
nr 45 (99) | 5 grudnia 2014

>>7

>>4-5

Po 1 stycznia, przedsiębiorcy
z nowej Zielonej Góry mniej zapłacą
za ciężarówki. – To dobra
wiadomość, nie trzeba przenosić
się do innej gminy – komentuje
Artur Nowacki z Francepolu.

Rabaty, specjalne okazje, pomysły na prezenty...
Zaplanuj święta ze ZGraną Rodziną!

W GMINIE
Radni ustalili
nowe adresy
Drzonków-Agrestowa 1 - tak
po 1 stycznia będziemy ad-
resować list na dotychcza-
sowy adres: Drzonków, ul.
Agrestowa 1.

W piątek takie zmiany
wprowadzili gminni radni.
Sesja była w dużej mierze
poświęcona porządkowaniu
spraw związanych z połą-
czeniem. Jedną z najważniej-
szych zmian była uchwała
dotycząca przyszłego zapisu
adresów.

- To jak będziemy pisać ad-
resy po połączeniu, skoro
wszyscy będziemy mieszkać

w dużej Zielonej Górze? -
dzwonią do nas Czytelnicy. I
podają przykłady - np. ul. Le-
śna jest i w Drzonkowie, i w
Raculi. Sprawdziliśmy. Leśna
jest również m.in. w Drzon-
kowie, Krępie, Łężycy, Ochli,
Przylepie, Nowym i Starym
Kisielinie, Zatoniu i Zawa-
dzie. Czyli w każdej miejsco-
wości, w której są ulice.

Jak rozwiązać ten pro-
blem? W Kontrakcie Zielo-
nogórskim znalazł się zapis,
że do obecnego adresu doj-
dzie tylko dodatkowy człon
„Zielona Góra”.

Jak to ma dokładnie wy-
glądać, uchwalili radni. Jeże-
li dzisiaj piszemy: Przylep,
ul. Leśna nr 12, to po 1
stycznia adres zmieni się na:
Zielona Góra Przylep-Leśna
nr 12. (tc)

W GMINIE
Niższy
podatek rolny

Podczas piątkowej sesji,
radni jednomyślnie przegło-
sowali obniżenie aż o 90
proc. średniej ceny skupu
żyta, przyjmowanej do obli-
czenia podatku rolnego. Tę
cenę ogłasza prezes Główne-
go Urzędu Statystycznego,
urzędy gminy wykorzystują
ją jako wskaźnik przelicze-
niowy. W mieście obniżenie
tego podatku przegłosowano
już przed rokiem. Zmiany
będą obowiązywać od 1
stycznia 2015 r. Gmina musi
jeszcze obniżyć najbardziej
powszechne lokalne podatki
– od nieruchomości.

(pm)

W ZIELONEJ GÓRZE
Ciepło
dla ubogich
- Zysk nie jest najważniejszy,
ważni są ludzie. Elektrocie-
płownia „Zielona Góra”
od lat daje nam przykład, jak
wspomagać najuboższych
- prezydent Janusz Kubicki
dziękował szefom ECZG.

Elektrociepłownia „Zielona
Góra” od siedmiu lat wspiera
najuboższych mieszkańców
miasta. Każdego roku przele-
wa, w formie darowizny, na
konto Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej kilkadziesiąt
tysięcy złotych. Tym razem
będzie to równe 70 tys. Pra-

cownicy ośrodka, na podsta-
wie wywiadów środowisko-
wych oraz wniosków zainte-
resowanych, przygotują na-
stępnie listę rodzin zakwalifi-
kowanych do wsparcia. Po-
moc polega na opłacaniu do-
mowych rachunków za ciepło
dostarczone przez ECZG.

Od początku akcji, miej-
ska elektrociepłownia prze-
kazała miastu na rzecz naj-
uboższych zielonogórzan
prawie 600 tys. zł. Z pomocy
ECZG skorzystało ponad
1.000 rodzin.

- Bogatsi powinni dzielić
się z biedniejszymi. Takie
przekonanie przyświecało
nam od początku tej akcji.
To nie jest jałmużna, tylko
moralny obowiązek. Tak
pojmujemy społeczną odpo-
wiedzialność biznesu – tłu-

maczył Marian Babiuch, pre-
zes spółki, podczas piątko-
wej uroczystości podpisywa-
nia porozumienia o przeka-
zaniu darowizny.

Elektrociepłownię repre-
zentował Marian Babiuch
oraz Mirosław Badurek, pro-
kurent oraz dyrektor Zakładu
Dystrybucji Ciepła. Miasto re-
prezentował prezydent Ku-
bicki.

- Zysk nie jest najważniej-
szy, ważni są ludzie. Elek-
trociepłownia „Zielona Gó-
ra” od lat daje nam przykład,
jak wspomagać najuboż-
szych. Przykład ECZG stał
się zaraźliwy, dziś wszystkie
spółki należące do koncernu
EDF (właściciel ECZG - od
red.) wspomagają w ten spo-
sób najuboższych - dzięko-
wał prezydent. (pm)

Jeśli każdy zielonogórzanin
wyśle w sobotę wieczorem
SMS-a, zwycięstwo mają
w kieszeni! Pomóżmy
naszej parze akrobatów
wygrać program
„Mam talent”!
Z duetem Acroart
rozmawialiśmy
kilka dni przed
finałem. Nie oszczę-
dzali się podczas
treningu! - Trzeba
mocno wierzyć
w zwycięstwo
- mówią. - My
damy z siebie
wszystko!
Ale bardzo
potrzebujemy
wsparcia
widzów.

>>3

POMÓŻMY IM
WYGRAĆ
FINAŁ!

Łukasz i Ania zaszli daleko dzięki determinacji i wysiłkowi. Teraz potrzebują naszych głosów. Pomóżmy im, głosując 6 grudnia, godz. 20.00, w programie TVN.
Fot. Krzysztof Grabowski
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W poniedziałek, w Lubu-
skim Teatrze, prezydent Ja-
nusz Kubicki nagrodził zwy-
cięzców siódmej edycji kon-
kursu „Zielona Góra bez ba-
rier”.

- W naszym konkursie
kryje się bardzo ważna idea -
aby w mieście przełamywać
kolejne bariery, w tym archi-
tektoniczne, aby nasze mia-
sto było coraz bardziej przy-
jazne dla osób, które wyma-
gają szczególnego traktowa-
nia - wiceprezydent Wioleta
Haręźlak tłumaczyła inten-
cje organizatorów.

Wtórował jej prezydent
Kubicki: - Powinniśmy sobie
życzyć, aby ten konkurs
umarł śmiercią naturalną,
żeby nie było już żadnych
barier w naszym mieście.

Podczas uroczystej gali na-
grodzono laureatów trzech
kategorii.

Kategoria I: obiekt uży-
teczności publicznej poniżej
200 mkw. - nagrodę otrzy-
mała siedziba Ośrodka Profi-
laktyki i Pomocy Psychia-
trycznej „Relacja”, przy ul.

Chrobrego 20a w Zielonej
Górze.

Kategoria II: obiekt uży-
teczności publicznej powy-
żej 200 mkw. - nagrodę
otrzymał hotel Drzonków,

przy ul. Olimpijskiej 20 w
Drzonkowie, oraz siedziba
Lubuskiego Centrum Laryn-
gologii LCL, przy ul. Gen. M.
Langiewicza 37 w Zielonej
Górze.

Kategoria III: obiekt i
przestrzeń zabytkowa - na-
grodę otrzymała siedziba
Stowarzyszenia Pomocy
Osobom Autystycznym
„Dalej Razem”, przy ul.
Sienkiewicza 10 w Zielonej
Górze, oraz budynek firmy
Zdzisław Tymczyszyn, przy
ul. Kościelnej 2 w Zielonej
Górze.

Podczas gali przyznano
też tytuł „Zielonogórskiego
Anioła Roku 2014”. Trafił do
rąk Bogusławy Breitkopf or-
ganizatorki popularnego
konkursu dla dzieci i mło-
dzieży „Ośmiu wspania-
łych”.

(pm)

W ZIELONEJ GÓRZE

Fantastycznie o mieście
W środę, 10 grudnia, o

17.00, w Muzeum Ziemi Lubu-
skiej odbędzie się promocja
książki Igora Myszkiewicza pt.
„W sepii”. To powieść graficz-
na, bez słów, opisów i obja-
śnień. Autor przyznaje, że w
książce połączył dwie swoje
pasje - fantastykę i fascynację
historią Zielonej Góry. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Daj radość ubogim
Radna Eleonora Szymko-

wiak prowadzi zbiórkę artyku-
łów spożywczych, zabawek i
słodyczy w ramach akcji „Ma-
ły podarek - dużo radości”.
Dary, które wspomogą przed
świętami najuboższe rodziny z
miasta i okolicznych wsi, moż-
na przynosić do kwiaciarni
przy ratuszu, w godz. 10.00-
18.00. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Wystawa ceramiki
Dziś (piątek, 5 grudnia), o 17.00,
w galerii biblioteki wojewódzkiej
otwarcie Wielkiej Wystawy Cera-
miki – 25 lat pracowni Małgorzaty
Bukowicz w MCKiE Dom
Harcerza. (dsp)

W Zielonej Górze
coraz mniej barier
- W konkursie kryje się bardzo ważna idea - aby miasto było coraz bardziej przyjazne
dla osób, które wymagają szczególnego traktowania - tłumaczyła Wioleta Haręźlak.

Nasz strażak, Arkadiusz Drozdek, nieźle rąbał siekierą na nie-
dawnych mistrzostwach świata w Innsbrucku. Stąd „mały”
prezent od prezydenta. - Kiedyś sobie nią powywijamy - żarto-
wał Janusz Kubicki. Fot. Krzysztof Grabowski

Prawdziwa inwazja pluszaków w raculskiej świetlicy! Przed-
szkolaki obchodziły niedawno niezwykłe urodziny Pluszowego
Misia. Były zabawy, konkursy oraz, obowiązkowo, bajka „Zło-
towłosa i trzy misie”! Fot. Archiwum świetlicy

W sobotę, mali i duzi fani koszykarskiego Stelmetu mogli spo-
tkać się ze swoimi idolami w Intermarche, na Jędrzychowie.
Siedmioletni Mikołaj zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie z Prze-
mkiem Zamojskim. Fot. Krzysztof Grabowski

P I Ó R K I E M C E P E R A >>>>>

Z Z Y C I A M I A S T A I G M I N Y >>>>>

Zielonogórski Anioł Roku
2014

- Jestem bardzo zasko-
czona nagrodą - przyznała
nam wyraźnie wzruszona,
ale i zmieszana Bogusława

Breitkopf. - Otrzymywanie
nagród nigdy nie było dla
mnie inspiracją do pracy.
Przecież nie moją zasługą
jest popularność konkursu
„Ośmiu wspaniałych” - to
młodzi sami z siebie chcą
pomagać innym.

- Pani Bogusia nie zabie-
ga o reklamę i popularność.
Jest niezwykle cicha i
skromna. Zamiast medial-
nego szumu, wybiera pracę
z młodymi. To dzięki niej,
tak popularny jest w na-
szym mieście wolontariat -
zachwalała laureatkę wice-
prezydent Haręźlak.

Laureaci i organizatorzy konkursu „Zielona Góra bez barier”. W tym roku, po raz pierwszy w swojej historii, konkurs objął tak-
że gminę. Zdjęcia Krzysztof Grabowski
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Teraz wszystko zależy od widzów. - Nasze
przygotowania zaczęliśmy od występu fina-
łowego. Dlaczego? Bo trzeba mocno wierzyć
w zwycięstwo - mówi Łukasz Misztela z du-
etu Acroart, który 6 grudnia, z żoną Anią,
wystąpi w telewizyjnym show.

Przygotowując się do finału w „Mam Ta-
lent”, zielonogórzanie ostro trenowali w
hali akrobatycznej, przy ul. Urszuli. Od
przeszło pięciu miesięcy opracowywali
swój pokaz w najmniejszych szczegółach.
Nie było łatwo, bo założyli sobie, że każdy
ich występ ma być inny od poprzedniego.
Przede wszystkim jednak ma zachwycić ju-
ry.

- Tak się szczęśliwie złożyło, że występo-
wałem w Kanadzie, w przedstawieniu cyrku
nowoczesnego, u Daniela Cyra.
On jako pierwszy zaczął się krę-
cić na kole i wprowadził je do
przedstawienia, w którym gra-
łem. Przyrząd bardzo mi się
spodobał, był miłą odmianą po
moich zespołowych wystę-
pach - wspomina Ł. Misztela.

Pomysł powrócił, gdy Łu-
kasz poznał swoją przyszłą żo-
nę. - Ania była osobą z innej baj-
ki. Zajmowała się fitnessem, ale
wcale nie tym zawodowym - tłu-
maczy cyrkowiec.

Natychmiast biorę w obronę siedzącą tuż
obok drugą połowę zespołu Acroart: - Jak
widać, musi pani mieć talent.

- Tak, talent do ciężkiej pracy - błyska-
wicznie ripostuje siedząca dotąd cichutko
Ania.

- Początkowo nie potrafiła zrobić szpaga-
tu, skłonów, stania na rękach, nawet przy-
słowiowej gwiazdy. Ale chciała, nawet bar-
dziej niż ja - śmieje się mąż.

Łukasz szybko oświadczył się Ani. Wcze-
śniej jednak podpisał kontrakt na występy w
Emiratach Arabskich, w słynnym Ferrari
World Abu Dhabi. Ania koniecznie chciała
wstąpić do świata artystycznych akrobacji.
Koło Cyr Wheel od razu przypadło jej do gu-
stu. Postanowili, że pojadą razem.

- Znajomi, rodzina byli lekko przerażeni.
Jak patrzymy na to z dystansu, to nasza tam-
ta decyzja, faktycznie, wyglądała na wariac-
ką. Na szczęście, mój tata mocno mnie
wspierał i dopingował do wyjazdu - wspo-
mina Ania.

W końcu wylądowali w Emiratach Arab-
skich. To tam małżonka Łukasza przeszła
prawdziwą szkołę życia a właściwie zawo-
dową szkołę cyrkową.

- Ucząc Anię, zaczęliśmy od podstaw, od
szpagatów. Wykonała katorżniczą pracę,
dzięki splotowi szczęśliwych zdarzeń dosta-
ła pracę w przedstawieniu z użyciem Ger-
man Wheel. Mogę powiedzieć, że była ar-
tystką, która robiła największe postępy.
Ale nie wszystkim się podobało, że dziew-
czyna spoza cyrkowego świata osiąga
sukces - wyjaśnia Łukasz.

Prawie półroczne, codzienne treningi
dały rezultaty. Na świecie tylko kilka
par tańczy z kołem. Nasi bohaterowie
postanowili, że będą tą najlepszą. Stąd
pomysł, by wystąpić w telewizyjnym
programie „Mam Talent”.

- Powiem prawdę, mocno bałem się
opinii jury. Wiedziałem, że jakbym wy-
stąpił sam, byłoby krucho. Ania daje mi
poczucie większego bezpieczeństwa -
wyjaśnia Łukasz.

Do finałowego występu w najwięk-
szym telewizyjnym polskim programie
„wyłuskującym” talenty zostało kilka

dni. Atmosfera robi się gorąca. Pytam,
czy wszystko jest już zapięte na ostatni

guzik.
- Najpierw chcieliśmy pokazać, że jeste-

śmy akrobatami, by później zszokować wi-
dzów czymś zupełnie nowym. Chcieliśmy
także zachować koło, by już nie skakać z
przyrządu na przyrząd. Nasz program sta-
wał się coraz trudniejszy, bo dostaliśmy
więcej czasu na swój show. Teraz będziemy
mieli 2 minuty i 30 sekund - śmieje się Łu-
kasz.

Oprawę muzyczną, na mikołajkowy finał
„Mam Talent”, opracował im Marcin Paw-
łowski „Pawbeatsa”. Ania zaprojektowała i
pomagała uszyć stroje. Wystąpi w złotej ko-
ronkowej sukience. To będzie opowieść o
miłości dorosłych i zakochanych ludzi. Ta-
kich jak ich małżeństwo. Więcej szczegółów
nie chcą zdradzić. To ma być totalna niespo-
dzianka.

Łukasz i Ania zaszli daleko dzięki swej
determinacji i wysiłkowi. Teraz bardzo po-
trzebują naszych głosów. Pomóżmy im, gło-
sując na nich 6 grudnia, godz. 20.00, w pro-
gramie TVN.

Krzysztof Grabowski

Łukasz i Ania zaszli daleko dzięki swej determinacji i wysiłkowi. Teraz bardzo potrzebują
naszych głosów. Pomóżmy im, głosując na nich 6 grudnia, godz. 20.00, w programie TVN.

Fot. Alicja Kołodziej

Jak oni ze sobą kręcą!
Pół roku żmudnych treningów, okupionych litrami potu, czasem nawet bolesnych upadków. Jednak się opłaciło. Zielonogór-
ska para akrobatów dotarła do finałowego przedstawienia w programie „Mam Talent”.
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Francepol to duża firma
transportowa, której siedzi-
ba mieści się w Starym Ki-
sielinie. Zatrudnia ok. 250
osób i ma do dyspozycji 180
wielkich ciężarówek. W
przyszłym roku chce ich
liczbę zwiększyć do 200. To-
war wozi głównie po Euro-
pie.

Dyrektor Artur Nowacki
czeka na nas w swoim biu-
rze. Przy sobie ma wydru-
kowane stawki podatkowe
jednej z lubuskich gmin. -
Właśnie je analizuję. Przy
tej ilości samochodów i na-
czep nawet różnica kilkuset
złotych przekłada się w
dziesiątki tysięcy złotych
oszczędności - tłumaczy
dyrektor Nowacki. - U nas,
w mieście, stawki spadną?
To ciekawe. O ile? Pokaże-
cie?

Obniżenie podatków to
jedna z obietnic złożonych
podczas dyskusji o połącze-
niu miasta z gminą. - Obni-
żymy podatki do niższych
stawek obowiązujących w
mieście lub gminie - zapo-
wiadał prezydent Janusz Ku-
bicki. I słowa dotrzymał.

Już przed rokiem miejscy
radni obniżyli stawki podat-
ku od nieruchomości. Teraz
przyszła kolej na podatki od
środków transportu. Naj-
pierw nowe stawki uchwali-
li miejscy radni, w zeszły
piątek zaakceptowali je rad-
ni z gminy.

Teraz system podatkowy
będzie prostszy i tańszy.

Na przykład: w Zielonej
Górze są zarejestrowane 94
trzyosiowe samochody cię-
żarowe o dopuszczalnej ła-
downości powyżej 25 ton.
Ich właściciele do tej pory
płacili 2.166 zł podatku. Na-
tomiast ich koledzy z gminy
(34 ciężarówki) tylko 1.476
zł. Teraz obowiązywać bę-
dzie jedna, niższa stawka -
1.476 zł. Ci z miasta zyskają
690 zł.

Są też kategorie, gdzie
miejskie stawki były niższe
od gminnych. Przykład: cię-
żarówki o dopuszczalnej
masie ładunkowej od 9 do
12 ton. Obowiązywać będzie
dotychczasowa miejska
stawka - 978 zł (w gminie
było 1.128 zł). Takich pojaz-
dów jest prawie 200.

Wróćmy jednak do Fran-
cepolu i dyrektora Nowac-
kiego. - Jakie macie samo-
chody? - pytamy.

- Głównie te największe.
Czyli dwuosiowe ciągniki
siodłowe o dopuszczalnej
masie całkowitej całego ze-
społu pojazdów powyżej
31 ton - odpowiada A. No-
wacki. Zespół to ciągnik
(czyli sama ciężarówka) i
naczepa. Za każde z nich
osobno płaci się podatek.
To najpopularniejsze po-
jazdy ciężarowe w mieście
i gminie. W sumie zareje-
strowanych jest 886 ciągni-
ków siodłowych oraz 904
naczepy.

- W tej chwili za jeden ta-
ki zestaw płacimy 3.180 zł
rocznie - wylicza dyrektor
Nowacki. W mieście jest o
wiele taniej - tu dzisiaj ze-
staw „kosztuje” 2.500 zł.

Prezydent Kubicki zade-
cydował, że od 1 stycznia
stawki będą jeszcze niższe -
2.304 zł za zestaw. - Chce-
my, by nasze stawki podat-
kowe nie były wysokie. Mu-
simy przedsiębiorców nie
łupić, tylko stwarzać im do-

godne warunki pracy -
tłumaczy J. Kubicki.

Tymczasem A. Nowac-
ki zagląda do swoich no-
tatek. - Widzę, że prezy-
dent bacznie obserwuje,
co się dzieje w gospodar-
ce. Teraz miejskie staw-
ki nie będą wyższe od
tych w dotąd tańszych
gminach. Już nie mu-
szę się zastanawiać nad
rejestracją samocho-
dów w innym miejscu -
dodaje nasz rozmówca. -
To dobra decyzja prezy-
denta. Na początku może
wydawać się ryzykowna,
bo trochę się traci docho-
dów z podatków. Jednak
gdyby firmy przerejestro-
wały samochody, straty
byłyby wyższe. A tak jest
szansa, że przyciągnie się
kolejne przedsiębiorstwa
transportowe lub leasin-
gowe i wpływy będą więk-
sze.

Zmiany podatkowe do-
tyczą 3.565 pojazdów i
przyczep, zarejestrowa-
nych na terenie miasta i
gminy. Będą obowiązywać
od stycznia 2015 r. (tc)

Tyle ciągników
jest zarejestro
w mieście i g1.016

Jak ma wyglądać dzielnica Nowe M
Jedno jest pewne: zarówno miejscy, jak i gminni radni są zgodni. Po połączeniu na terenie gminy powinna powstać dzielnica „No
zbędna. Teraz trzeba się zastanowić, czym ma się zajmować.

- Musimy wypracować sta-
nowisko, jak powinna ona
funkcjonować i jakie będzie
miała kompetencje – rozpo-
czął poniedziałkowe spotka-
nie prof. Czesław Osękow-
ski. – Możemy zostawić to
przyszłej radzie miasta lub
skorzystać z państwa do-
świadczenia i ustalić pewne
zasady.

Na spotkanie przyszli rad-
ni: Jolanta Danielak, Bożena
Ronowicz, Mariusz Mar-
chewka, Tadeusz Borek, Je-
rzy Żetecki, Piotr Bandosz i
Krzysztof Wołczyński, któ-
rych wydelegowały obydwie
rady. Ten skład był powo-
dem ostrych sporów podczas
sesji rady gminy (czytaj w
tekście obok pt. Spór o nową
dzielnicę) – oprotestowała
go Antonina Ambrożewicz-

-Sawczuk, która również
przyszła na spotkanie. Tym
razem nie było sporów, rad-
nych wzmocnił jeszcze Jacek

Rusiński, przewodniczący
rady gminy.

- Dzielnica wraz z radą
dzielnicy powinny po-

wstać, mieszkańcy gminy
powinni mieć swoją repre-
zentację. Są przyzwyczaje-
ni do częstych kontaktów
ze swoim sołtysem i rad-
nym – rozpoczął dyskusję
K. Wołczyński. – Jest wiele
problemów do rozwiązania.
Uważam, że rada dzielnicy
powinna mieć duże kompe-
tencje.

- Jeżeli ma być tylko cia-
łem opiniotwórczym, to jest
zbędna – dodał P. Bandosz.

- Rada dzielnicy jest bez-
względnie potrzebna. Na ja-
ki okres i z jakimi kompeten-
cjami, to jest rzecz do dysku-
sji - mówiła A. Ambroże-
wicz-Sawczuk.

Miejscy radni więcej mó-
wili o okresie przejściowym
i niebezpieczeństwie nada-
nia radzie dzielnicy nad-

miernych kompetencji, które
kolidowałyby z uprawnie-
niami nowej rady miasta.

- Jeżeli rada będzie cał-
kiem osobnym bytem, to ni-
gdy się nie połączymy - roz-
począł M. Marchewka. - Po-
winniśmy ustalić, jak długo
ma funkcjonować.

Za powołaniem rady była
również J. Danielak: – Rada
powinna się zajmować spra-
wami, które wynikają ze spe-
cyfiki terenu.

- Dzielnica powinna po-
wstać, ale na okres przejścio-
wy, chyba, że powołamy ko-
lejne dzielnice na terenie
dzisiejszego miasta – dodała
R. Ronowicz. Przypomniała
również, że ustawodawca
ograniczał już liczbę rad-
nych. – Kiedyś było ich 45 w
mieście.

Za szerokimi kompeten-
cjami nadal optował K.
Wołczyński, przypomina-
jąc, że w referendum prze-
ciwników połączenia było
niewielu mniej niż zwolen-
ników.

– Powinniśmy o nich pa-
miętać – mówił radny z Łę-
życy. – Rada powinna zaj-
mować się inwestycjami w
sołectwach. Mówiło się, że o
Funduszu Integracyjnym de-
cydować będą mieszkańcy.
Rada dzielnicy mogłaby się
tym zajmować, np. składając
propozycje, co warto zrobić.
To ona ważyłaby propozycje
mieszkańców.

Zdaniem J. Rusińskiego,
rada powinna mieć budżet
na wynikające nagle zada-
nia. – A jak długo ma funk-
cjonować dzielnica, niech w

ZIELONA GÓRA PO 1 STYCZNIA 2015 R.

Przedsiębiorcy zapłacą
mniej za ciężarówki
Wiecie: ile w mieście i gminie mamy zarejestrowanych ciężarówek? Sporo
- 1.963, do tego dochodzi jeszcze więcej naczep i przyczep oraz autobusów.
Po 1 stycznia ich właściciele zapłacą mniejszy podatek. - To dobra wiado-
mość, nie trzeba przenosić się w inne miejsce - komentuje Artur Nowacki
z Francepolu.

Obecni na spotkaniu zadecydowali, że teraz będą pracować
w grupach roboczych Fot. Krzysztof Grabowski



przyszłości zadecydują miesz-
kańcy – zakończył.

Na chwilę do radnych dołą-
czył prezydent Janusz Kubicki.
– Połączenie będzie się odby-
wało drogą ewolucji. Żadnej re-
wolucji – tłumaczył. – Fundusz
Integracyjny będzie dzielony
przez mieszkańców metodą
budżetu obywatelskiego. Im ni-
żej zapadają decyzje, tym le-
piej. Radni dzielnicy powinni
decydować np. o zmianach w
studium zagospodarowania
przestrzennego. To da mie-
szańcom gwarancję, że nikt nie
będzie ich traktował na od-
czepnego i budował im, np.
bloki pod oknami. Jeżeli dziś
uznaliśmy, że sieć oświatowa
jest optymalna, to przecież nic
nie będziemy zmieniać. A jeże-
li będzie taka potrzeba, to tylko
za zgodą rady dzielnicy. Cho-

dzi nie tylko o opiniowanie, ale
również o podejmowanie decy-
zji. Musimy się skupić na tym,
za co dzielnica będzie odpo-
wiadać.

Radni zadecydowali, że teraz
będą pracować w grupach ro-
boczych.

- Później przedstawimy na-
sze stanowisko pełnomocniko-
wi rządu ds. połączenia – zapo-
wiedział prof. Osękowski.

- Jestem zadowolony ze spo-
tkania. Było konstruktywne.
Słowa pana prezydenta są
optymistyczne. Teraz musimy
się zając szczegółami i kompe-
tencjami rady – podsumował
spotkanie K. Wołczyński.

(tc)

Spór o nową dzielnicę
- Przestańmy się kłócić! - apelował wójt Mariusz Zalewski pod-
czas piątkowej sesji rady gminy.

Sesja rozpoczęła się z lek-
kim opóźnieniem. Spo-
kojny początek błyska-
wicznie przerodził się

w awanturę.
- Wedle jakiego klucza wy-

łoniono radnych, którzy bę-
dą opracowywać projekt sta-
tutu przyszłej dzielnicy? - ja-
ko pierwszy zaprotestował
Jarosław Berent, radny z
Ochli.

Przewodniczący rady, Ja-
cek Rusiński próbował burzę
zdusić w zarodku, przypo-
minając, że powiadomił
wszystkich radnych o termi-
nie spotkania w sprawie sta-
tutu. Wówczas Antonina
Ambrożewicz-Sawczuk się-
gnęła po argumenty ciężkie-
go kalibru.

- Pan podejmuje kluczo-
we decyzje za naszymi ple-
cami. To skandal! - grzmia-
ła wyraźnie wściekła radna
z Raculi.

Przewodniczący tonował
nastroje: - Skoro rada nie po-
trafiła się dogadać, wyznaczy-
łem sam. Do zespołu, nie ko-
misji. Proszę tę różnicę wziąć
łaskawie pod uwagę. Zamiast
uspokoić, jeszcze bardziej roz-
sierdził radną.

- Wypraszam sobie, proszę
mnie nie pouczać - zaprote-
stowała A. Ambrożewicz-
-Sawczuk.

Radni zaczęli się wzajem-
nie przekrzykiwać. Sołtysi
tylko przecierali oczy ze
zdumienia...

- Przestańmy się kłócić! Je-
śli w ciągu najbliższych 3
minut nie uchwalimy zmian
w statucie gminy, możemy
zapomnieć o powstaniu
dzielnicy „Nowe Miasto” -
zdenerwowany wójt Mariusz
Zalewski głośno apelował o
spokój.

Skąd to wezwanie? Wójt
umówił się z wojewodą, że

rada jeszcze tego samego
dnia przegłosuje zmianę
statutu w postaci dopisania
możliwości powoływania
dzielnic i sołectw.

- Niedotrzymanie tego ter-
minu, z powodu konieczno-
ści publikacji uchwały w
dzienniku urzędowym woje-
wództwa, może skutkować
brakiem podstaw prawnych
do powołania, od 1 stycznia
2015 r., nowej dzielnicy
miasta - tłumaczył wójt M.
Zalewski.

Wyjaśnienia wójta uspo-
koiły radnych. Również rad-
na z Raculi złożyła broń. - Je-
śli mamy zmieniać na łapu
capu, to ja rezygnuję z dal-
szej dyskusji - drwiąco za-
kończyła.

Za zmianą statutu jedno-
głośnie zagłosowało 13 rad-
nych, czyli wszyscy obecni
na sali obrad.

(pm)
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Tu spotkasz
Mikołaja

ww ZOK za pra sza w so bo tę,
6 grud nia, na Mi ko łaj ko -
wy Kon cert Fa mi lij ny pt. 
„W kra inie Aste ri xa”. Po -
czą tek o 18.00, w Hy -
dro(za)gad ce, ul. Fe sti wa -
lo wa 3. Mu zy ką cel tyc ką
ura czy ze spół Sto ut. Bi le -
ty po 20/10 zł na abi let.pl
i na go dzi nę przed kon -
cer tem.

ww WO SiR w Drzon ko wie
za pra sza w so bo tę, 6 grud -
nia, ca łe ro dzi ny do od no -
wy bio lo gicz nej, gro ty sol -
nej i na ba sen – w tym
dniu 50 proc. zniż ki. Od -
bę dzie się też bez płat ny
po kaz ma sa żu shan ta la dla
dzie ci – w gro cie sol nej, w
godz. 10.00-14.00, co 30
mi nut.

ww Dzie ci z Za to nia i Ma -
rzę ci na spo tka ją się z Mi -
ko ła jem w so bo tę, 6 grud -
nia, o 18.00, w świe tli cy
od dzia łu przed szkol ne go
w Za to niu. Mal cy bę dą
mo gli wziąć udział w kon -
kur sie pla stycz nym oraz
mu zycz nym. Dla każ de go
dziec ka ma łe co nie co od
Mi ko ła ja.

ww „Mi ko łaj w au to bu sie” to
co rocz na ak cja MZK. W so -
bo tę, 6 grud nia, w ustro jo -
nym au to bu sie, z Mi ko ła ja -
mi na po kła dzie, na dzie ci
cze ka ją za ba wy i sło dy cze.
Tra sa: Za wadz kie go – Pta -
sia – Wy szyń skie go – al.
Woj ska Pol skie go – Boh.
We ster plat te – Dwo rzec
PKP – Sta szi ca – Wa ryń -
skie go – Pod gór na – Szo sa
Ki sie liń ska – os. Po mor skie
– os. Ślą skie. Go dzi ny od -
jaz dów z pę tli: przy Za -
wadz kie go o 11.00, 12.30,
14.00, 15.30, na os. Ślą -
skim o 11.50, 13.20, 14.50,
16.20.

ww W so bo tę, 6 grud nia,
Sto wa rzy sze nie „Ini cja ty -
wa dla zwie rząt” za pra -
sza do schro ni ska na Mi -
ko łaj ko we Dni Otwar te i
bi cie spa ce ro we go re kor -
du. - W je den dzień wy -
pro wa dza my wszyst kie
psia ki! Po czą tek ak cji o
12.00. Po trze bu je my ok.
200 chęt nych na spa cer 
– ape lu ją or ga ni za to rzy.
Szcze gó ły na fa ce bo oku.

wwW po nie dzia łek, 8 grud -
nia, o 17.00. w sa li ko lum -
no wej urzę du mar szał -
kow skie go, Mi ko łaj spo -
tka się z dzieć mi na za -
pro sze nie Klu bu Mam.
Im pre za dla mal ców do
sze ściu lat, za pi sy: klub -
mam@wimbp.zgo ra.pl
lub tel. 602 116 931. Do
piąt ku, 5 grud nia, na le ży
do star czyć upo mi nek dla
dziec ka (od dział dla dzie -
ci, bi blio te ka wo je wódz -
ka, w godz. 10.00-18.00).
Szcze gó ły na fa ce bo oku.

(dsp)

3.565

PRZY KŁA DO WY PO DA TEK
Po jazd mia sto gmi na po po łą cze niu
Cią gnik sio dło wy dwu osio wy po wy żej 31 ton 1.474 zł 1.836 zł 1.382 zł
Na cze pa po wy żej 38 ton 1.026 zł 1.344 zł 922 zł
RA ZEM 2.500 zł 3.180 zł 2.304 zł

876 zł
O ty le mniej po dat ku za pła ci 

wła ści ciel  tej cię ża rów ki 
z na cze pą

Ty le ciągników siodłowych
jest zarejestrowanych 
w mieście i gminie

Ty le po jaz dów
ob ję tych jest
po dat kiem

Jak ma wy glą dać dzielnica No we Mia sto?
Jed no jest pew ne: za rów no miej scy, jak i gmin ni rad ni są zgod ni. Po po łą cze niu na te re nie gmi ny po win na po wstać dziel ni ca „No we Mia sto”. Jest nie -
zbęd na. Te raz trze ba się za sta no wić, czym ma się zaj mo wać.

Fot. Krzysz tof Gra bow ski
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Po lak po now nie mar szał kiem
- Wy bór na mar szał ka przyj mu ję z wiel ką po ko rą. By cie mar szał kiem to usta wicz na służ ba na rzecz Lu bu szan - za po wie dzia -
ła Elż bie ta Po lak.

In au gu ra cyj na se sja V ka -
den cji sej mi ku wo je wódz -
twa, na la ta 2014-2018, mia -
ła po trwać gó ra dwie go dzi -
ny – tak za kła da li ob ser wa to -
rzy, za nim To masz Mo żej ko,
klub PO, wniósł o po sze rze -
nie pro gra mu se sji o wy bór
mar szał ka i człon ków za rzą -
du wo je wódz twa.

Ale za nim do szło do te go
waż ne go wy da rze nia, Klau -
diusz Bal ce rzak, naj star szy
wie kiem rad ny sej mi ku wo je -
wódz twa, oraz Łu kasz Mej za,
naj młod szy rad ny, przy ję li ro -
tę przy się gi od 27 rad nych.

Przy się gi nie zło ży li:
ww Ja nusz Ku bic ki, któ ry do
przy szło rocz nych wy bo rów w
mie ście bę dzie peł nił urząd
pre zy den ta Zie lo nej Gó ry,
ww Adam Urba niak, któ ry do
tych sa mych wy bo rów bę -
dzie, praw do po dob nie, peł -
nił obo wiąz ki ra dy mia sta,
ww Igna cy Od waż ny, któ ry w
ostat nią nie dzie lę wy grał II
tu rę wy bo rów na bur mi strza
Su le cho wa,
ww Ta de usz Ar del li, któ ry, jak
szep ta no w ku lu arach, w
trak cie se sji mu siał po ma -

sze ro wać do są du w spra wie
skarg wy bor czych.

Za przy się że ni rad ni przy -
stą pi li do wy bo rów władz
sej mi ku. Kan dy dat na prze -
wod ni czą ce go sej mi ku, Cze -
sław Fie do ro wicz, klub PSL,
mu siał od po wie dzieć na py -
ta nia rad nych.

- Czy prze wod ni czą cy do -
pro wa dzi do no we li za cji sta -
tu tu wo je wódz twa, czy przy -

wró ci za py ta nia i in ter pe la -
cje na po cząt ku każ dej se sji
– py tał Zbi gniew Ko ścik,
klub PiS.

Onie śmie lo ny Cz. Fie do -
ro wicz szyb ko od zy skał
pew ność sie bie.

- Naj pierw mu si my się za -
sta no wić, czy no we li za cja
jest rze czy wi ście po trzeb na.
Je stem zwo len ni kiem po -
wro tu in ter pe la cji na po czą -

tek każ dej se sji – oświad czył
kan dy dat.

Ra da za gło so wa ła jed no -
gło śnie. Po dob nie wy bra no
wi ce prze wod ni czą cych sej -
mi ku: Mar ka Sur ma cza
(klub PiS), Edwar da Fed ko
(klub SLD), Wła dy sła wa Ko -
mar nic kie go (klub PO).

Od te go mo men tu za czę ła
się dłu go trwa ła pro ce du ra
wy bo ru mar szał ka, za rzą du

wo je wódz twa i prze wod ni -
czą cych sej mi ko wych ko mi -
sji.

- Elż bie ta Po lak ma wy bit -
ne za słu gi w krze wie niu de -
mo kra cji w kra ju i za gra ni cą
– m.in. ty mi sło wy za chwa -
lał kan dy dat kę na mar szał ka
T. Mo żej ko.

Py ta nia do kan dy dat ki
mie li rad ni:

- Ile kosz to wa ła przed wy -
bor cza pro mo cja wo je wódz -
twa, któ ra by ła kam pa nią Elż -
bie ty Po lak – py tał Z. Ko ścik.

- Dla cze go urzęd nik lu bu -
skie go urzę du mar szał kow -
skie go jest naj droż szy w Pol -
sce – do py ty wał Ro bert Pa -
luch, klub PiS.

- To nie by ła mo ja au to pro -
mo cja, tyl ko ko mu ni ka cja z
wy bor ca mi. A na wy so ką
śred nią urzęd ni cze go wy po -
sa że nia wy wie ra wpływ ma ła
licz ba miesz kań ców wo je -
wódz twa. Im mniej miesz -
kań ców, tym wyż sza śred nia
– tłu ma czy ła E. Po lak.

Ostat nie py ta nie do ty czy ło
bu dyn ku przy ul. Su le chow -
skiej, na le żą ce go do se na to ra
PO, Ro ber ta Do wha na.

- Obie ca ła pa ni, że zre zy -
gnu je z wy naj mo wa nia nie -
ru cho mo ści od se na to ra Do -
wha na. Nie do trzy ma ła pa ni
da ne go nam sło wa – stwier -
dził rad ny Pa luch.

- Umo wa obo wią zu je do
2016 r. Nic się nie da zro bić
– oświad czy ła E. Po lak.

Za jej wy bo rem gło so wa ło
21 rad nych, prze ciw by ło 6.

Wi ce mar szał ka mi wo je -
wódz twa zo sta li kan dy da ci
PSL:
ww Ro mu ald Gaw lik, ostat nio
szef Agen cji Ryn ku Rol ne go
w Go rzo wie Wlkp.,
ww Sta ni sław Tom czy szyn,
po przed nio czło nek za rzą du
wo je wódz twa.

Człon ka mi za rzą du, z re ko -
men da cji PO, bez mar szał -
kow skich ty tu łów, zo sta li:
ww Ali cja Ma kar ska, ostat nio
sze fo wa Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska w Zie lo nej Gó rze,
ww Bog dan No wak, po przed -
nio wi ce mar sza łek wo je -
wódz twa.
Za gło so wa ło 18 rad nych.
Prze ciw by ło 4, wstrzy ma ło
się 4. (pm)

W GMI NIE ZIE LO NA GÓ RA
Po że gna nie
pa ni skarb nik
- Wa sza owa cja to wiel ka
na gro da za la ta mo jej wier -
nej służ by na rzecz gmi ny -
ze łza mi w oczach dzię ko -
wa ła skarb nicz ka Elż bie ta
Łu czak -Ku mo rek.

Pod ko niec wrze śnia,
skarb nicz ka gmi ny zło ży ła
na rę ce wój ta Ma riu sza Za -
lew skie go pi sem ny wnio sek
o od wo ła nie. - Od 1 stycz nia
2015 r. nie bę dzie już gmi ny.
Mo ją za wo do wą mi sję uwa -
żam za za koń czo ną. Chcę
przejść ma eme ry tu rę - tak E.
Łu czak -Ku mo rek tłu ma czy ła

rad nym, w ostat ni pią tek,
przy czy ny swo jej de cy zji.

Zgod nie z prze pi sa mi,
skarb ni ka gmi ny po wo łu je i
od wo łu je ra da. For mal ny
wnio sek mu si zło żyć wójt.

Ra da gmi ny usza no wa ła
wo lę E. Łu czak -Ku mo rek. Za
jej od wo ła niem gło so wa li
wszy scy rad ni. Tuż po tem,
ścia ny sa li se syj nej za drża ły
od grom kich braw. Owa cji na
sto ją co to wa rzy szy ły gło śne
okrzy ki rad nych i soł ty sów: -
Dzię ku je my, dzię ku je my! -
Dzię ku ję za wszyst kie ge sty
przy jaź ni i sza cun ku. Wa sza
owa cja to wiel ka na gro da za
la ta mo jej wier nej służ by na
rzecz gmi ny - ze łza mi w
oczach dzię ko wa ła wzru szo -
na E. Łu czak -Ku mo rek.

(pm)

W STA RYM KI SIE LI NIE
So łec twa na dal
bę dą dzia łać
- To ostat nie na sze ze bra nie
wiej skie w tym ro ku - mó wi -
ła soł tys Ma ria Li twiń czuk.

Tym ra zem, w sa li gim na -
stycz nej pod sta wów ki tłu -
mów nie by ło. Nic dziw ne go,
w pro gra mie by ły głów nie
spra woz da nia i prze ka za nie
in for ma cji o pla nach. Nie
dzie lo no pie nię dzy z ko lej nej
tran szy Fun du szu In te gra cyj -
ne go. Mo wa by ła o re ali za cji
in we sty cji z Fun du szu In te -
gra cyj ne go w 2013 r.

- Miesz kań cy prze gło so -
wa li, że by pie nią dze prze -

zna czyć na roz bu do wę re -
mi zy OSP i roz po czę cie
prac przy bu do wie świe tli -
cy. Te go za da nia pod ję ło
się mia sto - tłu ma czył Ry -
szard Hu czek, kie row nik
re fe ra tu in fra struk tu ry
tech nicz nej w gmi nie. - W
tej chwi li roz strzy gnię to
prze targ na bu do wę ga ra żu
przy re mi zie. Po wi nien być
go to wy do 15 kwiet nia 2015
r. Na to miast wstrzy ma no
pra ce przy świe tli cy, bo te -
raz jest in na moż li wość roz -
wią za nia te go pro ble mu. Na
ten cel moż na wy ko rzy stać
bu dy nek daw ne go ar chi -
wum pań stwo we go. Pre zy -
dent pro wa dzi w tej spra -
wie roz mo wy ze sta ro stą.

- Chciał bym pod kre ślić,
że je śli re ali za cja nie któ -

rych in we sty cji z Fun du szu
In te gra cyj ne go jest opóź -
nio na, to pie nią dze nie
prze pad ną. Na dal są do
dys po zy cji miesz kań ców -
za pew niał prof. Cze sław
Osę kow ski.

- Po twier dzam. Mam ta -
kie za pew nie nia od pre zy -
den ta Ja nu sza Ku bic kie go -
do dał wójt Ma riusz Za lew -
ski. - Chciał bym przy po -
mnieć, że ka den cja wój ta,
ra dy mia sta i gmi ny koń czy
się 31 grud nia. Po 1 stycz -
nia da lej bę dzie dzia łał pre -
zy dent i peł no moc nik re -
pre zen tu ją cy ra dę. W pro -
jek cie bu dże tu na przy szły
rok są za pi sa ne pro po zy cje
in we sty cji do zre ali zo wa nia
na te re nie Sta re go Ki sie li -
na.

W pro jek cie bu dże tu zna -
la zły się m.in.: oświe tle nie
ul. Za to rze, bu do wa ul.
Szkol nej, chod nik na ul. Do -
jaz do wej.

- To są pro po zy cje. Moż na
spo ro zro bić, bo do dys po zy -
cji jest ok. 17 mln zł w ra -
mach Fun du szu In te gra cyj -
ne go. To miesz kań cy za de -
cy du ją, co z tym zro bić - tłu -
ma czył M. Za lew ski. - Dla
Sta re go Ki sie li na w cią gu
pię ciu lat to jest…

- Oko ło 8 mln zł - rzu cił z
sa li rad ny Ma riusz Ro sik.

- Czy zo sta ną za cho wa ne
so łec twa? - pa dło py ta nie.

- Jesz cze raz po twier dzam.
So łec twa po po łą cze niu na -
dal bę dą funk cjo no wać - od -
po wie dział prof. Osę kow ski.

(tc)

Naj dłuż sza ko lej ka z ży cze nia mi i kwia ta mi usta wi ła się do mar sza łek Elż bie ty Po lak
Fot. Krzysz tof Gra bow ski
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TOBI
ul. Przyleśna 1

Zabawki dla dziewczynki 
z serii My Little Pony 
(cała oferta) oraz zabawki
dla chłopca z serii Planes 
Samoloty (cała oferta) 
o 30% taniej.

KRAINA SŁODKOŚCI
ul. Żeromskiego 17

Ręcznie robione lizaki 
w specjalnych,
świątecznych smakach 
za połowę ceny.

TWO JA CZE KO LAD KA
ul. Że rom skie go 5

Przy za ku pach za 25 zł 
40% ra ba tu na ta blicz ki 
cze ko la dy z do dat ka mi, 
w świą tecz nych opa ko wa -
niach. Cze ko la dy z pra żo ny -
mi jabł ka mi i cy na mo nem 
w spe cjal nej ce nie 9,90 zł.

EVE REST FIT NESS
ul. Wro cław ska 17 
(ram pa obok Fo cus Mall)

Po mysł na pre zent: 119 zł
za kar net. Moż li wość 
ko rzy sta nia ze wszyst kich
usług w peł nym wy mia rze
go dzin + 1 tre ning per so -
nal ny w każ dym mie sią cu.

TI ME TREND
Ga le ria Fo cus Mall, 
ul. Wro cław ska 17

15% ra ba tu na ca ły 
asor ty ment.

PI JAL NIA CZE KO LA DY 
MO UNT BLANC
Ga le ria Fo cus Mall, 
ul. Wro cław ska 17

Wy bra ne ze sta wy 
cze ko la dek tań sze o 5 zł: 
ze staw Ba lo tyn ka 200 g, 
ze staw Bli ster 100 g, 
ze staw Bli ster 80 g.

SKLEP ZA BAW KO WY
GA CUŚ
ul. Wa ryń skie go 1, 
ul. Ener ge ty ków 2a 
(pa saż Te sco Extra)

Gra Mo no po ly 
w wy jąt ko wej ce nie 79 zł
za miast 119 zł.

KSIĘ GAR NIA VIR TUS
al. Woj ska Pol skie go 9, 
ul. Plac Pocz to wy 16, 
ul. Ku piec ka 63

20% ra ba tu 
na wszyst kie książ ki.

FIT MA NIA FIT NESS KLUB
al. Woj ska Pol skie go 86

Vo uche ry świą tecz ne 
dla Niej lub dla Nie go. 
Trzy wa rian ty ce no we 
z ra ba ta mi od 30 do 45%.

SKLEP DO MI DEA
ul. Sta szi ca 9/9U

15% ra ba tu na wszyst kie
ozdo by świą tecz ne 
wy so kiej ja ko ści (bomb ki,
ptasz ki, ga łąz ki).

ZIE LO NE WZGÓ RZA 
KSIĘ GAR NIA I CEN TRUM
GIER PLAN SZO WYCH
ul. Boh. We ster plat te 16

Gra Dob ble w spe cjal nej 
ce nie 49 zł, gra Prze bie głe
wiel błą dy w spe cjal nej ce nie
89,90 zł, gry Za klę ta wie ża
oraz Ma gicz ny la bi rynt 
taniej o 15%.

KO SZUL KI EXPRESS
ul. Wy szyń skie go 5

15% ra ba tu na wszyst kie
ko szul ki z na dru ka mi
(od 1 szt.), ja ko upo mi nek
świą tecz ny.

MAN HAT TAN SKLEP 
Z KO SME TY KA MI
ul. Bu dzi szyń ska nr dz. 390

Ze sta wy ko sme ty ków 
w spe cjal nych, 
świą tecz nych ce nach.

JU BI LER 
TO MASZ CER BIŃ SKI
ul. Bo ha te rów 
We ster plat te 20/1

10% ra ba tu na ze gar ki Ra do
i Lon gi nes, 12% ra ba tu 
na ze gar ki Tis sot, Cer ti na 
i Atlan tic, 15% ra ba tu 
na bi żu te rię ze sre bra.

OR GA NI QUE
Ga le ria Fo cus Mall, 
ul. Wro cław ska 17

Ze staw ko sme ty ków (żel
pod prysz nic, sól do ką pie li,
ma secz ka al go wa, my dło
na tu ral ne, ku la do ką pie li,
bal sam do ust), w kar to ni ku,
w spe cjal nej ce nie 100 zł
za miast 129,90 zł.

JU BI LER ORO BEL LO
Pa saż Me te or, 
ul. Ka spro wi cza 2, lok. 35

5% ra ba tu na bi żu te rię 
ze zło ta, 10% ra ba tu 
na bi żu te rię ze sre bra, 10%
ra ba tu na bry lan ty.



- Czyż niew ski, sły sza łeś
teo rię, że two je tek sty lu dzie
czy ta ją z po wo du pa tel ni i…
da lej już nie do cie ra ją? - nie
wiem, cze mu mo ja żo na po -
sta no wi ła mi do ku czyć.

- Sły sza łem, że jesz cze
oglą da ją zdję cia - po sta no wi -
łem się od ciąć.

- Czyż niew ski, gdzie scho -
wa łeś pa tel nię? Chy ba nie
do zmy war ki?! - śledz two to -
czy się na ca łe go. To ja się
już le piej ewa ku uję. Prze cież
wiem, że ce ra micz nych pa -
tel ni nie wkła da się do zmy -
wa rek… Chy ba.

- A masz do wo dy na to, co
pi szesz? - mo ja żo na jesz cze
nie zaj rza ła do zmy war ki.

Mam. Pro szę bar dzo! W
koń cu to nie prze lew ki. W
ar chi wum pań stwo wym są
prze cho wy wa ne róż ne no -
tat ki pol skich władz, wśród
nich jest ob wiesz cze nie z 10

wrze śnia 1945 r. „Za rząd
Miej ski po da je do pu blicz nej
wia do mo ści, że z dniem 12
wrze śnia 1945 r. wzna wia
tar gi ty go dnio we. Ja ko miej -
sce tar go we wy zna cza się
Plac Wiel ko pol ski. Tar gi od -
by wać się bę dą trzy ra zy w
ty go dniu w po nie dział ki,
śro dy i piąt ki w go dzi nach
od 7-mej do 13-tej.(…) Han -
del na in nych pla cach i
ulicz kach bez ze zwo leń Za -
rzą du Miej skie go jest za ka -
za ny”.

Kon ty nu owa no nie miec ką
tra dy cję.

„Pra wo tar go we  Zie lo nej
Gó ry”, wy da ne 2 mar ca 1898
r., wpro wa dzi ło moż li wość
han dlo wa nia w re jo nie dzi -
siej sze go pla cu Po wstań ców
Wiel ko pol skich. W oko li -
cach elż bie ta nek han dlo wa -
no drew nem, sło mą, sia nem
i cho in ka mi. Przed ko ścio -

łem, na tar gu „pod drze wa -
mi” sprze da wa no ma sło, se -
ry, ja ja, miód i na le śni ki,
grzy by, drób, mio tły i garn ki.
Na to miast przed sy na go gą
usa do wi li się han dlujący
ziem nia ka mi i bru kwią, na
ty łach bu dyn ku han dlo wa no
psa mi.

Niem cy opi sa li nie tyl ko,
gdzie wol no han dlo wać, ale
rów nież okre śli li za sa dy sa ni -
tar ne. Wte dy wła śnie wpro -
wa dzo no za kaz uży wa nia pa -
pie ru dru ko wa ne go do pa ko -
wa nia kieł ba sy, mię sa, se ra,
ma sła i in nych te go ty pu żyw -
no ścio wych ar ty ku łów. Ży we
ma łe zwie rzę ta mu sia ły znaj -
do wać się na otwar tej prze -
strze ni, nie wol no by ło han -
dlo wać bez po śred nio z wo zu.
Wy ją tek sta no wi ły tycz ki do
wi no gron, cho in ki, sia no, zbo -
że i wę giel. Wa rzy wa i owo ce
mu sia ły być wy sta wio ne na

sto łach. Tak wy glą dał Glas ser -
platz. Tej na zwy nie na le ży
jed nak tłu ma czyć do słow nie.
To nie był plac Szklar ski. To
był plac Glas se ra. Plac kró -
lew skie go rad cy sa ni tar ne go
Au gu sta Glas se ra, wiel ce za -
słu żo ne go miej skie go urzęd -
ni ka, któ ry unor mo wał spra -
wy sa ni tar ne w mie ście, za po -
bie ga jąc wy bu chom epi de mii.
Miesz kał przy ul. Ka spro wi -
cza. Tak się za słu żył, że po
śmier ci w 1879 r. je go imie -
niem na zwa no po bli ski plac i
ul. Ka spro wi cza.

Dziś w miej scu, gdzie stał
je go dom, jest dom han dlo -
wy Me te or. W la tach 50. i
60. na pla cu zaj mo wa nym
przez mar ket ma new ro wa ły
au to bu sy. To tu taj mie ścił
się dwo rzec głów ny PKS. 

A na pla cu przed ko ścio -
łem wciąż kwitł han del ze
stra ga nów.

- Sta ły usta wio ne w szpa -
le ry sto ły, na któ rych han -
dlo wa no owo ca mi i wa rzy -
wa mi. Na to miast na pla cy -
ku, z bo ku, gdzie dzi siaj jest
par king, przed księ gar nią
św. An to nie go sta ły wo zy
kon ne. To był prze łom lat
50. i 60. Póź niej tar go wi sko
zli kwi do wa no - opo wia da ła
mi Bar ba ra Naj de rek, któ ra
wte dy miesz ka ła na ul. Li -
sow skie go.

To nie ko niec han dlo wej
hi sto rii te go miej sca. Po zli -
kwi do wa niu dwor ca PKS i
póź niej par kin gu na pla cu
wzdłuż ul. Ka spro wi cza,
po ja wi ły się dom ki w sty lu
gó ral skim, czy li usta wio ne
w sze re go wej za bu do wie
drew nia ne bu ti ki w kształ -
cie sza ła sów. Ta ka wte dy
pa no wa ła mo da i po dob ne,
więk sze obiek ty sta wia no
rów nież na kem pin gach.

Tam by ły dom ka mi miesz -
kal ny mi. Ok. 30 pry wat -
nych han dlow ców, w jed -
nym miej scu mo gło ofe ro -
wać prze róż ne to wa ry. W
nie wiel kich skle pi kach
moż na by ło ku pić ak ce so -
ria sa mo cho do we, ubra nia i
kró lu ją ce do tąd w Pe wek -
sach dżin sy. Po pro stu wol -
ny ry nek. Pra wie.

Praw dzi wy han dlo wy bo -
om za pa no wał po 1990 r.
Tłu my świe żo upie czo nych
han dlow ców za ję ły wszyst -
kie za ka mar ki pla cu. Naj -
pierw kró lo wa ły roz kła da ne
łóż ka, póź niej po ja wi ły się
tzw. szczę ki. Tłu my han dlo -
wa ły i tłu my ku po wa ły.
Wiem, bo sam spę dzi łem
tam wie le go dzin, sprze da jąc
pie czar ki.

W 2001 r. daw ny han del z
łóż ka za stą pi ła ga le ria Me te or.

(tc)
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Pra wo tar go we Zie lo nej Gó ry
Tuż po woj nie pl. Po wstań ców Wiel ko pol skich po czę ści był miej skim tar go wi skiem. Han dlo wa no tu taj głów nie owo ca mi i wa -
rzy wa mi. Rów nież Niem cy usta wia li tu taj stra ga ny.

Wi no bra nie 1934 r. - plac opa no wa li sprzedawcy wi no gron Pod ko ścio łem kwitł drob ny han del Fot. Bro ni sław Bu giel Dom ki gó ral skie przy ul. Ka spro wi cza - 1990 r.
Fot. Bro ni sław Bu giel

Po stać nie tu zin ko wa. Pa -
na Wie sła wa po zna łem po -
nad 15 lat te mu, kie dy w
po szu ki wa niu ma te ria łów o
daw nej Zie lo nej Gó rze tra fi -
łem do po ko ju na pod da szu
zie lo no gór skie go mu zeum.
Czę sto ra zem szu ka li śmy
ulic na pla nie Grünber gu z
1895 r. Był skarb ni cą wie -
dzy o mie ście i mo im pierw -
szym prze wod ni kiem po za -
ka mar kach Zie lo nej Gó ry.
Ta kich po sta ci ni gdy się nie
za po mi na. Nie raz wpro wa -
dzał mnie w pa ni kę, gdy na -
gle milkł i wy glą dał jak by
stra cił od dech… po czym
zno wu „ru szał”, sy piąc cie -
ka wost ka mi i aneg do ta mi.
Tak opo wia dał np. o zna -
nym zie lo no gór skim ma la -
rzu Kle mie Felch ne row -

skim: - Klem miał psa, któ ry
cza sa mi wył na bal ko nie.
Zde ner wo wa ni są sie dzi
skar ży li się ga ze cie. Kie dy
od wie dzał nas w BWA, sły -
szał: - Klem, pi sa no o To bie!

- Co ta kie go?
- Twój pies wy je.
Ten żart, kil ka krot nie po -

wta rza ny, mu się nie spodo -
bał.

W. Mysz kie wicz był zna -
czą cą po sta cią w ar ty stycz -
nym świe cie. O tym niech
opo wia da ją ar ty ści. Zo sta -
wił po so bie rów nież pu bli -
ka cje hi sto rycz ne. Prze ko -
pu jąc ar chi wa i sta re pu bli -
ka cje, spo rzą dził spis ulic
daw nej Zie lo nej Gó ry. Wy -
śle dził, jak zmie nia ły się ich
na zwy od po ło wy XIX wie -
ku. A przy oka zji za wsze coś

do po wia dał. Na przy kład,
tuż po woj nie głów ną ar te rię
mia sta (dzi siej sza al. Nie -
pod le gło ści) prze mia no wa -
no na ul. Ge ne ra lis si mu sa
Sta li na. – Ta kie by ło po le ce -
nie. Głów na uli ca w mie ście
mia ła no sić imię Sta li na –
opo wia dał. – W Ło dzi po le -
ce nie po trak to wa no do słow -
nie i ul. Głów ną prze mia no -
wa no na Sta li na. Szko puł w
tym, że łódz ka Głów na by ła
bocz ną ulicz ką.

Mu zeum ma szczę ście do
cie ka wych po sta ci i świet -
nych, mą drych roz mów -
ców. Wspa nia łych ga wę -
dzia rzy. Mu szyń ski, To -
czew ski… szko da, że z
Mysz kie wi czem już ni gdy
nie po roz ma wiam.

To masz Czyż niew ski
Wie sław Mysz kie wicz

Fot. Cze sław Łu nie wicz
Ka ry ka tu ra na ma lo wa na przez Kle ma 
Felch ne row skie go

Od szedł Wie sław Mysz kie wicz
To smut na wia do mość. W po nie dzia łek, 1 grud nia zmarł Wie sław Mysz kie wicz. By ły dy rek tor BWA i szef dzia łu hi sto rycz ne go
zie lo no gór skie go mu zeum.


