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ponieważ zbliża się Boże Narodzenie, proponujemy Wam grudniowe wydanie Gorzowskich Wiadomości Samorządowych w klimacie świątecznym.
Czeka na Was moc życzeń, gorzowska kolęda,
informacje o tym, w jaki sposób Gorzów jest
coraz bliżej świąt oraz gdzie i Was nie może
zabraknąć, by zbliżyć się do tych najbardziej
wyczekiwanych świąt w roku. Podajemy garść
wiadomości o świątecznym jarmarku wraz
z jego głównymi atrakcjami: piątkowym spotkaniem wigilijnym, sobotnią wizytą Świętego
Mikołaja prosto z Laponii oraz niedzielnym
Świętem Aniołów.

To nie koniec świątecznych tematów. W numerze podajemy przepis na świąteczne ciasto
niezwykłej gorzowianki; zdradzamy, jak wypoczywają oraz jakie marzenia i plany mają
gorzowscy radni; a także, którzy gorzowianie
i dlaczego spędzą tegoroczne Boże Narodzenie na szerokich wodach Amazonki.
W tej świątecznej aurze nie zapominamy jednak
o istotnych, bieżących działaniach samorządu,
takich jak: prowadzone obecnie konsultacje
nad projektem strategii sportu czy zmiana siedziby Wydziału Komunikacji. Warto zapoznać
się również z Zimowym Informatorem Miejskim, gdyż zawiera ważne adresy i telefony.
Informujemy też o inicjatywach gorzowskich
instytucji, spółek i organizacji. Zachęcamy
do wzięcia udziału w niecodziennym konkursie jednej ze spółek miejskich, wysłuchania
szczególnej płyty nagranej przez Orkiestrę
Filharmonii Gorzowskiej (podpowiadamy, że
dla melomanów może to być doskonały prezent!) oraz do wzięcia udziału wyjątkowym,
gwiazdkowym biegu.
Życząc miłej lektury, dołączamy się do życzeń,
złożonych na łamach gazety i mamy nadzieję,
że ten świąteczny czas będzie dla Was magiczny, wyjątkowy, będzie czasem wytchnienia i relaksu, refleksji, a nadchodzący 2016 rok będzie
lepszy od mijającego, przyniesie wiele pozytywnych zmian oraz wiele powodów do uśmiechu.
W imieniu zespołu
redakcyjnego
życzę miłej lektury
Emilia Cepa

Korzystaj z przywilejów!
Wszystkich posiadaczy Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny
zapraszamy do przedłużenia terminu jej ważności.
Aby rodziny wielodzietne nadal mogły cieszyć
się możliwością korzystania z zagwarantowanych w programie ulg i zniżek, wystarczy złożyć wniosek o przedłużenie terminu ważności kart w Wydziale Spraw Społecznych przy
ul. Teatralnej 26.

Karta Du¿ej R
odziny

Karty przedłużane są automatycznie po weryfikacji złożonych wcześniej dokumentów,
dlatego należy pamiętać o tym, żeby zabrać
ze sobą wszystkie karty.
Wydział Spraw Społecznych
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Szanowni Mieszkańcy,
nadchodzi wyjątkowy dla nas wszystkich czas.
Święta Bożego Narodzenia to okazja
do odnalezienia spokoju, zwolnienia tempa z dala
od codziennych spraw, gdy najważniejsze stają się
chwile spędzone z bliskimi.
Życzę Państwu wielu powodów do spontanicznej
radości, oznak miłości i wzruszeń.
Życzę, by pamiętali Państwo tylko o rzeczach
dobrych i aby przy świątecznym stole nie zabrakło
ważnych dla Państwa osób, a puste miejsce przy stole
dało schronienie zagubionemu wędrowcowi.
W nadchodzącym Nowym Roku 2016 życzę
Państwu spełnienia marzeń i realizacji celów,
życzę poranków z energią do działania,
popołudni z poczuciem dobrze wykorzystanych chwil
i wieczorów w nastroju spełnienia.
Oby 2016 rok był szczęśliwy
dla Gorzowa i jego mieszkańców!
życzy prezydent Gorzowa
Jacek Wójcicki
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„Gdy Mikołaj
jedzie
przez świat”
Magiczny to czas
Świąteczny to czas
Gorzowska kolęda
Niech łączy dziś nas
Bo Mikołaj jedzie przez świat
Bo Mikołaj jedzie przez świat
Bo Mikołaj jedzie przez świat
Choinki już w pas
Kłaniają się nam
Światłami rozbłysły
Wigilii to znak

Kolęda dla Gorzowa
„Gdy Mikołaj jedzie przez świat” to tytuł tegorocznej Kolędy dla Gorzowa Radia Plus Gorzów. Polski tekst do utworu „Santa Claus Is Comin’ to
Town” Mariah Carey napisała Sylwia Beech.

Bo Mikołaj jedzie przez świat
Bo Mikołaj jedzie przez świat
Bo Mikołaj jedzie przez świat

Nagranie kolędy odbyło się 17 listopada,po raz
pierwszy w CEA – Filharmonii Gorzowskiej. A
to za sprawą licznego udziału zaproszonych
gości. W tym roku kolędę wyśpiewali przedstawiciele gorzowskiego biznesu, mediów,
świata kultury – od dziecięcych zespołów tanecznych po pracowników i szefów instytucji
kultury, radni Rady Miasta Gorzowa oraz prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.

A ulicami miasta
Pan mróz przechadza się
I bieży do Słowianki
By tam poślizgać się

To już siódma edycja kolędy gorzowskiej redakcji Radia Plus.
W niedzielę, 13 grudnia, w Centrum Handlowym
NoVa Park miała miejsce premiera „Kolędy dla
Gorzowa”, podczas której mieszkańcy Gorzowa
wraz z władzami ją zaśpiewali. Podajemy obok
tekst i zapraszamy do wspólnego kolędowania.
bpr

Magiczny to czas
Świąteczny to czas
Gorzowska kolęda
Niech łączy dziś nas
Bo Mikołaj jedzie przez świat
Bo Mikołaj jedzie przez świat
Bo Mikołaj jedzie przez świat
Na gwiazdę w górze zerkaj
To cudu przecież znak
Wesołe będą święta
Gdy kolęda w duszach gra

Bartłomiej Nowosielski

Magiczny to czas
Świąteczny to czas
Gorzowska kolęda
Niech łączy dziś nas
Bo Mikołaj jedzie przez świat
Bo Mikołaj jedzie przez świat
Bo Mikołaj jedzie
Bo Mikołaj jedzie
Bo Mikołaj jedzie przez świat
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GORZOWIANIE GORZOWIANOM
ŚLĄ ŻYCZENIA!
Niech magia
Bożego Narodzenia sprawi,
że radość i miłość zawita
do każdego gorzowskiego domu,
a nadzieja, spokój i szczęście
zagoszczą w sercu każdego z Nas.
Życzę Państwu najpiękniejszych
świąt Bożego Narodzenia
i samych pomyślności w 2016 roku.
Robert Surowiec
przewodniczący Rady Miasta

Życzymy wszystkim mieszkańcom naszego miasta,
aby ich dzieci i wnuki
pokochały Gorzów tak,
jak oni je kochają
i aby w przyszłości
nie myślały o wyjeździe
w wielki świat,
tylko chciały zostać
i realizować się tutaj.
radni niezależni
Jerzy Synowiec,
Jerzy Wierchowicz
w Radzie Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego
Nadchodzące Święta
Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów
na nadchodzący
Nowy Rok.
W tych wyjątkowych
dniach chcemy Państwu
życzyć wiele zadowolenia
i sukcesów
z podjętych wyzwań
życzą radni:
Jan Kaczanowski,
Marcin Kurczyna
i Krzysztof Kochanowski
z Klubu Radnych
Sojusz Lewicy
Demokratycznej
w Radzie Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

Z okazji świąt
Bożego Narodzenia
życzymy,
aby ten wyjątkowy czas, jak i
cały nadchodzący 2016 rok,
upływały wszystkim mieszkańcom Gorzowa w pomyślności,
zdrowiu i radości.
życzą radni: Artur Andruszczak, Patryk Broszko,
Halina Kunicka,
Izabela Piotrowicz, Jerzy
Sobolewski i Robert Surowiec
z Klubu Radnych Platforma
Obywatelska
w Radzie Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy
Gorzowa Wielkopolskiego,
Z okazji zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia
życzymy zdrowych,
pogodnych świąt,
dużo ciepła rodzinnego,
a w Nowym 2015 Roku
spełniania wszelkich
marzeń i planów.
życzą radni: Robert Jałowy,
Krzysztof Kielec, Roman
Sondej, Mirosław Rawa,
Sebastian Pieńkowski
z Klubu Radnych
Prawo i Sprawiedliwość
w Radzie Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

Życzę Państwu pokoju,
radości i aktywnego
wypoczynku podczas
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu pozytywnych
wrażeń i emocji
w nadchodzącym 2016 roku
radny niezależny Piotr Paluch
w Radzie Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego
Szanowni Gorzowianie
Niech czas Świąt
Bożego Narodzenia
Obdarzy Was
spokojem i nadzieją
A Nowy Rok 2016
Pozwoli spełnić plany
i marzenia
życzy
Grażyna Wojciechowska
Prezes Fundacji Czysta Woda
oraz Niezależna Radna
Rady Miasta Gorzowa
W zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzymy
Wszystkim Mieszkańcom
naszego Miasta rodzinnej
i ciepłej atmosfery, spełnienia
świątecznych życzeń i radosnego czasu spędzonego w gronie
najbliższych i przyjaciół.
Zapomnijmy o kłótniach i sporach, a pokój płynący ze Stajenki Betlejemskiej niech na
stałe zagości w sercach Mieszkańców i we wspólnej przestrzeni
społecznej.
Zaś Nowy Rok powitajmy
we wzajemnym szacunku
z nadzieją na lepsze jutro
życzą radni: Marta BejnarBejnarowicz, Zbigniew Syska, Grzegorz Musiałowicz,
Piotr Zwierzchlewski, Ewa
Hornik, Michał Szmytkowski, Przemysław Granat
z Klubu Radnych
Ludzie dla Miasta
w Radzie Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego
oraz z członkowie
Stowarzyszenia LdM
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Gorzów bliżej świąt

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. A to oznacza, że czas zacząć świąteczne przygotowania. Miasto rozbłysło tysiącem świateł w nowoczesnej technologii led. Dla mieszkańców przygotowano moc atrakcji. Dzieci będą mogły spotkać się ze szczególnym gościem z Laponii,
który odwiedzi nasze miasto ze swoimi elfimi pomocnikami podczas
Jarmarku Świątecznego.
Nie jedna – jak co roku, ale dwie choinki
ozdabiają centrum miasta. Drzewka na
Starym Rynku udekorowane są elementami świetlnymi. Na odcinku od bimby na
ul. Wełniany Rynek do wylotu ul. Hawelańskiej w ul. Sikorskiego, rozwieszone
są sopelki świetlne. Gwiazdki rozświetlają ciąg ulic śródmieścia: Wełniany Rynek,
Herberta, Obotrycką, Chrobrego, Wodną,
Sikorskiego. Iluminacja świąteczna zainstalowana jest również na rondzie Ofiar
Katynia oraz rondzie Kosynierów Gdyńskich. Kurtyny świetlne i gwiazdki świecą
na bulwarze nadwarciańskim. Oświetlenie
będzie cieszyć oko do 9 stycznia.

szymy świąteczne melodie. Między godziną
16:00 a 17:00 lokalni muzycy wprowadzą
w atmosferę świąt kolędowym graniem.
Około godziny 17:00 ze sceny popłyną
pełne ciepłych słów świąteczne życzenia
dla mieszkańców miasta od prezydenta,
radnych i gości. Gwiazdą wieczoru będzie
zespół NADIJA, który zaprezentuje współczesną folkową interpretację kolęd i pastorałek. W trakcie piątkowego dnia Śnieżynki będą rozdawać pierniki z życzeniami
wykonane w ramach warsztatów przez
podopiecznych Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Dla mieszkańców przygotowaliśmy też wigilijny poczęstunek.

3 grudnia na Starym Rynku dzieci z gorzowskich przedszkoli przystroiły świąteczne drzewka wykonanymi przez siebie
ozdobami oraz gigantycznymi bombkami
od Filharmonii Gorzowskiej.

W sobotę, 19 grudnia, nie lada atrakcja nie
tylko dla najmłodszych gorzowian. Nasze
miasto odwiedzi najprawdziwszy Mikołaj
z Laponii. Jego pojawienie się poprzedzi
prowadzony przez trzy elfy występ. Mikołaj bardzo chętnie sfotografuje się z dziećmi indywidualnie. Zdjęcie będzie można
pobrać ze strony miasta. W chatce elfy
wystawią imienny certyfikat potwierdzający spotkanie z prawdziwym Mikołajem.
Dzięki prezentacji multimedialnej poprowadzonej przez Marka Koźmica, sąsiada
Mikołaja od 5 lat, poznamy lepiej Laponię.
Odwiedzającym Jarmark czas umilą artystyczne życzenia i wspólne kolędowanie
w wykonaniu chórów, zespołów śpiewaczych, przedstawicieli Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, Miejskiego
Centrum Kultury, Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, Groty Sztuki, Teatru im. Juliusza
Osterwy, Jazz Clubu „Pod Filarami”. Do
namiotu Fundacji Ad Rem, na pokaz filmu
„Święty Mikołaj dla wszystkich” zaprasza
Dyskusyjny Klub Filmowy Megaron przy
Miejskim Ośrodku Sztuki.

Mikołajkową ofertę przygotowały miejskie
instytucje. Miejski Ośrodek Sztuki przygotował specjalne pokazy filmowe dla dzieci,
a Filharmonia Gorzowska – musical „Alicja
w Krainie Czarów”. W Teatrze im. Juliusza
Osterwy trwają Mikołajkowe Spotkania
Baśniowe. Filie Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej zapraszają na czytelnicze spotkania ze Św. Mikołajem.
W niedzielę, 13 grudnia, w Miejskim Centrum Kultury „Zawarcie” odbędzie się
Wigilia Narodów – Spotkanie Pokoleń.
To tradycyjne, wielokulturowe spotkanie
wigilijne, w którym co roku uczestniczą:
Łemkowie, Ukraińcy, Poleszucy, Wilniucy,
Lwowiacy, Romowie, Żydzi.
Od 18 do 23 grudnia na Starym Rynku
odbędzie się Jarmark Świąteczny. Potrzebujesz ozdoby, choinkę lub karpia? A może
nie masz pomysłu na prezent? To wszystko, a nawet więcej, znajdziesz na Jarmarku
Świątecznym. W tych dniach prowadzona
będzie sprzedaż artykułów świątecznych,
wyrobów rękodzielniczych i in. Zmysły
nasycisz smakami i zapachami, próbując
świątecznych wyrobów i rozgrzewających napojów. Na Jarmark zapraszamy
od 12:00 do 20:00.
Od 18 do 20 grudnia na Starym Rynku rozstawiona będzie scena, na której przewidziano wiele atrakcji. W tym czasie wolontariusze Fundacji Ad Rem w ogrzewanym
namiocie będą organizować zabawy dla
dzieci w różnym wieku oraz poczęstują ciepłą herbatą. Na piątek, 18 grudnia, zaplanowano Spotkanie Wigilijne. Już od godz.
12:00 wraz z Jarmarkiem Świątecznym
wystartuje scena, z której na początek usły-

W niedzielę, 20 grudnia, Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii i Klub Wolontariusza „Gniazdo” oraz Fundacja Ad Rem
zapraszają na Święto Aniołów. W trakcje
imprezy przewidziano konkursy na najlepsze przebranie za anioła, na najlepsze faworki i śledziki, konkurs malowania anioła
palcami oraz konkurs na domek z piernika. Około godz. 18:00 planowany jest pokaz teatru ognia.
Nowy Rok powitamy na bulwarze Zachodnim. Sylwester pod gwiazdami wystartuje
o godz. 21:15. W programie muzyka w klimacie lat 80. i 90. oraz koncert zespołu
Cocktail Boys. Gwiazdą wieczoru będzie
zespół LOKA. Nie zabraknie również pokazu fajerwerków.
(bpr)
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Nabór do komisji
konkursowych
na 2016 rok
Prezydent Miasta Gorzowa zaprasza wszystkie zainteresowanie organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania
kandydatów do udziału w komisjach
konkursowych opiniujących oferty na
realizację zadań publicznych, składane w otwartych konkursach ofert
na rok 2016 w zakresie:
- przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym,
- pomocy społecznej,
- wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej,
- ochrony i promocji zdrowia oraz
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- nieodpłatnej pomocy prawnej,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej,
- turystyki i krajoznawstwa,
- wspierania działalności organizacji pozarządowych.
Kandydatów można zgłaszać do
18 grudnia, wypełniając formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie
www.gorzow.pl. Formularz należy
przesłać na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., Wydział Kultury i Sportu,
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów
Wlkp. lub złożyć w Kancelarii Ogólnej
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Kultury i Sportu

Wigilia
Narodów

grudzień 2015

Nowa Rada Pożytku Publicznego
Prezydent Gorzowa ogłosił skład Gorzowskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego na II kadencję.
Rada będzie pracowała w składzie:
1) przedstawiciele organizacji pozarządowych (wybrani w wyniku głosowania):
a) Bożena Ambroży
b) Jarosław Marciniak
c) Anita Łukowiak
d) Gracjan Pawlak
e) Henryk Kubiak
f) Tadeusz Karpiński
2) przedstawiciele Rady Miasta Gorzowa:
a) Grażyna Wojciechowska
b) Michał Szmytkowski
3) przedstawiciele Prezydenta Miasta Gorzowa:
a) Monika Józwa – inspektor w Biurze
Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
b) Piotr Guszpit – inspektor w Wydziale
Kultury i Sportu

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 uchwały
Nr LIV/606/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
trybu powoływania członków oraz organizacji
i trybu działania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zmienionej uchwałą
Nr XIII/121/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, bpr

Ulica otwarta na dobre
Zakończono przebudowę ul. Dobrej. Dzięki przeprowadzonej inwestycji ulica zyskała nową konstrukcję i nawierzchnię drogi, nowoczesne
oświetlenie, ciąg pieszo-rowerowy oraz przystanki autobusowe.
Przebudowano ok. 1.560 m ul. Dobrej na odcinku od skrzyżowania z ul. Artylerzystów do
skrzyżowania z ul. Małyszyńską. Podstawowy zakres obejmował przebudowę ul. Dobrej
na odcinku od ul. Artylerzystów do ul. Folwarcznej (Stalowej) na odcinku o długości
1.323 m. W ramach zadania dodatkowo przebudowano dalszy odcinek ulicy Dobrej o długości ok. 240 m (od ul. Folwarcznej do ul. Małyszyńskiej). Na całym odcinku wykonana
została nowa konstrukcja drogi wraz z nową
nawierzchnią asfaltową. Wzdłuż ul. Dobrej
powstał nowy asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy, który oddzielony został od jezdni pasem
zieleni o szerokości 1,2 m. Przy skrzyżowaniu
z ul. Artylerzystów, po obu stronach jezdni,

powstały dwa przystanki autobusowe. Wody
opadowe z ul. Dobrej odprowadzane są do
dwóch zbiorników retencyjnych, które stopniowo odprowadzają je do istniejącej kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Dobrej
z ul. Artylerzystów.
Podczas przebudowy zamontowano 45 słupów oświetleniowych z energooszczędnymi
oprawami w technologii LED. Powstały trawniki o pow. ok. 5.460 m2. Koszt całej inwestycji
to ok. 6,5 mln zł. 3 mln zł to dofinansowanie
z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
Wydział Inwestycji, bpr

Jak każdego roku, spotkanie miało
charakter wielopokoleniowy i wielonarodowościowy. Dzięki tej niezwykłej Wigilii w domach niektórych
gorzowian już zagościły nowe, lecz
tradycyjne potrawy świąteczne. Wydarzenie to bowiem to nie tylko okazja do wspólnego kolędowania i dzielenia się tradycjami, ale również do
próbowania świątecznych potraw
oraz wymienianiem się przepisami.
Wydarzenie wprowadziło uczestników w magiczny, bożonarodzeniowy
nastrój.
ec

Bartłomiej Nowosielski

W niedzielę, 13 grudnia, po raz dziewiąty spotkali się przy wielokulturowym stole przedstawiciele różnych
narodowości i grup etnicznych.
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Domowe Wypieki Arlety
Pracownia Tortów Artystycznych „Domowe Wypieki Arlety” to miejsce
wyjątkowe i z klimatem. Można tu zjeść pyszny kawałek ciasta i napić się
kawy lub zamówić tort na specjalną okazję.

Przepis na

keks

Bartłomiej Nowosielski

ulubione ciasto
świąteczne pani Arlety

Pani Arleta od dziecka lubiła piec ciasta i przyrządzać desery. – W mojej rodzinie niemal
wszystkie kobiety pieką, więc umiejętność tę
z pewnością wyniosłam z domu. Jak to się zaczęło? Pewnego razu koleżanka zapytała, czy
zrobiłabym tort Barbie. Zajrzałam do internetu
i zobaczyłam, jak wiele jest stron poświęconych
pieczeniu, jak wiele można czerpać inspiracji. Zaufałam swoim zdolnościom manualnym
i udało się. Torty nauczyłam się dekorować
sama, a wiele przepisów na słodkie wypieki wyniosłam z domu. Zanim otworzyłam to miejsce,
prowadziłam blog z przepisami – opowiada.

Bartłomiej Nowosielski

Lokal przy ul. Mickiewicza prowadzi od końca
września. Sama zaprojektowała wystrój wnętrz.
Wraz z mężem go wyremontowali. – Chciałam,
żeby to miejsce było przytulne, domowe, żeby
klient czuł się tu jak w domu przy kuchennym
stole. Oprócz wystroju wnętrz, wzrok przyciąga oryginalnie wykonane menu. Nie ma jednak
w nim wymienionych ciast, które można tu kupić. Tę część menu klienci układają sami. Pani
Arleta uważnie słucha ich upodobań. – Co sobotę przychodzi pani, która kupuje kawałek ciasta szpinakowego, dlatego w soboty zawsze je

piekę. Z kolei pewien pan przychodzi po sernik,
więc też staram się, żeby zawsze był. Jednym
z ulubionych ciast klientów jest chmurka.
Czego zatem klient tutaj nie kupi? Klienci nie
znajdą tu dwóch takich samych wypieków, gdyż
każdy jest robiony i dekorowany ręcznie. Każdy
jest oryginalny – jeśli z nadzieniem w środku,
to również własnej roboty. Pani Arleta szczególną wagę przywiązuje do składników. Muszą
być odpowiedniej jakości, żeby ciasto się udało
i było smaczne.
Dlaczego Pracownia Tortów Artystycznych, a nie
ciastkarnia czy kawiarnia? – Chciałam, żeby nazwa była jak najbardziej adekwatna do zakresu
mojej działalności. Choć na miejscu można zamówić kawę i ciastko, tu przede wszystkim powstają torty na indywidualne zamówienie klienta. Można je obejrzeć na fanpage’u pracowni.
Pani Arleta, pytana o najbardziej oryginalne zamówienie klienta, odpowiada: – Jak dotąd, były
to torty w kształcie beczułki z whisky oraz statku Titanic. – Czy wszystkie pomysły klientów da
się zrealizować? – Prędzej czy później znajduję
takie rozwiązania, by tort był wykonalny.
Ponieważ zbliża się okres świątecznych wypieków, nie mogliśmy nie zapytać pani Arlety
o ulubione ciasto bożonarodzeniowe. – Zdecydowanie keks. Piekę go każdego roku. Poza
tym, że jest pyszny, jest też prosty w wykonaniu – odpowiada. Możecie o tym przekonać się
sami, bo pani Arleta zdradza nam swój przepis
(znajdziecie go obok).
Szukacie oryginalnego tortu na specjalną okazję? A może pomysłu na oryginalny słodki prezent? Spróbujcie Domowych Wypieków Arlety.
ec

Składniki:
5 jajek
25 dag mąki
1 szklanka cukru
1 kostka masła
1 łyżeczka proszku
do pieczenia
0,5 kg bakalii (np. suszone
owoce, orzechy, skórka
pomarańczy)
Wykonanie:
1. Jeśli suszone owoce
są twarde, należy je
sparzyć lub wymoczyć
np. w rumie przez
12 godzin.
2 Masło utrzeć z cukrem.
3. Stopniowo dodawać po
jednym jajku na przemian z mąką wymieszaną wcześniej z proszkiem do pieczenia.
4. Dodać bakalie.
5. Piec w temperaturze
160 st. C z termoobiegiem około 1 godziny,
a dokładniej – aż do
suchego patyczka.
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Daj łapę!

BEZDOMNI – działania
Straży Miejskiej przed zimą

Ricky to młody, dość specyficzny charakterem pies.
W boksie dużo szczeka na człowieka, nie
zawsze pozwala
się przypiąć
na smycz, ale
jak już wyjdzie
na spacer, jest
kontaktowy
i usłuchany. Nie lubi
jednak, gdy smycz
zaplącze mu się między
łapami – wtedy zaczyna się
szarpać. Ze względu na jego niepewne
zachowanie nie poleca się go do domu
z małymi dziećmi.

Czynności te mają przede wszystkim na celu
ustalenie miejsc przebywania takich osób, by
przed nadejściem mrozów można było udzielić im pomocy oraz umieścić w ogrzewalniach
i schroniskach. Szczególnie penetrujemy ogrody działkowe, pustostany. Bardzo ściśle współpracujemy z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, którego pracownicy
sekcji ds. bezdomnych wspólnie ze strażnikami
patrolują te rejony. Każdemu bezdomnemu proponują pomoc. Dotychczas kilkudziesięciu bezdomnym udzielono różnego rodzaju wsparcia.

Archiwum Straży Miejskiej

Max ma nieciekawą przeszłość – całe swoje
psie życie spędził
na łańcuchu. Teraz
na spacerach
korzysta z każdej
wolnej chwili.
Jest kontaktowy, przywołany
podchodzi do
człowieka. Max jest
strasznie łapczywy
na jedzenie. Nie można
karmić go z ręki. Ma 5 lat.

Mimo jak dotychczas sprzyjającej pogody strażnicy miejscy podczas codziennej służby prowadzą działania rozpoznawczo-profilaktyczne dotyczące osób bezdomnych.

Nuno trafił do schroniska
zaledwie kilka tygodni
temu. To młody,
a co za tym idzie
bardzo energiczny
pies. Wymaga
domu aktywnego, najlepiej
doświadczonego
w pracy z psami.
Wesoły i kontaktowy. Z pewnością nie
nadaje się do biegania
samopas po podwórku. Ma
dopiero 8 miesięcy.

Tekst i zdjęcia
Sara Nizioł

/schronisko.gorzow
http://sioz.pl/OurAnimals

− Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym
i Ogrzewalnia przy ul. Walczaka 27,
tel. 690 424 383,
− Schronisko przy ul. Strażackiej 66
tel. 95 723 97 47 prowadzone przez
Towarzystwo im. Brata Alberta,
− Schronisko i Ogrzewalnia przy
ul. Słonecznej 3 tel. 95 722 54 40 prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy
Bliźniemu im Brata Krystyna.
Wszelkie informacje dotyczące bezdomnych
można zgłaszać do Straży Miejskiej w godz.
od 7.30 do 15.15 pod nr tel. 95 735 57 28, a od
15.15 do 22.00 pod nr tel. 667 662 343 lub całodobowo na policję tel. 997 lub 112.
Czesław Matuszak,
komendant Straży Miejskiej

Zimowy Informator Miejski
Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gorzowa
przygotował zimowy informator.
Informator zawiera podstawowe wytyczne, głównie w zakresie pomocy bezdomnym, a także w zakresie utrzymania zimowego realizowanego w mieście na sezon
2015/2016. W informatorze znajdują się także

Bartłomiej Nowosielski

Nero to pies w typie
huskiego ze specyficznym charakterem. Na spacerze
zdarza się, że
spokojnie idzie
przed siebie, po
czym odwraca się
w stronę przewodnika i podbiega
do niego, warcząc
i szczerząc zęby.
Jeszcze nie zdarzyło się,
by kogoś ugryzł, jednak niełatwo przewidzieć, jak się zachowa. Nie nadaje
się do domu z dziećmi czy osobami
starszymi. Ma ok. 3 lat.

Na terenie Gorzowa znajduje się kilka placówek, które udzielają pomocy bezdomnym. Należą do nich m.in:

telefony alarmowe oraz ważniejsze telefony
w mieście. Informator dostępny jest na stronie
www.gorzow.pl/przystan
bpr
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Porozmawiajmy
o sporcie
Wydział Kultury i Sportu Urzędu
Miasta Gorzowa informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych
dotyczących projektu „Strategii
rozwoju sportu i turystyki w Gorzowie Wlkp. do 2026 r.”
Opracowaniem projektu zajęła się firma zewnętrzna – SportWin Marketing & Managment
z Poznania. W ramach diagnozy aktualnego
stanu gorzowskiego sportu i turystyki przeprowadzono badanie mieszkańców metodą
CATI oraz wywiadów pogłębionych z przedstawicielami gorzowskich klubów sportowych i Radą Sportu. Sformułowano pierwszą
wersję dokumentu zawierającego główne
kierunki rozwoju, analizę sytuacji wyjściowej,
długoterminowe cele i zadania oraz kryteria
finansowania gorzowskiego sportu.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią Strategii dostępną na stronie www.gorzow.pl w zakładce Sport oraz zgłaszania wniosków, uwag
i opinii na piśmie na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., Wydział Kultury i Sportu, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. lub drogą
elektroniczną na adres: wks@um.gorzow.pl.
Na Państwa rekomendacje czekamy
do 28 grudnia.
Wydział Kultury i Sportu

Porozumienie na koniec Tygodnia Przedsiębiorcy
27 listopada, na zakończenie Tygodnia Przedsiębiorcy w ZUS, podpisano Porozumienie o współpracy
między Urzędem Miasta Gorzowa, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym i Powiatowym Urzędem Pracy w Gorzowie.
Sygnatariusze Porozumienia zgodnie przyznają, że na problemy
przedsiębiorców należy spojrzeć kompleksowo. Przyszłość miasta
i regionu zależy od stworzonych możliwości rozwoju i dostępności
informacji o formach wsparcia biznesu. Priorytetem jest tworzenie przestrzeni dialogu i szukanie nowych możliwości wspierania
przedsiębiorczości.

Krzysztof Weber

Tydzień Przedsiębiorcy i inne społeczne kampanie to dobra okazja
do informowania o zachodzących zmianach i wpierania przedsiębiorców, szczególnie działających w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
W związku z zawartym Porozumieniem, Urząd Miasta Gorzowa i jego
partnerzy wydali Poradnik Przedsiębiorcy, czyli kompendium wiedzy o prawach i obowiązkach osób, które rozpoczynają prowadzenie
działalności gospodarczej.
Podczas Tygodnia Przedsiębiorcy w ZUS odbyła się także debata
„Podwójna inwestycja – Skuteczny kapitał. Dualny system kształcenia zawodowego – polska perspektywa, europejska praktyka”,
współorganizowana przez Oddział ZUS w Gorzowie, Izbę Rzemiosła
i Przedsiębiorców, Urząd Miasta Gorzowa oraz Regionalny Ośrodek
Debaty Międzynarodowej w Gorzowie. Prelegenci związani z edukacją zawodową i środowiskiem rzemieślników dyskutowali na te-

mat możliwości, jakie stwarza kształcenie dualne. Wnioski z debaty
umożliwią dostosowanie rynku pracy do potrzeb przedsiębiorców.
Monika Tomiczek
Rzecznik Prasowy O/ZUS Gorzów Wlkp.
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Przewodnik
po urzędzie

Konkurs z myślą o przyszłości
Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie zaprasza do udziału w konkursie
„Dziś ZUO Sp. z o.o. , a w przyszłości?”
Głównym obszarem działalności ZUO od ponad 20 lat jest profesjonalne unieszkodliwianie
odpadów: segregacja odpadów komunalnych
i ograniczanie do minimum odpadów kierowanych na składowisko. Centrum wszystkich odpowiedzialnych społecznie inicjatyw Zakładu jest
środowisko oraz przybliżanie społeczeństwu
problematyki ekologii i ochrony środowiska.
Stąd nieprzerwane inwestycje w nowoczesne
technologie zagospodarowania odpadów.

Biuro Egzekucji Administracyjnej
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: bea@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 740
Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji
ul. Przemysłowa 53
e-mail: bsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 893

W 2011 r. ZUO, jako jedna z pierwszych firm
w województwie lubuskim, wdrożył System
Eko-zarządzania i Audytu EMAS, który zapewnia osiągnięcie celów biznesowych w zgodzie
z wymaganiami ochrony środowiska. EMAS
to także wiarygodny system raportowania
oddziaływań organizacji na środowisko, ułatwiający prowadzenie otwartego dialogu ze
społeczeństwem.

Biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów i Spraw Mieszkańców
ul. Orląt Lwowskich 1
e-mail: brk@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 747
Biuro Prasowe
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: bpr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 501

Zakład Utylizacji Odpadów to dzisiaj nowoczesna, prężnie rozwijająca się spółka. Dlatego, idąc
z duchem czasu, firma zdecydowała się na kolejny ważny krok – zmianę nazwy spółki.

Biuro Rady Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: brm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 544

Wydział Budżetu i Rachunkowości
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wbr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 603
Wydział Edukacji
ul. Okólna 2
e-mail: wed@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 750
Wydział Geodezji i Katastru
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wkg@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 653

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 stycznia
2016 roku.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępny jest od 18 grudnia na stronie
www.zuo-gorzow.pl
Zakład Utylizacji Odpadów

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało akcję „Podaruj
Dziecku Misia”, która odbyła się od 16 do 25 listopada.

Archiwum GCPR

Wydział Audytu Wewnętrznego,
Kontroli i Analiz
ul. Myśliborska 34
e-mail: aka@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 862

Spośród zgłoszonych propozycji Kapituła
Konkursu wybierze trzy najlepsze, których
autorzy otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu IT. Propozycje te zostaną przedstawione prezydentowi Gorzowa, który wybierze
nową nazwę dla ZUO.

Podaruj Dziecku Misia

Straż Miejska
ul. Przemysłowa 53
e-mail: ksm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 728
po godz. pracy UM - 697 662 343

Wydział Administracyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wad@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 560

Konkurs trwa od 19 grudnia do 15 stycznia
2016 roku.

Masz pomysł na nową nazwę dla ZUO? Zapraszamy do udziału w konkursie!

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy
ul. Obotrycka 6
e-mail: bhp@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 851

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Kazimierza Wielkiego 1
e-mail: usc@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 891

Inauguracja konkursu nastąpi podczas Jarmarku Świątecznego, 19 grudnia, gdzie przy
specjalnie przygotowanej przez ZUO atrakcji
dla mieszkańców znajdziecie państwo również Skrzynkę Konkursową.

W 2002 roku, w 100. rocznicę powstania tej
maskotki, 25 listopada ustanowiono Światowym Dniem Pluszowego Misia. To okazja, żeby
wywołać uśmiech na buziach najmłodszych
mieszkańców Gorzowa. Nie można wyobrazić
sobie świata bez uroczego misia. Dzięki wielu
akcjom charytatywnym, stał się on także symbolem pomocy.
W ramach akcji „Podaruj Dziecku Misia”, Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało zbiórkę pluszowych misiów. Każdy
mógł przynieść maskotkę do biura GCPR przy
ul. Walczaka 42, ul. Jagiełły 7, ul. Drzymały 10
i ul. Teatralnej 26.
Lista osób, którym należą się serdeczne podziękowania za miły gest, jest długa: pracownicy Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie,
a w szczególności pracownicy socjalni i asystenci rodziny GCPR, DDP ul. Cichońskiego,

Urząd Miasta Gorzowa z udziałem wiceprezydenta Janusza Dreczki, Fundacja AD REM, Komenda Miejska Policji przy ul. Wyszyńskiego,
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
Zbigniewa Herberta – Biblioteka Pana Kleksa,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Staszica”, Małgorzata Kowalska i Grażyna Gireń Handel Befal
Art. Spożywczo-Przemysłowe s.c., Hurtownia
Artykułów Papierniczych i Biurowych „INTER
– PAP” W. Wegner, Anna i Grzegorz Krystians,
Paulina Domańska, pracownicy i rodzice dzieci
Przedszkola Miejskiego nr 21 im. Misia Uszatka, Centrum Szkoleniowe Memo ul. Sikorskiego
34/3, ADM1 ul. Wyszyńskiego 38, ADM4 ul. Drzymały10, Sp. Mieszkaniowa Górczyn Czereśniowa 6, SM Włókno ul. Ogińskiego 13, SM Dolinki
ul. Okólna 25, Przychodnia Medycyny Rodzinnej Willa Park, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr
20, ADM nr 2, Parafia św. Józefa, ul. Bracka 7,
Salon fryzjersko-kosmetyczny „Wenus”, ul. Hawelańska 11, uczniowie Katolickiego Liceum
św. Tomasza z Akwinu, ul. Drzymały 36, Alina
Paciorek, uczniowie z klasy 304 Szkoły Podstawowej nr 20, Urszula Niemirowska.
Zebrane maskotki zostaną przekazane dzieciom z Pogotowi Rodzinnych w Gorzowie, oddziału dziecięcego gorzowskiego szpitala oraz
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy na
akcję „Nie bij mnie! – Kochaj mnie!”.
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
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Najpierw łyżwy, potem narty
Sezon na narty lada moment ruszy pełną parą. Warto pamiętać, że jazda na nartach to nie tylko specjalistyczny sprzęt i odpowiedni ubiór, ale
także właściwe przygotowanie fizyczne. Przed wyjazdem w góry warto
zadbać o swoją kondycję. Gorzowska Słowianka daje taką możliwość.
Jednym z najlepszych sposobów przygotowania się do sezonu jest jazda na łyżwach. Fantastycznie wzmacnia ona wszystkie grupy mięśniowe, a szczególnie mięśnie nóg. Poprawia
krążenie i wydolność organizmu, nie wspominając o doskonałym modelowaniu sylwetki.
Jazdę na łyżwach śmiało można porównać do
biegania czy aerobiku, mniej jednak naraża na
kontuzje, gdyż nie obciąża kolan i stawów.
To już 15. sezon, odkąd mieszkańcy Gorzowa mogą cieszyć się profesjonalnym, krytym
lodowiskiem. Słowianka zaprasza przez cały
tydzień klientów indywidualnych, całe rodziny, a także grupy zorganizowane. Przypominamy, że na lodowisku Słowianki można się
ślizgać na własnych łyżwach lub skorzystać
z wypożyczalni – dotyczy to także kasków
ochronnych, polecanych szczególnie dzieciom
i osobom, które dopiero rozpoczynają przygodę z łyżwami. Lodowisko Słowianki zaprasza
także do szkółki jazdy na łyżwach. Zajęcia nauki i doskonalenia odbywają się w soboty i niedziele w 12-godzinnych cyklach.
A jak połączyć przyjemne z pożytecznym, poprawę kondycji z dobrą zabawą? O tym mogli

się przekonać uczestnicy i goście Mikołajkowych Niespodzianek na lodowisku Słowianki. Impreza odbyła się 6 grudnia i cieszyła się
sporym zainteresowaniem gorzowian.
Tych, którzy zdecydowanie nie przepadają za
chłodem, Słowianka zaprasza do „słonecznego
i gorącego” świata saun. Tu, prócz sauny fińskiej, tureckiej i infrared, na miłośników ciepła
czeka także łąka solarniana, która oprócz wyjątkowego relaksu, zapewnia zdrową i piękną
opaleniznę przez cały rok.
Tradycyjnie już gorzowskie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne przygotowało specjalną ofertę świąteczną. W tym roku pojawi się
sporo nowości, m.in.: miesięczny karnet bez
ograniczenia czasowego na baseny, sauny
i lodowisko, a także piątkowe tanie pływanie.
W świątecznej ofercie pojawił się także specjalny Karnet Gwiazdkowy, który od kilku lat
cieszy się wyjątkowym powodzeniem wśród
klientów, w myśl świątecznego hasła Słowianki „Na święta podaruj najbliższym zdrowie”…
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka”

nr 11 / 203

13

Przewodnik
po urzędzie
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego
ul. Myśliborska 34
e-mail: wgt@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 763
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami i Majątku
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wgm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 605
Wydział Inwestycji
ul. Myśliborska 34
e-mail: win@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 798
Wydział Komunikacji
ul. Myśliborska 34
e-mail: wkm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 720
Wydział Kultury i Sportu
ul. Okólna 2
e-mail: wks@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 841
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu
ul. Myśliborska 34
e-mail: wob@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 830
Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsr@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 812
Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wor@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 531

Archiwum C.S.-R. „Słowianka”

Wydział Podatków i Opłat
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wpo@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 647
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Sikorskiego 3-4
e-mail: wso@um.gorzow.pl
biuro dowodów osobistych
tel. 95 73 55 573
ewidencja ludności
tel. 95 73 55 512
Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26
e-mail: wss@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 801

Przeprowadzka
Wydziału Komunikacji
W piątek, 11 grudnia, oraz w poniedziałek, 14 grudnia, Wydział Komunikacji
Urzędu Miasta Gorzowa zmieniał siedzibę i w związku z tym był nieczynny.
W tych dniach Wydział Komunikacji zmieniał
siedzibę z ul. Przemysłowej na ul. Myśliborską. Przeprowadzka rozpoczęła się 10 grudnia i potrwała do 14 grudnia.
Mieszkańców, którzy planowali załatwienie
spraw we wskazane dni, dziękujemy za wyrozumiałość. Wychodząc naprzeciw potrzebom,

Wydział Komunikacji dodatkowo był czynny w
sobotę, 5 grudnia.
Obsługa interesantów przez pracowników Wydziału Komunikacji przy ulicy Myśliborskiej 34
jest możliwa od 15 grudnia od godz. 8:00.
Wydział Komunikacji

Wydział Strategii Miasta
ul. Myśliborska 34
e-mail: wsm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 843
Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Myśliborska 34
e-mail: wua@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 644
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Obotrycka 6
e-mail: kos@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 652
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Radny po godzinach
O zamiłowaniu do podróży… z JERZYM SOBOLEWSKIM, radnym Rady Miasta Gorzowa

Archiwum prywatne Jerzego Sobolewskiego (na zdjęciu z żoną)

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta spotykają się z mieszkańcami w Urzędzie Miasta Gorzowa
Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4,
I piętro, pok. nr 217
Przewodniczący

Robert Surowiec
Okręg nr 5 (Górczyn)
Platforma Obywatelska
15 grudnia, godz. 15.00-16.30
e-mail: r.surowiec@ecf.pl
tel. 95 73 55 544
Wiceprzewodniczący

Zbigniew Syska
Okręg nr 2 (Wieprzyce)
KW Ludzie dla Miasta
e-mail: syskazbigniew@wp.pl
tel. 695 577 184
Jan Kaczanowski
Okręg nr 3 (Staszica)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
22 grudnia, godz. 15.00-16.30
e-mail: jkaczanowski@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540
Sebastian Pieńkowski
Okręg nr 5 (Górczyn)
Prawo i Sprawiedliwość
e-mail: sebastianpienkowski@wp.pl
tel. 692 139 349
Okręg nr 1 (Zawarcie)

Krzysztof Kielec
Prawo i Sprawiedliwość
e-mail: kkielec@rada.gorzow.pl
tel. 95 73 55 540
Patryk Broszko
Platforma Obywatelska
e-mail: patryk.broszko@gmail.com
tel. 602 404 777
Piotr Paluch
KWW Jędrzejczak
e-mail: ppaluch@rada.gorzow.pl
tel. 502 047 414
Grzegorz Musiałowicz
KW Ludzie dla Miasta
e-mail: stow@wp.pl
tel. 603 289 599
Piotr Zwierzchlewski
KW Ludzie dla Miasta
16 grudnia, godz. 12.00-13.00
e-mail: pzwierzchlewski@rada.
gorzow.pl
tel. 95 73 55 540

Jerzego Sobolewskiego wielu mieszkańców
kojarzy z działalnością sportową. Pan Jerzy
jest instruktorem tenisa ziemnego i narciarstwa. Trzy razy w tygodniu gra w tenisa, a raz
w tygodniu – w piłkę nożną. Jednak niewiele
osób wie, że jest również pilotem wycieczek
zagranicznych. Uwielbia podróże i jego stopa
stanęła już na kilku kontynentach. Był m.in.
w Indiach, Tanzanii i Kenii. Razem z nieżyjącym już gorzowskim himalaistą Tadeuszem
Kudelskim wjechał rowerem na Kilimandżaro. Tam przypadkiem zostali aresztowani pod
zarzutem przemytu broni. Przygoda ta na
szczęście skończyła się dla nich dobrze. W podróżach szczególnie ceni sobie ludzi, których
spotyka. Są interesujący i zazwyczaj przyjaźnie nastawieni.
Pan Jerzy zwiedził niemal całą Europę. Jego
ulubionym krajem są Włochy, szczególnie ich
północna część z Dolomitami, Wenecją i Florencją. Uwielbia także Rzym i włoską część Lazurowego Wybrzeża. Pasjonuje się wspaniałą
historią Rzymu – czasami Cesarstwa Rzymskiego, od Oktawiana Augusta do jego rozpa-

du, a także historią Wenecji. Urzeka go włoska
architektura. Kocha ten kraj również za klimat,
za piękne lato, piękną zimę, za słońce.
Regularnie odwiedza Watykan. W jego pamięci na długo pozostanie pewne zdarzenie
podczas audiencji u papieża Jana Pawła II.
Pan Jerzy był wówczas z grupą pracowników
gorzowskiego AWF-u. Papież powitał kilka
wycieczek, w tym wycieczkę gorzowską. Po
słowach pozdrowienia gorzowian pan Jerzy
zawołał „Stolica Polski”, a pracownicy AWF-u
dokończyli chórem „Gorzów Wielkopolski”.
Znany z dużego poczucia humoru Jan Paweł II
odpowiedział: „Pozdrawiam stolicę Polski Gorzów Wielkopolski”.
Marzenia pana Jerzego również związane są
z podróżami. Chciałby każdego roku być we
Włoszech. Zapytany, o jakiej podróży marzy,
odpowiada: „Do Chin. Chciałbym zwiedzić Pekin i przejść się po Wielkim Murze Chińskim.”
Tego życzymy panu Jerzemu w nowym roku,
by ziściła się podróż do Chin i oczywiście kolejna wycieczka do Włoch.

Okręg nr 2 (Wieprzyce)

Roman Sondej
Prawo i Sprawiedliwość
e-mail: roms007@wp.pl
tel. 601 870 420
Halina Kunicka
Platforma Obywatelska
e-mail: halinakunicka@tlen.pl
tel. 605 601 879

Radni czekają na mieszkańców
w Urzędzie Miasta,
ul. Sikorskiego 3-4, I piętro,
pok. nr 219, tel. 95 73 55 673
Więcej informacji: Biuro Rady
Miasta, tel. 95 73 55 544

Decyzje
Rady Miasta
25 listopada
odbyła się XIX
sesja Rady Miasta.

Zwolniona z opłat będzie sprzedaż podczas
Jarmarku Bożonarodzeniowego, na terenie
dla niego wyznaczonym.

Radni przyjęli raport z realizacji Strategii
Rozwoju Kultury 2012-2020 oraz informację
z bieżących realizacji inwestycji.

Oto najważniejsze
podjęte decyzje:
W mieście mamy nowe ulice: Pogodną,
Ozimą, Leszczynową i Jęczmienną.
(kw)
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O kulturze i świętach… z EWĄ HORNIK, radną Rady Miasta Gorzowa
niami dzielimy się solidarnie. Zięć Damian robi
wyśmienitego karpia smażonego, córka Zuzia
gotuje barszcz wigilijny wedle receptury babci
męża. Moja siostra z zięciem są specjalistami od
zupy grzybowej i śledzia pod kołderką. A grzybów na stole jest więcej, bo ja podaję gołąbki
z kaszą gryczaną i grzybami według receptury
ukraińskiej, której smakiem zafascynowałam się
na jednej z Wigilii Narodów. Siostrzenica Dagny
wigilię kulinarną ma bez kozery cały rok, bo jest
od wielu lat wegetarianką. Potrafi nas co roku
zaskoczyć jakąś nowością kulinarną. Stałym
łącznikiem, strażnikiem menu tradycyjnej Wigilii
jest kapusta z grochem z rodzinnych stron podkarpackich mojego nieżyjącego taty. Mama zaś
nie może obyć się bez kompotu z suszu, który
swego czasu sama robiła. Ważny w czasie świąt
jest też czas na spotkania i radość – nie tylko
– najmłodszych z otrzymanych podarunków.

Po jakie książki najchętniej Pani sięga? Jaką
książkę poleciłaby Pani mieszkańcom na
święta?
Pod ręką mam zawsze kilka pozycji, po które
sięgam w zależności od potrzeby i nastroju.
Jest tam ostatnio tomik „Przełomy” Karola
Graczyka, „Czarny anioł” o Ewie Demarczyk
Angeliki Kuźniak, „Słownik demokracji” Marcina Króla, wyśmienita pozycja, obowiązkowa
dla samorządowców – „Szczęśliwe miasto”
Charlesa Montgomery. Na zaproszenie Stowarzyszenia LdM będzie zorganizowane spotkanie z autorem i wydawcą Jackiem Tokarskim
13 stycznia na Chrobrego 34. A w klimacie
przedświątecznym, gorąco polecam książki
genialnej Astrid Lindgren, najpopularniejszej
na świecie autorki książek dla dzieci. Mam
ogromną radość powrotu do ulubionych książek i z czytania ich z wnuczkiem.
Jak wyglądają u Pani święta Bożego Narodzenia?
To spotkania rodzinne przy stole, ale z zaplanowaną aktywnością na świeżym powietrzu.
Ważny jest wystrój domu i stołu. Tradycyjnie, na
każdym talerzu ozdobą jest u nas jabłko z igliwiem i wstążeczką wokół małej świeczki umocowanej w owocu, a pod obrusem symboliczne
sianko. Potraw mamy 12, w tym obowiązkowo
barszcz wigilijny i zupa grzybowa. Przygotowa-

Radni przyjęli uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Współpracy Miasta z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami

Ustalono regulamin korzystania z miasteczka
ruchu drogowego przy ul. Paderewskiego,
parków, skwerów i placów miejskich oraz Bulwaru
Nadwarciańskiego.

Jerzy Wierchowicz
radny niezależny
e-mail: jerzywierchowicz@op.pl
tel. 603 942 739
Marcin Kurczyna
Sojusz Lewicy Demokratycznej
e-mail: marcin.kurczyna@wp.pl
tel. 502 154 433
Okręg nr 3 (Staszica)

Mirosław Rawa
Prawo i Sprawiedliwość
e-mail: ryava@wp.pl
tel. 95 73 55 540
Jerzy Synowiec
radny niezależny
e-mail: adwokaci@blink.pl
tel. 95 73 55 540
Izabela Piotrowicz
Platforma Obywatelska
e-mail: piotrowicz.iza@gmail.com
tel. 531 501 889
Ewa Hornik
KW Ludzie dla Miasta
e-mail: ehornik@rada.gorzow.pl
tel. 606 268 619
Okręg nr 4 (Piaski)

Archiwum prywatne Ewy Hornik

Mieszkańcy Gorzowa znają Panią z licznych
działań kulturalnych. Czy ta dziedzina jest
dla Pani także inspiracją do wypoczynku?
W jaki sposób najchętniej Pani wypoczywa?
Moim habitatem na pewno nie jest galeria handlowa, ale taka przestrzeń, w której mogę nakarmić wszystkie swoje zmysły. Bez kultury nie
da się żyć, więc korzystam z bogatej oferty kulturalno-artystycznej w mieście. Bywam m.in.
w Muzeum, Galerii GTF, MOS, Filharmonii. A jak
mam potrzebę, to wsiadam w pociąg i wyjeżdżam na spotkanie… Dodam jednak, że instytucje kultury nie są przygotowane do korzystania
przez osoby niepełnosprawne, szczególnie te
na wózkach. Co do kulturalnych oaz, pozostaje
mi jeszcze zacisze domowe, w którym uwielbiam słuchać muzy w danym momencie „fiksującej” mnie na 100%. Układam do tego puzzle.
Wystarczy chwila takiej przyjemności, aby poczuć się lepiej.
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Robert Jałowy
Prawo i Sprawiedliwość
e-mail: rjalowy@wp.pl
tel. 608 835 176
Jerzy Sobolewski
Platforma Obywatelska
29 grudnia, godz. 14.00-15.00
e-mail: jerzysobolewski@interia.pl
tel. 600 248 981
Krzysztof Kochanowski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
e-mail: kochanowski1976@wp.pl
tel. 660 265 797
Marta Bejnar-Bejnarowicz
KW Ludzie dla Miasta
e-mail: m.bejnar@gmail.com
tel. 95 73 55 540
Michał Szmytkowski
KW Ludzie dla Miasta
e-mail: brm@um.gorzow.pl
tel. 95 73 55 544
Okręg nr 5 (Górczyn)

Artur Andruszczak
Platforma Obywatelska
e-mail: andrut11@poczta.onet.pl
tel. 669 983 377
Grażyna Wojciechowska
radna niezależna
e-mail: wojciechowskagrazyna@wp.pl
tel. 604 239 387
Przemysław Granat
KW Ludzie dla Miasta
9 grudnia, godz. 12.00-13.00
e-mail: pgranat@rada.gorzow.pl
tel. 509 463 968
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Nie oceniaj
książki po
okładce
„Rozwój Żywych Bibliotek
w Polsce – przeciwdziałajmy
dyskryminacji lokalnie” to projekt realizowany w Gorzowie
przez Oddział Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii.
Żywa Biblioteka wymyślona została
przez grupę młodych Duńczyków, którzy chcieli sensownie zareagować na
pobicie kolegi. Szybko znaleźli naśladowców, a Rada Europy uznała Żywą
Bibliotekę za „oficjalną metodę edukacji o prawach człowieka” i wydała podręcznik, który ułatwił zorganizowanie
Żywych Bibliotek już w 70 krajach.
Istotą projektu jest upowszechnianie
wiedzy o trudnych problemach. W Żywej Bibliotece podstawowe znaczenie mają Żywe Książki. A są nimi ludzie reprezentujący grupy, z którymi
związane jest stereotypowe myślenie, nieakceptowane, stygmatyzowane lub wykluczone ze społeczeństwa.
Znaleźli oni siłę niezbędną do rzetelnej refleksji i zrozumienia sytuacji,
determinację, aby żyć godnie, mądrze, nie czyniąc drugiemu, co jemu
niemiłe, ale też nie chowając głowy
w piasek i nie rezygnując z tego, do
czego mają prawo.
Gorzowska edycja projektu odbyła
się 2 i 9 grudnia w IV Liceum Ogólnokształcącym. Osoby zainteresowane wiedzą i doświadczeniami ludzi
„innych” mogły „wypożyczyć” wybrane Żywe Książki na pół godziny,
aby z nimi szczerze, w cztery oczy
porozmawiać. W tym czasie można
było zmierzyć się „twarzą w twarz ze
stereotypami i własnymi uprzedzeniami”. Żywymi Książkami byli: Weganka, Policjant, Ksiądz, Katoliczka,
Trzeźwy Alkoholik, Osoba Współuzależniona, Dorosłe Dziecko Alkoholika,
Punk, Lesbijka i Matka Lesbijki, Gej,
Amazonka, Osoba z Zespołem Aspergera, Osoba Niepełnosprawna, Żyd.
Żywa Biblioteka jest przestrzenią,
gdzie poprzez zadawanie pytań każda
osoba ma szansę zweryfikować określony stereotyp, a w konsekwencji
zbudować kontakt społeczny, zaufanie i akceptację. Ludzie mogą się nawzajem poznawać, redukując dystans
i uprzedzenia. Żywe Biblioteki już od
15 lat angażują ludzi na całym świecie. W Polsce pierwsze Żywe Biblioteki
zorganizowano w 2007 r. w Warszawie
i we Wrocławiu.
Zespół Organizatorów Żywej Biblioteki
w Gorzowie, bpr
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Alicja czarowała w filharmonii
W pierwszy weekend grudnia gorzowska filharmonia zamieniła się
w bajkową krainę. A to za sprawą musicalu „Alicja w Krainie Czarów”.
Po wrześniowych castingach przyszedł czas
na tygodnie ciężkiej pracy. A było to nie lada
przedsięwzięcie z udziałem całego sztabu
osób. Na scenie wystąpiło bowiem ponad 100
osób – aktorów, tancerzy, solistów, chór oraz
Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej pod dyrekcją Piotra Staniszewskiego. Nad całością panowała reżyser Monika Martini-Madej. Główną
bohaterkę zagrały Julia Bury i Monika Kosecka. W rolę Białego Królika wcielił się gorzowski aktor sceny niezależnej Marcin Ciężki. Scenografię zaprojektował Gustaw Nawrocki, jest
on również autorem oryginalnych kostiumów,
które wyszły spod igły uczniów Zespołu Szkół
Odzieżowych. Libretto napisała Małgorzata
Szwajlik, a muzykę – Anna Maria Huszcza.
Tancerzy przygotowały Karolina Bieńkowska
i Agnieszka Błaszkowska, a solistów – Beata
Gramza. Nie sposób wymienić tu wszystkie
osoby biorące udział w przygotowaniach. Tym,
którzy nie zdążyli kupić biletu na grudniowe pokazy, podpowiadamy, że w pierwszych
dniach czerwca Alicja ponownie zaczaruje.

„Alicja w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla to
jedna z najbardziej znanych i oryginalnych bajek wszech czasów. W tym roku mija 150 lat od
pierwszego wydania książki o Alicji. Warto dodać, że specjalnie na tę okazję Biblioteka Pedagogiczna WOM przy ul. Łokietka przygotowała
wystawę oraz warsztaty dla dzieci. Wystawę
można oglądać do końca grudnia. Szczegółowe informacje pod nr tel. 509 517 122.

Nasza orkiestra
nagrała oscarową płytę!
Znakomita muzyka dwóch wielkich polskich kompozytorów, ekskluzywne wydanie oprawione w czerwony plusz ze złotymi literami, atrakcyjna
cena – to najnowsza płyta wydana przez Orkiestrę Filharmonii Gorzowskiej „Bronisław Kaper / Jan A.P. Kaczmarek – Spotkanie”.
W sierpniu 2013 roku Orkiestra Filharmonii
Gorzowskiej – na zaproszenie Jana A.P. Kaczmarka – zainaugurowała poznański Festiwal
Transatlantyk. Wtedy też dyrygent zespołu
Monika Wolińska zapytała dyrektora festiwalu i jednego z najwybitniejszych w świecie kompozytorów muzyki filmowej – o jego
pierwsze muzyczne inspiracje. W odpowiedzi
padło m.in. nazwisko niemal zupełnie dziś
zapomnianego twórcy – Bronisława Kapera
– pierwszego polskiego zdobywcy muzycznego Oscara – za film „Lili” (1953).
Tak oto wzięła swój początek płyta Bronisław
Kaper / Jan A.P. Kaczmarek – SPOTKANIE,
wydana w ostatnim tygodniu listopada przez
CEA – Filharmonię Gorzowską. Dzięki uprzejmości i entuzjazmowi Marka Żebrowskiego

– dyrektora Polish Music Center przy University of Southern California w Los Angeles, do
Filharmonii Gorzowskiej trafiły unikatowe zapisy nutowe wybranych utworów Bronisława
Kapera. W większości wymagały one kompletnego opracowania na orkiestrę symfoniczną,
co ze znakomitym efektem uczynił Krzesimir
Dębski.
W naturalny sposób częścią płyty stała się także muzyka Jana A.P. Kaczmarka, który w 2005
roku powtórzył sukces Kapera, otrzymując
najbardziej prestiżową nagrodę filmową na
świecie za muzykę do filmu „Marzyciel”. Prace nad koncepcją płyty i rozmowy o światowych dokonaniach polskich twórców odniosły
niebanalny skutek. Dwie oscarowe biografie,
dwie wielkie osobowości, dwie muzyczne historie. Piękne spotkanie.
Polecamy Państwu ten szczególny album
z wyborną muzyką filmową Bronisława Kapera
i Jana A.P. Kaczmarka w wykonaniu Orkiestry
Filharmonii Gorzowskiej pod dyrekcją Moniki
Wolińskiej. Za jego sprawą z wielką dumą dołączamy do grona propagatorów światowych
sukcesów polskich kompozytorów.
Centrum Edukacji Artystycznej
– Filharmonia Gorzowska

Archiwum CEA - Filharmonia Gorzowska
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Kieruj się miastem...

Bartłomiej Nowosielski

…Pana Kazimierza, motorniczego świątecznego tramwaju, który w grudniowe dni rozświetla swoim blaskiem i wyjątkową aurą
ulice miasta. Na szynach świątecznych
strun kieruj się miastem...

...aktywności

...sentymentu

...spotkań

...miłości

Ponownie Bulwar.
Skupia się tam życie
towarzyskie miasta. To,
co działo się podczas
Dni Gorzowa,
było czymś
niesamowitym.

Również Bulwar.
Wspaniałym miejscem
na spotkania z bliskimi
są kawiarnie i restauracje. Różnorodne
i z klimatem.

Bartłomiej Nowosielski

Bartłomiej Nowosielski

Słowianka. Lubię spędzać czas na basenie.
Oczywiście, zimą świetnym miejscem
do aktywności
jest lodowisko.
Tyle tam radości.

Bartłomiej Nowosielski

Bartłomiej Nowosielski

Stadion Żużlowy. To
miejsce, które wzbudza
wielkie emocje, wyzwala w kibicach ogromną
adrenalinę. Chce się tam
często powracać.

Na Bulwarze.
To idealne miejsce
do odpoczynku.
Można przysiąść nad wodą,
zostawiając za plecami
zgiełk i problemy
codziennego dnia.

Bartłomiej Nowosielski

Katedra. Symbol naszego
miasta, który trwa od
początku historii Gorzowa,
obserwuje jego dzieje.
Jest niezniszczalna
i piękna.

…kultury
archiwum UM

Bartłomiej Nowosielski

...relaksu
...zachwytu

Kino Helios w Askanie.
Świetne miejsce, aby spędzić kulturalnie czas.

Ewelina Chruścińska-Jackowiak
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Rowerem
po Amazonce

Niepełnosprawni
o niepełnosprawnych

Dwaj pochodzący z gorzowskiego Zawarcia podróżnicy postanowili przebyć
największą rzekę świata
rowerami.

Od lipca do grudnia 2015 r. Fundacja Ad Rem wraz portalem egorzowska.pl
prowadzą kampanię informacyjno-promocyjną „Możemy, bo chcemy,
czyli niepełnosprawni o niepełnosprawnych”.

ec

15 września w Zielonej Górze odbyło się
pierwsze spotkanie, podczas którego zostały
wyłonione Twarze Lubuskiej Niepełnosprawności reprezentujące poszczególne powiaty
naszego województwa.
19 listopada miała miejsce gorzowska edycja
kampanii. W hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Puszkina został rozegrany mecz rugby na wózkach. Zmierzyły
się ze sobą: gorzowska drużyna Balian oraz
Strengersi z Zielonej Góry. Komentował go
Sławek Florkowski – Twarz Lubuskiej Niepeł-

nosprawności. Podczas meczu został przeprowadzony konkurs na nazwę nowo powstającej
gorzowskiej drużyny koszykarzy na wózkach.
W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta odbyła się druga
część kampanii. Zaprezentowały się Twarze
Lubuskiej Niepełnosprawności: wystąpił Teatr na Patyku ze Strzelec Krajeńskich, Joanna
Jakuć przedstawiła prezentację na temat modelingu, Adriana Szklarz zapromowała swoją
książkę. Twarze Lubuskiej Niepełnosprawności zostały również przedstawione w specjalnej edycji kalendarza na 2016 rok. Spotkaniem
w Gorzowie podsumowano kampanię.
W grudniu w Radiu Plus Gorzów Twarze Lubuskiej Niepełnosprawności przekażą życzenia
świąteczne mieszkańcom.

Bartłomiej Nowosielski

Dawid Andres i jego młodszy brat Hubert Kisiński swoją wyprawę rozpoczęli skokiem do jeziora Ticcla Cocha
znajdującego się na wysokości ponad
5.000 m n.p.m. Było to we wrześniu.
Obecnie, od źródeł Amazonki kierują
się ku jej ujściu do Atlantyku. Górskie
odcinki Amazonki pokonali, jadąc
wzdłuż linii brzegowej. Tę część podróży zakończyli 7 listopada.
Obecnie pokonują trasę na rzece. Jak
piszą w swoim dzienniku: „Widać dokładnie, jak rzeka się zmienia z czasem, jak wybiera nowe koryto. My
płyniemy cały czas rzeką, natomiast
na mapach google wygląda, jakbyśmy czasem podróżowali po lądzie.”
Ich wyprawę można obserwować na
stronie bikingtheamazonriver.com.
Dlaczego podróżują rowerami? Najpierw w planach była wyprawa kajakami, ale koszty ich kupna wyeliminowały ten pomysł. Zdecydowali się na
tańszy środek transportu. Aby przebyć Amazonkę na lądzie i po wodzie,
zbudowali specjalny, przenośny rower, który można zamienić na pojazd
wodny przypominający katamaran.
Pojazd ten testowany był na Warcie.
Dawid i Hubert zdają sobie sprawę,
że prawdziwy sprawdzian wytrzymałości tego pojazdu odbędzie się
dopiero na szerokich, pełnych wirów
i fal, wodach amazońskich.
Dlaczego Amazonka? „Dwa lata temu
przeczytaliśmy książkę J. Palkiewicza „Pasja życia”. Autor wspomina
w niej o pierwszym człowieku, Piotrze Chmielińskim, który przepłynął
Amazonkę od jej źródła do Atlantyku. Wtedy pomyśleliśmy, że to dobry
moment, aby zmienić nasz długo
wyczekiwany i, niestety, odkładany
w czasie plan wyprawy z Europy na
Bliski Wschód, na nową przygodę
i przepłynąć Amazonkę. To był moment przełomowy w działaniach
związanych z realizacją pierwotnej
podróży” – pisze Dawid w dzienniku.
Gorzowianie ruszyli śladami Piotra
Chmielińskiego, polskiego kajakarza, który jako pierwszy na świecie,
w latach 1985-1986 przepłynął całą
Amazonkę. Dawid i Hubert z początkiem grudnia pokonali półmetek liczącej 6.437 km trasy. Mają nadzieję,
że swoją podróż szczęśliwie zakończą wiosną przyszłego roku. My też
im tego życzymy.

- Pokazujemy mieszkańcom, że osoby niepełnosprawne są aktywne zawodowo i społecznie. Niepełnosprawność wcale nie musi nas
ograniczać – mówi Kamil Czerwiński, prezes
Fundacji Ad Rem. Osoby niepełnosprawne potrafią być aktywne, silne, odważne.

Pobiegną, by pomóc
19 grudnia w parku im. Mikołaja Kopernika odbędzie się III edycja
Gorzowskiego Biegu Gwiazdkowego.
5-kilometrową trasę pokona 300 uczestników
biegu. Impreza adresowana jest również do
najmłodszych. Organizatorzy przewidzieli biegi dziecięce oraz zabawy z animatorami.
Każdy uczestnik biegu dostanie czapkę św. Mikołaja, pamiątkowy medal oraz napój i słodki
poczęstunek na mecie. Bieg ma na celu nie tylko
propagowanie zdrowego stylu życia, ale także
pomoc osobom potrzebującym. Dochód z biegu
zostanie przeznaczony na cele charytatywne.
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Można Samemu”.
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