Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski, jedna z dwóch stolic województwa lubuskiego, to obecnie około 120-tysięczne
miasto z ponad 750-letnimi tradycjami. Jest to miejsce, w którym mieszają się różne kultury, przeszłość
spotyka się z przyszłością i nowoczesnością, a dojrzałość wspiera swoim doświadczeniem młodość.

Gospodarka
Gorzów leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych i turystycznych. Dwa główne biegną na
kierunkach Berlin-Poznań, oraz Szczecin-Wrocław. Natomiast jako główny ośrodek gospodarczy
województwa lubuskiego, charakteryzuje się dobrze rozwiniętym przemysłem, (zwłaszcza chemicznym,
elektrotechnicznym, farmaceutycznym i maszynowym), budownictwem i handlem.
Rozwojowi gospodarczemu sprzyja stworzony w mieście dobry klimat dla inwestorów, aktywność władz
samorządowych oraz instytucji promujących i wspierających działalność gospodarczą. W sferze obsługi i
biznesu działa w Gorzowie Wlkp. blisko 30 oddziałów i filii różnych banków oraz szereg firm doradczych,
ubezpieczeniowych i reklamowych.

Targi
Od 2009 roku w mieście odbywają się liczne imprezy targowe m.in.: Gorzowskie Spotkania z Książką,
Targi Funduszy Europejskich, Targi Zdrowia i Urody Wellness czy Gorzowskie Kulinaria połączone z
Festiwalem Piwnym. Hala i plac targowy zostały zmodernizowane ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej
INTERREG III A Polska (Województwo Lubuskie) - Kraj Związkowy Brandenburgia, zakładającego wzrost
współpracy polsko-niemieckiej i rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza.

Kultura
W Gorzowie Wlkp. codziennie można skorzystać z bogatej oferty kulturalnej. W mieście odbywają się
liczne wystawy, spotkania z artystami, festiwale filmowe, cykliczne imprezy oraz przedstawienia. Miasto
wyróżnia się takimi imprezami jak: Gorzowskie Spotkania Teatralne, na których gościnnie występują
teatry z całego kraju, Międzynarodowe Gorzowskie Spotkania Teatrów Ogródkowych (wyróżnione w
konkursie na Perłę Regionu), koncerty w ramach Jazz Celebration, podczas dni Gorzowa organizowany
jest nocny szlak kulturalny wraz z projektami specjalnymi.
Obecnie trwają dwie bardzo ważne dla miasta inwestycje związane z kulturą: powstaje Centrum Edukacji
Artystycznej z dwoma salami: duża na 600 miejsc i kameralna na 120 widzów. Druga inwestycja to
modernizacja amfiteatru.

Turystyka

Gorzów Wlkp. to wspaniałe miejsce do odpoczynku. Miasto dysponuje zróżnicowaną pod względem
standardu bazą hotelową oraz gastronomiczną. Dla turystów przygotowane zostały specjalne trasy
spacerowe po mieście z uwzględnieniem bulwaru nadrzecznego, licznych zabytków, parków i ogrodów.
Ważne linki:
Oficjalna strona miasta
Strona turystyczna
Biuletyn Informacji Publicznej
Uczelnie:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Wyższa Szkoła Biznesu
Akademia Wychowania Fizycznego oddział w Gorzowie Wlkp.
Kultura:
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta
Teatr im. Juliusza Osterwy
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta
Miejski Ośrodek Sztuki
Miejskie Centrum Kultury
Jazz Club „Pod Filarami”
Klub Myśli Twórczej „Lamus”
Grodzki Dom Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne
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