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Dwóch radnych proponuje, by rozszerzyć tańszą strefę taxi o sołectwa położone najbliżej 
tzw. starego miasta

Co zrobić z uschniętą cho-
inką? Dać jej drugie życie! 
Rusza poświąteczna akcja 
Eko Choinka, podczas 
której od mieszkańców 
zbierane są drzewka – do 
powtórnego wykorzysta-
nia. Sprawdź, kiedy pra-
cownicy ZGK będą wywo-
zić choinki z Twojej ulicy. >> 2

GRAMY Z ORKIESTRĄ!
Koncerty, licytacje, sportowe maratony – w niedzielę, 12 stycznia całe miasto znów zagra w rytmie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
dyrygowanej przez zielonogórski sztab. Sprawdź, jakie atrakcje sztabowcy przygotowali w tym roku!

28. Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy za-
gra pod hasłem „Wiatr w ża-
gle!”. Zebrane pieniądze zo-
staną przeznaczone na za-
pewnienie najwyższych 
standardów diagnostycz-
nych i leczniczych w  dzie-
cięcej medycynie zabiego-
wej. Zielonogórski sztab już 
od kilku lat stara się, byśmy 
ten styczniowy dzień spę-
dzili wyjątkowo. Nie inaczej 
będzie w tym roku!

Tradycją zielonogórską 
stały się licytacje - wyzwa-
nia przygotowane dla miej-
skich radnych. Byli już wrzu-
cani do basenu z zimną wo-
dą, oblewani wodą ze stra-
żackiego węża, w ubiegłym 
roku przechodzili przez pło-
mienie. Podczas tegoroczne-
go finału czeka ich zupełnie 

inne zadanie. Ten, kto wygra 
licytację, będzie mógł… na-
karmić radnego. – To zada-
nie wymyśliły dla nas kole-
żanki ze sztabu. Wydaje się 
całkiem sympatyczne, już 
zrobiłem się głodny – śmiał 
się podczas konferencji pra-
sowej Filip Gryko, szef szta-
bu. Jednak Emilia Kondrad 
szybko sprowadziła go na 
ziemię, tłumacząc, jakich 
potraw może się spodzie-
wać. Na niedzielny rosół nie 
ma co liczyć! – Przygotowa-
nych zostanie pięć potraw. 
Jedna z nich będzie piekiel-
nie ostra, kolejna o  zapa-
chu nie do wytrzymania, do 
przygotowania trzeciej uży-
jemy białka w  niecodzien-
nej formie. Reszta to na ra-
zie tajemnica – tłumaczyła 
E. Kondrad. O  potrawy dla 

śmiałków zadbają trzy zielo-
nogórskie restauracje. – Na-
sza restauracja specjalizuje 
się w  kuchni śródziemno-
morskiej. Dla radnych przy-
gotujemy hiszpańską pael-
lę z  ciekawymi dodatkami 
oraz burgera, w którym ko-
tlet nie będzie ani z  mięsa, 
ani z  warzyw… - tajemni-
czo zawiesiła głos Agniesz-
ka Maciejewska z Es la pas-
sion. Wśród radnych można 
było usłyszeć zaniepokojo-
ne szepty. Co będziemy mu-
sieli zjeść? – zastanawiali się. 
Świerszcze, larwy chrząsz-
cza, może inne robaki? – zga-
dywali. Wszystko okaże się 
w niedzielę, ok. godz. 19.30.

Nie zawiodą się fani co-
rocznych licytacji Wiole-
ty Haręźlak. W  tym roku 
można wygrać hardcorowy 

dzień spędzony w jej towa-
rzystwie. Zwycięzca licyta-
cji wspólnie z  panią Wiole-
tą wsiądzie do jeepa wran-
glera i pojedzie w siną dal, 
po lubuskich bezdrożach. 
– Zawsze było delikatnie, 
w  tym roku postanowiłam 
dodać więcej adrenaliny. Bę-
dę szoferem tego terenowe-
go samochodu, ale na chwilę 
mogę zamienić się miejsca-
mi, jeśli mój towarzysz po-
dróży będzie na to gotowy 
– śmiała się ubrana w  woj-
skowy mundur, przygoto-
wana do wyjazdu W. Haręź-
lak. Podczas hardcorowe-
go dnia będzie również oka-
zja do postrzelania z  ostrej 
amunicji na specjalnym po-
ligonie oraz zwiedzenia Mię-
dzyrzeckiego Rejonu Umoc-
nionego.

Karnawał trwa w  najlep-
sze, a na imprezach nie mo-
że zabraknąć osoby, która 
odpowiednio zadba o  opra-
wę muzyczną i  zadowole-
nie gości. WOŚP przychodzi 
z  pomocą i  na dużej sce-
nie będzie można wylicyto-
wać poprowadzenie imprezy 
przez DJ Janka. DJ Janek na 
co dzień pracuje w miejskim 
urzędzie jako prezydent, jed-
nak wieczorami zamienia się 
w  prawdziwego króla par-
kietu. Podobno. Sprawdzi to 
ten, kto zaprosi Janusza Ku-
bickiego do poprowadzenia 
swojej imprezy.

W  Zielonej Górze atrakcji 
podczas finału WOŚP nie za-
braknie. Tradycyjnie już od 
rana bawimy się na małej sce-
nie przy ratuszu, a  po połu-
dniu przenosimy się na sce-

nę dużą, przy filharmonii. 
W  mieście zbierać pieniądze 
do puszek będzie 325 wolon-
tariuszy. W  sobotę, 11 stycz-
nia, o  12.00 odbędzie się ich 
odprawa w Centrum Biznesu.

Zielonogórski sztab przy-
gotował też wydarzenie upa-
miętniające tragiczną śmierć 
prezydenta Gdańska, Paw-
ła Adamowicza. – To wstrzą-
snęło nami wszystkimi. Dla-
tego przygotowaliśmy coś, 
czego jeszcze u  nas nie by-
ło. To będzie coś nowego na 
skalę ogólnopolską. Spotkaj-
my się przed Światełkiem 
do nieba na placu przed fil-
harmonią, w miejscu, gdzie 
spontanicznie spotykali się 
zielonogórzanie w  zeszłym 
roku po śmierci Pawła Ada-
mowicza – zaprasza F. Gry-
ko. (ap)

- Puszki gotowe! Wolontariusze też! – zapewnia Paweł Wysocki, który w zielonogórskim sztabie WOŚP odpowiada za opiekę nad wolontariuszami. Reszta już w rękach, a właściwie sercach 
mieszkańców! To co? Wiatr w żagle i ruszamy! Fot. Piotr Jędzura

Rozkład jazdy zielonogórskiego 
finału WOŚP
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Zdjęcia Piotr Jędzura

W ZIELONEJ GÓRZE

Bałałajka o Mikołaju
Biblioteka Pana Kleksa oraz 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 
I stopnia zapraszają na przedstawie-
nie muzyczno-rytmiczne „Mikołaj” 
w wykonaniu grupy teatralnej 
Bałałajka, pod opieką Patrycji Sowiń-
skiej. Wstęp wolny. Przedstawienie 
odbędzie się dziś (piątek, 10 stycznia) 
o 17.00 w sali animacyjnej Biblioteki 
Pana Kleksa.

W ZIELONEJ GÓRZE

Koncert świąteczny
Zielonogórski Ośrodek Kultury 

zaprasza w sobotę, 11 stycznia 
o 18.00 do Hydro(za)gadki. Wystąpią 
zespoły i soliści z ZOK-u oraz z miej-
skich placówek: SP 11, SP 18, PSP 7, 
Zespołu Edukacyjnego nr 1, ZE 5, 
ZE 6, Zespołu Szkół Ekologicznych. 
W programie wspólne kolędowanie, 
pastorałki i piosenki świąteczne. 
Wstęp wolny.

W ZIELONEJ GÓRZE

Przyroda Malezji
We wtorek, 14 stycznia, o 11.00, 

w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego 
przy ul. Podgórnej 50, prof. dr hab. 
Grzegorz Gabryś z Instytutu Nauk 
Biologicznych wygłosi otwarty 
wykład popularno-naukowy pt. 
„Borneo nie może umrzeć! Przyroda 
Malezji okiem biologa.” Organizatorzy 
zapraszają miłośników przyrody. 
Wstęp wolny.

W STARYM KISIELINIE

Poetyckie kolędowanie
W sobotę, 11 stycznia, o 16.00 filia 

Zielonogórskiego Ośrodka Kultury 
zaprasza na spotkanie z poezją o te-
matyce świątecznej, w wykonaniu 
autorów ze Stowarzyszenia Jeszcze 
Żywych Poetów. Będzie też wspólne 
kolędowanie z zespołem Stokrotki 
z ZE nr 7. „Poetyckie kolędowanie” od-
będzie się w sali kominkowej pałacu. 
Wstęp wolny. (dsp)

Choinka jeszcze raz 
odegra główną rolę!
Zielona i pachnąca, zdobiła dom przez całe święta. Kiedy uschnie, wcale nie musi lądować na 
śmietniku. Za sprawą akcji Eko Choinka, drzewko może powrócić do natury!

Co zrobić z uschniętą cho-
inką? Dać jej drugie życie! 
Rusza poświąteczna akcja 
Eko Choinka, podczas której 
od mieszkańców zbierane 
są drzewka – do powtórne-
go wykorzystania. W  mia-
sto wyruszą Eko Patrole – 18 
stycznia, 25 stycznia oraz 1 
lutego. W te trzy soboty pra-
cownicy Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej będą zabierać 
choinki spod pergoli śmiet-
nikowych. Kiedy pojawią 
się na Twojej ulicy? Sprawdź 
w ramce poniżej. Eko Patro-
le będą jeździć od samego 
rana, dlatego drzewka trze-
ba wystawiać obok pergoli 
odpowiednio wcześniej.

W jaki sposób takie pozor-
nie bezużyteczne drzewko 
może przysłużyć się naturze? 
Tego dowiecie się podczas fi-
nału ekologicznych działań. 
W  czwartek, 23 stycznia, 
o 11.00 zaplanowano impre-
zę edukacyjną na deptaku. 
Zebrane przez Eko Patrole 
choinki i te, które przyniosą 
na deptak mieszkańcy, ode-
grają tytułową rolę w poka-

zach zrębkowania przy ra-
tuszu. Recykling drzewek 
przeprowadzi ZGK i  Nadle-
śnictwo Zielona Góra. - Po-

dobnie jak w zeszłym roku, 
wytworzony z  drzewek na-
turalny nawóz będzie moż-
na zabrać ze sobą i wykorzy-

stać we własnym ogrodzie – 
informują organizatorzy.

Pod ratuszem stanie też 
Leśna Osada, w której cze-
kać będą niespodzian-
ki przygotowane z  my-
ślą o  przedszkolakach 
i uczniach szkół podstawo-
wych. Odbędą się warszta-
ty i  kreatywne ekozabawy, 
podczas których dzieci do-
wiedzą się m.in., że drewno 
to supersurowiec.

Tegoroczny finał Eko Cho-
inki poprowadzi gość spe-
cjalny – Radosław Rademe-
nez Blonkowski – rekordzi-
sta Polski we Freestyle Rap.

Na akcję zapraszają, już 
po raz trzeci, Regionalna Dy-
rekcja Lasów Państwowych 
w  Zielonej Górze i  urząd 
miasta. O atrakcje w trakcie 
imprezy na deptaku, wspól-
nie z  leśnikami i  przedsta-
wicielami urzędu, zadbają 
partnerzy wydarzenia z Zie-
lonogórskiego Ośrodka Kul-
tury, Centrum Przyrodnicze-
go, firmy Stelmet, Punktu In-
formacji Europejskiej Euro-
pe Direct - Zielona Góra. (dsp)

DRZEWKO POD PERGOLĄ WYSTAW DO PIĄTKU
ZGK odbiera choinki

18 stycznia (sobota)
a Osiedle Piastowskie – rejon 
ograniczony ulicami: Łużycka, 
Wyszyńskiego, Kilińskiego
a Osiedle Łużyckie – rejon ogra-
niczony ulicami: Wyszyńskiego, 
Wojska Polskiego, Dąbrówki, 
Łużycka
a Rejon ograniczony ulicami: 
Zjednoczenia, Wojska Polskiego, 
Reja, Jedności, Sikorskiego, 
Konstytucji 3 Maja, Moniuszki, 
Wiśniowa, Wyszyńskiego, Łużyc-
ka, Dąbrówki, Kręta
a Osiedle Przyjaźni – rejon 
ograniczony ulicami: Wojska 
Polskiego, Wyszyńskiego, Łużyc-
ka, Francuska

a Osiedle Zacisze – rejon 
ograniczony ulicami: Wojska 
Polskiego, Kręta oraz Osiedle 
Leśne
a Osiedle Malarzy, Osiedle 
Cegielnia – rejon ograniczony 
ulicami: Wojska Polskiego, 
Francuska, Łużycka

25 stycznia (sobota)
a Rejon ograniczony ulicami: 
Boh. Westerplatte, Chrobrego, 
Podgórna, Drzewna, Jedności, 
Reja, Wojska Polskiego
a Rejon ograniczony ulicami: 
Wyszyńskiego, Wiśniowa, 
Moniuszki, Konstytucji 3 Maja, 
Grottgera, Drzewna, Wrocław-
ska, Sienkiewicza, Kukułcza, 
Kilińskiego

a Rejon ograniczony ulicami: 
Zjednoczenia, Wojska Polskiego, 
Boh. Westerplatte, Sulechow-
ska, Źródlana, Batorego
a Osiedle Zastalowskie – rejon 
ograniczony ulicami: Batorego, 
Źródlana, Sulechowska, Trasa 
Północna oraz Batorego (ogrod-
nictwo)
a Jędrzychów
a Osiedle Morelowe – rejon 
ograniczony ulicami: Sienkiewi-
cza, Wrocławska, Słowackiego, 
Piwna, Sikorskiego
a Osiedle Braniborskie – rejon 
ograniczony ulicami: Wro-
cławska, Lwowska, Podgórna, 
Niecała oraz Osiedle Dolina 
Zielona – rejon ograniczony 

ulicami: Zagłoby, Sulechowska, 
Trasa Północna
a Raculka oraz rejon Szosy 
Kisielińskiej
a Osiedle Kościuszki, Osiedle 
Kilińskiego, Osiedle Słowackie-
go – rejon ograniczony ulicami: 
Kilińskiego, Kukułcza, Piwna, 
Słowackiego, Wrocławska

1 lutego (sobota)
a Rejon ograniczony ulicami: 
Wrocławska, Lwowska, Podgór-
na, Szosa Kisielińska, obwod-
nica, tory kolejowe, Zagłoby, 
pl. Kolejarza, Chrobrego, pl. 
Piłsudskiego, Podgórna
a Chynów
a Osiedle Pomorskie i Osiedle 
Śląskie

Rębak znów stanie na deptaku. Z  pomocą pracowników Za-
kładu Gospodarki Komunalnej i  leśników, maszyna będzie 
zmieniać poświąteczne choinki w naturalny nawóz.

Fot. Materiały RDLP w Zielonej Górze
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Zdjęcia Piotr Jędzura

W REGIONIE

Więcej połączeń kolejowych
Lubuski Zakład Przewozów Regio-

nalnych wprowadził, od 7 stycznia, do 
oferty trzy dodatkowe pary połączeń. 
Dwa z nich mogą zainteresować 
mieszkańców Zielonej Góry. Są to po-
łączenia od poniedziałku do piątku, 
na następujących trasach:

- Zielona Góra Gł. (godz. 16.37) - 
Bytom Odrzański (godz. 17.05),

- Bytom Odrzański (godz. 17.44) – 
Zielona Góra Gł. (godz. 18.12),

- Żagań (godz. 8.50) – Zielona Góra 
Gł. (godz. 10.00),

- Zielona Góra Gł. (godz. 14.39) – 
Żagań (godz. 15.50).

Dodatkowe połączenia wprowa-
dzono po konsultacjach społecznych 
i rozmowach z urzędem marszał-
kowskim, organizatorem przewozów 
kolejowych.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Leszek Mazan o rozbiorach
Biblioteka Norwida zaprasza we 

wtorek, 14 stycznia, o 18.00, do sali 
im. Janusza Koniusza na spotkanie 
z Leszkiem Mazanem, dziennika-
rzem i publicystą, autorem książek 
o Krakowie i Pradze. Spotkanie 
połączone będzie z promocją książki 
„Naga prawda, czyli trzy rozbiory 
Polski”. - Zachęcamy do spotkania 

z założycielem Polskiej Partii Łysych, 
przewodniczącym Rady Błysko-
tliwych, Profesorem Szwejkologii 
Stosowanej, Honorowym Hejnalistą 
Mariackim, współtwórcą krakauero-
logii tj. nauki o wyższości Krakowa 
nad resztą świata – wyliczają orga-
nizatorzy. - To gratka dla miłośni-
ków historycznych ciekawostek, 
zabawnych anegdot i soczystych 
dowcipów.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Opera na święto szkoły
We wtorek, 14 stycznia, o 18.00 

w Filharmonii Zielonogórskiej 
odbędzie się koncert z okazji 
nadania Szkole Podstawowej nr 
6 im. Ryszarda Peryta. - Chcąc 
przybliżyć mieszkańcom sylwetkę 
artysty, zaprosiliśmy Polską Operę 
Królewską z Warszawy, której 
dyrektorem przez ostatnie trzy lata 

życia był prof. Peryt – tłumaczą 
organizatorzy z SP 6. W programie 
„Alexander i Apelles”, jednoaktowa 
opera Karola Kurpińskiego (bilety 
w kasie FZ). Dzień później szkoła 
będzie świętować jubileusz 60-le-
cia. O 10.30 odprawiona zostanie 
msza w konkatedrze pw. św. Jadwigi 
Śląskiej, o 13.00 - uroczystość jubi-
leuszowa w sali kolumnowej urzędu 
marszałkowskiego.

(dsp)

Jedno miasto, jedna strefa taxi?
- Od połączenia gminy z miastem minęło już pięć lat, ale taksówkarze wciąż stosują dwie taryfy opłat, choć nie mają ku temu prawnych pod-
staw – oburza się radny Mariusz Rosik, zwolennik ujednolicenia taryf taxi na terenie rozszerzonego miasta.

Taksówki miejskie wyko-
rzystują przy przewozach 
pasażerskich dwie taryfy 
opłat. Ta tańsza obowiązu-
je w granicach tzw. starego 
miasta, ta droższa po wje-
chaniu na teren byłej gmi-
ny wiejskiej. Połączenie nic 
w tej sprawie nie zmieniło.

- Kontrakt Zielonogórski 
w  żadnym swym punkcie 
nie odnosi się do tego pro-
blemu. Pięć lat temu mie-
liśmy na głowie naprawdę 
sporo ważnych problemów 
i  dlatego zjawisko podwój-
nej taryfy za przewozy ta-
xi umknęło naszej uwadze. 
Teraz nadszedł czas, aby 
uporać się z tym przedpołą-
czeniowym reliktem – prze-
konuje radny Rosik.

To nie pierwsza jego ini-
cjatywa w  tej sprawie. 
W 2016 r. sprowokował spo-
tkanie, w którym uczestni-
czyli przedstawiciele kilku 
korporacji taksówkarskich, 
ustalono wówczas, że tak-
sówkarze przedyskutują 
problem we własnym gro-
nie, efekty tej wewnętrznej 
debaty mieli przedstawić 
władzom miasta.

- Wbrew pierwotnej umo-
wie, środowisko taksówka-
rzy przez kolejne lata ani ra-
zu nie wypowiedziało się 
w tej sprawie, zbywając mo-
ją inicjatywę milczeniem – 
gorzko zauważa radny Rosik, 
który postanowił nie cze-
kać dłużej i  przy wsparciu 
radnego Roberta Górskiego 
przygotował projekt uchwa-
ły rady miasta w  sprawie 
przesunięcia granic najtań-
szej strefy taxi do najbliżej 
położonych sześciu sołectw 
byłej gminy wiejskiej.

- Nie rezygnuję z  idei 
ujednolicenia cen usług tak-
sówkowych na terenie całe-
go poszerzonego miasta. Są-
dzę jednak, że tego typu de-
cyzje powinny mieć ewolu-
cyjny charakter. Tę droższą 
strefę taxi powinniśmy cał-
kowicie zlikwidować do-
piero za kilka lat. A  na ra-
zie mieszkańcy dalej poło-
żonych sołectw też skorzy-
stają na naszej inicjatywie, 
przecież droższa taryfa bę-
dzie obowiązywała dopie-
ro po przejechaniu granic 
tej nowej, rozszerzonej już 
strefy – tłumaczy radny.

O jakich sołectwach mówi 
projekt dwóch radnych? To 
Przylep, Łężyca z  os. Czar-
kowo, Racula, Drzonków, 
Stary i  Nowy Kisielin wraz 
ze strefą gospodarczą i par-
kiem technologicznym.

- Od razu wyjaśniam, jeśli 
nasza propozycja dostanie 
akceptację rady, ja na tej de-
cyzji nic nie zyskam. Miesz-
kam w  Starym Kisielinie, 
ale mój dom położony jest 
za granicą proponowanej 
w projekcie pierwszej stre-
fy taxi – zastrzega M. Rosik.

Projekt obu radnych 
wpłynął do magistratu 13 

grudnia, kilka dni później 
oficjalnie zareagowały czte-
ry zielonogórskie taksówko-
we organizacje, które przy-
gotowały wspólne oświad-
czenie. Tuż pod koniec roku 
samodzielną opinię przy-
gotowała jedna z  najwięk-
szych korporacji - Stowarzy-
szenie Kierowców Taksó-
wek Osobowych CITY TAXI 
BIS. W  obu pismach znaj-
dziemy te same argumen-
ty. Autorzy najpierw sku-
piają się na opisaniu wa-
runków finansowych, w ja-
kich prowadzą swoje tak-
sówkowe biznesy: wyso-

kie opłaty za paliwo, czę-
ści zamienne i naprawy sa-
mochodów. Równie wyso-
kie podatki i  składki ubez-
pieczenia społecznego, co-
raz wyższe opłaty licencyj-
ne za wykorzystywane pro-
gramy komputerowe, in-
ternet, stale rosnące pła-
ce pracowników zatrudnio-
nych w  centrum zarządza-
nia ruchem taksówek. To 
tylko kilka przykładów po-
chodzących z  opisu tak-
sówkarzy. Prezes Stanisław 
Kubas, który szefuje TA-
XI BIS, w  końcówce swego 
pisma dodatkowo napisał: 

„Nie zgadzamy się na po-
większenie pierwszej stre-
fy i  jesteśmy za utrzyma-
niem obecnego stanu. Jed-
nocześnie prosimy o zrozu-
mienie i o obronę w miarę 
możliwości naszego stano-
wiska przez Pana Prezyden-
ta. Dla wielu z nas taksów-
ka to jedyne, skromne źró-
dło utrzymania. Przed na-
mi bardzo trudny rok, dla-
tego prosimy o ewentualne 
odsunięcie tego zaskakują-
cego nas przed świętami te-
matu przynajmniej o 10 – 18 
miesięcy”. Od siebie jeszcze 
sam dodał: - My nie dostaje-
my dopłat z urzędu miasta. 
Na wszystko musimy zaro-
bić sami.

Projekt radnych Rosika 
i  Górskiego najprawdopo-
dobniej trafi pod obrady rady 
miasta pod koniec stycznia. 
Trudno w tej chwili przewi-
dzieć, co postanowią radni. 
Czy poprą stanowisko dwóch 
swych kolegów oraz zielono-
górzan, którzy na Facebooku 
gremialnie poparli ideę roz-
szerzenia tańszej strefy ta-
xi, dopiero zobaczymy. Już 
teraz możemy jednak wyja-
śnić, na jakiej podstawie rad-
ny Rosik mówi o braku pod-
staw prawnych dla stref i ta-
ryf obecnie stosowanych 
przez taksówkarzy.

- Strefy opłat powinny 
być wytyczone na podsta-
wie prawa miejscowego, 
czyli uchwały rady miasta. 
Niestety, w archiwach rady 
nie odnaleźliśmy żadnej de-
cyzji w tej sprawie. Wycho-
dzi więc na to, że taksówka-
rze stosują dwie taryfy opłat 
właściwie bezpodstawnie – 
zauważa radny. (pm)

Czy rada poprze propozycję rozszerzenia tańszej strefy taxi o sołectwa położone najbliżej tzw. starego miasta? Projekt uchwa-
ły trafi pod obrady najprawdopodobniej pod koniec stycznia. Fot. Piotr Jędzura
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Orkiestrowy rozkład jazdy! Gramy, bo lubimy!
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to dzień, w którym może zdarzyć się wszystko! Bo jeśli dzięki Waszym gorącym sercom spełniają się   marzenia dzieci o szybszym powrocie do zdrowia, to przecież... cud! Cud miłości, dobroci i bycia razem. Do końca świata i jeden dzień dłużej!  
Zobacz, co w ten dzień pełen cudów wydarzy się w Zielonej Górze.

SCENA OTWARTYCH SERC
12.00-16.00
przy ratuszu
a 12.00 – przywitanie
a 12.10 – „Serca przedszkolaków” 
– występ dzieci z Miejskiego Przed-
szkola nr 38, zaprezentuje się grupa 
Jeżyków
a 12.20 – licytacje
a 12.25 – występ zespołu Brocyfik
a 12.40 – licytacje
a 12.45 – występ Oliwiera Szpaka 
z Zespołu Edukacyjnego nr 4
a 13.05 – licytacje
a 13.10 – występ Kingi Walczak
a 13.25 – licytacje
a 13.30 – występ zespołu punkroc-
kowego Amarena, który zagra swój 
nietypowy minikoncert wspólnie 
z zielonogórskimi dzieciakami!
a 13.50 – licytacje
a 13.55 – występ harcerzy
a 14.10 – licytacje
a 14.15 – pokaz wokalny i taneczny 
Artystycznej Szkoły Rozwoju

a 14.25 – licytacje
a 14.30 – występ ZKS Akrobata
a 14.40 – licytacje
a 14.45 – występ dzieci ze Studia 
Tańca „Twister” Magdaleny Szcze-
paniuk oraz zespołu wokalnego 
Echo Minor – Henryka Łacnego 
z Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 7
a 14.55 – licytacje
a 15.00 – pokaz taneczny Studio 
Mieszkalska Łap taniec
a 15.10 – licytacje
a 15.15 – cheerleaders Wataha – 
Basia Mieszkalska
a 15.30 – licytacje
a 15.35 – pokaz tańca Spoko Family 
Filipa Czeszyka
a 15.45 – pokaz tańca studia Keep 
on Dancing prowadzonego przez 
Alicję Sobańską
a 15.55 – licytacje teatr
a 16.00 – zakończenie i zaprosze-
nie na dużą scenę

LICYTACJE NA MAŁEJ SCENIE
a LICYTACJE KLASOWE

-  klasowa sesja fotograficzna 
wykonana przez Dariusza Biczyń-
skiego i jego Lubuską Akademię 
Fotografii

-  Skokoloco – Park Trampolin – 
grupowe skakanie

-  Centrum Nauki Keplera – klasowe 
wyjście do Planetarium Wenus na 
wybrany seans filmowy

-  Artystyczna Szkoła Rozwoju – 
klasowe warsztaty teatralne

-  warsztat „Bądź kreatywny”, pro-
wadzący: Klaudia Baranowska, 
czas trwania: 90 minut, sugero-
wani uczestnicy: dzieci +12 lat

-  Falubaz Zielona Góra – klasowe 
zwiedzania parku maszyn klubu 
żużlowego

-  klasowe warsztaty taneczne 
(Tancbuda) z profesjonalnym 
trenerem

-  warsztaty koszykówki z zawod-
nikami Stelmet Enea BC Zielona 
Góra – trening dla całej klasy 
przeprowadzony na hali CRS

-  trening na torze przeszkód 
4 Żywioły

- Ogród Botaniczny – klasowe 
przyjęcie na rozpoczęcie wakacji

a LICYTACJE RODZINNE
-  rodzinne latanie 

– przelot dwupłatow-
cem Aeroklubu Przy-
lep dla czteroosobowej 
rodziny

-  kolacja rodzinna w re-
stauracji Bachus

-  rodzinna gra na polu 
golfowym – Przytok Golf 
& Resort

-  kolacja rodzinna w restau-
racji Anatra

-  filharmonia – zaproszenie dla 
trzech osób na 19 stycznia

-  tort od pracowni „Ciasteczkowo 
zakręcona” – voucher na tort 
w kwocie 150 zł na wybraną 
uroczystość rodzinną

-  rodzinne sadzenie kwiatów – 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
(gwarantowane wiosenne 
sadzonki)

-  Monopoly – rodzinna gra 
planszowa

-  rodzinna gra w kręgielni Bowling 
Club Zielona Góra

-  Artystyczna Szkoła Rozwoju – 
rodzinne warsztaty baletowe

a LICYTACJE RZECZOWE
- voucher na kolację do restauracji 
Bachus

- czapka z podpisem żużlowca 
Piotra Protasiewicza

- plakat Macieja Buszewicza 
– gratka dla koneserów 

sztuki
- voucher na trening na 

nowoczesnej siłowni 
przy ul. Branibor-

skiej
- lekcja makijażu 

przygotowana 
przez ma-

kijażystkę 
z wielo-

letnim 
stażem 
– Kata-
rzynę 
Proko-
pyszyn

-  AssiLala – piękna maskotka: konik 
Orkiestra dla naszego dziecka

-  wydziergana maskotka – ręko-
dzieło wykonane przez Agnieszkę 
Jaworską

-  Denley – voucher na stylowe ciuchy 
do wykorzystania w sklepie

-  dziecięcy fotelik samochodowy od 
sklepu Tobi

-  voucher do Chili Pizza na kolację 
dla sześciu osób

-  całodniowe wejście do Spa &Fit-
ness Gregor dla całej rodziny

-  voucher na kolację do restauracji Es 
la passion

-  voucher na kolację do restauracji 
Casa Mia

-  voucher na bukiet kwiatów od 
kwiaciarni Agawa

-  vouchery do zielonogórskich 
kawiarni

- vouchery do zielonogórskich 
pizzerii

I wiele voucherów na usługi ko-
smetyczne, gastronomiczne i inne, 
które będą dostępne w namiocie 
licytacyjnym pod Sceną Otwartych 
Serc w godz. 12.00-16.00.

SPORTOWCY GRAJĄ Z ORKIESTRĄ
Nie ma finału WOŚP bez sportow-
ców. Kibice, którzy chcą chociaż 
w niewielkim stopniu poczuć się 
jak ich idole, będą mieli z czego 
wybierać.
Część licytacji będzie prowadzona 12 
stycznia na scenie, część przedmio-
tów trafi na aukcję na Allegro.
Stelmet Enea BC Zielona Góra przy-
gotował trening z wybranymi ko-
szykarzami i gadżety. – Mamy piłkę 
z podpisami zawodników i trenerów 
z obecnego sezonu. Będzie ją można 
wylicytować na najbliższym meczu 
ze Startem Lublin. Wyciągnęliśmy 
też „perełkę” z naszych sejfów 
i przekazujemy na Allegro koszulkę 
Mateusza Ponitki, jednego z auto-
rów sukcesu naszej kadry – mówi 
Katarzyna Marciniak ze Stelmetu 
Enea BC.
Żużlowcy także chcą przenieść 
jednego z kibiców do swojego 
świata. Zwycięzca licytacji weźmie 
udział w przedmeczowej prezentacji 
inauguracyjnego starcia z Włók-
niarzem Częstochowa. I to nie 
wszystko. Na scenie głównej, ok. 
17.00 będzie obecny Patryk Dudek, 

Na licytację trafi m.in. wielka piłka tenisowa z podpisami reprezentacji 
Polski kobiet – gratka dla miłośników tej dyscypliny sportu!

Fot. Marcin Krzywicki
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tylu wolontariuszy wyruszy na 

zielonogórskie ulice podczas 28. 
finału WOŚP. Niektórzy po raz 

pierwszy, inni już któryś rok z kolei. 
Wszyscy pomocni, uśmiechnięci, 
z otwartymi, gorącymi sercami! 
Będą zbierać w słońcu, deszczu, 

mrozie! Puszki już przygotowane!

Orkiestrowy rozkład jazdy! Gramy, bo lubimy!
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to dzień, w którym może zdarzyć się wszystko! Bo jeśli dzięki Waszym gorącym sercom spełniają się   marzenia dzieci o szybszym powrocie do zdrowia, to przecież... cud! Cud miłości, dobroci i bycia razem. Do końca świata i jeden dzień dłużej!  
Zobacz, co w ten dzień pełen cudów wydarzy się w Zielonej Górze.

SPORTOWCY GRAJĄ Z ORKIESTRĄ

DUŻA SCENA
15.30-21.30
parking przy filharmonii
a 15.30-16.00

-  przywitanie
-  licytacja – kosz z ośmioma wina-

mi z zielonogórskich winnic
-  zespół taneczny Street Dance
-  pokaz Miłosza Stopińskiego – 

Freestyle Football
a 16.00-17.00 – koncert  
ROKSANY WĘGIEL
a 17.00-17.15
-  licytacje z Patrykiem Dudkiem – 

obraz z drużyną Stelmet Falubaz 
oraz specjalny rower WOŚP

-  zespół taneczny Street Dance
-  licytacja firmy alejade.pl, która 

funduje dla jednej osoby tygodnio-
wą obsługę w postaci odwożenia 
i przywożenia z pracy lub szkoły 
i dowóz pary na ufundowaną kolację

a 17.15-18.15 – koncert JARY 
ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY
a 18.15-18.30
-  licytacja z Piotrem Protasiewiczem 

– jazda starym motocyklem Ural 
z koszem na meczu żużlowym

-  licytacja z Wioletą Haręźlak – Hard-
corowy dzień z Wioletą Haręźlak

a 18.30-19.30 – koncert FUTURE 
FOLK
a 19.30-20.05
-  Show Cheerleaders Wataha + tan-

cerki z programu tańca High Heels
-  licytacja radnych – jedzenie specy-

ficznych, egzotycznych potraw
-  licytacja z prezydentem Januszem 

Kubickim – prezydent poprowadzi 
jako DJ Janek imprezę (urodziny, 
imieniny, firmową) dla osoby, która 
wygra licytację

a upamiętnienie tragicznych, 
ubiegłorocznych wydarzeń
a 20.05 – Światełko do nieba
a 20.10-21.30 – koncert IRA

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
a Orkiestrowy Klub JazzKino (ul. 
Sobieskiego 14) – po Światełku do 
nieba rozpocznie się klubowa część 
koncertowa, wystąpią: Rage Against 
The Machine Band, Deha, Metero-
ids, Gwiezdne lawety. Wstęp wolny/
datek do puszki WOŚP.
a Centrum Nauki Keplera – Plane-
tarium Wenus (ul. gen. Sikorskiego 
10) – o 12.00 „Czytanki Kapitana 
Keplera”.
a Yolo Events – VI Turystyczny Rajd 
4x4, start pierwszej załogi ok. 9.00, 
zakończenie ok. 20.00, zbiórka: 
Palmiarnia. Korowód pojazdów 
offroadowych będzie się kierować 
ku najciekawszym atrakcjom 
terenowym w okolicach Zielonej 
Góry, w trakcie imprezy zbiórka do 
puszek.
a Iron Church (ul. Zacisze 16) – ma-
raton jogi i kettlebell, w godz.11.00-
18.00, zajęcia poprowadzą: Zu-
zanna Ł-g, Balans – joga w Zielonej 
Górze, Arkadiusz Deciuk z Joga 
Organika, Justyna Adammark, Anna 
Ziobrowska, Artur Waldemar Kur-
dyk, Paweł Świątczak. Wstęp to min. 
25 zł do puszki.
a Ninja Challenge (CrossFit Senshi, 
Kożuchowska 42), w godz. 11.00-
14.00 – Rafał Kasza wraz z szefem 

sztabu WOŚP Zielona Góra 
Filipem Gryko i Pawłem 

Wysockim przepro-
wadzi wyjątko-
wy trening 

przeszko-
dowy na 
torze. 
Trening 
darmo-

wy, na 
miejscu 

będzie 
puszka 

WOŚP.
a Bieg „Policz się 

z cukrzycą” – zapisy 
online już zamknięte, 

ale w dniu biegu będzie udostęp-
nionych 30 miejsc. Trasa, z powodu 
ASF nie może prowadzić przez las, 
dlatego organizatorzy zapraszają na 
bieg lekkoatletyczny – dystans 5 km 
na stadionie przy ul. Sulechowskiej. 
Stadion będzie nagłośniony. Przed 
i po biegu będzie można skorzystać 
z oferty medycznej lubuskich 
placówek w Miasteczku Zdrowia 
zorganizowanym prze Zdrowe 
Lubuskie. Otwarcie 11.30, start biegu 
12.00.
a Wojewódzki Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Drzonkowie, w godz. 
11.00-17.00 (hala sportowa). 
Zaprasza WOSiR, Regionalne 
Centrum Animacji Kultury 
oraz Stowarzyszenie Dobry 
Start. Od 10.00 do 18.00 
dostępne będą obiekty: 
kryta pływalnia 25 m, jaskinia 
solna. W programie występy 
zespołów Aquarius, Paradox, 
Raculanka, Lubuski Zespół Pie-
śni i Tańca im. Ludwika Figasa. 
Będą pokazy fitness, taneczne, 
piłki nożnej, szermierki, tenisa 
stołowego, japońskiej sztuki 
dobywania miecza, karate trady-
cyjnego, treningu ulicz-
nego. Pomiędzy 

występa-

mi – licytacje. Dodatkowe atrakcje: 
prezentacja samochodów, przygoda 
z nurkowaniem, karnawał w wodzie, 
nordic walking, przejażdżki bryczką, 
jazda na kucyku.
a Turniej Steel Dart (pub Kaprys, 
ul. 1 Maja), w sobotę, 11 stycznia, 
w godz. 19.00-23.30.
a Maraton Indoor Cycling (CRS, ul. 
Sulechowska 41), w godz. 14.00-
17.30, już po raz piąty będzie moż-
na pokręcić dla WOŚP.
a OWESoła orkiestra dla WOŚP 
(OWES, ul. Dąbrowskiego 41D/3), 
w godz.13.00-16.00. W programie 
warsztaty z udziałem kreatywnych 
pracowni, fundacji i spółdzielni: 
dietetyczne, tworzenie przypinek 

i serduszkowych handmade’owych 
gadżetów, wyciskanie soków, 

zabawy z Montessori, szycie 
serc, zdobienie i malo-

wanie drewnianych 
dekoracji, pieczenie 

i zdobienie słod-
kości, plecenie 

kolorowych 
warkoczy-

ków. (dsp)

ok. 18.00 Piotr Protasiewicz. Wtedy 
będą licytowane dwa vouchery: 
bowling z żużlowcami w trakcie 
akcji „60 godzin z Falubazem” oraz 
przejazd zabytkowym motocyklem 
na prezentacji podczas meczu 
12 kwietnia. – Na Allegro będzie 
natomiast licytowany duży obraz 
drużyny na sezon 2020 z autogra-
fami – informuje Kamil Kawicki ze 
Stelmetu Falubaz Zielona Góra.
Żużlowcy i koszykarze nie są 
jedynymi, którzy przeka-
zali sportowe gadżety 
na licytacje. Ręka-
wice ofiaruje m.in. 
kickboxer Tomasz 
Makowski. – Poseł 
Waldemar Sługocki 
oprowadzi zwycięzcę 
licytacji po Stadionie 
Narodowym w War-
szawie i po Sejmie. 
Mamy też dużą piłkę 
tenisową z podpisami 
reprezentacji Polski kobiet 
– dodaje Mariusz Rosik z zielo-
nogórskiego sztabu WOŚP.

(mk)

Na licytację trafi m.in. wielka piłka tenisowa z podpisami reprezentacji 
Polski kobiet – gratka dla miłośników tej dyscypliny sportu!

Fot. Marcin Krzywicki

Uwaga, fani wykonawców! Ok. 15 minut po każdym koncercie będzie można spotkać się 
z gwiazdami sceny głównej w Klubie JazzKino (ul. Jana Sobieskiego 14). A tam: zdjęcia, auto-
grafy, rozmowy... Fot. Materiały zielonogórskiego Sztabu WOŚP
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PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 
 

I N F O R M U J E 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 
(piętro III, VII i VIII) i przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 (piętro II) zostały 
wywieszone wykazy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali 
stanowiących własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim oraz Skarbu Państwa, 
przeznaczonych do zbycia, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, 
użyczenie, najem lub dzierżawę  w drodze przetargu oraz w drodze  bezprzetargowej. 
 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Departamencie Rozwoju Miasta Urzędu 
Miasta Zielona Góra 

lub pod nr. tel. (+48) 68 45 64 512, (+48) 68 45 64 303, (+48) 68 47 55 655, 
 (+48) 68 47 55 688 

email: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl 

W REGIONIE

Kościelne 
statystyki
Ilu wiernych chodzi do kościoła, 
a ilu z nich przyjmuje komunię? 
Jaki odsetek dzieci i młodzieży 
uczęszcza na lekcje religii? In-
stytut Statystyki Kościoła Kato-
lickiego przygotował coroczny 
raport, który zawiera zestawienie 
najważniejszych danych liczbo-
wych.

Diecezja zielonogórsko-
gorzowska, która teryto-
rialnie obejmuje wojewódz-
two lubuskie oraz m.in. 
Głogów, w  wielu katego-
riach plasuje się na szarym 

końcu. Laicyzację w  na-
szym województwie wi-
dać szczególnie na podsta-
wie badań przeprowadzo-
nych jeszcze w  2018 roku. 
Na jednej z  październiko-
wych mszy policzono wier-
nych. To kategoria tzw. do-
minicantes, czyli odsetek 
katolików uczęszczających 
na niedzielną mszę w  od-
niesieniu do ogólnej licz-
by zobowiązanych. Wskaź-
nik ten w  diecezji zielo-
nogórsko-gorzowskiej wy-
niósł 27,3 proc. To piąty wy-
nik od końca. Mniej wier-
nych uczęszcza na msze 
tylko w  diecezjach: szcze-
cińsko-kamieńskiej, sosno-
wieckiej, łódzkiej i  kosza-
lińsko-kołobrzeskiej. Dla 

porównania  -  najwięcej 
wiernych odwiedza kościo-
ły w  diecezji tarnowskiej 
(71,3 proc.). Podobnie spra-
wa wygląda ze wskaźni-
kiem communicantes, któ-
ry oblicza się jako odsetek 
katolików przyjmujących 
komunię w  trakcie nie-
dzielnej mszy w  odniesie-
niu do ogólnej liczby zobo-
wiązanych. Dla naszej die-
cezji wskaźnik wyniósł 13,1 
proc. Lubuszanie aktyw-
niej niż mieszkańcy innych 
województw angażują się 
w  życie Kościoła. Świad-
czy o tym wskaźnik partici-
pantes, czyli odsetek człon-
kostw w organizacjach pa-
rafialnych w  stosunku do 
ogólnej liczby katolików 

w parafii. W tej części ba-
dania diecezja zielonogór-
sko-gorzowska uplasowała 
się w połowie zestawienia, 
uzyskując 6,9 proc.

W roku szkolnym 
2018/2019 na lekcje religii 
w  diecezji zielonogórsko-
gorzowskiej uczęszczało 83,1 
proc. uczniów. Dane te doty-
czą wszystkich typów placó-
wek – od przedszkoli, przez 
szkoły podstawowe, po licea, 
technika oraz szkoły branżo-
we. W naszej diecezji w ro-
ku 2018 udzielono następują-
cą liczbę poszczególnych sa-
kramentów: 10.106 chrztów, 
14.641 pierwszych komunii, 
7.465 bierzmowań oraz 3.075 
sakramentów małżeństwa.

(ap)

W Ochli będzie przychodnia
Mieszkańcy od kilku lat zabiegali o budowę ośrodka zdrowia w sołectwie. Placówka powsta-
nie przy ul. Ochla-Topolowa. Kto ją wybuduje? Do przetargu ogłoszonego przez urząd miasta 
zgłosiło się aż dziewięć firm.

Najtańsza oferta opiewa 
na kwotę 1 mln 995 tys. zł, 
najdroższa na sumę 3 mln 
179 tys. 618 zł.

- Oferty sprawdzimy teraz 
pod względem formalno-
-prawnym- wyjaśnia Moni-
ka Krajewska, zastępca dy-
rektora Departamentu In-
westycji Miejskich w magi-
stracie. - Z wykonawcą, któ-
ry spełni wszystkie wyma-
gania przetargowe i  przed-
stawi najkorzystniejszą pro-
pozycję, planujemy podpi-
sać umowę jeszcze w poło-
wie stycznia.

- Mieszkańcy Ochli zdecy-
dowali, że pieniądze z  bo-
nusa połączeniowego prze-
znaczą na przychodnię, 
a  nie budowę i  remonty 
dróg – wyjaśnia wiceprezy-
dent Krzysztof Kaliszuk. – 
Ostrzegaliśmy, że w  obec-
nej sytuacji na rynku zdro-
wia mogą być problemy 
z  lekarzami. Mamy jednak 
zapewnianie, że będzie miał 
kto przyjmować pacjentów.

Sołtys Dorota Bojar cieszy 
się, że Ochla dostanie wy-
marzony ośrodek zdrowia. 
Pierwotnie na zebraniu so-
łeckim przeznaczono na ten 

cel 900 tys. zł, z kwoty zo-
stało 811 tys. 845 zł. Pienią-
dze wydano już na wykona-
nie projektu architektonicz-
nego, uzgodnienie przyłą-
czy, uporządkowanie dział-
ki wraz z  wycięciem krze-
wów. – We wrześniu na ze-
braniu sołeckim zdecydo-
waliśmy się dorzucić do 
budowy ośrodka zdrowia 
1 mln 476 tys. 700 zł, czy-

li obecnie mamy do dyspo-
zycji 2 mln 376 tys. 700 zł – 
wylicza skrupulatnie D. Bo-
jar. - Wyceny wykonania bu-
dynku były ustalane przez 
urząd miasta, na naszą pi-
semną prośbę o  określenie 
kosztu tych prac – uściśla 
i  dodaje, że Ochla bardzo 
się rozbudowuje, a o  przy-
chodnię pytali głównie by-
li mieszkańcy „starej” Zielo-

nej Góry, którzy przeprowa-
dzili się do sołectwa. - Z po-
rady lekarskiej skorzysta-
ją też sąsiednie sołectwa – 
uważa pani sołtys.

D. Bojar podkreśla, że lo-
kalizacja jest świetna, bo 
przychodnia powstanie 
w centrum sołectwa. I do-
brze się składa, że w pobli-
żu przyszłego ośrodka zdro-
wia działa apteka. (rk)

W budynku będzie klimatyzacja. Przewidziano siedem miejsc parkingowych, w tym jedno dla 
osoby niepełnosprawnej. Fot. Wizualizacja UM Zielona Góra

W ZIELONEJ GÓRZE

Norwid  
po remoncie
Zmieniamy się dla naszych Czy-
telników! – to hasło przewodnie 
modernizacji przeprowadzanych 
w Bibliotece Norwida. Książnica 
podsumowała zeszłoroczne 
inwestycje.

Wojewódzka i Miejska Bi-
blioteka Publiczna im. Cy-
priana Norwida zakończy-
ła kilka projektów moder-
nizacyjnych. Wartość prze-
prowadzonych w 2019 r. re-
montów to koszt w  sumie 
ponad 1 mln zł.

Wymieniono nawierzch-
nię schodów i  podjazdów 
dla niepełnosprawnych 
przed wejściem do gmachu 
głównego. W  tym miejscu 
zostały położone nowe, es-
tetyczne, a  przede wszyst-
kim bezpieczne płytki. Ze-
spół wejściowy zyskał także 
nowe drzwi automatyczne 
w  budynku głównym oraz 
w  Centrum Bibliotecznym 
dla Dzieci i Młodzieży – Bi-
bliotece Pana Kleksa.

W bibliotece zamonto-
wano nową windę, w pełni 
przystosowaną do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
Koszt wspomnianych mo-
dernizacji to blisko 500 tys. 
zł. Środki pozyskano z Pań-
stwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełno-
sprawnych (175 tys. zł) oraz 
z urzędu marszałkowskiego 
i urzędu miasta (oba urzędy 

po 128 tys. zł). Reszta pie-
niędzy pochodzi z budżetu 
biblioteki.

W tym roku udało się tak-
że zrealizować moderniza-
cję magazynu znajdującego 
się na piątym piętrze biblio-
teki. Wyremontowano prze-
strzeń magazynową, prze-
prowadzono konieczne na-
prawy, położono nowe wy-
kładziny, wymieniono opra-
wy oświetleniowe oraz za-
kupiono 22 nowe moduły 
regałów (łącznie 216 rega-
łów pojedynczych). Wartość 
tego projektu pn. „Moder-
nizacja magazynów i  zbio-
rów zabezpieczonych” to 
375 tys. zł (300 tys. pocho-
dzi z  Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 
75 tys. stanowi wkład wła-
sny, zabezpieczony przez 
organizatorów, czyli urząd 
marszałkowski i urząd mia-
sta). Dodatkowe 10 tys. zł 
dołożyła biblioteka, pokry-
wając koszt przeprowadzki 
zbiorów magazynowych.

Niemałym sukcesem jest 
także montaż klimatyzacji 
w  dwóch głównych salach 
biblioteki – sali im. Janusza 
Koniusza oraz w sali wykła-
dowej im. Grzegorza Chmie-
lewskiego, a także w Dziale 
Gromadzenia i  Opracowy-
wania Zbiorów, Dziale Ba-
dań, Analiz i Metodyki oraz 
w Dziale Kadr. Koszt klima-
tyzacji wyniósł blisko 130 
tys. (w tym 125 tys. pokrył 
zarząd województwa, pozo-
stała kwota to środki własne 
biblioteki).

(au)

Wymieniona została m.in. nawierzchnia podjazdów dla nie-
pełnosprawnych przed wejściem do gmachu głównego

Fot. Aneta Michałowska
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FUTSAL

Postraszyli 
ekstraklasowca
W lubuskiej II lidze futsalu na 
razie nie mają sobie równych, 
a w Pucharze Polski ambitnie 
powalczyli z grającym w ekstra-
klasie GSF-em Gliwice. Futsaliści 
PKM Zachód Persy AZS Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego przegrali 
4:5 (1:3).

- Nie ma się czego wsty-
dzić, to pokazuje, że zespół 
ma duże predyspozycje, że-
by grać wyżej - komplemen-
tował swoich zawodników 
po meczu z wyżej notowa-
nym rywalem Maciej Du-
dek, trener akademików. 

Pierwsza połowa toczyła 
się pod dyktando gliwiczan, 
którzy w kwadrans zdobyli 
trzy bramki i ustawili sobie 
mecz. Gdy na początku dru-
giej połowy prowadzili 4:1, 
chyba poczuli się zbyt pew-
nie, bo kilka chwil później 
zielonogórzanie podeszli na 
jedną bramkę! Wynik 4:5 nie 
uległ już zmianie. Akademi-
cy za swoją postawę zebra-
li owację, a zwycięzcy? Bu-
rę od trenera w szatni! - To 
nie akademicy podnieśli mi 
ciśnienie, a moi zawodnicy 
– stwierdził Błażej Korczyń-
ski, trener gliwiczan i futsa-
lowej reprezentacji Polski. – 
Dobrze, że to daleko od Gli-
wic i nikt tego nie widział. 
Styl pozostawiał wiele do 
życzenia, stąd moje nerwy.

AZS postawił się wyżej 
notowanemu rywalowi, zaś 
w  swojej lidze nie ma so-
bie równych. Zielonogórza-
nie wygrali wszystkie czte-
ry spotkania, w  tym ostat-
nio z  Madnessem w  Cho-
cianowie aż 15:3. – Z  me-
czu na mecz wyglądamy co-
raz lepiej – uważa M. Dudek. 
W tę niedzielę, 12 stycznia, 
w derbach miasta akademi-
cy podejmą Drzonkowian-
kę PKM Zachód Racula, któ-
ra ostatnio wygrała w  Go-
rzowie z Paolo 6:3. W tabe-
li plasuje się tuż za AZS-em. 
Drzonkowianka ma na kon-
cie po jednym zwycięstwie 
i  remisie oraz dwie poraż-
ki. Pojedynek w  hali Uni-
wersytetu Zielonogórskiego 
o 17.00. (mk)

Akademicy dzielnie stawiali czoła faworytowi. Przy piłce kapitan Jakub Turowski.
Fot. Marcin Krzywicki

ŻUŻEL

Pierwszy obóz
Akrobaci, wespół z żużlowcami 
wykuwali formę przed nowym 
sezonem w górach. Tygodniowe 
zajęcia odbywały się pod okiem 
Radosława Walczaka.

Trener UKS „As” Zielo-
na Góra od kilku lat mocno 
daje w  kość młodym żuż-
lowcom Stelmetu Faluba-
zu. Łatwo nie jest, ale zie-
lonogórzanie chwalą so-
bie ten wycisk, bo jak mó-
wią, jego efekty widzą na 
torze. W  minioną sobotę, 
4 stycznia, na tygodniowy 
obóz z  akrobatami wyru-
szył Patryk Dudek oraz ju-
niorzy: Damian Pawliczak, 
Jakub Osyczka i Fabian Ra-
gus. Z  licencjonowanymi 
żużlowcami pojechał też je-
den adept zielonogórskiej 
szkółki. Żużlowcy przeby-
wali w  okolicach Bukowi-
ny Tatrzańskiej, dokładnie 
w  schronisku na Polanie 
Głodówce. Zimowa aura do-
pisała, w  ramach urozma-
icenia treningów pojawiły 
się też narty. Tydzień upły-
nął na treningach ogólno-
rozwojowych, nie zabrakło 
też odnowy biologicznej. 
To nie jedyny obóz żużlow-
ców. Cały zespół Stelme-
tu Falubazu w góry uda się 
w lutym. Ligowe zmagania 
zielonogórzanie otworzą 5 
kwietnia od meczu z  PGG 
ROW-em w Rybniku. (mk)

 WEEKEND KIBICA
TENIS STOŁOWY
a piątek, 10 stycznia: II 
Grand Prix Polski Żaków 
i Żaczek, 12.00-20.00, WOSiR 
Drzonków
a sobota, 11 stycznia: II 
Grand Prix Polski Żaków 
i Żaczek, 9.00-19.00, WOSiR 
Drzonków
a sobota, 11 stycznia: 11. ko-
lejka I ligi, ZKS Palmiarnia Zie-
lona Góra – Morliny Ostróda, 
16.00, WOSiR Drzonków
a niedziela, 12 stycznia: 
II Grand Prix Polski Żaków 
i Żaczek, 9.00-13.00, WOSiR 
Drzonków
a niedziela, 12 stycznia: 14. 
kolejka I ligi, ZKS Palmiarnia 
Zielona Góra – GKS Gorzovia 
Moje Bermudy.pl Gorzów, 
16.00, WOSiR Drzonków
SIATKÓWKA
a sobota, 11 stycznia: 14. 
kolejka II ligi, Aqua-Zdrój 
Wałbrzych – AZS Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, 17.00
FUTSAL
a niedziela, 12 stycznia: 
5. kolejka II ligi, PKM Zachód 
Persa AZS Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego – Drzonkowianka 
PKM Zachód Racula, 17.00, 
hala UZ przy ul. prof. Szafrana

(mk)

KOSZYKÓWKA

Zbierają same pochwały
Czyli... nowy rok zaczęli tak samo, jak kończyli stary. Koszykarze Stelmetu Enei BC Zielona 
Góra niezmiennie są komplementowani za swoją postawę na parkietach zarówno Energa 
Basket Ligi, jak i ligi VTB.

W tej drugiej już mają na 
koncie tyle samo zwycięstw, 
ile zgromadzili przez cały 
poprzedni sezon. Po piąty 
triumf biało-zieloni sięgnęli 
w ostatnią niedzielę, w sto-
licy Estonii. Stelmet pokonał 
Kalev Tallinn 92:70. I pomy-
śleć, że jeszcze w marcu Ka-
lev rzucał Stelmetowi w ha-
li CRS 69 punktów… do prze-
rwy, a w całym meczu 117.

Wtedy niejednokrotnie 
można było usłyszeć gwiz-
dy, teraz z zachwytu pieje ca-
ła Polska. Po ostatnim meczu 
w polskiej lidze, ze Śląskiem 
Wrocław, który Stelmet wy-
grał po niełatwym boju 83:78, 
trener rywali Oliver Vidin po-
wiedział, że ekipa Žana Taba-
ka gra obecnie najlepszy ba-
sket w polskiej lidze. Podob-
ne opinie wygłaszali też inni 
szkoleniowcy. Trener Astany, 
Emil Rajkovikj doskonale pa-
mięta Stelmet z poprzednie-
go sezonu. - Analizowałem 
ten zespół z  poprzedniego 
roku i z obecnych rozgrywek. 
Muszę powiedzieć, że jestem 
pod wrażeniem ich intensyw-
ności w grze obronnej i tego, 

jak dzielą się piłką w ataku – 
stwierdził jeszcze w  starym 
roku Macedończyk.

Stelmet ma w  lidze VTB 
bilans 5-7, a  niewiele bra-
kowało, by cyfry ułożyły 
się odwrotnie, wszak poraż-
ki z  Astaną i  naszpikowa-
nym gwiazdami Lokomoti-
wem Kubań Krasnodar były 
nieznaczne, a schodzących 
do szatni po meczu zielono-
górskich koszykarzy i  tak 
na stojąco żegnali wiwatują-
cy kibice.

Wyróżniają też obie ligi. 
Drew Gordon trafił do piąt-
ki tygodnia w  lidze VTB, 
w  polskiej lidze dostrzeżo-
ny został w  ostatniej ko-
lejce Jarosław Zyskowski, 
a  Ludvig Hakanson otrzy-
mał tytuł zawodnika mie-
siąca grudnia EBL.

W polskiej lidze Stelmet 
jest niepokonany od poło-
wy października i z  bilan-
sem 13-2 przewodzi staw-
ce. W  czwartkowy wieczór 
walczył o kolejny triumf ze 
Startem Lublin. Mecz zakoń-
czył się już po zamknięciu 
tego numeru „Łącznika”. (mk)

Drew Gordon świetnie spisuje się na obu frontach
 Fot. Piotr Jędzura
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Tu było kino Włókniarz i Estrada
W 1938 r. Niemcy przebudowali starą halę fabryczną, tworząc w niej salę widowiskową na 2.200 osób. Po wojnie Polacy natychmiast ją za-
gospodarowali, nazywając obiekt Halą Ludową. Działało w niej kino Włókniarz, później Estrada.

- Czyżniewski! W  Hali 
Ludowej tańczyłam kiedyś 
z  szarfami. Ty pewnie bę-
dziesz opowiadał o operet-
ce, którą oglądałeś w  Hali 
Ludowej – moja żona, chyba 
jako jedyna, dobrze pamięta 
wszystkie rodzinne opowie-
ści. Pamięta również o  pa-
telni, tym razem umytej…

Rzeczywiście, tylko raz 
w  życiu byłem na operet-
ce w  Hali Ludowej. Jako 
mały chłopiec. Wiele z niej 
nie zapamiętałem. Oprócz 
jednej dramatycznej sceny. 
Podczas przedstawienia je-
den z tancerzy spadł ze sce-
ny i  wylądował w  kana-
le dla orkiestry. Ta nie prze-
rwała gry, jedynie dyrygent 
pilnie obserwował, jak tan-
cerz wygrzebuje się spod 
bębna, w który uderzył.

Kiedy poruszyłem wątek 
Hali Ludowej na Facebo-
oku, około 100 osób dopisa-
ło swoje wspomnienia.

- Z sentymentem wspo-
minam Halę Ludową – na-
pisał Wiesław Grobel. - 
Tam byłem na pierwszym 
filmie, nie bajce. Pamię-
tam - to był film „Dwaj 
z  Teksasu”. A i  mecze 
bokserskie Gwardii przy-
ciągały tłumy.

- Córka bawiła się tam 
pod koniec lat dziewięć-
dziesiątych, a ja zabieram 
żonkę na Sylwestra do Pani 
Małgorzaty Potockiej, któ-
ra w latach siedemdziesią-
tych gościła na deskach Es-
trady- Hali Ludowej – do-
dał Marek Hołownia.

- A  ja miałam tam bal 
maturalny w  roku 1967 – 
wspominała Ewa Pelińska.

- W  Estradzie, w  1973 
roku, odbyła się pierw-
sza inauguracja roku aka-
demickiego WSP – dodała 
Krystyna Magdziarek.

- Moja studniówka 
w  1996, cóż to za wspo-
mnienia... – wspominała 
Wiesia Wiesia.

Jola Nowicka: - Moje mi-
łe wspomnienie - koncert 

Czesława Niemena z  ze-
społem Niebiesko-Czarni. 
Na koncercie byłam z tatą.

Alicja Kubiak: - Ja tam 
występowałam z  chórem 
szkolnym. I  zdobyłyśmy 
czwarte miejsce. Coś koło 
1972 lub 1973 roku!

Tomasz Furtak: - Wie-
le, wiele koncertów, Bi-
jelo Dugme, mój pierw-
szy koncert w  Hali, Lo-
komotiv GT, Czesław Nie-
men, operetki, przeglą-
dy filmowe, kino, Muzyka 
Młodej Generacji (Krzak, 
Cytrus, Maanam, Perfect, 
TSA), koncerty kameralne 
w holu.

Danuta Kuleszyńska: - 
Bywałam. Na koncertach 
i  balach, choćby mistrzów 
sportu. A  nawet zaśpiewa-
łam na tzw. Giełdzie Piosen-
ki. Sentyment. Szkoda że 
Estradę zrównano z ziemią.

MargoMar: - Galowe stro-
je na przeglądach szkol-
nych chórów i  innych ze-

społów. Operetka „Zemsta 
nietoperza”, Helena Von-
dračkova, Ewa Demar-
czyk. I seanse kina Włók-
niarz. Fajnie tam było...

Hala Ludowa. Włókniarz. 
Estrada. Niezły galimatias 
z tymi nazwami.

Sala pierwszego wielkie-
go testu nie zdała w  1946 
r. W  mieście miał wystę-
pować wielki aktor Ludwik 
Solski. Wizytę opisał Mie-
czysław Turski w „Takie to 
były czasy”.

Razem zajrzeli do teatru 
i  do hali „Polskiej Wełny” 
(późniejszej Hali Ludowej). 
Mistrz podobno stwierdził: 
- Ta ujeżdżalnia nadaje się 
w  sam raz na organizowa-
nie zawodów bokserskich, 
bo sędziowie nie będą sły-
szeć ryku kibiców, a  kibice 
werdyktów sędziów.

- Z uwagi na znaczną ilość 
miejsc odpowiadała mu ona 
bardziej od teatralnej, lecz, 
niestety, warunki akustycz-

ne okazały się fatalne – 
wspominał M. Turski.

Z akustyką chyba nie było 
tak źle, skoro dwa lata póź-
niej (marzec 1948 r.) kilka-
set osób kupiło bilety na… 
pokazowy proces politycz-
ny, który trwał trzy dni. Na 
scenie w  roli oskarżonych 
m.in. wystąpili: starosta Jan 
Klementowski i  wicestaro-
sta Roman Mazurkiewicz, 
których komuniści chcieli 
się pozbyć z urzędu. Zarzu-
cano im m.in. branie łapó-
wek za nadawanie polskie-
go obywatelstwa Niemcom 
mieszkającym w  Zielonej 
Górze. Skazano ich na kilka 
lat więzienia. Później areszt 
zamieniono na dozór MO. 
Dzisiaj, obydwaj panowie są 
patronami ronda i ulicy.

Sala o  płaskiej betono-
wej podłodze, z  wielkimi 
oknami nadawała się raczej 
na zabawy niż na wydarze-
nia kulturalne. Na przeło-
mie 1958/59 roku przebu-

dowano główną salę wido-
wiskową – zbudowano spe-
cjalną konstrukcję i  sala 
otrzymała odpowiedni spa-
dek, dzięki czemu znacznie 
poprawiła się widoczność. 
Przy okazji zamurowano 
okna, na zewnątrz dobu-
dowano schody do drzwi. 
W  holu powstało kino na 
300 miejsc, a  ponieważ za 
miedzą funkcjonowała Pol-
ska Wełna, przybytek X mu-
zy nazwano kinem Włók-
niarz. Dalej było to miej-
sce walk bokserskich – tu-
taj, w  lipcu 1961 r., zmie-
rzyli się pięściarze miejsco-
wej Gwardii z  zawodnika-
mi Dynamo Frankfurt. Na-
si wygrali 15:5.

Przebudowa wystarczy-
ła na kilka lat. 28 listopa-
da 1961 r. w  „Gazecie Zie-
lonogórskiej” ukazał się ar-
tykuł pt. „Ostatnie dni ki-
na WŁÓKNIARZ”. – Zgod-
nie z  porozumieniem Pre-
zydium MRN i  Wojewódz-

kiego Zarządu Kin w sali ki-
nowej „Włókniarza” i przy-
ległych do niej pomieszcze-
niach powstanie kawiar-
nia, sala rozrywkowa, czy-
telnia, palarnia itp. – dono-
siła gazeta. Powód zmian? 
Za małe zaplecze - uczest-
nicy koncertów musieli wy-
chodzić na zewnątrz budyn-
ku, by zapalić i załatwić in-
ne potrzeby.

Tekst chyba nie wzbudził 
entuzjazmu kinomanów, bo 
trzy dni później „GZ” po-
informowała czytelników, 
że likwidacja dotychczaso-
wego Włókniarza nie ozna-
cza ograniczenia ogląda-
nia filmów. Sala widowisko-
wa miała być tak zorganizo-
wana, by można było w niej 
oglądać filmy. I tak się stało. 
Prace rozpoczęto w  1963 r. 
Zielonogórzanie z  zacieka-
wieniem mogli obserwować, 
jak powstaje przeszklone 
główne wejście z  wielkim 
holem, szatnią i  kawiarnią. 
Roboty nie wyłączyły całko-
wicie prowadzenia działal-
ności artystycznej. W  koń-
cu Hala Ludowa była gotowa 
na 1 maja 1964 r. Kino ruszy-
ło pełną parą. Trzeba było le-
piej zorganizować występy, 
dlatego połączono w  jedną 
firmę dwa przedsiębiorstwa 
– Lubuską Agencję Imprez 
Artystycznych i  Miejskie 
Przedsiębiorstwo Organiza-
cji Rozrywki i Wypoczynku. 
1 stycznia 1965 r. powstało 
Przedsiębiorstwo Państwo-
we Estrada Ziemi Lubuskiej, 
które przez kilkadziesiąt lat 
zarządzało obiektem.

Estrada funkcjonowała 
do końca lat 90. XX wieku. 
Wtedy ją sprzedano z  za-
strzeżeniem, że nadal ma to 
być obiekt kulturalny. Nic 
z  tego nie wyszło. W  2011 
r. niszczejący budynek spło-
nął. Ruina straszyła jeszcze 
przez wiele lat.

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 
i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.tomasz

Rok 1958. Remont poniemieckiej sali widowiskowej.
Fot. Bronisław Bugiel

Rok 1965. Po kolejnej przebudowie Hala Ludowa zyskała hol 
z kawiarnią. Fot. Bronisław Bugiel

Rok 2009. Stary budynek popadł już w  ruinę. Spłonął dwa 
lata później. Fot. Michalina Michalska

Hala Ludowa przez wiele lat była największą salą widowiskową w mieście Fot. Zbigniew Rajche


