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Brakuje Wam pomysłu na ferie zimowe? W mieście też można  
fajnie spędzić czas!

George King dołą-
czył do Stelmetu 
Enei BC Zielona 
Góra. Amerykanin 
ma już za sobą 
debiut w wygra-
nym meczu z BM 
Slam Stalą Ostrów 
Wielkopolski 
99:90. >>  6

W WARSZAWIE

Rozwijamy się 
wzorowo
Zielona Góra zajęła siódme miej-
sce w rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego. We wtorek pre-
zydent Janusz Kubicki odebrał 
nagrodę w Sejmie.

Podstawą rankingu, opra-
cowanego pod kierunkiem 
prof. Eugeniusza Sobcza-
ka, jest 16 wskaźników obej-
mujących trzy obszary roz-
woju: gospodarczy, społecz-
ny i ochrony środowiska. Pod 
uwagę wzięto m.in. wydat-
ki majątkowe, na transport, 

liczbę: osób pracujących, 
bezrobotnych, absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych, 
czy zarejestrowanych pod-
miotów gospodarczych (na 
1.000 mieszkańców), a tak-
że napływ i odpływ ludno-
ści, odsetek mieszkańców ob-
jętych siecią wodociągową, 
kanalizacyjną oraz usługa-
mi oczyszczalni ścieków. Zie-
lona Góra uplasowała się na 
siódmym miejscu w katego-
rii miast na prawach powiatu. 
Przed nią znalazły się takie 
miasta jak: Warszawa, Rze-
szów, Świnoujście, Opole, Po-
znań, Katowice. W pierwszej 
dziesiątce znalazł się też Wro-
cław, Krosno oraz Płock.

– Zielona Góra ma wspania-
łych mieszkańców i to dzię-

ki nim mamy ten tytuł. Faj-
nie jest jak ktoś docenia nasze 
sukcesy – cieszy się Janusz 
Kubicki. Ranking uwzględ-
nia wszystkie polskie mia-
sta i gminy, a materiałem źró-
dłowym są niezależne dane 
Głównego Urzędu Statystycz-
nego. Wyniki rankingu od-
zwierciedlają, w sposób wia-
rygodny i przekrojowy, roz-
wój polskich jednostek samo-
rządu lokalnego i wskazują li-
derów w podziale na gminy 
wiejskie, miejsko-wiejskie, 
miejskie oraz miasta na pra-
wach powiatu – tłumaczą or-
ganizatorzy rankingu. Zwy-
cięzcami w pozostałych kate-
goriach zostali kolejno Klesz-
czów, Polkowice oraz Krynica 
Morska. (ap)Janusz Kubicki w gronie laureatów Fot. Konrad Witrylak

ZMIANY W STREFIE
PŁATNEGO POSTOJU
To już pewne. Miejska strefa płatnego postoju od 1 kwietnia br. znacznie powiększy swoją powierzchnię, wzrosną też opłaty. Podwyżki będą 
jednak znacznie niższe od tych zapowiadanych.

Problem zablokowanych 
ulic, zwłaszcza w centrum, 
od dawna spędzał sen z 
powiek radnym i władzom 
miasta.

- Musimy odblokować 
centrum, przede wszyst-
kim musimy wywołać 
większą rotację na płat-
nych postojach, dlatego 
już w grudniu ubiegłego 
roku zaczęliśmy rozważać 
zasadność wprowadzenia 
różnych zmian – wyjaśniał 
nam Piotr Barczak, prze-
wodniczący rady miasta.

W intensywnych kon-
sultacjach uczestniczy-
li także radni Koalicji Oby-
watelskiej oraz Zielona Ra-
zem. Plonem tych szeroko 
zakrojonych rozmów był 
projekt uchwały sygno-
wany nazwiskami dwóch 
radnych: Roberta Górskie-
go i Rafała Kaszy. Wtedy 
do akcji wkroczyli miej-
scy prawnicy, którzy przy-
pomnieli, że tego typu 
inicjatywa uchwałodaw-
cza przysługuje wyłącz-
nie prezydentowi. Rad-
ni wycofali swój projekt, 
prezydent Janusz Kubic-
ki zaproponował własny. 
Dokument tra�ł pod ob-
rady wtorkowej sesji rady 

miasta. Propozycje zmian 
omawiał wiceprezydent 
Krzysztof Kaliszuk.

- Prezydencki projekt 
jest efektem kompromi-
su. Zmiany nie mogą być 
rewolucyjne, skoro opo-
wiadamy się za zmianami 
ewolucyjnymi, stąd pro-
pozycja J. Kubickiego, aby 
podwyżki były znacznie 
niższe od tych propono-
wanych w projekcie rad-
nych. Cena pierwszej go-
dziny postoju to 3 zł, radni 
proponowali 3,9 zł, płatny 
postój nie od godz. 8.00, 
ale od 9.00, nie do 18.00, 
lecz do 17.00. W sobotę i 
niedzielę bez opłat - wyja-
śniał K. Kaliszuk.

Wagę wcześniejszych 
konsultacji podkreślał też 
szef klubu PiS, Jacek Bu-
dziński: - Rozumiemy po-
trzebę zmian, Dziękuje-
my za rzeczowe rozmowy. 
Część naszych propozy-
cji została uwzględniona 
w prezydenckim projek-
cie, np. darmowe parko-
wanie przez pierwszą go-
dzinę przy ryneczku, przy 
ul. Owocowej. Podobnie 
będzie na ul. Wazów, przy 
szpitalu.

(pm)Od 1 kwietnia zmienią się granice strefy płatnego postoju oraz wysokość opłat za parkowanie Fot. Piotr Dubicki
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Żyj nam długo i szczęśliwie!
Życzenia płynęły ze wszystkich stron, kolejne osoby przynosiły kwiaty i prezenty. Obok 
tak wyjątkowego jubileuszu nie można było przejść obojętnie. Pani Halina Węglińska 
świętowała w czwartek setne urodziny!

Jubilatka z uśmiechem 
na ustach weszła do Woje-
wódzkiej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. C. Nor-
wida, gdzie czekali już na 
nią goście, którzy osobiście 
chcieli złożyć jej życzenia. 
Pod rękę z Zo�ą Banaszak, 
prezesem Zielonogórskie-
go Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, poszła do wypełnio-
nej po brzegi Sali Dębowej. 
Tam na panią Halinkę czekał 
tron przyozdobiony balona-
mi tworzącymi liczbę 100. – 
O, jak wygodnie! – ucieszyła 
się jubilatka, siadając w fote-
lu. Stulatka prezentowała się 
w nim niezwykle elegancko, 
każdy element jej stroju był 
dopasowany, wyglądała jak-
by dopiero co wyszła z salo-
nu krawieckiego. Przedsta-
wiciele władz miasta i wo-
jewództwa, dyrektorzy Za-
kładu Ubezpieczeń Społecz-
nych i biblioteki, koleżanki 
z ZUTW – wszyscy składali 
najserdeczniejsze życzenia.

– Żyj nam długo i szczęśli-
wie w otoczeniu życzliwych 
ludzi! – można było usłyszeć 
z wielu stron. Oprócz kwia-
tów i listów gratulacyjnych 
pani Halina dostała również 
złotą kartę biblioteczną. Ca-
ły czas jest bowiem zapalo-
ną czytelniczką i wypoży-
cza kolejne książki z zielo-
nogórskiej biblioteki. – To 
jedyna taka karta w Zielo-
nej Górze! Nikt takiej nie 
ma, tylko pani Halinka – cie-
szył się, wręczając wyjątko-
wy prezent, Andrzej Buck, 
dyrektor WiMBP. Halina Wę-
glińska urodziła się dokład-
nie 100 lat temu, 23 stycz-

nia 1920 r. Jak sama przy-
znaje, żyła w trudnych cza-
sach. – Wiele przeżyłam, ale 
cieszę się, że mogłam dożyć 
czasów szczęśliwych. Dzi-
siejszy dzień jest dla mnie 
nagrodą. To piękne, że ty-
lu ludzi tu przyszło dla ta-
kiej zwykłej, skromnej Ha-
linki. Dziękuję – głos tro-
chę się załamał ze wzrusze-
nia. Łezka w oku pojawiła 
się również u gości. Bo pani 
Halinka jest wyjątkową oso-
bą. – Zawsze uśmiechnięta, 
pomagała nam i uczyła mi-
sternych prac – wspominały 
koleżanki z ZUTW. Na uro-
czystości przyszła również 

rodzina jubilatki – córka i 
wnuk. – Jestem, jaki jestem, 
tylko dzięki mojej mamie 
i babci. Mogłem być sobą i 
rozwijać się w kierunkach, 
które mnie interesują. Nie 
byłem do niczego zmusza-
ny. To zasługa tych dwóch 
wspaniałych kobiet – mó-
wił Jarosław Węgliński. Jaka 
jest pani Halina na co dzień? 
– Przede wszystkim ciekawa 
świata. Dużo ogląda, słucha, 
czyta. A to wcale nie jest ta-
kie oczywiste w jej wieku. 
Jest radosna i pozytywnie 
nastawiona do życia – w sa-
mych superlatywach opisy-
wał babcię J. Węgliński.

Oczywiście podczas świę-
towania urodzin nie mogło 
zabraknąć tortu, który był 
słodkim prezentem od pre-
zydenta Janusza Kubickie-
go. Wszyscy zebrani wznieśli 
też toast kieliszkiem szam-
pana i zaśpiewali: – Niech jej 
gwiazdka pomyślności ni-
gdy nie zagaśnie!

- Bardzo wszystkim dzię-
kuję za obecność, życzenia, 
bijące od państwa ciepło. 
Składam głębokie ukłony za 
przygotowanie tej uroczy-
stości, bo wiem, że nie było 
to łatwe przedsięwzięcie – 
dziękowała Wanda Węgliń-
ska. (ap)

- Dzisiejszy dzień jest dla mnie nagrodą. To piękne, że tylu ludzi tu przyszło dla takiej zwykłej, 
skromnej Halinki. Dziękuję – mówiła wzruszona jubilatka. Fot. Agata Przybylska

Z ŻYCIA MIASTA  >>> 

Jakie suknie ślubne są teraz modne? Jak udekorować stół weselny? 
Na te i dziesiątki innych pytań szukali odpowiedzi goście IX Lubu-
skich Targów Ślubnych w CRS. Fot. Piotr Jędzura

Dzieci z grupy „Maki” z MP nr 46 zaprezentowały program arty-
styczny z okazji święta babci i dziadka. Oklaskom, uśmiechom i 
wzruszeniom nie było końca. Fot. Archiwum MP 46

Uschnięte drzewko po zrębkowaniu może posłużyć jako nawóz! 
Tego dowiedziały się dzieci podczas �nału akcji Eko Choinka. Wzięły 
też udział w warsztatach w Leśnej Osadzie. Fot. Igor Skrzyczewski

W ZIELONEJ GÓRZE

Targi staroci
Jeśli poszukujesz przedmiotów z 

duszą, to propozycja dla ciebie! Zielono-
górskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów 
„Gustatores” zaprasza wszystkich 
chętnych na targi staroci, które odbędą 
się w niedzielę, 26 stycznia, w godz. 
8.00-13.00, na terenie Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 
„Elektronik” przy ul. Staszica 2.

W ZIELONEJ GÓRZE

Dyplom od WOŚP
Byłeś wolontariuszem 28. Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Zielonej Górze? Odbierz pamiątkowy 
dyplom z zebraną przez siebie kwotą! 
Dyplomy można odbierać codziennie, 
w dni pracujące urzędu miasta, w godz. 
9.00-16.00. Zielonogórski sztab będzie 
wydawał dyplomy do 7 lutego. Więcej 
informacji pod numerem telefonu 68 
456 41 01.

W ZIELONEJ GÓRZE

Być kobietą
Mediateka Szklana Pułapka (w Pal-

miarni) zaprasza we wtorek, 28 stycznia, 
o 17.00 na spotkanie „Być kobietą”. Panie 
dowiedzą się jak zadbać o zewnętrzną 
stronę kobiecości oraz otrzymają propo-
zycje lektur na zimowe wieczory. Zajęcia 
poprowadzi wizażystka, Anita Zapolska, 
która podpowie, jak zrobić profesjonalny 
makijaż. Moderator: Monika Piętka.

W ZIELONEJ GÓRZE

Wystaw uschnięte drzewko
W sobotę, 1 lutego, Eko Patrole przyjadą 

po uschnięte choinki w rejonie ograni-
czonym ulicami: Wrocławską, Lwowską, 
Podgórną, Szosą Kisielińską, obwodnica, 
tory, Zagłoby, pl. Kolejarza, Chrobrego, 
pl. Piłsudskiego, Podgórna; Chynów; os. 
Pomorskie i os. Śląskie. Pracownicy ZGK 
będą jeździć od 6.00, drzewko trzeba 
wystawić odpowiednio wcześniej.

(dsp)

Pani Marzenie Kost-Adamiak  
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Ojca 

składają
Prezydent Zielonej Góry 

i pracownicy Urzędu Miasta 

Panu Marcinowi Jelinkowi  
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Mamy 

składają
Prezydent Zielonej Góry 

i pracownicy Urzędu Miasta 
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Miejska strefa płatnego postoju
Od 1 kwietnia wejdą w życie nowe zasady i ceny obowiązujące w obrębie miejskiej strefy płatnego parkowania. 
Zmian będzie sporo. Strefa znacznie powiększy swoją powierzchnię.

Wtorkowa uchwała ra-
dy miasta oprócz decy-
zji � nansowych zawie-
ra także zapisy - komu 
przysługiwać będą kar-
ty mieszkańca upoważ-
niające do bezpłatnego 
parkowania. Dotyczyć to 
będzie wyłącznie osób 
zameldowanych w obrę-
bie strefy płatnego po-
stoju. Dla jednego gospo-
darstwa domowego przy-
sługiwać będą tylko dwie 
karty mieszkańca. Kar-
ta taka upoważniać bę-
dzie do parkowania tylko 
na tej ulicy, na której jest 
zameldowany właści-
ciel lub użytkownik po-
jazdu. Niepełnosprawni, 
posiadający kartę parkin-
gową oraz kartę „N”, bę-
dą mogli bezpłatnie par-
kować na każdym miej-
scu postojowym strefy. 
Niepełnosprawni legi-
tymujący się tylko kartą 
parkingową, będą mogli 
bezpłatnie parkować tyl-
ko na wyznaczonych do 
tego celu miejscach. Za-
interesowani dokładny-
mi szczegółami powinni 
skontaktować się z biu-
rem strefy: ul. Dąbrow-
skiego 41, pokój 401, tele-
fon: 68 454 46 45

Czas pracy strefy
A od 9.00 do 17.00
A soboty, niedziele i 

święta bez opłat

Opłaty za parkowanie w 
stre� e

A za pierwszą godzinę 
- 3 zł

A za drugą godzinę - 
3,6 zł

A za trzecią godzinę - 
4,3 zł

A za czwartą i kolejne 
godziny - 3 zł

A opłata za pierwszą 
godzinę parkowania w 
sektorze „B” naliczana 
będzie po upływie 60 
minut od rozpoczęcia 
parkowania

A warunkiem bezpłat-
nego postoju do 60 mi-
nut w sektorze „B” jest 
wprowadzenie przy 
wnoszeniu opłaty nu-
meru rejestracyjnego 
pojazdu

Opłaty abonamentowe w 
stre� e

A tygodniowy - 100 zł
A miesięczny - 300 zł
A trzymiesięczny 
- 800 zł
A roczny – 3.000 zł

Karta mieszkańca
A przysługuje osobie 

zameldowanej w ob-
rębie miejskiej strefy 
płatnego parkowania 
oraz posiadającej po-
jazd zarejestrowany w 
Zielonej Górze

A nie przysługuje 
właścicielowi nieru-
chomości z własnym 
garażem lub podwór-
kiem. Właściciel takiej 
nieruchomości może 
wykupić abonament

Opłata za pierwszy samo-
chód na kartę mieszkańca

A karta miesięczna – 
10 zł

A karta półroczna – 40 
zł

A karta roczna – 60 zł

Opłata za drugi samochód 
na kartę mieszkańca

A karta miesięczna – 
130 zł

A karta półroczna – 
700 zł

A karta roczna – 1.200 
zł

Opłata za drugi pojazd na 
kartę mieszkańca dla ro-
dziców bądź opiekunów 
trójki dzieci poniżej 18. 
roku życia - posiadaczy 
karty ZGranej Rodziny

A karta miesięczna - 
10 zł

A karta półroczna - 40 
zł

A karta roczna- 60 zł

Karta „N”
A upoważniać będzie 

do bezpłatnego parko-
wania na dowolnym 
miejscu postojowym w 
obrębie strefy płatnego 
parkowania

A wydawana będzie 
bezpłatnie tylko na je-
den pojazd do jednej 
karty parkingowej oso-
by niepełnosprawnej

A wydawana będzie 
maksymalnie na je-
den rok, zgodnie z ter-
minem ważności karty 
parkingowej osoby nie-
pełnosprawnej

A wydawana bę-
dzie osobom niepełno-
sprawnym lub ich opie-
kunom prawnym oraz 
placówkom zajmują-
cym się opieką, reha-
bilitacją lub edukacją 
osób niepełnospraw-
nych

A  wydawana będzie 
przez biuro strefy

Miejsce na wyłączność
A miesięczna opłata 

za parkowanie na pra-
wach wyłączności na 
zastrzeżonych stanowi-
skach postojowych (ko-
pertach) w stre� e będzie 
wynosić 1.000 zł za jed-
no stanowisko postojo-
we

Opłaty dodatkowe
A za przekroczenie li-

mitu czasu – 50 zł
A za nieuiszczenie 

opłaty parkingowej – 
200 zł

A jest pięć dni na ure-
gulowanie opłaty dodat-
kowej

Reklamacje
A reklamacje przyj-

muje zarządzający stre-
fą

A skargi i wnioski do-
tyczące funkcjonowania 
strefy rozpatruje prezy-
dent miasta

(pm)

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65) 

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 64 302, (+48) 68 47 55 655, 
(+48) 68 47 55 688 

email: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl 

Strefa płatnego parko-
wania:

A Sektor „A” (kolor nie-
bieski) ograniczony ulica-
mi: Wandy, Zamkową, Ku-
piecką, Dąbrowskiego, Her-
berta, Dworcową, Ułańską, 
Chopina, Chrobrego, pl. Pił-
sudskiego, Podgórną, Pia-
skową, Ceglaną, Wrocław-
ską, Sienkiewicza, Fabrycz-
ną, Reja, Wojska Polskiego (z 

wyłączeniem pasa drogowe-
go ul. Fabrycznej na odcinku 
od ul. Ogrodowej do ul. Kon-
stytucji 3 Maja i ul. Owoco-
wej) oraz na głównym prze-
biegu ul. Moniuszki na od-
cinku od ul. Długiej do ul. 
Jaskółczej, na ul. Ogrodowej 
na odcinku od ul. Jaskółczej 
do ul. Fabrycznej, na ul. Jed-
ności na odcinku od ul. Reja 
do ul. Dąbrówki, ul. Miesz-

ka I od ul. Chrobrego do ul. 
Krzywoustego, ul. Zyty, ul. 
Krótkiej oraz ul. Podgórnej 
na odcinku od pl. Piłsud-
skiego do ul. Lwowskiej.

A Sektor „B” (ciemnozie-
lona kreska) na ul. Wazów na 
odcinku od pl. Piłsudskiego 
do ul. Staszica oraz ul. Fa-
bryczna na odcinku od ul. 
Ogrodowej do ul. Konstytu-
cji 3 Maja i ul. Owocowa.
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Gdzie mieszka radny Rewers?
Ostatnia, wtorkowa sesja rady miasta była sceną niezwykłego przedstawienia. Część radnych przez kilka godzin 
uparcie dopytywała Janusza Rewersa, radnego Koalicji Obywatelskiej, czy jest mieszkańcem Zielonej Góry.

Janusz Rewers w swo-
im corocznym oświadcze-
niu majątkowym podał 
świdnicki adres zamiesz-
kania. Tymczasem prawo 
zabrania być radnym jed-
nej gminy, będąc jedno-
cześnie mieszkańcem dru-
giej. Fakt zameldowania 
radnego J. Rewersa w Zie-
lonej Górze nie ma tu żad-
nego znaczenia, liczy się 
tylko to, gdzie mieszka na 
stałe.

Oświadczenie mająt-
kowe radnego tra�ło do 
rąk przewodniczącego ra-
dy miasta, Piotra Barcza-
ka, który zauważył świd-
nicki adres radnego i skie-
rował jego oświadczenie 
do komisji statutowo-re-
gulaminowej rady miasta. 
Ta dwukrotnie zapraszała 
radnego na spotkanie, ce-
lem wyjaśnienia sprawy.

- Tak naprawdę chodziło 
nam o odpowiedź na jed-
no tylko pytanie – gdzie 
jest dom czy mieszkanie 
radnego Rewersa. Ale rad-
ny nie przychodził na spe-
cjalnie dla niego zwoływa-
ne spotkania, stąd dzisiej-
szy wniosek o wygaszenie 
jego mandatu – tłumaczył 
przewodniczący komisji, 
Andrzej Bocheński, pod-

czas wtorkowej, 18. sesji 
rady miasta.

Radni Koalicji Obywatel-
skiej stanęli natychmiast 
w obronie klubowego ko-
legi. Sławomir Kotylak w 
imieniu klubu KO odczy-
tał oświadczenie, w któ-
rym wezwano do odrzu-
cenia projektu wygaszenia 
mandatu radnego. Według 

sygnatariuszy tego doku-
mentu, trzeba docenić ol-
brzymie zasługi J. Rewer-
sa w promowaniu Zielo-
nej Góry, ponadto trze-
ba wziąć pod uwagę psy-
chiczne przekonanie rad-
nego, że jest zielonogórza-
ninem.

Wzajemne przepychan-
ki trwały kilka godzin. 

Najbardziej zainteresowa-
ny rzadko zabierał głos, 
choć był regularnie pytany 
przez kolejnych radnych, 
gdzie faktycznie mieszka.

- Nie mogę się odnieść 
do dokumentów, których 
nie znam, w biurze rady 
odmówiono mi wydania 
dokumentów, na które po-
wołuje się przewodniczą-

cy A. Bocheński – zdawko-
wo odpowiadał radny.

Z minuty na minutę at-
mosfera stawała się coraz 
bardziej „kabaretowa”.

- Powiedz, Janusz, jaką 
mijasz tablicę, gdy codzien-
nie jedziesz do pracy, co 
tam jest napisane, czy przy-
padkiem nie „Zielona Gó-
ra”? Na tej samej zasadzie 
teraz ja będę mówił o sobie 
warszawiak, skoro bardzo 
często odwiedzam to mia-
sto - ironizował Filip Gryko, 
szef klubu Zielona Razem.

- Kluczowe pytanie 
brzmi: gdzie mieszka radny 
J. Rewers – dociskał prze-
wodniczący P. Barczak.

Radny KO wreszcie odpo-
wiedział: - Mieszkam w Zie-
lonej Górze.

Przewodniczący zarzą-
dził głosowanie. Za wyga-
śnięciem mandatu opowie-
działo się 12 radnych, 9 rad-
nych zagłosowało przeciw, 
dwoje wstrzymało się od 
głosu. J. Rewers może teraz 
odwołać się do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyj-
nego. Cała procedura od-
woławcza może potrwać 
nawet dwa lata. Do chwili 
wydania ostatecznego wer-
dyktu, J. Rewers zachowa 
swój mandat. (pm)

Radny Janusz Rewers wpisał adres świdnicki do swego oświadczenia majątkowego. Z tego 
powodu rada miasta wygasiła jego mandat radnego Zielonej Góry.  Fot. Piotr Jędzura

 
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu  

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Łężycy 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Zielona Góra 
nr XI.244.219 z dnia 27 sierpnia 2019r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Łężycy, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 do 24 lutego 2020r., w siedzibie Urzędu Miasta w Zielonej 
Górze przy ul. Podgórnej 22, 65-24 Zielona Góra, w pokoju nr 809, w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 20 lutego 2020r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 w pokoju 
nr 810 o godzinie 13:00. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Łężycy, uchwalonego 
uchwałą nr XXXV.282.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2013r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. 
poz. 1657), dotyczy części ustaleń tekstowych, w celu umożliwienia realizacji miejsc postojowych 
w obrębie istniejącego osiedla mieszkaniowego. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zielona Góra z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2020r. 

 
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm), zawiadamiam o możliwości 
zapoznania się, w dniach od 3 do 24 lutego 2020r., z projektem zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla w Łężycy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
oraz z dokonanymi opiniami i uzgodnieniami,  w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 
22, 65-424 Zielona Góra, w pokoju nr 809, w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu, w ramach przeprowadzanej 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, do Prezydenta Miasta Zielona Góra, w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju 809 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl w terminie od  3 lutego do 9 marca 2020r. 

Uwaga/wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres 
wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  

 Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zielona Góra. 
 

W SUCHEJ I ŁUGOWIE

MZK zmienia 
rozkład jazdy
Od 1 lutego autobusy MZK po-
nownie będą jeździć w weekendy 
do Suchej i Ługowa. To wynik 
porozumienia z sołectwami.

Z początkiem roku miej-
ski przewoźnik zlikwidował 
sobotnie i niedzielne kursy. 
Powód? Nikłe zainteresowa-
nie pasażerów tą linią, a co 
za tym idzie wysokie koszty. 
Jednak to nie spodobało się 
mieszańcom, którzy uważa-
ją, że komunikacja powinna 
funkcjonować przez cały ty-
dzień.

- Po rozmowach z przed-
stawicielami sołectw doszli-
śmy do porozumienia. Utrzy-
mujemy ten sam poziom kosz-
tów, ale inaczej układamy roz-
kład jazdy – informuje Barba-
ra Langner, dyrektorka MZK. - 
Zaproponowaliśmy przywró-
cenie pięciu połączeń w sobo-
tę i trzech w niedzielę, w za-
mian likwidujemy dwa kursy 
w dni powszednie. Mieszkań-
cy mieli wybrać, jakie godziny 
im najbardziej odpowiadają.

Likwidacji ulegną kur-
sy z Ługowa w dni robocze o 
godz. 5.11 i 10.58 (korzystały z 
nich od zera do trzech osób). 
Pozostaje 11 par kursów linii 
30A. Zmiany wchodzą w ży-
cie od 1 lutego.

Natomiast od 1 marca zmie-
ni się rozkład jazdy dla Zawa-
dy, Krępy i Jan. Trwają jesz-
cze rozmowy. (tc)

 
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Strzeleckiej w Zielonej Górze 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVIII.140.2015 z dnia 
30 czerwca 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Strzeleckiej w Zielonej Górze, 
dla obszaru ograniczonego: ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Strzelecką i terenem byłych torów kolejowych, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 do 24 lutego 2020 r., w siedzibie Urzędu 
Miasta w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 22, 65-424 Zielona Góra, w pokoju nr 809, w godzinach 
od 8.00 do 14.00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 19 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 w pokoju nr 810 
o godzinie 13.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zielona Góra z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2020 r. 

 
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości 
zapoznania się, w dniach od 3 do 24 lutego 2020 r., z projektem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Strzeleckiej w Zielonej Górze wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko oraz z dokonanymi opiniami i uzgodnieniami,  w siedzibie Urzędu Miasta 
Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, 65-424 Zielona Góra, w pokoju nr 809, w godzinach od 8.00 do 
14.00. 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu, w ramach przeprowadzanej 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, do Prezydenta Miasta Zielona Góra, w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju 809 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl w terminie od 3 lutego do 9 marca 2020 r.  

Uwaga/wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres 
wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  

Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zielona Góra. 
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Zimą w mieście jest zabawa!
W poniedziałek ruszają ferie. Przed uczniami dwa tygodnie odpoczynku od nauki. Jak zagospodarować wolny czas? Jeśli nie wyjeżdżacie na 
zimowisko – nic strasznego! W mieście też można fajnie się bawić. Na niektóre zajęcia są jeszcze wolne miejsca.

PISZ GĘSIM PIÓREM
Muzeum Ziemi Lubu-

skiej przygotowało za-
jęcia edukacyjno-pla-
styczne pt. „Inicjał ja-
ko początek. Jak daw-
niej pisano” 29, 30 i 31 
stycznia oraz 5, 6 i 7 lu-
tego. Szczegóły w dziale 
oświatowym, tel. 68 327 
23 45, wew.19.

Zajęcia będą się skła-
dać z części edukacyj-
nej i warsztatowej. W 
pierwszej części uczest-
nicy dowiedzą się, co to 
jest inicjał, poznają róż-
ne rodzaje pisma, bę-
dzie można przyjrzeć się 
starym księgom i doku-
mentom ze zbiorów mu-
zeum. W części warsz-
tatowej dzieci pokolo-
rują lub narysują swo-
je inicjały na wzór sta-
rych ksiąg, będą czerpać 
papier, pisać gęsim pió-
rem, bambusowym pa-
tykiem i obsadką ze sta-
lówką.

PRZYSTANEK FERIE
Zielonogórski Ośrodek 

Kultury zaprasza dzie-
ci i młodzież na „Przy-
stanek ferie” - zajęcia i 
warsztaty przy ul. Festi-
walowej 3. Na wszyst-
kie obowiązują zapisy: 
tel. 68 451 10 00, 68 451 
10 02 lub e-mail: domi-
nika@zok.com.pl. Ilość 
miejsc ograniczona. 27 
stycznia: 11.00 – O re-
ty portrety – zajęcia pla-
styczne (od 7 lat). 28 
stycznia: 11.00 – Eko tor-
by – zajęcia plastyczne 
(od 7 lat); 11.00 - warsz-
taty agatowe, bilet 10 zł 
(od 7 lat); 17.00 – Wymy-
ślone i uszyte. 29 stycz-
nia: 11.00 – O rety por-
trety – zajęcia plastyczne 
(od 7 lat); 11.00 – warsz-
taty o minerałach, bi-
let 10 zł (od 7 lat); 13.30 
– zajęcia wokalne (od 11 
lat). 30 stycznia: 12.00 – 
Lego wesołe miastecz-
ko, bilet 10 zł (od 7 lat); 
13.00 – zajęcia wokalne 
(od 15 lat). 31 stycznia: 
11.00 – komiks; 11.00 – 
makijaż maska wenec-
ka (od 12 lat). 3 lutego: 
11.00 – Warstwy pod i 
nad – zajęcia plastycz-
ne (od 7 lat); 11.00 – za-
jęcia taneczne (od 7 lat); 
17.00 – „O jeżyku, któ-
ry nie bał się marzyć”, 
spektakl teatru Lalka w 
Trasie, 10 zł. 4 lutego: 
11.00 – zajęcia taneczne 
(od 7 lat); 11.00 – bębny 
afrykańskie (od 10 lat); 
11.00 – wiklina papiero-
wa (od 10 lat). 5 lutego: 
10.30 – zajęcia wokalne; 
11.00 – Warstwy pod i 
nad – zajęcia plastyczne 
(od 10 lat); 11.00 – bębny 
afrykańskie (od 10 lat); 
17.00 - koncert Państwo-
wej Szkoły Muzycznej. 6 

lutego: 11.00 – Ekspery-
menty - zajęcia plastycz-
ne (od 7 lat); 12.00 – Mi-
necraft, bilet 10 zł w ZOK 
(7-10 lat); 16.00 – bębny 
afrykańskie i zajęcia ta-
neczne. 7 lutego: 11.00 – 
komiks (od 7 lat); 16.00 – 
makijaż maska wenecka 
(od 12 lat).

BARWY ZIMY I MAGICZNA WODA
Centrum Nauki Keple-

ra – Centrum Przyrodni-
cze zaprasza na warsz-
taty, zajęcia plastyczne 
i minilaboratoria. Od 28 
do 31 stycznia: wtorek, 
11.00 - Świat brył (wiek 
5+), 15.00 - Zimowe eks-
perymentowanie (6+); 
środa, 11.00 - Tajniki fo-
togra�i (7+), 15.00 - Świat 
brył (5+); czwartek, 11.00 
- Pod napięciem (7+), 
15.00 - Mikroskopowa-
nie - nic prostszego (7+); 
piątek, 11.00 - Mikrosko-
powanie - nic prostszego 
(7+), 15.00 - Tajniki foto-
gra�i, (7+). Od 4 do 7 lute-
go: wtorek, 11.00 i 15.00 
- Magiczna woda (6+); 
środa, 11.00 - Podróż do 
przeszłości (4+), 15.00 - Z 
nauką mi do twarzy (6+); 
czwartek, 11.00 - Z nauką 
mi do twarzy (6+), 15.00 
- Pod napięciem (7+); pią-
tek, 11.00 - Zimowe eks-
perymentowanie (6+), 
15.00 - Podróż do prze-
szłości (4+). 29 i 31 stycz-
nia oraz 5 i 7 lutego, w 

godz. 13.00-15.00 - zaję-
cia plastyczne, w środy - 
Barwy zimy (7+), w piątki 
- Poznajemy monotypię 
(7+). Od 28 stycznia do 
9 lutego – minilaby, za-
jęcia „Zadziwiające owa-
dy”, o godz. 12.00, 14.00 
i 16.00, limit w grupie - 
10 osób, wiek 6+.

Wszystkie zajęcia są 
płatne, koszt jednych za-
jęć – 7 zł, zajęcia plastycz-
ne i zajęcia „Zadziwiające 
owady” – 10 zł, karnet na 
8 zajęć – 40 zł, koszt opie-
kuna – 1 zł. Dzieci do 13 lat 
muszą być pod opieką do-
rosłego. Ilość miejsc ogra-
niczona, rezerwacja/zgło-
szenia, tel. 660 481 635, 
e-mail: cp.rezerwacja@
centrumnaukikeplera.pl

NA KOSMICZNYM PODWÓRKU
Centrum Nauki Keplera 

- Planetarium Wenus za-
prasza dzieci i młodzież 
od 8 do 17 lat na „Ferie na 
kosmicznym podwórku”. 
Będą to cztery cykle spo-
tkań. Zajęcia są bezpłat-
ne, zgłoszenia: zapisy@
centrumnaukikeplera.pl. 
W każdej grupie jest 15 
miejsc. Można zapisać się 
tylko na jeden cykl. Od 
28 do 31 stycznia: 10.00-
12.00 – „Układ Słonecz-
ny na trzepaku” (8-12 lat); 
12.00-15.00 – „Kosmicz-
na klasa mistrzów” (13-
17 lat). Od 4 do 7 lutego: 
10.00-12.00 – „Kosmicz-

ne warsztaty ESA i NASA” 
(8-12 lat); 12.00-14.00 – 
„LabPhone” (13-17 lat)

ZRÓB MASKĘ, IDŹ NA BAL
Filia Zielonogórskie-

go Ośrodka Kultury w 
Starym Kisielinie oraz 
Punkt Informacji Euro-
pejskiej Europe Direct - 
Zielona Góra zaprasza-
ją dzieci w wieku szkol-
nym do pałacu. W po-
niedziałek, 27 stycznia, 
o 10.00 - warsztaty pla-
styczne „Podróż po kra-
jach Unii Europejskiej 
- Maski weneckie”, or-
ganizatorzy zapewnia-
ją materiały. W piątek, 
31 stycznia, o 10.00 – bal 
karnawałowy „Muzycz-
na podróż po Europie”, 
w programie m.in. zaba-
wa taneczna, quiz wie-
dzy o krajach UE, pokaz 
cyrkowy, napoje i słod-
ki poczęstunek. Wstęp 
bezpłatny, ilość miejsc 
ograniczona, rezerwa-
cja: kontakt@starykisie-
lin.com.pl lub przez Fa-
cebooka.

ZIMOWA CZYTELNIA
Biblioteka Norwida za-

prasza na bezpłatne za-
jęcia „Zimowa Czytelnia 
Norwida”. W programie 
warsztaty literacko-pla-
styczne, malarskie, two-
rzenie komiksów i wi-
traży, teatrzyk Kamishi-
bai, dzień planszówek... 

Na niektóre zajęcia obo-
wiązują zapisy. Adre-
sy �lii: nr 2 – os. Pomor-
skie 13, nr 5 – II Armii 30-
40 (tel. 68 45 41 060), nr 
8 - Spawaczy 13a (68 45 
17 424), nr 9 – Podgórna 
45 (tel. 68 45 32 661), nr 
11 – Ptasia 32 (tel. 68 45 
10 892), nr 12 – Morelo-
wa 34 (tel. 68 4538 744), 
LLK „GreenBook” – Ma-
kowa 12, Biblioteka Pa-
na Kleksa - Wojska Pol-
skiego (tel. 68 45 32 610), 
mediateka „Szklana Pu-
łapka” – Palmiarnia (tel. 
68 47 51 807).

27 stycznia: 10.00, �-
lia nr 11 - spotkanie z pi-
sarką Joanną Krzyżanek 
(dzieci 6-8 lat), zapisy 
telefoniczne; 11.00, LLK 
„GreenBook” - „Martyn-
ka idzie na bal” (6-9 lat); 
12.00, �lia nr 2 - spo-
tkanie z J. Krzyżanek. 
28 stycznia: 9.30, LLK 
„GreenBook” oraz 11.30, 
Biblioteka Pana Kleksa – 
spotkanie z J. Krzyżanek; 
11.00, �lia nr 5 – jak wy-
konać „Pojemnik przy-
borów wszelakich”, zapi-
sy tel. 29 stycznia: 10.00 
- mediateka „Szklana Pu-
łapka” - dzień gier plan-
szowych; 12.00, �lia nr 11 
- Zimowy scrapbooking, 
zapisy tel.; 16.00, �lia nr 
12 – Nasz zwierzyniec. 30 
stycznia: 11.00, Bibliote-
ka Pana Kleksa – Misiowe 
Witraże; 11.00, �lia nr 2 – 
rodzinne gry planszowe. 
31 stycznia: 11.00, LLK 
„GreenBook” - Nie sa-
mą książką człowiek żyje 
(14-18 lat); 13.00, media-
teka „Szklana Pułapka” - 
Opowiadania do chicho-
tania (5-7 lat), zapisy, tel. 
3 lutego: 10.00, Biblio-
teka Pana Kleksa - dzień 
gry w Monopoly Zielo-
na Góra; 11.00, �lia nr 
9 - „Świerszczyk”, ulu-
bione czasopismo dzie-
ci, zapisy tel.; 12.00, �lia 
nr 11 - Barwy zimy, zapi-
sy tel. 4 lutego: 10.00, �-
lia nr 12 - Dziecinnie pro-
ste origami (od 8 lat), za-
pisy tel.; 11.00, Bibliote-
ka Pana Kleksa - własny 
teatrzyk Kamishibai, za-
pisy tel.; 11.00, �lia nr 2 
- warsztaty z pisarzem 
Marcinem Radwańskim 
(klasy I-III SP); 11.00, �lia 
nr 5 - jak wykonać „Na-
PrzydaSię”, zapisy tel.; 
5 lutego: 12.00, �lia nr 
11 - Decoupage i „Mama 
Mu buduje”, zapisy tel.; 
14.00, mediateka „Szkla-
na Pułapka” - Zimowe 
kwiaty (8-12 lat), zapi-
sy tel. 6 lutego: 10.00, �-
lia nr 12 - Dziecinnie pro-
ste origami (od 8 lat), za-
pisy tel.; 11.00, �lia nr 2 
- warsztaty z pisarzem 
M. Radwańskim (klasy 
IV-VIII); 11.00, �lia nr 8 
– Mozaikowe cuda (od 5 

lat), zapisy tel.; 12.00, Bi-
blioteka Pana Kleksa - za-
jęcia na podstawie książ-
ki „Zimowy Dzień” (od 
5 lat); 13.00, mediateka 
„Szklana Pułapka” - Zima 
w Szklanej Pułapce, zapi-
sy tel. 7 lutego: 11.00, �-
lia nr 9 - „Muminkowe 
opowieści”, zapisy tel.; 
11.00, LLK „GreenBook” 
- „Mariolka – zwariowana 
powieść dla nastolatek” 
(10-14 lat); 13.00, media-
teka „Szklana Pułapka” 
- Zimowe czytanki (5-8 
lat), zapisy tel.; 14.00, �-
lia nr 11 - Czas na komiks, 
zapisy tel.

Szczegóły na stronie 
http://www.wimbp.zgo-
ra.pl/ oraz na Facebooku.

PÓŁKOLONIE NA SPORTOWO
Wojewódzki Ośrodek 

Sportu i Rekreacji za-
prasza na półkolonie 
od 27 stycznia do 7 lu-
tego (10 dni, bez sobót i 
niedziel), opcjonalnie 5 
dni. W godz. 9.00-15.00 
dzieci będą mogły wziąć 
udział w zajęciach z pły-
wania, strzelania, tenisa 
ziemnego, tenisa stoło-
wego, szermierki, jazdy 
konnej na lonży, karate. 
Będą też zajęcia w jaski-
ni solnej oraz strefa mi-
strza sportu – gry i zaba-
wy sportowo-rekreacyj-
ne z animatorem. Jest 
możliwość skorzysta-
nia z transportu na trasie 
Zielona Góra - Drzonków 
i z powrotem. Więcej in-
formacji w Centrum Ob-
sługi Klienta, tel. 68 321 
43 10/12. Szczegółowy 
plan zajęć: www.drzon-
kow.pl

ZIELARSTWO I GARNCARSTWO
Muzeum Etnogra�cz-

ne w Ochli zaprasza od 
3 do 7 lutego, w godz. 
10.00-14.00. Koszt 20 zł 
- osoba za dzień. Można 
zapisać dziecko na cały 
tydzień albo na pojedyn-
czy dzień. Prowiant we 
własnym zakresie. Re-
zerwacja pod nr 784 983 
486 - zgłoszenia przyj-
muje p. Martyna, do 28 
stycznia. 3 lutego: 10.00 
- warsztaty zielarskie, 
13.00 - garncarstwo. 4 
lutego: 10.00 – warszta-
ty przetwórstwa mleka, 
11.30 - ognisko, 13.00 - 
zwiedzanie z przewod-
nikiem. 5 lutego: 10.00 - 
ścieżka edukacyjna „Et-
nograf odkrywca”, 12.30 
- przejazd bryczką. 6 lu-
tego: 10.00 - zwiedzanie 
z przewodnikiem, 10.30 
- warsztaty wycinanki 
ludowej, 12.30 - malar-
stwo na szkle. 7 lutego: 
10.00 - „Na wiejskim po-
dwórku”, dawne zaba-
wy, 11.30 - zabawa kar-
nawałowa.
 (dsp)

Czasem wypada założyć maskę karnawałową, czasem kitel uczonego... Raz jest bal w pałacu, 
innym razem laboratorium naukowe – tak spędzały czas dzieci podczas zeszłorocznej półko-
lonii w SP 27 w Starym Kisielinie.  Fot. Archiwum SP 27
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Koszykarska hala przy ul. Amelii tętni życiem! Sporo grania odbyło się w miniony weekend. Młodzi zawodnicy SKM Zastal rywalizowali w ramach ligi dziewcząt, chłopców, młodziczek i 
młodzików, a także juniorek i kadetów. Kibice, jak zwykle, dopisali! Zdjęcia Łukasz Zamojski

 WEEKEND KIBICA
KOSZYKÓWKA

a sobota, 25 stycznia: 

rozgrywki kadetów U16, 

SKM Zastal Zielona Góra – 

WKK Wrocław, 11.00, hala 

przy ul. Amelii

a niedziela, 26 stycznia: 

liga VTB: Astana – Stelmet 

Enea BC Zielona Góra, 

10.00 (transmisja: www. 

vtb-league.com)

SIATKÓWKA

a sobota, 25 stycznia: 16. 

kolejka II ligi: Astra Nowa 

Sól – AZS Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, 17.00

LEKKOATLETYKA

a  sobota, 25 stycznia: 

Sobota lekkoatletyczna 

z MOSiR-em, 9.30, hala 

lekkoatletyczna przy ul. 

Sulechowskiej
(mk)

RUGBY

Trzeba mieć jaja!
- Musimy tu być zawsze za piłką, 
nie wybiegamy do przodu, by 
otrzymać podanie – mówi Paweł 
Prokopowicz, grający trener 
Watahy Rugby Club Zielona Góra, 
która prowadzi treningi rekru-
tacyjne.

W rugby nie podajemy 
piłki do przodu. I choć w 
teorii ta zasada wydaje 
się prosta i klarowna, na-
wyki z innych sportów i 
serce rwące się do wal-
ki sprawiają, że zwłasz-
cza początkującym błę-
dy często się zdarzają. To 
jedna z pierwszych za-
sad, którą nowicjuszom 

wpoją rugbyści Watahy. 
Klub we wtorki i czwart-
ki o 18.30 zaprasza na tre-
ningi rekrutacyjne. Zaję-
cia odbywają się na orliku 
przy ul. Chopina. – Jest to 
sport dla wszystkich. Każ-
dy znajdzie miejsce na bo-
isku, niezależnie od wa-
runków � zycznych – za-
pewnia P. Prokopowicz. A 
dopytywany, czy to sport 
dla twardzieli, uśmiecha 
się, mówiąc: - No, trzeba 
mieć jaja!

Światowe gwiazdy rug-
by mierzą zarówno i po 
160 cm wzrostu, jak i są 
przeszło dwumetrowymi 
kolosami. Zielonogórscy 
rugbyści zapewniają, że 
nowicjusza, który ciężko 
pracuje na treningach, są 

w stanie w pół roku przy-
gotować do tego, aby wy-
biegł na boisko i powalczył 
o ligowe punkty. – W rug-
by jest dużo elementów 
gry, które trzeba złapać, 
ale wszystkiego nie da się 
od razu przyswoić – zazna-
cza P. Prokopowicz. Pierw-
sze treningi przypominają 
grę w berka, tyle że z piłką.

Rugbyści szykują się do 
rundy wiosennej w I li-
dze. W tę sobotę, 25 stycz-
nia zagrają w Poznaniu 
sparing ze Spartą Jarocin. 
Pierwsze granie o ligowe 
punkty w pierwszy week-
end kwietnia. Zielonogó-
rzanie udadzą się wtedy 
do Białegostoku na mecz z 
tamtejszym Rugby.

(mk)

KOSZYKÓWKA

Z Kingiem po kolejne triumfy
George King dołączył do Stelmetu Enei BC Zielona Góra. Amerykanin ma już za sobą debiut w wygra-
nym meczu z BM Slam Stalą Ostrów Wielkopolski 99:90. Transfer to zasługa Przemysława Zamojskiego, 
który niebawem pojedzie walczyć o Igrzyska Olimpijskie.

Zamojski to reprezentant 
Polski w koszykówce 3x3. 
Poprzednie lato spędził na 
graniu w tę odmianę ba-
sketu. Efekt? Znakomity! 
Biało-czerwoni zostali brą-
zowymi medalistami mi-
strzostw świata i w nagro-
dę powalczą o bilety do To-
kio. „Koszykarz zielonogór-
skiego klubu na Igrzyskach 
Olimpijskich” – brzmi dum-
nie, prawda? By tak się jed-
nak stało, pomyślnie trzeba 
przejść kwali� kacje, a zgo-
dę na udział w nich musiał 
wyrazić zielonogórski klub. 
To przecież pełnia sezonu! 
I wyraził, wychodząc z za-
łożenia, że udział w zawo-
dach pod ¹ agą olimpijską 
to najlepsze, co może się 
zdarzyć każdemu sportow-
cowi.

Jednocześnie klub mu-
siał się zatroszczyć o za-
stępstwo na czas udziału 
„Zamoja” w kwali� kacjach. 
Wejść w buty 33-latka bę-
dzie ciężko. Tym bardziej, 

gdy koszykarz prezentu-
je taką skuteczność, jak w 
meczu przeciwko Stali, któ-
rej rzucił sześć „trójek”. Ze-
spół zielonogórzan Zamoj-
ski opuści w połowie lute-

go, po pucharowych zma-
ganiach w Warszawie. Na 
jak długo? Będzie to zale-
żeć od tego, czy i jak szyb-
ko biało-czerwoni wywal-
czą awans. Pesymistyczna 

wersja zakłada, że „Zamo-
ja” nie będzie około dwóch 
miesięcy. Optymistyczna 
połowę tego okresu.

- My nie szukaliśmy za-
wodnika, to konieczność – 
zaznaczył Žan Tabak. – Ja 
też jestem patriotą i rozu-
miem, jak ważne jest repre-
zentowanie narodowych 
barw. Rozumie to też wła-
ściciel klubu, choć to trud-
na decyzja. Ja na samym 
początku nie chciałem na-
wet o tym słyszeć.

Zastępstwo już przyje-
chało. George King tra-
� ł przeciwko ostrowianom 
dwa rzuty za 3 punkty, ze-
brał 6 piłek, jawiąc się gra-
czem takim, jakim opisy-
wał go jeszcze przed debiu-
tem trener Tabak, czyli do-
bry strzelec, grający dobrze 
w obronie i bardzo atle-
tycznie. Po pierwszym me-
czu kibice piali z zachwy-
tu nad skocznością zawod-
nika, mówiąc, że w nogach 
ma sprężyny!

Rzucony został od razu 
na głęboką wodę. To nie 
był epizod, tylko ponad 
17,5 minuty w meczu o li-
gowe punkty. - Jesteśmy 
zespołem, który praktycz-
nie nie trenuje. Gdy pro-
wadzimy różnicą 20 punk-
tów, potrzebuję coś spraw-
dzić, przećwiczyć. My nie-
ustannie jesteśmy w podró-
ży, zmęczeni. Muszę pew-
ne elementy przetestować 
w meczu – dodał Tabak.

W tę niedzielę, 26 stycz-
nia zielonogórzanie zmie-
rzą się w kazachskim Nur
-Sułtanie z Astaną. Poje-
dynek rozpocznie się o... 
10.00 rano naszego czasu. 
To druga najdalsza wypra-
wa po Krasnojarsku. Na Sy-
berii zielonogórzanie wy-
grali, choć jak przyznali, 
wyprawę odczuli pięć dni 
później, gdy ulegli Unic-
sowi Kazań 89:100 w ha-
li CRS. Trzy dni po meczu 
z Astaną Stelmet zagra w 
Warszawie z Legią. (mk)

George King przywędrował do Zielonej Góry z Włoch, gdzie re-
prezentował klub Aquila Basket Trento Fot. Marcin Krzywicki 

Rugby to bez wątpienia sport dla twardzieli! Fot. Marcin Krzywicki
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FUTSAL

Powalczą
o I ligę
W niewielkiej, czterozespołowej 
II lidze nie mieli sobie równych i 
wygrali wszystkie spotkania. Awan-
su to jeszcze nie oznacza, futsaliści 
PKM-u Zachód Persy AZS-u Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego powalczą 
jeszcze w barażach.

Nie było to wcale takie 
oczywiste, bo I liga to znacz-
nie większe zobowiązanie. 
Sezon trwa od września do 
kwietnia, a jeździ się już po 
całym kraju. Bez względu na 
to, czy tra�  się do grupy pół-
nocnej czy południowej, da-

lekie eskapady są nieuniknio-
ne, a większość zawodników 
oprócz tego, że rywalizuje w 
hali, w sezonie gra też na du-
żych trawiastych boiskach. – 
Sezony trawiasty i halowy już 
się w dużym wymiarze nakła-
dają. Przeprowadziliśmy gło-
sowanie. 12 z 14 zawodników 
powiedziało, że chce podjąć 
to wyzwanie – poinformował 
Marek Lemański, dyrektor 
biura klubu AZS UZ.

Deklaracja i chęci są, do 
awansu brakuje jeszcze wy-
granej w barażach. Dwumecz 
odbędzie się na przełomie 
marca i kwietnia. Zielonogó-
rzanie zagrają ze zwycięzcą 
II ligi grupy śląsko-opolskiej. 
Rywalem akademików będą 
albo rezerwy Rekordu Biel-

sko-Biała, albo drużyna Bon-
go Krapkowice.

W lubuskiej II lidze zielo-
nogórzanie wygrali wszyst-
kie sześć spotkań. Ostatnie z 
Paolo Gorzów walkowerem, 
bo rywal nie dotarł na mecz. 
Na drugim miejscu uplasowa-
li się futsalowi debiutanci – 
Drzonkowianka PKM Zachód 
Racula. Zawodnicy tego klu-
bu traktowali rywalizację w 
hali jako przetarcie i element 
przygotowań do rundy wio-
sennej na dużych boiskach. 
– Dla nas to nowa przygo-
da, urozmaicenie treningów 
i wyłącznie zabawa. Poważ-
ne granie będzie na dużym 
boisku - zaznaczył po jednym 
ze spotkań Jacek Marciniak z 
Drzonkowianki. (mk)

PIŁKA NOŻNA

Lechia gra razem z Przylepem
Stało się to, o czym mówiło się od dłuższego czasu. Lechia Zielona Góra połączyła się z TS-em Masterchemem Przylep. Tym 
samym pierwszy zespół będzie rywalizował w III lidze, a jego rezerwy w IV klasie rozgrywkowej.

Czy nadejdą lepsze cza-
sy dla zielonogórskiego 
futbolu? Miłośnicy wierzą, 
że tak! Miłośnicy wiedzą 
też, że to nie pierwsza fu-
zja w zielonogórskim fut-
bolu. Lechia w przeszło-
ści łączyła się już m.in. z 
Piastem Czerwieńsk, Le-
chem Sulechów czy Fado-
mem Nowogród Bobrzań-
ski. Owoców nigdy z tych 
małżeństw nie było. A na 
pewno nie długofalowo. 
Jak podkreślają działacze, 
ten projekt ma być nasta-
wiony na rozwój piłki w 
Zielonej Górze w dalszej 
perspektywie, a fuzja nie 
ma charakteru ratunkowe-
go, jak te przed laty.

Stuprocentowym wła-
ścicielem Lechii i preze-
sem nadal pozostaje Ka-
rol Krępa. – Przejęliśmy 
pierwszą drużynę TS-u, 
która będzie nadal grała w 
IV lidze jako Lechia II Zie-
lona Góra. Cel jest sporto-
wy, żeby młodzi zawodni-
cy, którzy nie łapią się do 
składu pierwszego zespo-
łu, mogli ogrywać się w 
drugiej drużynie – stwier-
dził K. Krępa.

- Towarzystwo Sporto-
we przy swoich możliwo-
ściach boiskowych osiągnę-
ło apogeum możliwości. Da-
lej można było się już bawić 
w piłkę nożną, a nie ją upra-
wiać. Chcemy, aby w Zielo-
nej Górze zaczęło się dziać 
lepiej w tej dyscyplinie. Da-

jemy sobie szansę z Lechią. 
Decyzja nie była lekka – za-
znaczył Witold Wiśniew-
ski, prezes TS-u Master-
chemu Przylep, którego � r-
ma wspiera futbol w Przyle-
pie. Sam w zarządzie Lechii 
nie zasiada. Masterchem 
ma wesprzeć też Lechię, ale 

jak bardzo, tego jeszcze nie 
wiadomo. Być może będzie 
też sponsorem tytularnym.

- Chcemy, żeby piłka noż-
na, ta seniorska, w Zielo-
nej Górze skupiała się w Le-
chii. Spotkaliśmy się w zna-
komitym momencie z ludź-
mi, którzy wiedzą czego 

chcą – powiedział Krzysztof 
Stacewicz, dyrektor zarzą-
dzający Lechii, który wierzy 
w piłkarską jednomyślność 
w mieście. – Chcemy rów-
nież naszymi wychowanka-
mi zasilać kluby zaprzyjaź-
nione w mieście. Mamy do-
bre stosunki ze Spartą Łęży-
ca, z Drzonkowianką, Chy-
nowianką, Zorzą Ochla. Nie 
ma waśni, przekaz jest jed-
nomyślny.

Dziś w Zielonej Górze nikt 
nie rozprawia o awansie, mi-
mo, że za Lechią udana je-
sień. – Wiele rzeczy jeszcze 
trzeba poukładać. Organiza-
cyjnie klub jeszcze potrze-
buje około roku, aby pew-
ne sprawy uporządkować – 
dodaje W. Wiśniewski, któ-
ry formalnie przekazał se-
niorski zespół TS-u Lechii. 
Klub z Przylepu nadal będzie 
prowadził szkolenie dzieci i 
młodzieży pod swoją nazwą.

Trenerem Lechii pozo-
staje Andrzej Sawicki, zaś 
szkoleniowcem rezerw zo-
stał Maciej Górecki. Sparin-
gowy plan pierwszej druży-
ny prezentujemy w rubryce 
obok. Piłkarska wiosna w 
III lidze rusza 7 marca. (mk)

Oto ludzie, którzy chcą powalczyć o lepszą przyszłość zielonogórskiej piłki. Od lewej: Łukasz 
Garguła, Rafał Ostrowski (piłkarze), Krzysztof Stacewicz, Karol Krępa, Witold Wiśniewski oraz 
Konrad Komorniczak (sponsor, odpowiedzialny za marketing klubu) Fot. Marcin Krzywicki 

PIŁKA NOŻNA

Nasi nagrodzeni
Andrzej Sawicki najlepszym 

piłkarskim trenerem województwa 
lubuskiego, zaś Wojciech Okińczyc, 
obok dwójki gorzowskich piłkarzy: 
Damiana Szałasa z Warty oraz 
Łukasza Maliszewskiego ze Stilonu, 
najlepszym piłkarzem III ligi. Nagrody 
wręczano podczas Gali Piłkarstwa 
Lubuskiego, która w minioną sobotę 
odbyła się w Górzykowie. Dobre 
występy beniaminka III ligi Lechii 
Zielona Góra zostały docenione przez 
Lubuski Związek Piłki Nożnej. Okiń-
czyc i Szymon Kobusiński zdobyli dla 
zielonogórzan jesienią po dziewięć 
bramek. Za wkład w rozwój lubuskiej 
piłki specjalne wyróżnienie odebrał 
zaś podczas imprezy Józef Nieśpiał, 
kierownik drużyny Lechii.

(mk)

ŻUŻEL

Współpraca
z Opolem
Stelmet Falubaz Zielona Góra 
ramię w ramię z OK Bedmetem 
Kolejarzem Opole. Współpraca 
będzie miała charakter szkole-
niowy.

Zielonogórzanie potrzebo-
wali klubu, w którym na po-
ziomie II ligi szlify będą zdo-
bywać młodzi żużlowcy. Ja-
kub Osyczka został do Ko-
lejarza wypożyczony i tam 
spędzi najbliższy ligowy se-
zon. Z kolei Damian Pawli-
czak i Mateusz Tonder po-
jadą dla miasta pierwszego 
polskiego mistrza świata na 

żużlu, Jerzego Szczakiela, na 
zasadzie „gościa”, gdy starty 
nie będą kolidować z jazdą 
w Falubazie. Współpraca ma 
dać korzyści obu stronom. 
Kolejarz będzie też pierw-
szym sparingowym rywa-
lem zielonogórzan. Mecze z 
drugoligowcem zaplanowa-
no na 14 i 15 marca. Później 
poprzeczka pójdzie w gó-
rę. 20 i 21 marca Stelmet Fa-
lubaz zmierzy się z mistrzem 
kraju Fogo Unią Leszno. Jest 
też akcent szwedzki. 25 mar-
ca zielonogórzanie spraw-
dzą się z Lejonen Gislaved. 
Ostatnim przeciwnikiem 
przed inauguracją ligi będzie 
I-ligowa Arged Malesa TŻ 
Ostrovia Ostrów Wlkp. (27-
29 marca).

(mk)
W pierwszym meczu obu drużyn Astra wygrała w Zielonej Gó-
rze z AZS-em 3:1 Fot. Marcin Krzywicki

Zwycięzcy zmagań w lubuskiej II lidze futsalu – PKM Zachód Persa AZS Uniwersytetu Zielono-
górskiego  Fot. AZS UZ

PLAN ZIMOWYCH 
SPARINGÓW
a 22 stycznia: 
Zagłębie II Lubin (2:3)
a 25 stycznia, 12.00: 
Chemik Police 
(w Zielonej Górze)
a 1 lutego, 12.00: 
Stilon Gorzów 
(w Zielonej Górze)
a 8 lutego, 12.00: 
Świt Skolwin (w Szczecinie)
a 15 lutego, 12.00: 
Carina Gubin 
(w Zielonej Górze)
a 18 lutego, 19.00: 
Zorza Ochla 
(w Zielonej Górze)
a 22 lutego, 12.00: 
Lech II Poznań (we Wronkach)
a 29 lutego, 12.00: 
Warta Gorzów 
(w Zielonej Górze)

SIATKÓWKA

Derbowa ścieżka
Najpierw do lidera – Astry Nowa 

Sól, a tydzień później u siebie z 
Sobieskim Areną Żagań. Siatkarze 
AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskie-
go wkraczają na derbową ścieżkę w 
II lidze. Akademicy walczą o udział w 
fazie play-o² . Zagra w nich czołowa 
czwórka. Zielonogórzanie w grupie 
IV plasują się na piątym miejscu. 
Do czwartej lokaty, którą zajmuje 
Bielawianka Bester Bielawa tracą 
dwa punkty. Zadanie, by powiększyć 
dorobek w tę sobotę, 25 stycznia 
będzie bardzo trudne. Astra po raz 
ostatni przegrała miesiąc temu. Mecz 
w Nowej Soli rozpocznie się o 17.00. 
1 lutego rywal zza miedzy przyjedzie 
z kolei do Zielonej Góry. Będzie to 
Sobieski Arena Żagań.

(mk)
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Do złotnika na Sobieskiego
Pewnie wielu zielonogórzan bywało w tym miejscu. Przy ul. Sobieskiego 3 przez ok. 100 lat działał jubiler. Sporo lat temu, jeszcze za głębo-
kiej komuny usiłowałem u niego kupić ślubne obrączki. Miałem nawet odpowiedni talon z USC. Byłem przekonany, że sprawę załatwię od 
ręki. Oj durny, ja durny…

- Czyżniewski! Też tak 
myślałam, ale nic z tego nie 
wyszło, talony nic nie po-
mogły, bo złota nie było. 
Musieliśmy przerabiać inne 
złote precjoza – moja żona 
lekko się wzruszyła, co i tak 
nie odwiodło jej od rzutu 
okiem na patelnię. Uf! Czy-
sta. W naszej kuchni doszło 
do dramatycznej sytuacji, 
przedziurawił się ulubiony 
garnek żony podarowany jej 
kiedyś przez ciotkę. Idealny 
do gotowania kala�orów. 

- Gdy braliśmy ślub, wów-
czas na talony były nawet 
rajstopy i koronka, te aku-
rat udało się kupić – dodała 
małżonka.  

- Też miałem taki talon, oj 
durny i ja - w końcu kupiłem 
ruską [obrączkę] szeroką jak 
Wisła i zrobiłem na ul. Kra-
wieckiej u tzw. prywaciarza 
dwie wąskie - wspomina na 
Facebooku Jerzy Misztela.

- W 1963 roku wybiera-
łem tam zegarek komunij-
ny. Fundatorem był Dzia-
dek. W 1982, w stanie wo-
jennym, po odstaniu swego 
w kolejce, kupiłem obrącz-
ki na talon - dodaje Przemy-
sław Karwowski.

Szczęściarze. 
Obrączek nie kupiłem na 

Sobieskiego, jednak mam 
inną pamiątkę z tego jubi-
lerskiego zakładu… przed-
wojenną. Jakiś czas temu 
w prezencie dostałem pięk-
ny zestaw tortowo-kawowy. 
Bardzo dziękuję. Łyżeczki 
umieszczono w �rmowym 
etui z opisem: Georg Sen-
dler, Juwelier, Grünberg i. 
Schl. Georg Sendler spro-
wadził się na ul. Sobieskie-
go pod koniec XIX wieku i 
otworzył tutaj znany w mie-
ście zakład złotniczy. Rekla-
mował się jako jubiler, złot-
nik, grawer i specjalista od 
wycen. 

Od kiedy urzędował przy 
przedwojennej Oberstrasse, 
czyli dzisiejszej Sobieskie-
go? – Jeszcze w maju 1876 
r. właścicielką kamieni-
cy była wdowa Rothe – Zbi-
gniew Bujkiewicz, nasz eks-

pert z Archiwum Państwo-
wego w Zielonej Górze za-
gląda do dokumentów. – W 
1882 r. zegarmistrz A. Jas-
ser dobudowuje piętro na 
tyłach jeszcze parterowej 
kamieniczki. Złotnik Georg 
Sandler pojawia się kilka lat 
później. W 1897 r. kamieni-
ca ma już piętro, przez cały 
parter ciągną się okna wy-
stawowe. 

Rok wcześniej Sandler 
zamawia projekt gruntow-
nej przebudowy kamieni-
cy. 16 grudnia 1896 r. znany 
zielonogórski mistrz mu-
rarski Carl Mühle składa w 
policji budowlanej odpo-
wiednie rysunki trzypiętro-
wej kamieniczki. Szkoda, 
że tego pomysłu nie zreali-
zował, choć złotnik miał na 
to kilka lat. Sytuacja zmie-

niła się w 1903 r. Wtedy po-
żar strawił narożnik ul. So-
bieskiego i Starego Rynku. 
Na pogorzelisku powstał 
kilkukondygnacyjny dom 
handlowy. Przy okazji po-
szerzono ulicę. W ten spo-
sób część kamienicy złot-
nika zaczęła zagradzać uli-
cę. I nic już z tym nie moż-
na było zrobić. Sendler od-
czuł to na własnej skórze. 

W 1909 r. otrzymał z ma-
gistratu plan swojego do-
mu z zaznaczoną czerwo-
ną linią przebiegającą przez 
środek sklepu. To była no-
wa linia zabudowy. Gdyby 
chciał cokolwiek budować, 
musiałby zburzyć ściany 
od frontu a dom zmniej-
szyć prawie o połowę. Le-
piej było nic nie robić... Za-
miast rozbudować miejsce 

pracy, nasz złotnik posta-
nowił postawić sobie dom 
w innym miejscu. 30 kwiet-
nia 1911 r. policja budow-
lana zatwierdziła budowę 
dużej willi na Wzgórzu Bra-
niborskim. Dom zaprojek-
tował Otto Melzer. Nazwa-
no go „Willą pod złotym da-
chem”. Dach był tradycyj-
ny, z czerwonej dachów-
ki, ale kojarzył się z właści-
cielem, złotnikiem. Nieste-
ty, willa nie przetrwała do 
dzisiaj. 

- Dobrze, Czyżniewski. 
Widelczyki są od Sandle-
ra, ale szczypce do cukru 
sprzedał Aschenbach – mo-
ja żona równiutko poukła-
dała prezenty. 

Zgadza się. Jedne i drugie 
pochodzą z tego samego za-
kładu. Bernard Aschenbach 
był w latach 20. i 30. kolej-
nym złotnikiem urzędują-
cym przy ul. Sobieskiego. 
Natomiast w 1945 r. zastą-
pił ich Zbigniew Ciesielski. 

Jednak w PRL-u niechęt-
nie patrzono na prywacia-
rzy, dlatego lokal zajęło 
państwowe przedsiębior-
stwo Jubiler. Dalej można 
tu było kupić np. obrączki i 
to niekoniecznie na talony. 
Dzisiaj jest tutaj kawiarnia.

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

P.S. W poprzednim od-
cinku Spacerownika pisa-
łem o SP6, która od 1 wrze-
śnia 1959 r. działała w bu-
dynku przy ul. Licealnej 
(dzisiaj rektorat UZ).  Kil-
ka osób zakwestionowało 
tę datę, twierdząc, że uczy-
li się tam wcześniej. Należy 
się im wyjaśnienie. Data jest 
prawidłowa. SP6 powoła-
no 1 września 1959 r. Jednak 
wcześniej przy ul. Licealnej 
funkcjonowało liceum ogól-
nokształcące wraz z szkołą 
podstawową. W 1959 r. roz-
dzielono je. Ogólniak prze-
niesiono na ul. Piastowską, 
podstawówce nadano nu-
mer 6.

Ul. Sobieskiego na przełomie XIX i XX w. W budynku na pierwszym planie działali złotnicy. Dom w głębi spłonął podczas 
pożaru w 1903 r. Dzisiaj w tym miejscu stoi gmach banku. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej

Ul. Sobieskiego na początku XX wieku – widok od strony ratusza
 Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Widok współczesny Fot. Agata Przybylska Reklama zakładu złotniczego Georga Sendlera z 1898 r.

Zestaw kawiarniany sygnowany przez złotników z ul. Sobies- 
kiego  Fot. Tomasz Czyżniewski

Nieistniejąca willa Georga Sendlera zbudowana w 1911 r.  w okoli-
cach Wzgórza Braniborskiego Ze zbiorów Sławomira Ronowicza


