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Pięcioletni Mikołaj Grendziak
jest dziś bardzo elegancki! Okazja
jest szczególna! Mikołaj, jego
młodszy brat Jędrek oraz mama
Natalia i tata Piotr zostali wybrani
twarzami karty ZGrana Rodzina.
Grendziakowie wygrali konkurs
fotograficzny.

W poniedziałek powinna się zakończyć największa
miejska inwestycja drogowa – remont Trasy Północnej

- Czytam uważnie każdy numer „Łącznika”. To kopal-
nia wieści z gminy i miasta. Według mnie, jest bardzo
potrzebny mieszkańcom. Nie wyczerpał swojej misji.
Wciąż pozostaje najważniejszym źródłem informacji
dla bardzo wielu osób - uważa Mirosława Jabłonka z Ra-
culi.

Inne opinie >>5

Dziękujemy
Czytelnikom

Właśnie obchodzimy
mały jubileusz. Oddajemy
w Państwa ręce setny
numer „Łącznika Zielono-
górskiego”. Sam się dzi-
wię, że już od tylu nume-
rów jesteśmy razem. I że
tak długo trwa proces po-
łączenia miasta z gminą.

W połączeniu najważ-
niejsi są ludzie. Bo nie
chodzi tylko o to, by mia-
sto z gminą połączyć ad-
ministracyjnie. Wbrew
pozorom, to jest najła-
twiejsze. Trudniej zrobić z
nas jedną całość. Na to
trzeba czasu, cierpliwości
i dużo dobrej woli. Nie
ma nic na przysłowiowy
„pstryk”. Tak ja nie bę-
dzie ostatniego, który 1
stycznia miałby zgasić
światło w gminie.

Gdy ponad dwa lata te-
mu tworzyliśmy tygodnik,
długo zastanawialiśmy
się nad nazwą. Padło na
„Łącznik Zielonogórski”,
bo chodziło o to, by łą-
czyć, a nie dzielić.

Niedawno kolega,
mieszkaniec miasta, po-
wiedział mi: - Gdyby nie
„Łącznik”, to nigdy bym
się tyle nie dowiedział o
gminie i jej mieszkań-
cach.

Działa to też w drugą
stronę - mieszkańcy gmi-
ny chcą wiedzieć, co się
dzieje w mieście.

Jak mawiał niezapo-
mniany inż. Mamoń, lubi-
my to, co znamy. A skoro
mamy lubić naszą kocha-
ną Zieloną Górę, to musi-
my ją dobrze znać.
Zwłaszcza wtedy, gdy tak
ją powiększyliśmy.

Tomasz Czyżniewski
redaktor naczelny

„Łącznika Zielonogórskiego”

TO JUŻ NUMERÓW

Zdjęcia Krzysztof Grabowski
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- Jak to jest, kiedy sporto-
wa pasja staje się sposobem
na życie?

Marcin Żuk, karateka,
mąż świeżo upieczonej mi-
strzyni świata: - W domu,
siłą rzeczy, wkradają się ele-
menty karate, nawet jak mi-
jamy się w biegu. To jest jak-
by instynktowne. Zdarza się,
że trącam żonę jakimś deli-
katnym „kopnięciem”, to ta-
kie nasze miłosne zaczepki.
Młodszy synek również
przybiera sportowe pozy.

Aneta Żuk: - Karate to re-
żim, dyscyplina i zdolność
do osobistych wyrzeczeń,
ale również kultura osobista.
To najważniejsze elementy
tego sportu. Podczas mi-
strzostw w Japonii, jeszcze
mocniej dotarło do nas, że
szacunek do trenera i dru-
giego człowieka jest najważ-
niejszym źródłem karate.
Dyscyplina w sporcie prze-
kłada się na stosunek do na-
uki, później pracy. Szybko
staje się stylem życia.

- Niedawno wróciliście z
Japonii, jakie wrażenia?

MŻ: - Ten wyjazd to speł-
nienie naszych marzeń. Dla
nas, trenujących karate, miał
dodatkowy wymiar. Dla
przykładu, obóz treningowy
gwarantował wiele emocji,
m.in. ćwiczyliśmy pod wo-
dospadem. Zobaczyliśmy ja-
pońską kulturę od środka.
Poznaliśmy jej wyjątkową
kuchnię, w tym sushi serwo-
wane na śniadanie. Ludzie
są tam bardzo mili,
uśmiechnięci i otwarci.

- Panu Marcinowi na-
prawdę niewiele zabrakło,
by wejść do ścisłej czołów-
ki, co się stało?

- Na 10 sekund przed koń-
cem rundy troszeczkę zwol-

niłem tempo. Mój rywal,
który później wywalczył wi-
cemistrzostwo świata, utrzy-
mał rytm i tym przekonał sę-
dziów. Teraz mam plan po-
prawienia swojej siły i wy-
dolności na mistrzostwa Eu-
ropy w Estonii.

- Pani Aneta w finale po-
konała gładko Hiszpankę,
później Holenderkę, aktual-
ną mistrzynię Europy, z
którą stoczyła wyjątkowo
zacięty, siłowy bój. W ostat-

nim pojedynku doszło do
walki z Norweżką.

AŻ: - Moja przeciwniczka,
Norweżka, jeszcze przed fi-
nałową walką robiła sobie
zdjęcia z pucharem. Słysza-
łam, jak rozmawiała o mnie
z innymi, że „to tylko za-
wodniczka z Polski”. Więc
wyszłam do walki bardzo
zmotywowana. Od początku
czułam się pewnie. Postawi-
łam też na low-kicki na lewą
nogę. Co przyniosło efekt, bo
moja przeciwniczka szybko

zaczęła symulować, że niby
uderzyłam ją pięścią w
twarz, by mi przyznano
punkty karne. Na szczęście,
sędziowie nie dali się na-
brać, całość zakończył mój
spadający cios nogą. Wtedy
poczułam pełną satysfakcję.

- Jak wracało się do Pol-
ski po takim sukcesie?

AŻ: - To był ogromny
sukces, okupiony wielkim
wysiłkiem, także finanso-
wym. Zobaczyliśmy sporo,
spróbowaliśmy nawet lo-
dów z zielonej herbaty.
Chętnie jednak wróciliśmy
do naszych dzieci i do swo-
jej sekcji.

- Czym na co dzień zaj-
mują się mistrzowie karate?

AŻ: - Jestem nauczycielką
wychowania fizycznego w
Leśniowie Wielkim. Mąż
Marcin stara się o pracę w
zawodowej straży pożarnej
w Zielonej Górze. W Ochli
wspólnie prowadzimy sek-
cję karate.

MŻ: - Karate jest piękne,
ale na tym sporcie nie moż-
na zarobić.

- Dziękuję.
Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Targi staroci
Tu możesz znaleźć przed-

mioty oryginalne i z duszą. Zie-
lonogórskie Stowarzyszenie
Kolekcjonerów „Gustatores”
zaprasza w niedzielę, 14 grud-
nia, na Targi Staroci. Odbędą
się one w godz. 8.00-13.00 w
Zespole Szkół Elektronicznych
i Samochodowych przy ul.
Staszica 2. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Seniorzy o kulturze
Każdy zainteresowany

mieszkaniec może przysłuchi-
wać się najbliższym obradom
Zielonogórskiej Rady Senio-
rów. Rozpoczynają się one w
czwartek, 18 grudnia, o 10.00
w sali sesyjnej ratusza. Będzie
mowa m.in. o uczestnictwie
seniorów w życiu kulturalnym
naszego miasta. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Premiera „12 sióstr”
ZOK zaprasza w ten piątek,

12 grudnia, o 18.00, do Hy-
dro(za)gadki, na premierę
koncertu „12 sióstr” To naj-
nowszy projekt Studia Piosen-
ki Erato. Jedna scena, 12 ko-
biet, muzyka: Maciej Moszyń-
ski i Krzysztof Mroziński. Bez-
płatne wejściówki w ZOK i
przed koncertem. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Romantyczny koncert
Orkiestra Symfoniczna Fil-

harmonii Zielonogórskiej ura-
czy nas dziś (piątek, 12 grud-
nia) koncertem pt. „Roman-
tycznie i współcześnie, godz.
19.00, sala MCM, bilety 30 zł
i 25 zł. Dyryguje Vladimir Kira-
djiev, trąba - Igor Cecocho. W
programie m.in. Brahms,
Schumann. (dsp)

Karate: dyscyplina
reżim i kultura
- Przeciwniczka zaczęła symulować, że niby uderzyłam ją pięścią w twarz. Na szczę-
ście, sędziowie nie dali się nabrać - wspomina Aneta Żuk z Ochli, zdobywczyni ty-
tułu mistrzyni świata karate kyokushin.

W oczekiwaniu na przybycie Mikołaja do muzeum, dzieci przy-
gotowywały świąteczne ozdoby. Kto zrobił najdłuższy łańcuch?
Swoje dzieło mierzą właśnie uczniowie 3b z SP nr 1.

Fot. Krzysztof Grabowski

Barbórkę obchodzimy też w Zielonej Górze! Świętują pracow-
nicy PGNiG. Orkiestra dęta na czele, za nią górnicy w galowych
mundurach! Aż się chce dołączyć do maszerujących!

Fot. Krzysztof Grabowski

Ekipa z Zawady dzielnie walczyła w mikołajkowym turnieju,
w hali CRS. W Miejskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej wy-
startowali uczniowie z miejskich i gminnych podstawówek.

Fot. Janusz Dopierała/MOSiR

P I Ó R K I E M C E P E R A >>>>>

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

- Karate to reżim, dyscyplina i zdolność do osobistych wyrze-
czeń, ale również kultura osobista - przekonuje mistrzyni świa-
ta, Aneta Żuk Fot. Krzysztof Grabowski

HONORY NA SESJI
Podczas 61. sesji rady

gminy nagrodzono dwie
sportowe pary. Za obronę
tytułu mistrzów świata w
rock’n’rollu akrobatycz-
nym, wójt Mariusz Zalew-
ski uhonorował Annę Mia-
dzielec i Jacka Tarczyło.
Nagrodzono także małżeń-
stwo karateków, Anetę i
Marcina Żuków. Wójt wrę-
czył obu parom specjalne
karty płatnicze o wartości
1.000 zł każda.
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Dyrektor Urbański nadzo-
ruje miejskie inwestycje.
Dlatego we wtorek pojechali-
śmy z nim na plac budowy,
aby zobaczyć, jak sprawy się
mają. Właściwie pojechali-
śmy zobaczyć kilkanaście
placów budowy, bo remon-
towano ponad czterokilome-
trowy odcinek ulicy.

Razem z nami jest Piotr
Owsiński, który z ramienia
miasta jest inspektorem nad-
zoru. Panowie mają sporo
uwag, głównie porządko-
wych. Trzeba poprawić skar-
py, wyrównać humus, po-
sprzątać, miejscami dokoń-
czyć układanie bruku.

Gdy robimy zdjęcia na ron-
dzie Rady Europy, zaczepia
nas pan Janusz: - Nazwiska
nie podam, ale chciałbym
wiedzieć, kiedy skończą. Pew-
nie, że drogi trzeba remonto-
wać, ale to strasznie kłopotli-
we prace. Ja mam już dosyć
stania w korkach. Zaraz spad-
nie śnieg i będzie po robocie.

O śnieg nie martwią się
budowlańcy.

- Przejechaliśmy całą tra-
sę, do samej jezdni nie ma-
my większych uwag. Jest do-
brze zrobiona. Na starym
fragmencie trzeba poprawić
tylko studzienki - komentuje
P. Owsiński.

- Zostały jeszcze fragmen-
ty asfaltu do wylania na sa-
mych podjazdach do rond.
To można zrobić w jeden
dzień. Równie szybko moż-
na położyć asfalt na brakują-
cym fragmencie ścieżki ro-
werowej, przy Strefie Ak-
tywności Gospodarczej. Mo-
im zdaniem, we wtorek kie-
rowcy gładko przejadą Trasą
Północną - podsumowuje P.
Urbański. - Jest jeszcze dużo
do zrobienia, ale są to głów-
nie prace kosmetyczne.

Remont Trasy Północnej
miał się skończyć pod ko-
niec października. Nie było
finiszu z powodu… oszczęd-
ności. Początkowo planowa-

no, że remont kosztować bę-
dzie ok. 36 mln zł i na taką
kwotę otrzymaliśmy wspar-
cie z Centralnego Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko (w wysokości
80 proc. kosztów). Jednak,
ostatecznie, zwycięzca
przetargu, firma Kontrakt
z Krosna Odrzańskiego
zaoferowała, że prace
wykona za 28,5 mln
zł.

- Zamiast odda-
wać te pieniądze
do Warszawy,
zaproponowali-
śmy, by rozsze-
rzyć zadanie i
d o d a t k o w o
przebudować
dwa istniejące
ronda. Opłacało
się poczekać i
przedłużyć inwe-
stycję, bo mamy
dodatkowe pienią-
dze - komentuje wi-
ceprezydent Krzysz-

tof Kaliszuk, który w magi-
stracie odpowiada za pozy-
skiwanie funduszy z ze-
wnątrz.

- Dzięki tym pieniądzom
mogliśmy dodatkowo po-

szerzyć dwa ronda: Bato-
rego i Rady Europy -

wyjaśnia dyrektor
Urbański. - Zrobili-

śmy dodatkowe,
trzecie pasy. Bę-
dziemy przez
nie jechać szyb-
ciej, wygodniej
i bezpieczniej.
Przy okazji po-
wstała kanali-
zacja deszczo-
wa.

W sumie:
przebudowa
Trasy Północ-

nej kosztowała
ponad 33 mln zł.
- Ściągając pie-

niądze z zewnątrz,
możemy zrobić wię-

cej - jak mantrę powta-

rza prezydent Janusz Kubic-
ki. To oznacza, że magistrat
stara się unikać inwestycji
finansowanych tylko z wła-
snych środków.

- Lepiej czasami poczekać
na pieniądze z zewnątrz.
Dzięki temu mamy większe
możliwości - uważa J. Kubic-
ki.

Ten model się sprawdza.
Dlatego miasto kilka razy sta-
rało się o dofinansowanie
przebudowy Trasy Północnej.
I w końcu dofinansowanie do-
stało.

Co zostało zrobione na Tra-
sie Północnej? Pomiędzy ron-
dem przy Przylepie i rondem
koło Auchan zostały wyre-
montowane obydwie nitki tra-
sy. Dalej, w kierunku obwod-
nicy, prace remontowe pro-
wadzono tylko na jednej, pół-
nocnej nitce drogi. - Drugi
fragment był już wcześniej re-
montowany - tłumaczy P.
Urbański.

Nowością jest rondo na wy-
sokości ADB. Ułatwi wjazd i
wyjazd z os. Zastalowskiego i
Źródlanego. W przyszłości bę-
dzie z niego można wjechać
do strefy gospodarczej, za
ADB, jeżeli taka powstanie.
Tuż za rondem powstała nie-
wielka ulica (ok. 200 metrów
długości), równoległa do Tra-
sy Północnej. Ma ona ułatwić
bezpieczny wyjazd z bocz-
nych dróg prowadzących do
różnych przedsiębiorstw i sa-
lonów samochodowych.

Przy okazji wykonano pas
dodatkowego zjazdu w kie-
runku CRS. Na razie kończy
się w lesie, ale w przyszłości
umożliwi połączenie Trasy
Północnej z parkingiem przed
basenem. Wówczas już nie
trzeba będzie przebudowy-
wać Trasy.

Dziś, w godzinach szczytu,
trudno jest wjechać na Trasę z
ul. Batorego. Teraz ma to uła-
twić dodatkowy prawoskręt,
który upłynni ruch. (tc)

Zdjęcia Krzysztof Grabowski

To koniec remontu Trasy
W poniedziałek powinna się zakończyć największa miejska inwestycja drogowa - remont Trasy Północnej. Czy drogowcy zdą-
żą z terminem? - Moim zdaniem, kierowcy, którzy we wtorek pojadą Trasą Północną, powinni swobodnie, bez przeszkód tę-
dy przejechać - odpowiada Paweł Urbański.

CZAS NA RONDO KOŁO ZATONIA

Firma Infrako z Kościana zbuduje rondo na trasie z Jędrzychowa do Zatonia.
- Umowę na wykonanie tej inwestycji prawdopodobnie podpiszemy w poniedzia-

łek - zapowiada Paweł Urbański, dyrektor Departamentu Inwestycji Miejskich i Za-
rządzania Drogami. - Firma Infrako, z Kościana, zbuduje je za 1,2 mln zł.

Chodzi o skrzyżowanie dróg wojewódzkich: Jędrzychów-Zatonie i Drzonków-
-Ochla. To jeden z newralgicznych punktów drogowych w gminie. Bardzo kolizyj-
nych. - To niebezpieczne miejsce, gdzie często dochodzi do stłuczek i wypadków -
tłumaczy P. Urbański. - Samochody pędzą tutaj szybko i dlatego jest niebezpiecz-
nie. Budowa ronda powinna problem ten rozwiązać. Będzie bezpieczniej.

Budowa ronda, o średnicy 35 metrów, to wynik kolejnych oszczędności. Tym ra-
zem chodzi o budowę kanalizacji i przebudowę ul. Jędrzychowskiej finansowanych
z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wcześniej wyremontowano
fragment szosy z Jędrzychowa, teraz przyszedł czas na rondo.

INNE RONDA W MIEŚCIE

To nie koniec nowych rond. Największym przedsięwzięciem będzie budowa ronda
na przedłużeniu ul. Wrocławskiej i skręcie do Raculi. Dochodzi tutaj do wielu wypad-
ków, samochody jadące z Raculi i Drzonkowa, w kierunku miasta, mają kłopoty z włą-
czeniem się do ruchu. - Planujemy, że w przyszłym roku powstanie projekt tego ronda
i będziemy szukać zewnętrznych pieniędzy na jego wybudowanie - zapowiada wice-
prezydent Krzysztof Kaliszuk. - Zaraz zaprojektujemy dodatkowy zjazd dla planowanej
w przyszłości południowej obwodnicy miasta.

To nie jedyne rondo, które ma postać w tym rejonie. - Chcemy również zbudować
rondo na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Pileckiego, która prowadzi na Jędrzy-
chów - mówi P. Urbański. Ta inwestycja jest na wykazie dróg zakwalifikowanych do re-
alizacji w ramach tzw. schetynówek. Na razie nie ma ostatecznych decyzji.

Trwają również prace projektowe nad rondem u zbiegu ul. Wyszyńskiego i Wojska
Polskiego. Tu utrudnieniem są zabytkowe budynki.

1,2 mln zł
W tym czasie
powstanie projekt ronda
na zjeździe do Raculi

We wtorek kierowcy powinni gładko przejechać Trasą Północną. Choć zostało jeszcze sporo do zrobienia, są to głównie prace
kosmetyczne.

Tyle będzie kosztować
budowa ronda
Jędrzychów-Zatonie 2015 r.
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ZGrane Rodziny? To właśnie my!
Zielonogórzanie Natalia i Piotr Grendziakowie, oraz ich dwóch synów: dwuletni Jędrek i pięcioletni Mikołaj od poniedziałku
są twarzami karty ZGrana Rodzina.

Biuro miejskiej karty raba-
towej ZGrana Rodzina ogło-
siło fotograficzny konkurs.
Dodajmy od razu, konkurs
szczególny, niosący dla or-
ganizatorów sporą dawkę ry-
zyka.

- Mieliśmy poważne oba-
wy, czy zielonogórskie rodzi-
ny będą chciały wziąć udział
w naszym fotograficznym
konkursie. Trzeba przecież
było pokazać własną rodzinę
w bardzo szczególnym,
wręcz intymnym momencie.
A do tego my, Polacy, nie je-
steśmy przyzwyczajeni. Dla
nas rodzina to świętość - tłu-
maczyła nam wiceprezydent
Wioleta Haręźlak.

W poniedziałek, w hotelu
Ruben, okazało się, jak bar-
dzo obawy organizatorów
minęły się z rzeczywistością.
Zainteresowanie konkursem
„ZGrani będą znani. Zostań
twarzą zielonogórskiej rodzi-
ny” przeszło najśmielsze
oczekiwania inicjatorów. Do
finału konkursu zakwalifi-
kowano ponad 50 prac. Jury,
pracujące pod przewodnic-
twem W. Haręźlak, postano-
wiło wyróżnić zdjęcia pięciu
zielonogórskich rodzin. Na-
grodę główną odebrała Nata-
lia Grendziak, której towa-
rzyszyło dwóch synów:
dwuletni Jędrek i pięcioletni
Mikołaj.

- Nasza zwycięska fotogra-
fia powstała podczas nieczę-
stej bytności mego małżon-
ka, Piotra, w domowych pie-
leszach. Autorce zdjęcia,
Adriannie Sroczyńskiej-An-
druszewskiej udało się
uchwycić w kadrze stan peł-
nego szczęścia, a przy tym
luzu i radości. Moi synowie
mogli do woli poszaleć wte-
dy z tatą. To zdjęcie bardzo
dużo mówi o łączących nas
więzach - z dumą relacjono-
wała pani Natalia.

Piotr Grendziak nie mógł
osobiście uczestniczyć w
uroczystości odbierania na-
grody. W tym samym czasie

płynął do Emiratów Arab-
skich, stojąc na mostku kapi-
tańskim.

- Piotr jest kapitanem że-
glugi wielkiej. Jeszcze w nie-
dzielę kotwiczył w somalij-
skim porcie. Na nadbrzeżu
stały czołgi, w powietrzu
świstały kule. To bardzo nie-
bezpieczny kraj. Na szczę-
ście nikt z załogi nie ucier-
piał. Statek szczęśliwie wy-
płynął w morze - z napię-
ciem w oczach opowiadała
pani Natalia.

Do czego rodzina Gren-
dziaków najczęściej wyko-
rzystuje miejską kartę raba-
tową? Pani Natalia odpowia-
da bez namysłu: - Do zakupu
dla synów zniżkowych bile-
tów wstępu na miejski basen
oraz do zakupów słodkości
w Family Cafe.

Podczas poniedziałkowej
uroczystości, nagrody i pre-
zenty odebrało jeszcze pięć
rodzin: Dorota i Sebastian
Winkowscy, Beata i Tomasz
Grzybowscy, Ewa i Przemy-

sław Poliszewscy, Danu-
ta i Adam Błaże-
jewscy oraz
Marta i Grzegorz
Blant. Dorośli
otrzymali książkę
z pięknymi foto-
grafiami Zielonej
Góry, duży album
do zdjęć rodzin-
nych oraz bon po-
krywający koszt
wykonania 100 fo-
tograficznych odbi-
tek. Wszystkie przy-
byłe dzieci otrzyma-
ły świąteczne paczki
z łakociami.

- Już niedługo wy-
korzystamy wszystkie
nagrodzone prace, za
zgodą właścicieli, pod-
czas kolejnej kampanii
promocyjnej karty
ZGrana Rodzina - zapo-
wiedziała Małgorzata
Szachowicz, ambasa-
dorska miejskiej karty
rabatowej. (pm)

W ZIELONEJ GÓRZE

Świąteczny kiermasz
Rarytas dla wielbicieli ręko-

dzieła! W tę sobotę, 13 grud-
nia, w godz. 10.00-15.00, w
bibliotece wojewódzkiej - kier-
masz nietuzinkowych, bożona-
rodzeniowych ozdób, zaprasza
Fundacja Lyada, biblioteka im.
C. Norwida, przy współpracy z
Lexie’s Art. - Będzie można
nabyć artykuły robione przez
młodych, zdolnych twórców.
Znajdziecie tu unikatowe ozdo-
by bożonarodzeniowe, dekora-
cje dla domu, nietuzinkowe za-
bawki dla dzieci oraz oryginal-
ną biżuterię - zachęcają orga-
nizatorzy. - Kiermasz jest grat-
ką dla poszukujących rzeczy
niepowtarzalnych i jedynych w
swoim rodzaju! (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Warto jest pomagać!
Z hasłem tej pięknej akcji ze-

tkniemy się już po raz dziesiąty!
W tę sobotę, 13 grudnia, o
19.00, w hali przy ul. Urszuli,
odbędzie się koncert kolęd i pa-
storałek. Wystąpią: Kasia Wilk,
Łukasz Zagrobelny, Michał
Szpak, Patrycja Kosiarkiewicz,
Bartek Jędrzejak, Ewa Jach,
Agnieszka Włodarczyk, Mikołaj
Krawczyk, Mateusz Krautwurst,
Monika Kręt, Adam Rymarz,
Paulina Gołębiowska, zespół
Subito, rodzeństwo Hryniewi-
czów. Prowadzenie: Dorota
Wellman i Leszek Jenek. Do-
chód z akcji zostanie przekaza-
ny na leczenie Oliwiera Mierze-
jewskiego. Cegiełki po 40 zł na
www.abilet.pl (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Napisz list - pomożesz
W ten weekend zielonogórza-

nie będą mogli pomóc więźniom
sumienia i innym osobom nara-
żonym na łamanie praw czło-
wieka. Wystarczy przyjść na
Maraton Pisania Listów organi-
zowany przez Amnesty Interna-
tional. Przez 24 godziny będą
powstawać ręcznie pisane listy
w obronie kilkunastu konkret-
nych osób lub grup osób. Mara-
ton odbywa się w tym samym
czasie na całym świecie. W Zie-
lonej Górze będziemy pisać w
klubie 4 Róże dla Lucienne, Sta-
ry Rynek 17. W piątek od 18.00
do 2.00, w sobotę od 18.00 do
3.00, w niedzielę od 18.00 do
24.00 i jeszcze w poniedziałek
od 18.00 do 24.00. (dsp)

W DRZONOWIE

Obozowe święta
Jak jeńcy wojenni obchodzili

Boże Narodzenie, co jedli pod-
czas wieczerzy wigilijnej i jak
zdobili pomieszczenia - tego
dowiemy się z nowej wystawy
w Lubuskim Muzeum Wojsko-
wym. Zobaczymy też m.in. kart-
ki i listy wysyłane przez jeńców,
zdjęcia z przedstawień jasełko-
wych. Wystawa ma układ chro-
nologiczny i składa się z sied-
miu części: życzenia, choinka,
wieczór wigilijny, święta, szop-
ki, jasełka, spotkania opłatkowe.
Materiał pochodzi z Centralnego
Muzeum Jeńców Wojennych w
Łambinowicach-Opolu oraz Mu-
zeum Katyńskiego i Centralnego
Archiwum Wojskowego w War-
szawie. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Kapiel za bombkę
Białe, żołte i zielone... Przy-

nieś na basen w Centrum Re-
kreacyjno-Sportowym bombkę
w kolorach Zielonej Góry, a bę-
dziesz mógł skorzystać z dwu-
godzinnej kąpieli tylko za 5 zł.
Promocja „Łączymy się na
święta”, będzie obowiązywała
od najbliższego poniedziałku,
15 grudnia, aż do przedświą-
tecznego wtorku, 23 grudnia, w
godzinach otwarcia basenu.
Dotyczy wszystkich, bez wzglę-
du na wiek. Jeśli spędzimy na
basenie więcej niż dwie godzi-
ny, zostanie nam naliczona
opłata 30 gr za minutę. Promo-
cja dotyczy tylko korzystania z
basenu, nie wiąże się z wej-
ściem na karnet MOSiR. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Kwintet zagra świątecznie
Szykuje się okazja, by wspól-

nie pokolędować, nacieszyć się
nadchodzącymi świętami! - W
imieniu Bachus Classic Quintet i
ZKF Ad Astra zapraszam w so-
botę, 20 grudnia, o 18.00, do
sali kabaretowej Zaułku Arty-
stów, ul. Fabryczna 13B, na
koncert „Pójdźmy wszyscy do
stajenki” - mówi muzyk Krzysz-
tof Orszulik. W programie m.in.:
muzyka z baletu „Dziadek do
orzechów” Czajkowskiego, kolę-
dy polskie i zagraniczne, utwory
popularne jak „Last Christmas”
Wham. Bilety 20 i 25 zł, do ku-
pienia w Zaułku. Przed koncer-
tem, w Piwnicy Winiarskiej, od-
będzie się świąteczny kiermasz
produktów regionalnych. (dsp)

Podczas poniedziałkowej uroczystości, nagrody i prezenty odebrały wyróż-
nione rodziny zielonogórzan. Dorośli otrzymali m.in. duży album do zdjęć ro-
dzinnych oraz bon na wykonanie 100 odbitek. Dzieci dostały świąteczne
paczki z łakociami Fot. Krzysztof Grabowski

Tym zdjęciem rodzina Grendziaków zapewniła sobie zwycię-

stwo w konkursie na twarze zielonogórskiej ZGranej Rodziny

Fot. Adrianna Sroczyńska-Andruszewska

A to jedno ze zdjęć z profesjonalnej sesji fotograficznej, do któ-

rej została zaproszona, w nagrodę, zwycięska rodzina Gren-

dziaków
Fot. Materiały programu ZGrana Rodzina
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Michalina Lagiera
z Raculi

- Gazetę przeglądam, wyła-
pując interesujące informacje.
A tych nie brakuje, zwłaszcza
o sprawach lokalnych, o rad-
nych, sołtysach. Od wielkiej
polityki mam telewizję, „Łącz-
nik” daje mi wiedzę o mojej
małej ojczyźnie. Żadna inna
gazeta nie potrafi dotrzeć do
aż tylu ważnych informacji.
Dlatego z niepokojem wysłu-
chuję żądań polityków, by ją
zamknąć. Oni chyba nigdy nie
rozmawiali z mieszkańcami.
Gdyby ich zapytali, to by usły-
szeli, że „Łącznik” jest bardzo
potrzebny.

Wiesława Gryszczuk
z Zawady

- Przyznam, że często mam
w rękach „Łącznik Zielonogór-
ski” i oceniam wasz tygodnik
pozytywnie. Ta gazeta jest bar-
dzo nam, mieszkańcom, po-
trzebna, bo zapewnia dobrą
łączność między wsią i mia-
stem. Dzięki „Łącznikowi”,
czytelnik dobrze wie, co się
dzieje wokół niego. Mnie naj-
bardziej interesują sprawy
związane z prozaicznymi stro-
nami codziennego życia, np.
szczegóły kolejnych etapów
budowy kanalizacji, której
wreszcie się w naszej wsi do-
czekaliśmy.

Zbigniew Janus
z Zielonej Góry

- Jak tylko usłyszę kolporte-
ra, zaraz biegnę do pocztowej
skrzynki. Lektura „Łącznika”,
przy kubku gorącej herbaty, to
mój domowy rytuał. Cenię
Was za umiejętne łączenie in-
formacji o sportowych wyda-
rzeniach, o remontach i inwe-
stycjach miejskich z cieka-
wostkami z historii miasta.
Mam rodzinę w Jarogniewi-
cach. Dzięki „Łącznikowi”
wiem, co się tam u nich dzie-
je. Uważam, że „Łącznik” jest
nadal potrzebny. To dla mnie
pierwsze źródło ważnych in-
formacji.

Mirosława Jabłonka
z Raculi

- Czytam uważnie każdy
numer. To kopalnia informacji
o gminie i mieście. Według
mnie, jest bardzo potrzebna.
Ja sama roznoszę po Raculi
tę gazetę, zwłaszcza miesz-
kańcom w podeszłym wieku,
dla których lektura „Łącznika”
jest najważniejszym wydarze-
niem każdego piątku. Słysza-
łam wypowiedzi polityków,
domagających się likwidacji
tygodnika. Mogę im powie-
dzieć tylko jedno - że łatwo
burzyć, o wiele trudniej budo-
wać. A „Łącznik” nie wyczer-
pał swojej misji.

Grzegorz Zator
z Zawady

- Wasza gazeta jest cieka-
wa, nie ukrywam, że czytam
ją od deski do deski. Najbar-
dziej czekam na drobne infor-
macje i zapowiedzi: co się
działo i co będzie się działo.
Takich informacji zawsze mi
kiedyś brakowało, dlatego
dobrze oceniam waszą robo-
tę. Kolejna rzecz - od 1 stycz-
nia mamy połączenie i trzeba
będzie przybliżyć ludziom
wiele informacji. Kto zatem,
jeśli nie wy, powie, i to w
przystępnej formie, o wielu
związanych z tym wydarze-
niem szczegółach.

Ewa Śledź
z Zielonej Góry

- Duże nasycenie informa-
cjami o mieście i najbliższej
okolicy, to największy atut
„Łącznika”. Inne gazety często
podają ogólnikowe informacje,
zwłaszcza te dotyczące tech-
nicznego wymiaru miejskiego
życia. Tymczasem na łamach
„Łącznika” zawsze wszystko
jest dokładnie opisane, np. ja-
kie będą podatki, jakie remonty
dróg, gdzie będą nowe miej-
skie inwestycje. I nie muszę
biec do kiosku. „Łącznik” sam
dociera do mojej krzynki pocz-
towej. To duża wygoda.

(pm, kg)

S O N D A : C Z Y T E L N I C Y O „ Ł Ą C Z N I K U ”

LUG Light Factory, zielono-
górski producent oświetlenia
obecny jest na rynku już 25
lat. Firma od początku swego
istnienia znana jest z wysokiej
jakości produktów i innowa-
cyjnych rozwiązań. W ze-
szłym roku uruchomiła nową
linię produkcyjną w swej
głównej fabryce wybudowanej
na terenie miejskiej strefy ak-
tywności gospodarczej, przy
ul. Gorzowskiej (teren tzw.
Spalonego Lasu). Ale to nie
koniec inwestycji. 18 listopa-
da spółka rozpoczęła kolejną
dużą inwestycję, tym razem
na terenie Lubuskiego Parku
Przemysłowo-Technologicz-
nego, w Nowym Kisielinie.

- Inwestycja realizowana
jest w formule „Zaprojektuj i
wybuduj”. Projekt będzie re-
alizowany w dwóch etapach:
pierwszy, zgodnie z planem
ma się zakończyć w połowie
2015 r., koniec inwestycji pla-
nujemy na 2016 r. W nowej
fabryce znajdzie zatrudnienie

dodatkowo do 80 osób. Budo-
wa nowej fabryki jest efektem
konsekwencji w realizacji
strategii całej Grupy Kapitało-
wej LUG SA, która nastawio-
na jest na rozwój nowych
technologii – tłumaczy prezes
spółki Ryszard Wtorkowski.

Czym będzie się zajmowa-
ła spółka w nowych obiek-
tach? Powstanie tam nowo-
czesne centrum badawczo-
-rozwojowe oraz zespół hal
do produkcji elektroniki.

- To bardzo dobra wiado-
mość dla Zielonej Góry: ko-
lejna miejska firma odchodzi
od tradycyjnej produkcji,
przechodząc na wyższą tech-
nologicznie półkę. Firma
LUG w swej nowej fabryce
będzie projektowała i produ-
kowała oświetlenie komer-
cyjne i przemysłowe w tech-
nologii półprzewodnikowej.
Dzięki temu obiekty przemy-
słowe będą mogły być
„uzbrojone” nie tylko w ener-
gooszczędne i trwałe oświe-

tlenie typu LED, ale wręcz w
iluminację świetlną, z nie-
ograniczonymi możliwościa-
mi sterowania natężeniem
oświetlenia, z możliwością
kreowania wielobarwnych
scen świetlnych i innych
wizualnych efektów – cie-
szy się wiceprezydent Da-
riusz Lesicki.

Najnowsza inwestycja
spółki LUG to kolejny
kompleks przemysłowy,
który powstaje na tere-
nie specjalnej strefy
ekonomicznej w No-
wym Kisielinie. W tej
chwili, oprócz inwe-
stycji LUG, trwają
tam intensywne
prace budowlane w
postaci doprowa-
dzania nowych
dróg oraz sieci
wodnokanaliza-
cyjnej i telekomu-
nikacyjnej do ko-
lejnych inwesty-
cyjnych działek. (pm)

Kramy na deptaku staną we wtorek, 16 grudnia. I będą ofero-
wały świąteczne cudeńka aż do niedzieli, 21 grudnia. W drew-
nianych domkach, od godz. 11.00 do 17.00, swoje wyroby będą
prezentować zielonogórscy rękodzielnicy, na pewno znajdzie-
my tu stroiki, anioły, haftowane obrusy i ozdoby na choinkę. -
Nie zabraknie też artykułów potrzebnych do przygotowania i
wzbogacenia potraw wigilijnych. Będzie można spróbować
grzanego wina, dowiedzieć się jak przygotować trunek - za-
chęca mieszkańców, do odwiedzenia jarmarku, Zielonogórski
Ośrodek Kultury.

W sobotę, 20 grudnia, na jarmarku pojawią się uczniowie
Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego. Dora-
dzą, jak powinien wyglądać wigilijny stół i jak przyrządza
się karpia oraz inne świąteczne potrawy.

Jarmark zwieńczy tradycyjna, miejska wigilia, którą
zaplanowano na niedzielę, 21 grudnia. Świątecznie i na-
strojowo będzie już od przedpołudnia. O 10.00 zapre-
zentuje się Szkoła Tańca Jolanty Bechyne, pięć minut
później kolędami uraczą nas chóry: Pohulanka, Chórnik

i Canon. O 10.35 występ zespołu Społecznego Ogniska
Artystycznego, o 11.20 - „Hej, kolęda” w wykonaniu
Zespołu Ludowego Podolanki, od 12.10 pokolędujemy
wspólnie z zespołami: Mkwadrat, From January, Stu-
dio A i Tonika.

O 13.30 usłyszymy elektrokolędy w wykonaniu
Me Myself and I. - To próba zjednoczenia w jednym
głosie trzech właściwości muzycznych: melodii,
harmonii i rytmu - zapowiadają organizatorzy. -
Muzyka głównie bez instrumentów, piosenki bez
zwrotki i refrenu, bez tekstu. Tylko ludzki głos,
który porywa i wzrusza.

O 15.00 życzenia świąteczne i noworoczne zło-
żą mieszkańcom biskup zielonogórsko-gorzowski
Stefan Regmunt oraz prezydent miasta Janusz
Kubicki. Tuż po życzeniach, harcerze przekażą
prezydentowi światełko betlejemskie.

O 15.15 gratka dla wielbicieli talentu Eleni -
koncert kolęd w wykonaniu artystki z zespo-
łem. Jedna z najpopularniejszych polskich
piosenkarek będzie nas czarować swoim gło-
sem aż do 16.30.

O 17.00 wystąpi zespół Nadija, grający łem-
kowski folk z domieszką reggae, ska i rocka,
laureaci plebiscytu „Lubuski zespół (nie tylko )
rockowy” z 2013 r. (dsp)

Fot. Krzysztof Grabowski

W nowych obiektach spółki LUG, które powstają w Nowym Kisielinie znajdzie się nowoczesne
centrum badawczo-rozwojowe oraz zespół hal do produkcji elektroniki Fot. Krzysztof Grabowski
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Choinka już stoi!
Czas na jarmark!
Lampki na gigantycznej choince już wpro-
wadzają nas w świąteczny nastrój. We
wtorek ruszy bożonarodzeniowy jarmark.

Technologia LED
w Nowym Kisielinie
- Kolejna miejska firma odchodzi od tradycyjnej produkcji, przechodząc na
wyższą technologicznie półkę – cieszy się wiceprezydent Dariusz Lesicki.
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Są już drogi, chodnik i światło
Prezenty mikołajkowe od miejskiego Funduszu Integracyjnego? Proszę bardzo: w Raculi już jeżdżą nowymi drogami, w No-
wym Kisielinie dostali chodnik i oświetlenie drogowe.

Paweł Urbański, dyrektor
departamentu miejskich in-
westycji, przed dwoma mie-
siącami obiecywał miesz-
kańcom Raculi: - Przebudo-
wa Św. Mikołaja i Witosa za-
kończy się do końca listopa-
da. I słowa dotrzymał.

Dziś ulicami Św. Mikołaja i
Witosa spacerują uśmiechnię-
ci mieszkańcy. Zadowoleni są
także kierowcy, dla których,
jeszcze niedawno, przejazd
Św. Mikołaja bardziej przypo-
minał grę w rosyjską ruletkę
niż przejazd miejską ulicą.
Budowa obu ulic została wy-
brana przez mieszkańców
podczas sołeckich zebrań, na
których dzielono miejskie pie-
niądze z Funduszu Integracyj-
nego, za 2013 i 2014 r.

Inwestycję zrealizowała fir-
ma ZBD „Grzesiewicz” pod
nadzorem urzędu miasta. Za-
danie nie było proste, bo Św.
Mikołaja to nie tylko kręta,
ale również bardzo wąska i
szczelnie zabudowana ulica.

Według Krzysztofa Zalew-
skiego, kierownika robót, naj-
bardziej dokuczał brak miej-

sca na podręczny magazyn.
Wszystkie materiały musiały
być dowożone na bieżąco. Bu-
dowa kosztowała ok. 319 tys.
zł. W Raculi jest budowana
jeszcze jedna nowa ulica - Sa-
perska, doprowadzająca do
popularnego w Raculi kom-
pleksu boisk typu orlik. Tę in-
westycję nadzoruje urząd
gminy. Prace są prawie na
ukończeniu. Brakuje dosłow-
nie 20 metrów. Budowana od
podstaw ul. Saperska będzie
kosztować ok. 295 tys. zł.

W Nowym Kisielinie, także
z pieniędzy Funduszu Inte-
gracyjnego, zakończono bu-
dowę chodnika i oświetlenia
drogowego za ok. 199 tys. zł.
Teraz suchą stopą będzie
można dotrzeć prawie do
końca wsi, do drogi wyloto-
wej na Droszków. Z chodnika
najbardziej cieszą się rodzice
uczniów młodszych klas, dla
których wędrówka drogo-
wym poboczem, w ciemno-
ściach, była prawdziwym wy-
zwaniem. Teraz będzie zde-
cydowanie bezpieczniej. (pm)

Zdjęcia Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE
Nadzwyczajnie
o połączeniu
- Skoro obiecaliśmy zacho-
wać sołtysów i sołectwa,
musimy dotrzymać słowa -
tłumaczył radnym prezydent
Janusz Kubicki.

Porządek czwartkowej,
nadzwyczajnej sesji rady
miasta obejmował dwa pro-
jekty uchwał.

- Skoro obiecaliśmy zacho-
wać sołtysów i sołectwa, mu-
simy dotrzymać danego lu-
dziom słowa. Musimy prze-
prowadzić konsultacje spo-
łeczne, by każdy zielonogó-
rzanin mógł wypowiedzieć

się w tej sprawie - tak rad-
nym tłumaczył prezydent
Kubicki przyczyny zwołania
nadzwyczajnej sesji.

Ostatni punkt sesji doty-
czył projektu uchwały, na
podstawie której miasto bę-
dzie mogło przejąć na wła-
sność, na trzy dni przed koń-
cem roku, wszystkie drogi
wojewódzkie, jakie znajdą
się w granicach miasta po 1
stycznia 2015 r.

- Chcemy wcześniej przejąć
te drogi, by od nowego roku
nie było żadnych kompeten-
cyjnych sporów przy odśnie-
żaniu nowych miejskich ulic
- wyjaśniał wiceprezydent
Krzysztof Kaliszuk. Za kon-
sultacjami i przejęciem dróg
zagłosowali wszyscy radni
obecni na sali obrad. (pm)

W ZIELONEJ GÓRZE
Piękny występ
duetu Acroart
Mimo mocno zaciśniętych
kciuków w wielu zielonogór-
skich domach i setkach wy-
słanych SMS-ów, nasi akro-
baci nie wygrali telewizyj-
nego „Mam Talent”.

- Dostaliśmy wsparcie od
ogromnej rzeszy naszych fa-
nów, za co należy się im
wielki ukłon i szacunek. Je-
steśmy także wdzięczni lo-
kalnej prasie i prezydentowi
Zielonej Góry za wielką po-
moc przy promocji naszego
występu - dziękuje Łukasz
Misztela. Zielonogórscy akro-

baci przyznali, że wielu
uczestników telewizyjnego
programu prezentowało bar-
dzo wysoki poziom arty-
styczny. Jednocześnie człon-
kowie Acroart nie kryją swe-
go zdziwienia zachowaniem
organizatorów telewizyjnego
show, którzy odmówili wy-
konawcom dostępu do wyni-
ków głosowania.

- Będziemy chcieli się do-
wiedzieć, ile faktycznie odda-
no na nas głosów. To nam się
należy! - mówi Ł. Misztela.

Zielonogórska para, mimo
wszystko, jest zadowolona z
telewizyjnego występu.

- Dostaliśmy już kilka cie-
kawych propozycji pracy,
m.in. z Holandii i egzotycz-
nych Filipin - cieszy się pan
Łukasz. (kg)

W ZIELONEJ GÓRZE
Magisterki
o mieście
15 grudnia, o 12.00, w ratu-
szu, autorzy najlepszych
prac magisterskich z zakre-
su profilaktyki, resocjaliza-
cji i poprawy bezpieczeń-
stwa odbiorą nagrody.

Konkurs zorganizowała
Fundacja „Bezpieczne Mia-
sto” oraz Uniwersytet Zielo-
nogórski przy wsparciu fi-
nansowym budżetu miasta.
Kapituła konkursu przyznała
trzy główne nagrody oraz
trzy wyróżnienia. Pierwsze
miejsce, ex aequo, przyznano
Kamili Kaźmierzów za pracę:

„Życie po stracie w indywi-
dualnych biografiach studen-
tek Uniwersytetu Zielonogór-
skiego” oraz Marioli Pinkow-
skiej za pracę „Stosunek stu-
dentów Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego do przemocy do-
mowej wobec dzieci”.

Drugie miejsce, ex aequo,
zdobyła Kornelia Gniew-
czyńska za pracę „Przestęp-
czość w mieście, Zielona Gó-
ra w latach 2009-2013” oraz
Leszek Kornosz za pracę
„Problemy dorastającej mło-
dzieży, mieszkańców bursy
w Zielonej Górze”.

Trzecie miejsce zdobył Łu-
kasz Knap za pracę „Świado-
mość potrzeby ochrony da-
nych osobowych a różne for-
my aktywności na portalach
społecznościowych”. (red)

Anna Mendelska
z Raculi

- Generalnie nie mam żad-
nych krytycznych uwag. Ulicę
Św. Mikołaja zbudowano so-
lidnie. Aż miło spacerować.
Również kierowcy są zadowo-
leni. Wreszcie skończył się
koszmar z błotnistą i dziurawą
nawierzchnią. Szkoda tylko, że
ulica, po remoncie, trochę
nam zmalała. Tam jest bardzo
wąsko. Dodatkowy chodnik
wybudowano kosztem ulicy.
Ale i tak jest pięknie. Jestem
pod wrażeniem. Mój samo-
chód wreszcie nie musi jeździć
slalomem między dziurami.

Petro Kavatsyuk
z Raculi

- Kiedyś przejazd ul. Św. Mi-
kołaja przypominał horror. Pro-
wadzę firmę, każdego dnia
przyjeżdża do mnie samochód
po odbiór towaru. Przekleń-
stwa kurierów były nieodłącz-
nym elementem każdej takiej
wizyty. Teraz kierowcy są za-
chwyceni. Ja też. Doceniam
zapobiegliwość projektantów i
wykonawców, którzy zamonto-
wali specjalne, zaokrąglone
krawężniki, które pozwalają, w
razie potrzeby, wjechać na
chodnik. To bardzo praktyczne
rozwiązanie.

Janina Dziakowicz
z Nowego Kisielina

- Wysoko oceniam jakość
wykonanego zadania. Nowy
chodnik jest szeroki i wygod-
ny, nowe lampy oświetlają
drogę aż do ronda. Teraz jest
znacznie bezpieczniej. Co
prawda, chodnika nie udało się
doprowadzić aż do końca wsi,
ale w przyszłym roku na pew-
no dokończymy tę inwestycję.
Fajnie byłoby, gdyby jeszcze
na przystanku pojawiła się
wiata, nawet skromna. Dzieci,
które czekają na autobus, mo-
głyby schować się przed desz-
czem lub wiatrem.

Anna Teląszka
z Nowego Kisielina

- Nowy chodnik i oświetlenie
to dla nas prawdziwy skarb.
Teraz możemy dojść bezpiecz-
nie nawet do osiedla położone-
go na końcu wsi. Ciemności
nam już nie straszne. W przy-
szłym roku, gdy ekipy budowla-
ne zaczną kłaść brakujące 150
m nowego chodnika, będą mu-
siały wyciąć drzewa rosnące
tuż przy drodze. Ale chyba nie
będzie innego wyjścia, bo tam
nie ma wolnego miejsca. Czeka
nas trudny dylemat: albo chod-
nik, albo drzewa. Ja wybieram
chodnik.
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WIECZÓR DLA PAŃ
I O PANIACH

Nie daj się okraść! Nie po-
zwól się oszukać! Jak zapo-
biegać niebezpiecznym sytu-
acjom, jak rozpoznać zagro-
żenie, jak nie dać wykorzy-
stać się oszustom - to zagro-
żenia, o których mieszkanki
Starego i Nowego Kisielina
dowiedziały się ze spotkania
z Wiolettą Sokołowską, psy-
cholog z komendy miejskiej
policji.

Do świetlicy wiejskiej w
Nowym Kisielinie przyszły
panie, dla których Stowarzy-
szenie Przyjaciół Kisielina
zorganizowało kolejne spo-
tkanie z cyklu Wieś Kisieliń-
ska Babska. Tym razem
głównym tematem spotkania
było bezpieczeństwo pań.

Pani psycholog w swojej
prezentacji zwracała szcze-
gólną uwagę na to, że prze-
stępca nie czuje empatii, nie
przestrzega prawa i ogólnie
przyjętych norm postępowa-
nia. Prosiła, aby nie działać
pod wpływem emocji, w po-
śpiechu, nie wpuszczać ni-
kogo obcego do domu, nie
przekazywać pieniędzy ob-
cym osobom. Poinformowa-
ła zgromadzone panie o tym,
że w razie niebezpieczeń-
stwa należy bezzwłocznie
zadzwonić na policję (tel.
997) lub pod nr alarmowy
112.

W drugiej części spotka-
nia, przy kawie i cieście, pa-
nie wysłuchały recitalu
Aleksandry Sztukowskiej-
-Matusiak (uczestniczki pro-
gramu „X Factor” w roku
2013).

Każda uczestniczka spo-
tkania otrzymała ulotki oraz
elementy odblaskowe dla
bezpiecznego poruszania się
po drogach.

Mariusz Rosik
Zdjęcia: Materiały organizatorów

MALI WOLONTARIUSZE
Z „SIEDEMNASTKI”:
WARTO BYĆ DOBRYM

Z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Wolontariusza,
przypadającego 5 grudnia,
wolontariat ze Szkoły Pod-
stawowej nr 17 w Zielonej
Górze zorganizował galę, na
której przedstawił swoją sze-
roką działalność całej spo-
łeczności szkolnej. Wolonta-
riusze podziękowali ucz-
niom, nauczycielom i rodzi-
com za czynne włączanie się
we wszystkie akcje, które
oni inicjują w myśl haseł:
„Biorąc napełniasz ręce, da-
jąc napełniasz serce” oraz
„Warto być dobrym”. Z rąk
dyrekcji szkoły otrzymali
podziękowania i słodkie
upominki, a sami obdarowa-
li innych cukierkami i za-
proszeniem do wspólnego
działania i uczestniczenia w
zajęciach koła. Wszystkie

klasy wykonały plakaty za-
chęcające do pracy w wolon-
tariacie, które zapełniły na-
sza szkolną galerię. W holu
szkoły jest wystawa fotogra-
ficzna, która pokazuje naszą
codzienną pracę na rzecz in-
nych, a w całej szkole zawi-
sły piękne myśli, które przy-

pominają nam jak być do-
brym. Składamy serdeczne
życzenia wszystkim, którzy
potrafią się podzielić z inny-
mi tym, co posiadają. Bo wo-
lontariusze to świata przyja-
ciele.
Małgorzata Jaskuła i Ewa Woźniak

opiekunki wolontariatu w SP 17

STRAŻACY Z OSP
GRAJĄ W KOSZYKÓWKĘ

W Szkole Podstawowej w
Starym Kisielinie odbył się II
Turniej Koszykówki o Pu-
char Prezesa Zarządu Gmin-
nego OSP w Zielonej Górze.
Organizatorem turnieju byli
druhowie z OSP Stary Kisie-
lin.

W zawodach wzięło
udział siedem drużyn repre-
zentujących jednostki OSP:
z Nowogrodu Bobrzańskie-
go, Zaboru, Jarogniewic,
Przylepu, Raculi, Zawady i

Starego Kisielina. Gościnnie,
poza konkursem, wystąpiła
drużyna zielonogórskiego
urzędu miasta, z prezyden-
tem Januszem Kubickim na
czele.

Turniej odbył się w bardzo
sportowej i koleżeńskiej at-
mosferze. Drużyna reprezen-
tująca urząd miasta grała na
takim poziomie sportowym,
że zawodnikom z pozosta-
łych drużyn ręce same skła-
dały się do oklasków. Po ro-
zegraniu eliminacji, w części
głównej turnieju, do półfina-
łów awansowały jednostki

reprezentujące trzy gminy:
Nowogród, Zabór oraz gmi-
nę Zielona Góra (Racula i
Stary Kisielin).

W meczach półfinałowych
zmierzyli się druhowie z No-
wogrodu i Starego Kisielina
oraz Zaboru i Raculi. W obu
tych półfinałach lepsi okaza-
li się zawodnicy reprezentu-
jący gminę Zielona Góra.

W meczu o brąz druhowie
z Nowogrodu Bobrzańskiego
okazali się wyraźnie lepsi od
kolegów z Zaboru i to oni
cieszyli się z zajęcia trzecie-
go miejsca. Mecz finałowy

był już bardziej wyrównany
i do ostatnich sekund waży-
ły się losy zwycięstwa w tur-
nieju. Gospodarze okazali
się jednak bardzo gościnni i
nie dali rady pokonać dru-
hów z Raculi, którzy w ten
sposób zostali zwycięzcami
turnieju.

Druhowie biorący udział
w turnieju serdecznie dzię-
kują druhowi Marcinowi Ka-
sperskiemu za zorganizowa-
nie imprezy i już wpraszają
się do wzięcia udziału w ko-
lejnej.

Druh Mariusz Rosik

JĘZYK ZNAJĄ
VIADRINĘ ODWIEDZAJĄ

W ramach innowacji pe-
dagogicznych „Języki obce
znam, więc radę sobie w Eu-
ropie dam” - uczniowie kla-
sy 1b Publicznego Gimna-
zjum w Drzonkowie, wraz z
kolegami z innych klas i
opiekunami: Kamilą Bana-
szak-Słomką i Marcinem
Ślebiodą, odwiedzili Uni-
wersytet Viadrina we Frank-
furcie nad Odrą. Celem wy-
jazdu było zapoznanie się z
możliwościami edukacyjny-
mi tej uczelni oraz nawiąza-
nie nowych kontaktów. Naj-
pierw zwiedziliśmy nowa-
torski architektonicznie bu-
dynek Collegium Polonicum
w Słubicach, a następnie, po
przejściu mostu granicznego
na Odrze, udaliśmy się do
auli uniwersyteckiej, gdzie
wysłuchaliśmy prezentacji
wydziałowych. Na koniec

pokazów, w krótkim prze-
mówieniu, prezydent Via-
driny w serdecznych sło-
wach zachęcał młodzież do
rozwijania swoich zdolności
i kształcenia się na terenach
zachodniego pogranicza.
Aula uniwersytecka gościła
w tym dniu 400 młodych
osób z całej Polski. Ostatnim
punktem wycieczki było
zwiedzanie Frankfurtu, pod-
czas którego uczniowie zo-

baczyli między innymi bu-
dynki uniwersyteckie i naj-
ważniejsze historycznie
miejsca miasteczka.

- Na wycieczce było super!
Dużo zwiedzania, ale było
ciekawie. Najbardziej podo-
bało mi się na Viadrinie i w
budynku Collegium Poloni-
cum - dodaje uczennica 1b,
Oliwia Pawlicka.

Kamila Banaszak-Słomka,
Marcin Ślebioda

DWA MIESIĄCE
OD OTWARCIA

Minęły niespełna dwa
miesiąca od otwarcia świe-
tlicy wiejskiej w Raculi, a
mieszkańcy i goście nie mo-
gą narzekać na nudę czy
brak rozrywek. (...) Nasze
stowarzyszenia, placówki
gminne i oświatowe oraz in-
ne organizacje, dokładają
wszelkich starań, by każdy
znalazł coś dla siebie. (...)

Od poniedziałku do piąt-
ku, przez trzy godziny, pręż-
nie działa świetlica środowi-
skowa, z dostępem do inter-
netu, gdzie opiekunowie po-
magają w odrabianiu lekcji i
organizują warsztaty i spo-
tkania. Były już zajęcia mu-
zyczno-ruchowe w języku
angielskim. Odbył się wie-
czór halloween (happy hor-
ror party), z konkursem na
najlepszy strój i najstrasz-
niejszą dynię oraz z zabawą
taneczną dla dzieci.

Nieco starsi również nie
mogli narzekać - Stowarzy-
szenie na Rzecz Promocji
Wsi Racula z pieczołowito-
ścią przygotowało moc atrak-
cji, a wśród nich trzykrotne,
wspólne oglądanie meczów
reprezentacji Polski w piłce
nożnej oraz I Raculski Wie-
czór Kabaretowy, na którym
śmiechu co nie miara dostar-
czył kabaret Słuchajcie. „Na
deser” zabawa andrzejkowa,

na którą bilety rozeszły się w
ciągu półtora tygodnia! Po-
nad 130 osób bawiło się do
białego rana. Z niecierpliwo-
ścią odliczamy czas do zaba-
wy karnawałowej.

Dla tych bardziej wymaga-
jących był wieczór kultural-
ny - promocja książki Zama
Believingooda pt. „Życie Ja-
dzi według mnie”, montaż
muzyczno-słowny z okazji
odzyskania niepodległości,
czy też zebranie wiejskie, na
którym poruszane były naj-
ważniejsze sprawy związane
z naszą „małą ojczyzną”.

Dla aktywnych i lubiących
śpiewać, „Raculanki” zorga-
nizowały zajęcia aerobiku

(w każdy wtorek) oraz spo-
tkania organizacyjne, w celu
utworzenia raculskiego ze-
społu wokalno-muzycznego.
Przez cały październik ko-
biety organizowały kulinar-
ne czwartki. Dla artystów,
gminna biblioteka przepro-
wadziła projekt Lotto pt
„Spełniamy marzenia” -
warsztaty plastyczne Liwii
Liteckiej.

Wreszcie dla najmłod-
szych, gminne przedszkole
zorganizowało dwa jesienne
spotkania muzyczno-poetyc-
kie, połączone z warsztatami
kulinarnymi, promującymi
zdrowy tryb życia, w tym je-
dzenie warzyw i owoców.

Niezwykłe urodziny pluszo-
wego misia, na których nie
zabrakło zabaw, konkursów
oraz inscenizacji bajki „Zło-
towłosa i trzy misie”. A tak-
że bal andrzejkowy w nieco-
dziennej konwencji „Multi-
-Kulti”.

Był też „Pierwszy Bal Pił-
karza” zorganizowany przez
SKP Kisielin i Drzonkowian-
kę Racula, zebrania stowa-
rzyszeń czy też rezerwacje
prywatne.

Sala tętni życiem i sprzyja
integracji lokalnej społecz-
ności. Śmiało można stwier-
dzić, że takie rzeczy to tylko
w Raculi.

Anita Ryba-Hynek



- Czyżniewski, a może byś
powiedział Czytelnikom, o
jakiej książce mówisz. Czyż-
niewski, skup się: podaj ty-
tuł! - moja żona wyraźnie ma
wolne moce przerobowe,
bo… tym razem nasza patel-
nia (ceramiczna) jest czysta
jak łza.

- A może byś Czytelnikom
powiedział, że nie było jej
kiedy pobrudzić, bo byliśmy
u syna we Wrocławiu - moja
żona zawsze żąda ode mnie
wyjaśnień. Taka jest upo-
rządkowana.

Fakt, byliśmy we Wrocła-
wiu, na uniwersytecie. Po
raz kolejny mogliśmy podzi-
wiać przepiękną Aulę Le-
opoldiana. Szkoda, że takich
cudów u nas nie ma. Wróć-
my jednak do Zielonej Góry.

Ta książka, to „Zielona
Góra i okolice. Wędrówka
śladami przeszłości”, wyda-
na 15 lat temu. To w niej
spis miejskich ulic opubliko-
wał zmarły w zeszłym tygo-
dniu Wiesław Myszkiewicz.
Wielokrotnie przybliżał mi
w muzeum historię naszego
miasta.

Ten spis jest o tyle cieka-
wy, że zawiera zmiany nazw
od połowy XIX wieku. Wte-
dy jeszcze miasto podzielo-
ne było na rewiry z numera-
cją domów. Tylko część ulic
miała swoje nazwy.

- Lektura „Grünberger Wo-
chenblatt”, a zwłaszcza pu-
blikowanych w nim ogło-
szeń, wskazuje, że w poło-
wie XIX wieku, równolegle,
w mieście funkcjonowały
dwa systemy. Jeden z na-
zwami ulic, drugi z rewirami
- tłumaczył mi W. Myszkie-
wicz. - 12 sierpnia 1850 r.
magistrat wydał rozporzą-
dzenie, w którym uregulo-
wał sprawę nazw 23 ulic i
placów. Jest to pierwsze zna-
ne mi rozporządzenie regu-
lujące sprawę nazw i rozgra-
niczenia ulic. Nie miało ono
charakteru całościowego.
Wymieniono tylko te ulice,
których nazwy modyfikowa-
no.

Na przykład, Obergasse
zamieniono na Berlinerstras-
se, dzisiaj Jedności. Nato-
miast odnoga ulicy prowa-
dząca na rynek zachowała
nazwę Oberthorgasse (póź-
niej Oberthorstrasse) - czyli
dzisiejsza ul. Sobieskiego.

Zmiany nazw ulic i pla-
ców mogą być ciekawym
przyczynkiem do opisu dzie-
jów politycznych miasta i
państwa. Na przykład, wspo-
mniana Berlinerstrasse.
Przedwojenna nazwa był
oczywista geograficznie -
prowadziła w kierunku stoli-
cy Niemiec, Berlina. Stąd ul.
Berlińska. Wiadomo, że po
1945 r. taka nazwa nie miała
racji bytu. Pierwsi polscy
osadnicy przemianowali ją

na ul. 3 Maja. W końcu ta
data, to jedna z najważniej-
szych polskich rocznic -
uchwalenie Konstytucji 3
Maja. Tuż po odzyskaniu
niepodległości, w 1919,
ustanowiono Święto Naro-
dowe Trzeciego Maja. Jed-
nak to, co było dobre w II
Rzeczpospolitej, w PRL-u

było raczej niemile widzia-
ne. Komuniści tego święta
nie lubili, to i nazwę zmieni-
li, 16 lutego 1949 r., i to dia-
metralnie - na Jedności Ro-
botniczej. Czyli na cześć
kongresu zjednoczeniowego
powołującego, w grudniu
1948 r., Polską Zjednoczoną
Partię Robotniczą.

Po upadku PRL taka na-
zwa nie mogła się utrzymać.

- W 1990 r. zmieniono w
mieście kilkanaście nazw
kojarzonych z komuni-
zmem. Na przykład, ul.
Dzierżyńskiego zamieniono
na Władysława IV, Bolesła-
wa Bieruta na Zachodnią -
wyliczał W. Myszkiewicz.

Przy ul. Jedności Robotni-
czej miejscy radni zachowali
się bardzo pragmatycznie - 1
stycznia 1991 r. skrócili na-
zwę ulicy z Jedności Robot-
niczej na Jedności.

- Ciekawe, kogo z kim? - mo-
ja żona czasami zadaje trudne
pytania. Dzisiaj nikt nie wie,
kogo ta jedność dotyczy.

Długa jest też historia al.
Niepodległości. Wyobraźcie
sobie - 150 lat temu takiej
ulicy po prostu nie było.
Nie było teatru, „Gazety Lu-
buskiej”, kościoła Najświęt-
szego Zbawiciela. Było tyl-
ko kilka niewielkich dom-
ków. I skład węgla rodziny
Mohr (teraz w tym miejscu
stoi teatr).

Dopiero po uruchomieniu
linii kolejowej, w 1871 r.,
miasto rozpoczęło się inten-
sywnie rozwijać w kierunku
dworca kolejowego. To
wówczas wytyczono naszą
al. Niepodległości, nazywa-
jąc ją ul. Dworcową. Jednak
taka ulica już istniała. Dlate-
go dzisiejszą ul. Kazimierza
Wielkiego początkowo na-
zwano Bahnhofstrasse a Nie-
podległości, dla odróżnienia,
Grosse Bahnhofstrasse. Po
pewnym czasie, pierwszą
ulicę Niemcy przemianowali
na Moltkestrasse a drugiej
odjęli Grosse. Została sama
Bahnhofstrasse.

Tu zaczyna się tajemnicza
historia, nie wyjaśniona
przez W. Myszkiewicza, bo
w drugiej dekadzie XX wie-
ku, na chwilę, wprowadzono
inną nazwę - Bahnhofstrasse
przemianowano na Hinden-
burgstrasse. Na cześć mar-
szałka Paula von Hindenbur-
ga, który jako dowódca 8.
Armii, w sierpniu 1914 r.,
pokonał Rosjan pod Tannen-
bergiem. Był w Niemczech
bardzo popularny. Śladów
przemianowania ulicy zosta-
ło niewiele. Tylko kilka
pocztówek.

Po wojnie Bahnhofstras-
se przemianowano na Ge-
neralissimusa Stalina.
Wódz ludzkości przetrwał
w Zielonej Górze do paź-
dzierniku 1956 r. Po doj-
ściu do władzy Władysła-
wa Gomułki, w całej Polsce
rezygnowano z kłopotliwe-
go patrona. Podczas sesji
Miejskiej Rady Narodowej,
27 października 1956 r.,
radny Blum (jak odnotowa-
no w protokole), „w opar-
ciu o inicjatywę szerokich
mas społeczeństwa zielo-
nogórskiego odczytał pro-
pozycje zgłoszone przez
mieszkańców przemiano-
wania ul. Stalina. Na apel
„Gazety Zielonogórskiej”
wpłynęło od pracowników
z szeregu zakładów i insty-
tucji wiele projektów no-
wych nazw tej ulicy”.

Co ciekawe, niewielki
komunikat o planowanej
zmianie ukazał się w „Ga-
zecie” dwa dni przed sesją.
Redakcja prosiła o listowne
i telefoniczne propozycje.
Dwa dni później było po
wszystkim. Stalina prze-
mianowano na al. Niepod-
ległości.

Tomasz Czyżniewski

8 łącznik zielonogórski | 12 grudnia 2014 www.Lzg24.pl

SPACEROWNIK ZIELONOGÓRSKI ODC. 100

Ulica Stalina i Hindenburga
Ta niewielka książka stoi u mnie w domu na skraju półki z publikacjami o Zielonej Górze. Często do niej sięgam, ze względu
na opracowane przez Wiesława Myszkiewicza zmiany w nazwach ulic naszego miasta. Nieoceniona ściągawka.

Dzisiejszy pl. Bohaterów. Pocztówka z początków XIX wieku przedstawia Kaiser Wilhelm Platz. Na górze umieszczono podobi-
znę marszałka Hindenburga. Czy wydawca zdawał sobie sprawę, że za kilka lat plac zostanie nazwany imieniem marszałka? Za-
nim do tego doszło, w 1918 r. przez chwilę był to plac Wolności. Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Róg dzisiejszej ul. Kupieckiej i Niepodległości. Wydawca opi-
sał jako róg Niederstrasse i Hindenburgstrasse.

Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Portret Józefa Stalina zawieszony na gmachu dzisiejszego
ODN, przy ul. Chopina
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