rady Miasta. 
W tym przypadku z okazji 764. rocznicy jego urodzin. Mijające miesiące 
to niestety nieustanna walka z pandemią na wielu płaszczyznach. Przed 
wielkim wyzwaniem stanęła służba zdrowia i zatrudnieni tam pracownicy. 
Ich heroizm i poświęcenie są nieocenione. Dziękuję lekarzom, 
pielęgniarkom, ratownikom medycznym i salowym, którzy pracują na 
pierwszej linii frontu z koronawirusem. Szczere wyrazy uznania kieruję 
również  w stronę pracowników Domów Pomocy Społecznej. Ich oddanie 
i zaangażowanie w pomoc osobom starszym, często schorowanym jest 
godna szacunku.  

Dlatego też w tym miejscu, tu i teraz składam szczere wyrazy 
uznania i wdzięczności dla wszystkich, którzy na co dzień zmagali się  
i nadal zmagają w walce z tą ciężką chorobą, która niestety jeszcze się 
nie skończyła. Ale wiem, że możemy im i sobie pomóc. Idźmy  
i szczepmy się. Mam gorący apel do wszystkich, którzy jeszcze tego nie 
uczynili. Jeśli chcemy żyć razem to innej drogi nie ma.  

W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o uczniach  
i nauczycielach. Nauka w trybie zdalnym i związane z nią trudności były 
dużym wyzwaniem. Wiele godzin spędzanych przed ekranem monitora, 
odosobnienie i brak kontaktu z rówieśnikami negatywnie wpłynęły na 
psychikę najmłodszych. Kadra dydaktyczna dołożyła wszelkich starań, 
aby jak najlepiej przekazać wiedzę uczniom i za to Wam, drodzy 
nauczyciele, serdecznie dziękuję. Wasze zaangażowanie zasługuje na 
duże słowa uznania.  Możecie być dumni z siebie tak, jak my jesteśmy 
dumni z Was.  
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Drodzy Zebrani, 

Nasze miasto z powodzeniem zmierzyło się z niewidzialnym 
przeciwnikiem. Prezydent oraz Rada Miasta dołożyli wszelkich starań, 
aby Gorzów mógł funkcjonować przykładnie. Wsparcie w ramach 
Gorzowskiej Dychy i Gorzowskiej Dychy BIS otrzymali przedsiębiorcy, 
którzy najdotkliwiej odczuwają następstwa obostrzeń, wymuszonych 
przez pandemię. Pomoc otrzymał także gorzowski szpital. Mimo tak 
trudnych warunków z satysfakcją należy wspomnieć o budżecie miasta 
na rok bieżący, który jest największym budżetem w historii gorzowskiego 
samorządu i wynosi 1 miliard 159 milionów złotych. Najwięcej środków 
przeznaczonych jest na inwestycje, które mają być siłą napędową 
rozwoju naszego nadwarciańskiego Grodu. To, czy zdaliśmy egzamin 
ocenę pozostawiam mieszkańcom.  

Z satysfakcją właśnie dzisiaj pragnę przypomnieć, że w ostatnich 
latach zrealizowaliśmy bardzo ważne dla naszego miasta i jego 
mieszkańców inwestycje, wymienię tylko niektóre z nich. Przebudowa 
ulic Sikorskiego i Kostrzyńskiej. Dokładnie rok temu po długiej przerwie 
ponownie wyjechały na ulice Gorzowa nowoczesne tramwaje. Aktualnie 
wiodącymi inwestycjami są budowa Centrum Edukacji Zawodowej  
i Biznesu, przebudowa ul. Chrobrego, przebudowa stadionu przy  
ul. Krasińskiego na stadion lekkoatletyczny, budowa hali  
widowiskowo – sportowej, modernizacja wschodniego wylotu drogi 
krajowej nr 22, rozbudowa ul. Myśliborskiej i ul. Szczecińskiej, remont 
obiektu po dawnej Przemysłówce, czy modernizacja Szkoły 
Podstawowej nr 1. Na bieżąco realizowane są prace związane  
z poprawą jakości dróg i chodników w mieście. Ruszyła przebudowa tzw. 
Kwartału Kultury po byłym Gimnazjum przy ul. Szkolnej. Koncerty  
„Dobry Wieczór Gorzów” spotkały się z wielką aprobatą mieszkańców. 
Nasze miasto w najbliższym czasie wzbogaci się o 8 nowoczesnych, 
elektrycznych autobusów wraz ze stacjami ładowania.  
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W najbliższych latach dużym wyzwaniem dla nas powinna być 
budowa północnej obwodnicy Gorzowa oraz budowa linii tramwajowej na 
Górczyn. Obecnie Gorzów jest rozkopany, ale w wielu rejonach staje się 
coraz piękniejszy. Panie Prezydencie póki co mo że Pan chodzi ć po 
naszym mie ście z podniesion ą głow ą. Jednocześnie bardzo 
serdecznie dziękuję Parlamentarzystom, Pani Marszałek, Panu 
Wojewodzie i wszystkim tym, którzy wspierają nasze starania o środki 
finansowe i inne przedsięwzięcia.  

 Przy realizacji tak wielu  inwestycji nie zapominajmy o młodzieży. 
Nie ma przecież lepszej drogi, jak wychowanie młodego pokolenia 
poprzez sport. Dlatego też kluby i stowarzyszenia sportowe powinny 
otrzymywać od nas w miarę możliwości jeszcze większą pomoc 
finansową. Młodzi ludzie to przyszłość naszej małej wspólnoty.  

Pamiętajmy także o osobach starszych i schorowanych, które 
szczególnie potrzebują naszego wsparcia.  

Szanowni Pa ństwo, 

Podczas dzisiejszej sesji zaszczytnym tytułem Honorowego 
Obywatela Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uhonorujemy siostrę 
Michaelę Rak. Dziękuję wnioskodawcom, że wystąpili do Rady Miasta  
z takim wnioskiem. Siostra Michaela Rak od wielu lat pomaga chorym  
i potrzebującym. Z Gorzowem związana jest od 1996 roku. 
Współtworzyła i przez 13 lat prowadziła Hospicjum św. Kamila. Pragnę 
podzielić się z Państwem osobistym przeżyciem, które jest bardzo bliskie 
mojemu sercu, a które wspomnę po raz pierwszy. W 2002 roku miałem 
zaszczyt zostać uhonorowanym przez siostrę Michaelę Rak „Darem 
Serca Hospicjum św. Kamila”. Z wielu wyróżnień, które posiadam to 
cenię sobie w sposób szczególny.  

W roku bieżącym obchodziliśmy jakże ważną 230. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która jest jedną z najważniejszych ustaw 
w Polsce, bo zmieniła nie tylko historię Polski, ale i Europy. Jubileusz był 
doskonałą okazją, by go wspólnie świętować, bo to ważna karta naszej 
historii. Dobro naszej Ojczyzny musi być nadrzędnym celem nas 
wszystkich. Dla jej dobra powinniśmy współpracować, mimo wielu różnic, 
ponad podziałami. Wiem na pewno, że  o Konstytucji należy pamiętać 
cały czas, nie tylko od święta. 
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Przyszło nam żyć w czasach, kiedy tak wiele dzieje się spraw 
wręcz o historycznym wymiarze. W roku bieżącym mija 17 lat, kiedy 
Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, a więc do wielkiej wspólnoty 
narodów i tego powinniśmy bronić ponad wszystko. Nie da się ukryć, że 
europejska wspólnota dała nam wiele długofalowych korzyści, m.in. 
wzrost gospodarczy, otwarcie unijnych rynków dla Polaków, co 
umożliwiło swobodny przepływ towarów i przemieszczanie ludzi.  
Unia Europejska to dalsza szansa na nasz rozwój. Bez jej wsparcia  
ciężko byłoby nam rozwijać nasz kraj i nasze samorządy na tak dużą 
skalę. Nie zapominajmy o tym.  

Drodzy Go ście,  

W swoich działaniach powinniśmy kierować się przede wszystkim 
dobrem wspólnym. Nie możemy stać z boku na zasadzie – jakoś to 
będzie. Samorząd musi głośno i otwarcie wypowiadać się oraz bronić 
naszych spraw, bo przecież nie może być tak, żebyśmy naszym 
dzieciom, wnukom, czy samym sobie zgotowali niepewność jutra. 
Pieniądze są ważne, bez nich na pewno nie możemy się rozwijać, ale 
nie możemy zapominać o takich wartościach, jak wolność i niezależność 
nie tylko ta osobista, ale też instytucjonalna.  

Marzy mi się polityka, która nie jest władzą, ale służbą. Nie 
zapominajmy, że to mieszkańcy nas wybrali, obdarzyli ogromnym 
zaufaniem i oczekują od nas efektywnego działania. Powinniśmy dawać 
dobry przykład i być godnym wzorem do naśladowania dla naszych 
wyborców.  

Polska lokalna ma także wady, ale z całą pewnością jest lepsza od 
centralnej. Na poziomie ulic dzieje się dużo więcej pozytywnego niż na 
poziomie pałaców. W zasadzie to można określić, że najgorzej jest tam, 
gdzie gospodarzy zastępują różni nominaci i obawiam się, że taki 
kierunek może doprowadzić, iż samorządy de facto mogą tracić na 
znaczeniu.   
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Szanowni Zebrani, 

 Kończąc życzę wszystkim dużo zdrowia, które jest darem 
bezcennym, wielu sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności  
w życiu osobistym. Z nadzieją i optymizmem patrzmy w przyszłość. Nie 
traćmy sił na konflikty i spory, które nikomu nie służą i do niczego 
dobrego nie prowadzą. Wspólnie zadbajmy o naszą małą Ojczyznę dla 
dobra naszych mieszkańców i nas samych. Mimo wielu przeszkód  
jestem dumny, że w tak wa żnym momencie dla naszego miasta 
mam zaszczyt przewodniczy ć Radzie Miasta.  

 

 

          / - / Jan Kaczanowski 


