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WIELKIE MIASTO 
NOWE TABLICE
Wraz z połączeniową zmianą granic miasta, drogowcy przenoszą w nowe miejsca ta-
blice informacyjne z napisem „Zielona Góra”. Na razie zostają stare tablice gminnych 
miejscowości.

Pogoda nie sprzyjała dro-
gowcom. Kiedy w piątek za-
brali się za „przeprowadzkę”, 
szybko musieli przerwać pra-
cę. Silny wiatr powyrywał 
inne znaki drogowe i tam naj-
pierw trzeba było interwenio-
wać.

W poniedziałek, ekipa dro-
gowa z firmy Elmar pracowała 
na terenie sołectwa Przylep. 

Charakterystyczną dużą zielo-
ną tablicę robotnicy zamonto-
wali kilkaset metrów za prze-
jazdem kolejowym, w kierun-
ku na Płoty. Na nowej granicy 
wielkiej Zielonej Góry.

- Wykopaliśmy tablice ze 
starych, granicznych wjaz-
dów do Zielonej Góry. Teraz 
stawiamy znaki w Przylepie. 
Dzisiaj postawimy jeszcze 

znaki „Zielona Góra” na dro-
dze w kierunku Wysokiego, 
w Nowym Kisielinie oraz w 
kierunku węzła Racula. Wcze-
śniej ustawiliśmy takie tablice 
na drodze do Świdnicy i w Za-
toniu – relacjonował nam w 
poniedziałek Krzysztof Kacz-
marek, pracownik Elmaru.

Takich wlotów do Zielonej 
Góry jest 29, jednak nie wszę-

dzie tam staną nowe znaki. - 
Znaki stanęły do 200 metrów 
przed początkiem każdego 
sołectwa. 

Jednak zrezygnowaliśmy 
z tego zabiegu na przykład 
w bocznych drogach prowa-
dzących przez las - tłumaczył 
Mariusz Duszczak, właściciel 
firmy Elmar.

 (kg)

- Zależy mi na rozwoju regionu  
i Zielonej Góry. Będę zabiegała, 
byśmy otrzymali pieniądze na 
budowę południowej obwodnicy 
miasta – deklaruje posłanka 
Bożenna Bukiewicz. Nowa droga 
ma mieć 12 km długości i będzie 
przebiegała pomiędzy dawnymi 
granicami Zielonej Góry, a Raculą, 
Drzonkowem i Ochlą.
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W poniedziałek, ekipa drogowa pracowała na terenie sołectwa Przylep. Dużą zieloną tablicę montowała kilkaset metrów za przejazdem 
kolejowym, w kierunku na Płoty Fot. Krzysztof Grabowski

15 
MARCA 
WYBORY

To już pewne – wybory w Zielonej Górze 
odbędą się 15 marca. Natomiast najpóź-
niej 26 stycznia poznamy granice przy-
szłych okręgów wyborczych.

Rada ministrów wydała już odpowiednie rozporządzenie. 
- Tak naprawdę, datę miejskich wyborów znamy już od 5 
stycznia, od opublikowania rządowego dziennika ustaw – 
tłumaczy Stanisław Blonkowski, dyrektor zielonogórskiej 
delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Zielonogórski kalendarz wyborczy wygląda następująco:
a  Do 26 stycznia, do komisarza wyborczego muszą trafić 

dokumenty poświadczające powstanie komitetów wy-
borczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na 
radnych.

a  Do 26 stycznia muszą zostać podane do publicznej 
wiadomości: liczba okręgów wyborczych, ich granice, 
numery oraz liczba radnych, którzy będą wybrani w tych 
okręgach.

a  Do 2 lutego komisarz musi powołać Miejską Komisję 
Wyborczą.

a  Do 13 lutego – najpóźniej – rejestracja list kandydatów 
na radnych w MKW.

a  Do 18 lutego – rejestracja kandydatów na prezydenta w 
MKW.

a Do 23 lutego – sporządzenie spisu wyborców.
a 15 marca – wybory, w godz. od 7.00 do 21.00.

Przypominamy – wybieramy 25 radnych. W poprzednich 
wyborach, imię i nazwisko nowego prezydenta znane było, 
praktycznie rzecz biorąc, godzinę-dwie po zamknięciu 
punktów wyborczych. Nazwiska radnych były znane na-
stępnego dnia. Jak będzie tym razem? Wszystko zależy 
od sprawności systemu informatycznego. (pm)
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W niedzielę gramy!
Nie ma wymówek! 11 stycznia, niezależnie od pogody, zabieramy całą rodzinę i wy-
chodzimy z domu! Plan jest taki: bawimy się, śpiewamy i grosiki do puszek wrzucamy!

Po co gra rokrocznie Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy, tłumaczyć nie trzeba! 
A my, dlaczego niezmiennie 
dołączamy do tego rado-
snego wydarzenia? Bo 
serca mamy wrażliwe i 
gorące, a w tym dniu 
jeszcze mocniej biją 
one dla potrzebują-
cych! W niedzielę, 
11 stycznia, Or-
kiestra zagra po 
raz 23., tym razem 
dla podtrzymania 
wysokich standar-
dów leczenia dzie-
ci na oddziałach 
pediatrycznych i 
onkologicznych oraz 
godnej opieki medycz-
nej seniorów.

W Zielonej Górze za-
czynamy dzień wcześniej, 
w sobotę, szóstą edycją Rajdu 
WOŚP. – A wieczorem, w Pal-
miarni, wystąpią kabarecia-
rze. Dużo śmiechu i licytacje 
to rozgrzewka przed fi nałową 
niedzielą – przyznają organiza-
torzy.

W niedzielę łapiemy na uli-
cach wolontariuszy (albo oni 
łapią nas) i wspieramy WOŚP 
datkiem do puszki! W tym dniu 

czeka nas mnóstwo atrakcji, 
m.in. III Turystyczny Rajd 4X4, 
a w samo południe, na deptaku 

- IV Bieg „Policz się z cukrzy-
cą” (trasa ok. 2 km, start 

i meta pod ratuszem). 
Za 10 zł wrzucone 
do puszki, możemy 
wziąć udział w zaję-
ciach z jogi, od 10.00 
do 14.00, w Krzy-
wym Kominie przy 
ul. Fabrycznej 13.

Do aktywnego 
wspierania WOŚP 
zachęca także WOSiR 

z obiektów za wrzutę 
do puszki – informują 

organizatorzy. Od 10.00 
do 18.00 – basen oraz grota 

solna, do 16.00 – strzelnica, 
od 13.00 do 18.00 – odnowa 

biologiczna, od 12.00 do 16.00 
serwowany będzie ciepły żurek.

Koncert fi nałowy odbędzie 
się na parkingu przy Palmiar-
ni. Początek o 15.00, zagrają: 
Behind the Sun, Yuma, Fabula 
Rasa, Patrycja Kosiarkiewicz 
+ Effortless. Pomiędzy wystę-
pami odbędą się licytacje. O 
19.20 koncert gwiazdy wieczo-
ru – Sylwii Grzeszczak. O 20.00 
tradycyjnie, poślemy Światełko 
do Nieba!  (dsp)

Było wesoło, śpiewająco i świątecznie - i to w językach obcych! 
Co dokumentuje zdjęcie z „Kolędowania w Europie” - spotkania 
uczniów 1b gimnazjum w Drzonkowie z kolegami z podstawówki.

Fot. Archiwum Gimnazjum w Drzonkowie

Jak co roku, dzieci z Przedszkola nr 34 przedstawiły na scenie Lu-
buskiego Teatru jasełka. Mali aktorzy z grupy IV, V i VI z wdziękiem 
wprowadzili widzów w atmosferę betlejemskiej stajenki.

Fot. Archiwum MP nr 34

Krzysztof Machalica jako jeden z trzech monarchów, dostojnie je-
chał wśród tłumu uczestników IV Lubuskiego Orszaku Trzech Króli. 
Barwny, kilkutysięczny pochód przemierzył deptak we wtorek.

Fot. www.live.zgora.pl

PIÓRKIEM CEPERA >>>>>
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W ZIELONEJ GÓRZE

Spacer po lesie
MOSiR zaprasza w sobotę, 10 

stycznia, na marsz nordic walking. 
Zbiórka o 10.00, na parkingu przy 
amfi teatrze. Uczestnicy mają 
zapewnioną opiekę instruktora 
(bez wypożyczania kijków). Czas 
spaceru – 1,5 godz., trasa – 5-8 
km. Informacje na www.mosir.
zgora.pl (dsp)

W RACULI

Na początek – milonga!
W sobotę, 10 stycznia, o 19.30, 

w świetlicy - milonga z kizombą! 
Wcześniej, o 18.30 - otwarta lekcja 
tanga dla początkujących. Zapisy 
pod nr tel. 604 798 048. Można 
także zapisywać się na zabawę 
karnawałową, którą organizuje 31 
stycznia ZKS Drzonków, tel. 607 
353 243. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Targi staroci
Zielonogórskie Stowarzyszenie 

Kolekcjonerów „Gustatores” za-
prasza chętnych w niedzielę, 11 
stycznia, na Targi Staroci. Odbędą 
się one w godz. 8.00-13.00 na 
terenie Zespołu Szkół Elektronicz-
nych i Samochodowych przy ul. 
Staszica 2. Tu możesz znaleźć 
przedmioty z duszą! (dsp)

W ZATONIU

Spotkanie opłatkowe
Na coroczne, tradycyjne spotka-

nie opłatkowe, zaprasza członków 
a także sympatyków Stowarzysze-
nie Nasze Zatonie. – Zbieramy się 
w przyszły piątek, 16 stycznia, w 
świetlicy oddziału przedszkolnego. 
Początek o 18.30 – informuje 
Henryk Dzięgiel, prezes stowarzy-
szenia. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Praca o dawnej restauracji
Muzeum Ziemi Lubuskiej za-

prasza dziś (piątek, 9 stycznia) o 
17.00 na pokaz pracy dyplomowej 
Julii Harasymowicz pt. Adaptacja 
dawnej restauracji Deutsche 
Reichshallen na bazę kulturalną 
prezentującą tradycje winiarskie 
województwa lubuskiego. J. Ha-
rasymowicz podjęła się przygoto-
wania projektu renowacji i adapta-
cji zabytkowej restauracji, w której 
dziś ma swoją siedzibę Wydział 
Komunikacji Urzędu Miasta (ul. 
Sienkiewicza 8a). - Jej celem było 
dostosowanie budynku do reali-
zacji zadań pozwalających miesz-
kańcom i turystom na kontakt z 
odradzającą się kulturą winiarską 
oraz wykorzystanie go na działal-
ność artystyczną – tłumaczy Alicja 
Błażyńska z MZL. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Urodziny bohatera
Autor „Boskiego Zapętlenia”, 

Jacek Katos i jego charyzmatyczni 
goście, zapraszają na urodziny Mi-
kołaja Jaski. - Będzie to jedyna w 
swoim rodzaju okazja, by poznać 
bliżej świat głównego bohatera 
powieści Katosa, jeszcze przed 
jej przeczytaniem – zachęcają 
organizatorzy wieczoru. Urodziny 
odbędą się w czwartek, 15 stycz-
nia, o 19.00, w Hydro(za)gadce, 
wstęp wolny. „Boskie Zapętlenie” 
to debiutancka powieść J. Katosa, 
ilustracje: Igor Myszkiewicz, przy 
współudziale Tomasza Daikslera 
i Kamila Kwiatkowskiego, foto: 
Marek Lalko, wydawca: Stowarzy-
szenie Forum Art przy wsparciu 
zielonogórskiego urzędu miasta i 
Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zatańczą maturzyści
Poloneza czas zacząć! To już 

nasza tradycja. Zielonogórscy 
maturzyści znów zatańczą na 
deptaku. IV Miejski Turniej Polone-
za odbędzie się 21 stycznia, przy 
ratuszu,. Początek o 14.00. Każda 
ze szkół dostanie na występ 10 
minut. – Ta dziesięciominutowa 
prezentacja może zawierać dwie 
minuty tańca współczesnego – 
informuje Agnieszka Hryniewicz z 
Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. 
- Pokazy oglądać i oceniać bę-
dzie jury złożone z władz miasta 
oraz osób m.in. z kręgu miejskiej 
kultury. Jest o co walczyć, będą 
nagrody fi nansowe! Karta zgło-
szenia dostępna jest na stronie: 
zok.com.pl. Kontakt w ZOK-u: A. 
Hryniewicz, tel. 68 451 10 11.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Groniec śpiewa Osiecką
Piosenki Agnieszki Osieckiej 

usłyszymy w interpretacji Katarzyny 
Groniec! Recital „ZOO”, rozpocznie 
się o 19.00, 24 stycznia, w sali 
Hydro(za)gadka przy ul. Festiwa-
lowej 3. To muzyczne spotkanie z 
utworami Osieckiej, które Groniec 
konfrontuje z własną wrażliwością. 
Będą to m.in. „Wielka woda”, 
„Kokaina”, „Dzikuska”, „ZOO”, 
„Piosenka o życiu ptasim”. Piosenki 
zaaranżował Łukasz Damrych (kla-
wisze). W skład zespołu wchodzą 
także Tomasz Pierzchniak (kontra-
bas) i Łukasz Sobolak (perkusja). 
Bilety można kupić na abilet.pl i 
godzinę przed koncertem. Cena 
– 50 zł i 40 zł (bilety ulgowe przy-
sługują posiadaczom karty ZGrana 
Rodzina i ZGrani Zielonogórzanie 
50+). (dsp)

mocy, tłumaczyć nie trzeba! 
A my, dlaczego niezmiennie 
dołączamy do tego rado-
snego wydarzenia? Bo 
serca mamy wrażliwe i 
gorące, a w tym dniu 
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solna, do 16.00 – strzelnica, 
od 13.00 do 18.00 – odnowa 

biologiczna, od 12.00 do 16.00 
serwowany będzie ciepły żurek.

Koncert fi nałowy odbędzie 
się na parkingu przy Palmiar-
ni. Początek o 15.00, zagrają: 
Behind the Sun, Yuma, Fabula 
Rasa, Patrycja Kosiarkiewicz 
+ Effortless. Pomiędzy wystę-
pami odbędą się licytacje. O 
19.20 koncert gwiazdy wieczo-
ru – Sylwii Grzeszczak. O 20.00 



www.Lzg24.pl 9 stycznia 2015    łącznik zielonogórski 3

Obwodnica południowa miasta  
jest pierwszy krok -- umowa
Nie licząc trasy ekspresowej S3, będzie to największa inwestycja drogowa w okolicach Zielonej Góry. Na wybudowanie 12 kilo-
metrów obwodnicy południowej miasta potrzeba ok. 150 mln zł. 

W czwartek zrobiono 
pierwszy krok do jej powsta-
nia – prezydent Janusz Ku-
bicki i szef zielonogórskiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
Przemysław Hamera podpi-
sali porozumienie o tzw. za-
stępstwie inwestycyjnym. 

O co chodzi? Obwodnica 
południowa będzie miała 12 
km kilometrów długości. To 
kosztowna i skomplikowana 
inwestycja. – Dlatego chcieli-
śmy, by inwestycję przygoto-
wali specjaliści, którzy się na 
tym znają. A tacy na pewno 
są w generalnej dyrekcji – 
tłumaczył prezydent Janusz 
Kubicki. 

- To pierwszy krok – mówi-
ła poseł Bożenna Bukiewicz, 
w której biurze podpisano 
umowę. – Pamiętam, jak ra-
zem z panem prezydentem, 
w 2007 r., walczyliśmy o po-
wstanie łącznika obwodnicy 
S3 z osiedlem Pomorskim. I 
on powstanie wraz z budową 
drugiej nitki ekspresówki. Ta 
inwestycja jest pewna. Na 
tym przykładzie widać, jak 
potrzeba wielu lat zabiegów.

- Czyli na obwodnicę połu-
dniową poczekamy również 
wiele lat? – dopytywali dzien-
nikarze. - Tak, może nawet 10 
lat, ale to wersja pesymistycz-
na – odpowiedziała pani po-
seł, która jest wiceprzewod-
niczącą sejmowej komisji 
infrastruktury.

- To normalna procedura. 
Na przykład, w Niemczech 
przygotowanie takiej inwe-
stycji i spełnienie wszystkich 
procedur trwa też tyle lat 
– dopowiadał dyrektor Prze-
mysław Hamera.

Jechaliście za wielką cię-
żarówką wlokącą się przez 
Drzonków lub Raculę? Pew-
nie nie raz. To komunikacyj-
na zmora, z którą od lat nie 

można się uporać. Nie poma-
gają zakazy i policyjne patro-
le. Na dodatek miejscowości 
są gęsto zabudowane wzdłuż 
drogi. O problemie mówi się 
od lat. 

Jedynym rozwiązaniem 
jest zbudowanie obwodnicy 
południowej miasta, która 

zarazem będzie obwodnicą 
Ochli, Drzonkowa i Raculi. 
Dzisiaj przez wsie biegnie 
droga wojewódzka nr 279. 

Realna perspektywa roz-
wiązania tego problemu poja-
wiła się wraz z połączeniem 
miasta z gminą. – W Warsza-
wie są pieniądze na projekty 

obwodnic w miastach na pra-
wach powiatu. Po połączeniu 
spełniamy warunki do stawa-
nia do konkursu na unijne 
środki – wyjaśniał prezydent 
Kubicki. – A to oznacza, że 
możemy dostać pieniądze z 
zewnątrz, sami pokrywając 
ok. 15 proc. kosztów.

Czyli za drogę wartą 150 
mln zł zapłacimy z miejskiej 
kasy ok. 30 mln zł.

- Zależy mi na rozwoju re-
gionu i Zielonej Góry. Będę 
zabiegała, byśmy te pieniądze 
otrzymali – zadeklarowała 
poseł B. Bukiewicz. 

Jednak, żeby przystąpić 
do konkursu, trzeba speł-
nić określone warunki. Tym 
właśnie zajmą się specjali-
ści z GDDKiA. – Najpierw 
musimy opracować studium 
korytarzowe, gdzie badamy 
warunki ekonomiczne, moż-
liwości techniczne budowy 

trasy i czy spełnia ona normy 
ochrony środowiska – tłuma-
czył dyrektor Hamera. – Póź-
niej trzeba otrzymać decyzję 
środowiskową, zrobić projekt 
i w ostatniej fazie rozpocząć 
budowę. To ostatnie to już 
przyjemność. 

Na razie obwodnica połu-
dniowa to idea. Ma mieć 12 
km długości i będzie przebie-
gała pomiędzy dawnymi gra-
nicami Zielonej Góry a Ra-
culą, Drzonkowem i Ochlą. 
Zacznie się na projektowa-
nym rondzie, przy wyjeździe 
z Raculi na ul. Wrocławską, 
skończy na przedłużeniu 
Trasy Północnej, za Wilkano-
wem.

- Zbudujemy ją po to, by 
odciążyć Trasę Północną, na 
której panuje olbrzymi ruch 
– dopowiadał prezydent J. 
Kubicki.

Przy okazji podpisania 
umowy, B. Bukiewicz mó-
wiła o innych inwestycjach. 
– Razem z dyrektorem Ha-
merą będziemy w przyszłym 
tygodniu w Ministerstwie 
Infrastruktury. Chcemy, by 
w planach rządu zostały 
uwzględnione inne, ważne 
lubuskie inwestycje – mówi-
ła pani poseł. – Chodzi o do-
kończenie południowej nitki 
autostrady A-18, budowę 
mostu i obwodnicy Krosna 
Odrzańskiego oraz wypro-
stowanie pełnej zakrętów 
drogi nr 27, często nazywa-
nej „drogą śmierci”. 

B. Bukiewicz nie wspo-
mniała ani słowem o trasie 
ekspresowej S3.

- To już sprawa załatwiona. 
Nie ma najmniejszego zagro-
żenia. Wszystkie lubuskie od-
cinki zostaną zbudowane – 
tłumaczył dyrektor Hamera. 
– Również na Dolnym Śląsku 
niezagrożony jest odcinek do 
Bolkowa. (tc)

Podpisanie umowy pomiędzy miastem i GDDKiA. Od lewej: Przemysław Hamera, Bożenna Bukiewicz i 
Janusz Kubicki  Fot. Tomasz Czyżniewski

Tak przebiegać będzie planowana trasa Grafika  Adam Wrzołek

150 mln zł
Tyle może  
kosztować  
południowa  
obwodnica  

Zielonej Góry
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1.1  Remont ul. Kościuszki (130 
tys. zł)

1.2  Remont nawierzchni chodni-
ków przy ul. Lubuskiej - dalsza 
część (150 tys. zł)

1.3  Społeczna Szkoła Podstawo-
wa nr 1 - budowa oświetlenia 
(56 tys. zł)

1.4  Budowa ośrodka rehabilitacji 
dla dzikich zwierząt przy Mini 
Zoo - Ogród Botaniczny (70 
tys. zł)

1.5  Budowa oświetlenia ul. Oliwko-
wej (80 tys. zł)

1.6  Budowa oświetlenia ul. Tęczo-
wej (107 tys. zł)

1.7  Budowa oświetlenia ul. Niebie-
skiej (94 tys. zł)

1.8  Budowa oświetlenia ul. Koloro-
wej (115 tys. zł)

1.9  Budowa oświetlenia ul. Oliwko-
wej/Srebrnej (87 tys. zł)

1.10  Budowa oświetlenia ul. Złotej 
(72 tys. zł)

1.11  Budowa pomnika marszałka 
Józefa Piłsudskiego (150 
tys. zł)

1.12  Budowa oświetlenia ul. Fiole-
towej i Karminowej (130 tys. zł)

1.13  Oświetlenie ul. Seledynowej 
(98 tys. zł)

1.14  Minisiłownia pod chmurką - 
okolice Waryńskiego, Wazów, 
Podgórna, Szafrana (76 tys. zł)

1.15  Remont chodnika – ul. Brani-
borska (76 tys. zł)

1.16  Rewitalizacja dawnego cmen-
tarza żydowskiego (70 tys. z)ł

1.17  Budowa oświetlenia wzdłuż 
chodnika przy Społecznej 
Szkole Podstawowej nr 1, ul. 
Władysława IV 1 do ul. Pod-
górnej 67 (56 tys. zł)

1.18  Dolina Zielona - naprawa 
chodnika (50 tys. zł)

1.19  Budowa lub przebudowa 
istniejącego placu zabaw w 
parku przy ul. Gen. Sowiń-
skiego (150 tys. zł)

1.20  Akcenty związane z tradycja-
mi winiarskimi - główne ulice 
miasta (50 tys. zł)

1.21  Ul. Botaniczna - remont 
latarni (20 tys. zł)

1.22  Ul. Lechitów – Grzegorza – 
Chochlika - budowa łącznika 
(100 tys. zł)

1.23  Żłobek Miejski nr 7 „Stumi-
lowy Las” - budowa placu 
zabaw (95 tys. zł)

1.24  Wymienialnia książek – 2 szt., 
Wojewódzka i Miejska Biblio-
teka im. Norwida – (5 tys. zł)

1.25  Remont chodnika, ul. Wazów 
20-22 (15 tys. zł)

1.26  Plac zabaw na os. Koloro-
wym (130 tys. zł)

1.27  Ul. Studzianki 8 – zwięk-
szenie bezpieczeństwa przy 

placu zabaw przy przedszko-
lu nr 20 - wyrównanie terenu, 
zasianie trawy (10 tys. zł)

1.28  Ul. Kożuchowska 8a i b – prze-
łożenie chodnika (50 tys. zł)

1.29  Park Św. Trójcy – siłownia 
zewnętrzna (100 tys. zł)

1.30  Dostosowanie boiska przy 
ZSPiKZ, ul. Botaniczna, do 
wymogów futbolu amerykań-
skiego (150 tys. zł)

1.31  Ul. Sowińskiego, działka nr 
67/1, obręb 31 - remont chod-
nika (120 tys. zł)

1.32  Modernizacja placu zabaw – 
Miejskie Przedszkole nr 34, 
ul. Boh. Westerplatte 11a (110 
tys. zł)

1.33  Budowa oświetlenia ul. Pino-
kia (94 tys. zł)

1.34  Plac zabaw na os. Jędrzychów 
– ul. Rezedowa (150 tys. zł)

1.35  Miejskie Przedszkole nr 24, 
os. Pomorskie 28 – wymiana 
ogrodzenia (120 tys. zł)

1.36  Ul. Jemiołowa – budowa od-
cinka oświetlenia (38 tys. zł)

1.37  Działka nr 199/2, droga do-
jazdowa od ul. Piastowskiej 
do garaży – wykonanie 
oświetlenia (42 tys. zł)

1.38  Ul. Wypoczynek 11-16 - bu-
dowa parkingu (100 tys. zł)

1.39  Ul. Olchowa – budowa oświe-
tlenia (75 tys. zł)

1.40  Ul. Nowojędrzychowska – 
poprawa bezpieczeństwa, 
wyniesienie przejść dla 
pieszych przy przychodni i ul. 
Diamentowej oraz wymiana 
wiaty MZK przy markecie (30 
tys. zł)

1.41  Os. Pomorskie 13, ZE nr 
3 – remont sali gimnastycznej 
(150 tys. zł)

1.42  Częściowa hydroizolacja, 
termoizolacja, odwodnienie 
liniowe przyziemia oraz uzu-
pełnienie elewacji budynku 
szkoły – ZE nr 3, os. Pomor-
skie (50 tys. zł)

1.43  Ul. Piękna/ul. Łokietka - re-
mont łącznika (130 tys. zł)

1.44  Od ul. Strzeleckiej do ul. 
Kożuchowskiej – budowa 
chodnika wraz z obniżeniem 
krawężników przy przejściach 
dla pieszych oraz uzupełnie-
nie oświetlenia (60 tys. zł)

1.45  Ul. Lipowa – budowa placu 
zabaw (122 tys. zł)

1.46  Remont i wyposażenie 
pomieszczeń dla Fundacji 
Innowacyjny Klub Rodzica – 
ul. Jaskółcza 15 (120 tys. zł)

1.47  Umieszczenie instalacji wspo-
magającej osoby bezdomne 
(20 tys. zł)

1.48  Wymiana nawierzchni drogi 
przy budynku na ul. Miłej 1-3, 
wraz z wykonaniem chodnika 
dla pieszych oraz oświetlenia 
tej drogi (100 tys. zł)

1.49  Spowalniacze ruchu na ul. 
Nowej, instalacja właściwego 
lustra na skrzyżowaniu ul. 
Orkana - ul. Nowa (20 tys. zł)

1.50  10 przejść dla pieszych - lam-
py oświetlające przejścia dla 
pieszych (150 tys. zł)

1.51  Działka nr 123/69, ob. 26, 
ul. Zawadzkiego „Zośki” – 
zagospodarowanie terenu 
na skarpie z wykonaniem 
odwodnienia (130 tys. zł)

1.52  Od ul. Zawadzkiego „Zośki” 
nr 34-36-38 do ul. Św. Cyryla 
i Metodego, działka 58 – re-
mont ciągu pieszego, wymia-
na nawierzchni chodnika na 
kostkę betonową (50 tys. zł)

1.53  Ul. Anieli Krzywoń, działka 
36 - remont ciągu pieszego, 
wymiana nawierzchni chodni-
ka po obu stronach ulicy (100 
tys. zł)

1.54  Ul. Godlewskiego do budynku 
ul. Zachodnia 49-59 – remont 
ciągu pieszego, wymiana na-
wierzchni chodnika na kostkę 
betonową (40 tys. zł)

1.55  Ul. Waszczyka – zagospo-
darowanie działki nr 302/16, 
plac zabaw, infrastruktura 
rekreacyjna (135 tys. zł)

1.56  Ul. Waszczyka - zagospoda-
rowanie części terenu obok 
stawu (120 tys. zł)

1.57  Ul. Prosta – budowa wiat 
autobusowych (25 tys. zł)

1.58  Ul. Świerkowa – remont 
chodnika (122 tys. zł)

1.59  Chynów, os. Kolorowe - bu-
dowa skweru rekreacyjnego 
(68 tys. zł)

1.60  Ul. Goździkowa – remont 
ulicy (100 tys. zł)

1.61  Ul. Św. Cyryla i Metodego, 
działka nr 38/2 – budowa 
placu zabaw w sąsiedztwie 
boiska pod Hubą (88 tys. zł)

1.62  Ul. Ptasia 2a i 2b – remont 
schodów (15 tys. zł)

1.63  Cmentarz, ul. Wrocławska, 
stara część - zagospodarowa-
nie i pielęgnacja terenu, gdzie 
zos tały przeniesione groby osób 
ekshumowanych (80 tys. zł)

1.64  Os. Braniborskie – rejon ul. 
Władysława IV i ul. Niecałej, 
działki nr 344, 351/6 (150 
tys. zł)

1.65  Licea ogólnokształcące – labo-
ratoria językowe (150 tys. zł)

1.66  Szkoła Podstawowa nr 10 i 
Gimnazjum nr 4, ul. Wyspiań-
skiego 21-23 – modernizacja 
parku i chodników (150 tys. zł)

1.67  Ul. Bolka i Lolka – budowa 
chodnika (50 tys. zł)

1.68  Ul. Sulechowska 13 – moder-
nizacja przejścia dla pieszych 
(150 tys. zł)

1.69  Ul. Ogrodowa/Sikorskiego - 
rewitalizacja podwórza (150 
tys. zł)

1.70  Modernizacja oświetlenia w 
hali Centrum Rekreacyjno-
-Sportowego (150 tys. zł)

1.71  Ul. Wyspiańskiego - rozbu-
dowa placu zabaw wraz z 
oświetleniem (150 tys. zł)

1.72  Trasa Północna - dodatkowe 
ekrany dźwiękochłonne (45 
tys. zł)

1.73  Ul. Krasickiego – przysto-
sowanie budynku, wejścia 
głównego, Społecznego 
Ogniska Artystycznego do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych (30 tys. zł)

1.74  Dzika Ochla – montaż ławek i 
śmietników, dalszy etap zada-
nia (40 tys. zł)

1.75  Działki nr 10/36 i 10/27 przy 
ul. Spawaczy, wzdłuż ekranu 
dźwiękochłonnego wykona nie 
placu postojowego (24 tys. zł)

1.76  Żłobek Miejski nr 1, ul. Wan-
dy 29 – teren rekreacyjno-
-edukacyjny (30 tys. zł)

1.77  Rodzinny Ogród Działkowy 
„Wypoczynek” – budowa 
parkingu (40 tys. zł)

1.78  Wyłożenie kostką polbrukową 
alejek cmentarnych na sta-
rym cmentarzu, kwatera nr 2 
(35 tys. zł)

1.79  Os. Leśne - zagospodarowa-
nie terenu na cele rekreacyj-
ne z elementami placu zabaw 
(150 tys. zł)

1.80  Ul. Moniuszki, wjazd na dział-
kę 160/6 160/7 (140 tys. zł)

1.81  Rozbudowa oświetlenia ulicz-
nego przy ul. Krętej (60 tys. zł)

1.82  Progi zwalniające na jezd-
niach przy przejściach dla 
pieszych – ul. Agrestowa, ul. 
Prosta (40 tys. zł)

1.83  Stadion żużlowy – wymiana 
drewnianej bandy stałej (150 
tys. zł)

1.84  Recykling dla zwierząt - za-
kup urządzenia, które za 
wrzuconą puszkę, butelkę z 
tworzywa sztucznego wydaje 
porcję wody i jedzenia dla 
zwierząt (60 tys. zł)

1.85  Zespół Edukacyjny nr 1, ul. 
Truskawkowa 12 – adaptacja 
pomieszczeń na świetlicę 
szkolną i gabinet pielęgniar-
ski (150 tys. zł)

1.86  Boisko TKKF Chynowianka, 
ul. Krępowska – siłownia 
zewnętrzna (100 tys. zł)

1.87  Ul. Porzeczkowa 34 - rewi-
talizacja placu zabaw przy 
Miejskim Przedszkolu nr 22 
„Kraina Ekoludków” (120 tys. 
zł)

1.88  Oświetlenie i częściowe utwar-
dzenie tras pieszych w Parku 
Braniborskim (150 tys. zł)

1.89  Ul. Francuska 10 - wiata z 
miejscami postojowymi dla 
rowerów i hulajnóg na terenie 
SP nr 18 (80 tys. zł)

1.90  Montaż stojaków rowerowych w 
centrum miasta i pod szkołami - 
200-250 stojaków (150 tys. zł)

1.91  Spowolnienie ruchu drogowe-
go na ul. Fabrycznej, między 
Ogrodową i Długą (10 tys. zł)

1.92  Ul. Wazów – spowolnienie 
ruchu (10 tys. zł)

1.93  Poprawa komunikacji na 
os. Piastowskim - łącznik 
pomiędzy ul. Św. Cyryla i 
Metodego a blokami nr 2-16 
przy ul. Zawadzkiego „Zośki” 
(100 tys. zł)

1.94  Uporządkowanie – powięk-
szenie parkingu przy cmen-
tarzu przy ul. Kąpielowej (40 
tys. zł)

1.95  Budowa placu zabaw przy 
Miejskim Przedszkolu nr 7 im. 
Jana Brzechwy, ul. Moniuszki 
33 (120 tys. zł)

1.96  Plac zabaw dla dzieci, ul. 
Kąpielowa, za parkingiem 
przy cmentarzu (25 tys. zł)

1.97  Modernizacja chodnika i 
schodów, dojazd, wspólnota 
mieszkaniowa ul. A. Krzywoń 
19-21-23 (35 tys. zł)

1.98  Plac zabaw dla dzieci star-
szych w Miejskim Przedszko-
lu nr 17 „Chatka Puchatka” 
przy ul. Pieniężnego 22 (120 
tys. zł)

1.99  Budowa siłowni zewnętrznej 
na Wzgórzu Piastowskim - 
błonia przy amfiteatrze (60 
tys. zł)

1.100  Budowa chodnika na odcinku 
al. Zjednoczenia do bloków 
mieszkalnych nr 15, 17, 19, 
21 ul. Objazdowej (22 tys. zł)

1.101  Budowa chodnika od ul. 
Strzeleckiej w kierunku mar-
ketu „Biedronka” (60 tys. zł)

1.102  Remont chodników na ul. 
Hawryłowicza, na os. Sło-
wackiego (100 tys. zł)

1.103  Kompleksowa modernizacja 
i rozbudowa placu zabaw na 
terenie Miejskiego Przed-
szkola nr 30 „Lokomotywa” 
przy ul. Tuwima (150 tys. zł)

1.104  Parking przed budynkiem 
wspólnoty mieszk. przy ul. 
Krasickiego 10 (50 tys. zł)

1.105  Wymiana nawierzchni pasa 
pieszo-drogowego, dz. nr 
235, przy ul. Polnej - ułożenie 
kostki brukowej (150 tys. zł)

1.106  Budowa oświetlenia na 
parkingu przy ul. Waszczyka 
3-5-7 (74 tys. zł)

1.107  Budowa wieży dla jerzyków/
jaskółek przy budynkach 
ul. Łukasiewicza 13ABCD, 
15ABCD, 17ABCD (17 tys. zł)

 ZADANIA MAŁE 
(do 150 tys. zł)

- Moje hasło to: „Tancbuda, my wierzymy w cuda” - uśmiecha się Filip Czeszyk. Powstanie Centrum Działań Kreatyw-
nych Tancbuda, w lokalu przy ul. Okulickiego 41, to propozycja Stowarzyszenia Spokotaniec. - Pomysł utworzenia 
miejsca narodził się już dawno, w związku z pracą grupy tanecznej Spoko. W ubiegłym roku obchodziliśmy 20-le-
cie istnienia, więc działalność, która by się w Tancbudzie odbywała, z pewnością nie byłaby przypadkowa. Dajemy 
gwarancję na dobrą pracę z młodzieżą i dorosłymi. Na 430 mkw., w Tancbudzie, mogłyby powstać trzy sale. Dwie 
taneczne i pomieszczenie do crossfitu oraz zaplecze gospodarczo-sanitarne. Fot. Krzysztof Grabowski

Pomnik, chodnik czy plac zabaw? Ty decydujesz!
Gdyby wszystkie tegoroczne marzenia zielonogórzan miały się ziścić, pula budżetu obywatelskiego musiałaby mieć ponad 70 milionów złotych! W puli jest jednak 6 milionów i spośród ponad dwustu propozycji trzeba wybrać te, które są najpilniejsze, najważniejsze, 
najciekawsze... Zatem, głosujemy! Mamy czas do 30 stycznia. Uwaga! Wybieramy jedną propozycję z tzw. dużych zadań i maksymalnie pięć z małych zadań. Głosować mogą pełnoletni mieszkańcy całej Zielonej Góry, także ci świeżo upieczeni, z terenu dawnej gminy.

Przypomnijmy, pod koniec 
roku do urzędu wpłynęły 273 
wnioski od mieszkańców. 
Wśród propozycji przeważały, 
tradycyjnie, remonty i budo-
wa dróg, chodników, zamon-
towanie oświetlenia. – Ale 
coraz większą wagę przywią-
zujemy do estetyki naszego 

miasta, stąd coraz więcej po-
mysłów na upiększanie osie-
dli, ulic, zagospodarowanie 
terenów zielonych – wyliczał 
w środę, na konferencji, pre-
zydent Janusz Kubicki. 

– Dbamy też o interesy 
najmłodszych mieszkańców, 
zabiegamy o place zabaw, bo-

iska, jest propozycja budowy 
krytego lodowiska i ciekawa 
inicjatywa stworzenia Tan-
cbudy w lokalu po dawnej ka-
wiarni. Ilu mieszkańców, tyle 
marzeń. Teraz czas pomóc w 
ich realizacji. Nic prostszego! 
Wystarczy zagłosować! Wie-
rzę, że zielonogórzanie podej-

mą słuszne decyzje – zachęca 
prezydent.

Do etapu głosowania za-
kwalifikowano 218 wniosków 
(130 tzw. zadań małych i 88 
tzw. zadań dużych).

Podajemy listę wszystkich 
zadań, w nawiasie szacowany 
koszt.
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nych Tancbuda, w lokalu przy ul. Okulickiego 41, to propozycja Stowarzyszenia Spokotaniec. - Pomysł utworzenia 
miejsca narodził się już dawno, w związku z pracą grupy tanecznej Spoko. W ubiegłym roku obchodziliśmy 20-le-
cie istnienia, więc działalność, która by się w Tancbudzie odbywała, z pewnością nie byłaby przypadkowa. Dajemy 
gwarancję na dobrą pracę z młodzieżą i dorosłymi. Na 430 mkw., w Tancbudzie, mogłyby powstać trzy sale. Dwie 
taneczne i pomieszczenie do crossfitu oraz zaplecze gospodarczo-sanitarne. Fot. Krzysztof Grabowski

1.108  Budowa placu zabaw i ścież-
ki zdrowia na os. przy ul. 
Łukasiewicza, działka 219/10, 
obręb 40 (142 tys. zł)

1.109  Zagospodarowanie zieleni 
przy os. Uczonych, działka 
246/40, obręb 39 (80 tys. zł)

1.110  Wymiana posadzki ciągu pie-
szego na działce 59/25, obręb 
16, ul. Dolna (10 tys. zł)

1.111  Budowa chodnika przy 
ścianie szczytowej budynku, 
ul. Dolna 20-22 (20 tys. zł)

1.112  Budowa oświetlenia terenu 
przy budynku, ul. Dolna 20-
22 (50 tys. zł)

1.113  Wymiana posadzki ciągu 
pieszego na działce 48/26, 
obręb 18, przy ul. Akacjowej 
(47 tys. zł)

1.114  Rekultywacja terenów zielo-
nych oraz zagospodarowanie 
działki 232/3, obręb 17, przy 
ul. Podgórnej 39-41 (50 tys. zł)

1.115  Rekultywacja terenów zie-
lonych oraz zagospodaro-
wanie działki 127/5, obręb 16, 
przy ul. Konicza 20 (35 tys. zł)

1.116  Rekultywacja terenów zie-
lonych oraz zagospodaro-
wanie działki 123/1, obręb 16, 
przy ul. Konicza 20 (60 tys. zł)

1.117  Odtworzenie schodów z 
poręczą koło kawiarni Rok-

sana przy ul Wyszyńskiego 
(30 tys. zł)

1.118  Wykonanie oświetlenia na 
działce nr 199/2, obręb 27, 
droga dojazdowa od ul. 
Piastowskiej do garaży przy 
budynku ul. Krasickiego 17-
23 (100 tys. zł)

1.119  Wykonanie terenu sportowo-
-rekreacyjnego przy budynku 
Zespołu Szkół Ekologicz-
nych, ul. Francuska 25 a 
(150 tys. zł)

1.120  Park rekreacyjny – siłownia 
na świeżym powietrzu, 
Zespół Szkół Ekologicznych 
(76 tys. zł)

1.121  Siłownia plenerowa na os. 
Malarzy (41 tys. zł)

1.122  Profesjonalna siłownia 
zewnętrzna, os. Pomorskie 
– teren obok skateparku, po-
łożony równolegle do Szosy 
Kisielińskiej (93 tys. zł)

1.123  Postawienie wiaty autobu-
sowej przy ul. Zdrojowej (15 
tys. zł)

1.124  Budowa nowych miejsc par-
kingowych wzdłuż ul. Armii 
Krajowej oraz oznakowanie 
poziome istniejących miejsc 
parkingowych (40 tys. zł)

1.125  Budowa progów zwalnia-
jących, os. Słoneczne, ul. 
Studzianki – dz. nr 171/3 i 
177/14 (10 tys. zł)

1.126  Budowa  oświetlenia 
zewnętrznego na terenie 
rekreacyjnym, ul. Okulickie-
go – Studzianki – Szarych 
Szeregów – Armii Krajowej 
(60 tys. zł)

1.127  Rozbudowa parkingu dla aut 
osobowych – ul. Staszica 
29, 31, 33 (50 tys. zł)

1.128  Wykonanie natrysku poliu-
retanowego na nawierzchni 
boiska do koszykówki przy 
Szkole Podstawowej nr 11 
(150 tys. zł)

1.129  Miejsca parkingowe przy 
placu zabaw oraz boisku 
piłkarskim na Chynowie, ul. 
Złota przy ul. Krępowskiej 
(145 tys. zł)

1.130  Remont schodów terenowych 
przy ul. Osiedlowej (30 tys. zł)

2.1  Modernizacja oraz rozbudowa 
miejsc parkingowych przy ul. 
Św. Cyryla i Metodego oraz ul. 
Zawadzkiego (400 tys. zł)

2.2  Miejsca parkingowe przy ul. 
Ptasiej (350 tys. zł)

2.3  Modernizacja wysłużonych 
chodników przy ul. Ptasiej 
(400 tys. zł)

2.4  Budowa parkingu przy SP 18, 
ul. Francuska (300 tys. zł)

2.5  Ul. Oliwkowa – budowa oświe-
tlenia i poszerzenie ulicy (210 
tys. zł)

2.6  Ul. Srebrna - od Krępowskiej 
do Oliwkowej – położenie 
kostki brukowej (1,12 mln zł)

2.7  Ul. Tęczowa – utwardzenie ulicy 
kostką brukową (1,95 mln zł)

2.8  Budowa miejsc parkingowych 
na ul. Ptasiej, na wysokości 
budynków od 34 do 40

2.9  Oczyszczenie skarpy nad 
Wagmostawem (260 tys. zł)

2.10  Przebudowa ul. Tęczowej - 
ścieżka rowerowa, chodnik, 
oświetlenie (1,95 mln zł)

2.11  Park rekreacji, zabaw i spor-
tu, teren pomiędzy ul. Fran-
cuską a ul. Braci Gierymskich 
(400 tys. zł)

2.12  Parking dla mieszkańców 
(rozbudowa istniejącego 
lub wybudowanie nowego), 
skrzyżowanie ul. Sucharskie-
go i Okulickiego (200 tys. zł)

2.13  Wybudowanie drogi dojazdo-
wej oraz parkingu przy bra-
mie starej części cmentarza 
(700 tys. zł)

2.14  „Glinianki” – zagospodarowa-
nie terenu wokół w płd. części 
terenu (300 tys. zł)

2.15  Raculka – modernizacja na-
wierzchni jezdni i chodników 
głównych ulic (1 mln zł)

2.16  Kładka zamiast przejścia dla 
pieszych - przez Trasę Pół-
nocną, między os. Przylesie i 
os. Zastalowskim (2,5 mln zł)

2.17  Ul. Zbożowa - budowa chod-
nika (230 tys. zł)

2.18  Os. Bajkowe - poprawa nawie-
rzchni głównych dróg (3 mln zł)

2.19  Ul. Rzeźniczaka/Batorego, 
przebudowa skrzyżowania 
(2,1 mln zł)

2.20  Ul. Ludowa – wykonanie 
oświetlenia oraz dojazdu do 
posesji nr 15 (310 tys. zł)

2.21  Żłobek Miejski nr 4, ul. 
Wiśniowa – remont tarasów 
spacerowych i komunikacyj-
nych, dolnego i górnego, w 
budynku (230 tys. zł)

2.22  Ul. Przyleśna, remont chod-
nika, budowa niedużego 
chodnika przy pętli autobusu 
nr 11 (300 tys. zł)

2.23  Ul. Chopina, Gimnazjum nr 
6 – Wrotkarnia Roller GIM6 
Arena (500 tys. zł)

2.24  Ul. Lwowska 1-11 - moderni-
zacja terenu (500 tys. zł)

2.25  Skrzyżowanie ul. Zagłoby i ul. 
Szwajcarskiej (220 tys. zł)

2.26  Ul. Nowojędrzychowska – 
wykonanie chodnika, ścieżki 
rowerowej i przejścia dla 
pieszych (400 tys. zł)

2.27  Ul. Klementowskich - moder-
nizacja ulicy w obrębie bloku 
8 (350 tys. zł)

2.28  Ul. Wyspiańskiego – rozbu-
dowa placu zabaw za budyn-
kami 38-40 i 42-44 wraz z 
oświetleniem (150 tys. zł)

2.29  Ul. Energetyków 24-26 i 28-
32, budowa drogi – dojazdu 
(310 tys. zł)

2.30  Ul. Orkana – budowa ciągu 
pieszo-jezdnego (550 tys. zł)

2.31  Budowa kładki dla pieszych 
nad Trasą Północną (2 mln zł)

2.32  Działka nr 28/2, 45, 38/14, 
31/1 ob. 26 – dokończenie 
remontu ciągu pieszego w 
kier. amfiteatru – wymiana 
nawierzchni chodnika na 
kostkę betonową (220 tys. zł)

2.33  Ul. Władysława IV – budowa 
boiska (350 tys. zł)

2.34  Ul. Chmielna – boisko/plac 
zabaw (600 tys. zł)

2.35  Ul. Sobkowiaka, budowa 
drogi utwardzonej na os. 
Przylesie (517 tys. zł)

2.36  Zielonogórskie licea ogól-
nokształcące – laboratoria 
chemiczne (600 tys. zł)

2.37  III LO – rozbudowa sali gim-
nastycznej (2 mln zł)

2.38  Ochrona i zaprezentowanie 
unikalnego w Polsce miejsca 
w którym znajduje się siedli-
sko naturalnie rozmnażają-
cych się kasztanów jadalnych 
(300 tys. zł)

2.39  MOSIR, ul. Sulechowska – 
remont boiska piłkarskiego 
tzw. „Górki” (3 mln zł)

2.40  Ul. Długa 13 - Niewidomi są 
wśród nas i razem z nami 
- przystosowanie budynku 
Zielonogórskiego Centrum 
Pomocy Rodzinie (250 tys. zł)

2.41  Ul. Kupiecka 39, 39a, 41a, 
49a i 49b – zagospodarowa-
nie terenu (500 tys. zł)

2.42  SP 11, pokrycie bieżni 
sztuczną nawierzchnią poliu-
retanową (500 tys. zł)

2.43  Ul. Botaniczna, Zespół Szkół 
i Placówek Kształcenia 
Zawodowego – zagospodaro-
wanie terenu (350 tys. zł)

2.44  Tancbuda, centrum działań 
kreatywnych – remont budynku 
przy Okulickiego 41 (1,6 mln zł)

2.45  SP 17 – budowa boiska (325 
tys. zł)

2.46  Ul. Kossaka, działka nr 3/50 
- budowa drogi dojazdowej i 
parkingu (240 tys. zł)

2.47  SP 1, ul.Wyszyńskiego 17 – 
remont odtworzeniowy boiska 
do koszykówki (325 tys. zł)

2.48  Ul. Jasna (teren obok Radia 
Zachód) – budowa boiska do 
gry w piłkę nożną i koszyków-
kę (325 tys. zł)

2.49  Zespół Edukacyjny nr 1, ul. Tru-
skawkowa 12 - budowa boiska 
wielofunkcyjnego (325 tys. zł)

2.50  Budowa ciągu pieszego – 
chodnika na ul. Źródlanej 
wraz z oświetleniem, od ul. 
Batorego do ul. Ludowej 
(1,65 mln zł)

2.51  Ul. Amelii – utwardzenie lub 
poprawa jakości drogi (1,23 
mln zł)

2.52  Szkoła Podstawowa 14, ul. 
Jaskółcza 66 – modernizacja 
toalet szkolnych (295 tys. zł)

2.53  Ul. Ceramiczna do ul. Łużyc-
kiej – utwardzenie drogi (750 
tys. zł)

2.54  Ul. Kossaka, od ul. Malczew-
skiego do końca budynków 
– remont nawierzchni, nowe 
oznakowanie, nowa organi-
zacja ruchu (250 tys. zł)

2.55  Ul. Kąpielowa/Diamentowa, 
po śladzie kolejki szprotaw-
skiej, wykonanie chodnika i 
ścieżki rowerowej z oświetle-
niem (360 tys. zł)

2.56  Remont pokrycia wraz z 
termomodernizacją dachu 
budynku (segment A i B) 
Gimnazjum nr 7, ul. Zachod-
nia 63 (320 tys. zł)

2.57  Zakup pieca krematoryjnego 
dla cmentarza komunalnego 
przy ul. Wrocławskiej (700 
tys. zł)

2.58  Utwardzenie pozostałej czę-
ści ul. Urszuli (345 tys. zł)

2.59  Remont odtworzeniowy 
boiska sportowego dla 
mieszkańców śródmieścia i 
uczniów ZSE, na terenie Ze-
społu Szkół Ekonomicznych 
przy ul. Długiej 5 (325 tys. zł)

2.60  Modernizacja parkingu 
przy Palmiarni, położonego 
pomiędzy ul. Zarugiewicza, 
Piaskową i Ceglaną, działki 
nr 132/12, 132/17, 129/6, 
129/7 (800 tys. zł)

2.61  Wymiana chodników i na-
wierzchni ulic Jędrzychów I, 
os. Na Skarpie (620 tys. zł)

2.62  Cząstkowy remont jedno-
stronnego chodnika z płyt 
betonowych biegnącego 
wzdłuż ul. Rumakowej w 
Raculce (160 tys. zł)

2.63  Remont dróg os. Bajkowego 
(3 mln zł)

2.64  Budowa krytego, całoroczne-
go lodowiska koło Centrum 
Rekreacyjno-Sportowego (2 
mln zł)

2.65  Zagospodarowanie terenu 
wokół stawów przy osiedlu na 
ul. Waszczyka (1,58 mln zł)

2.66  Budowa drogi dojazdowej z 
oświetleniem i chodnikiem 
do budynków przy ul. Łuka-
siewicza 13ABCD, 15ABCD, 
17ABCD (1,2 mln zł)

2.67  Poszerzenie i budowa miejsc 
postojowych wzdłuż ul. Dol-
nej (470 tys. zł)

2.68  Remont nawierzchni ciągu ul. 
Ludowej (230 tys. zł)

2.69  Remont podestu i zagospo-
darowanie działki od frontu 
budynku przy ul. Konicza 
14 – działka 127/8, obręb 16 
(160 tys. zł)

2.70  Utwardzenie drogi dojazdo-
wej do nieruchomości przy ul. 
Jasińskiego 8 oraz budowa 

miejsc parkingowych (450 
tys. zł)

2.71  Utwardzenie drogi dojazdo-
wej do nieruchomości przy 
ul. Sikorskiego 52 i 56 (200 
tys. zł)

2.72  Budowa bieżni czterotorowej - 
boisko Szkoły Podstawowej nr 
18, ul. Francuska 10 (550 tys. zł)

2.73  Sygnalizatory czasowe zmia-
ny świateł, wszystkie miejskie 
skrzyżowania i przejścia dla 
pieszych (250 tys. zł)

2.74  Przystosowanie obiektu i 
zagospodarowanie terenu 
przy al. Słowackiego 12 w 
celu utworzenia „Centrum 
Rozwoju” służącego wspiera-
niu dorosłych mieszkańców 
(400 tys. zł)

2.75  Rozbudowa parkingu dla 
mieszkańców ul. Podgórnej 
51-65, 67-73, 75-81, 83-89, 
91-97; budowa parkingu dla 
samochodów przy ul. Pod-
górnej dla mieszkańców ul. 
Władysława IV i ul. Podgórnej 
(400 tys. zł)

2.76  Rekultywacja i wykonanie 
nawierzchni asfaltowej dróg 
oraz oświetlenia ul. Krętej i 
ul. Węglowej w obrębie dzia-
łek ROD„ Przewodnik” (1,27 
mln zł)

2.77  Rozbudowa Zespołu Szkół 
Elektronicznych i Samocho-
dowych - nadbudowa parteru 
- przy ul. Staszica 2 (650 
tys. zł)

2.78  Dokończenie inwestycji od ul. 
Karłowicza do ul. Lechitów 
(450 tys. zł)

2.79  Kompleksowy remont ul. 
Budziszyńskiej (2,45 mln zł)

2.80  Budowa drogi osiedlowej, ul. 
Orkana (550 tys. zł)

2.81  Wykonanie oświetlenia wokół 
zalewu Dzika Ochla (200 
tys. zł)

2.82  Budowa boiska do koszyków-
ki przy boisku Chynowianka 
(325 tys. zł)

2.83  Rozbudowa Ośrodka Inter-
wencji Kryzysowej - Piasko-
wa 9e (400 tys. zł)

2.84  Sport i wypoczynek na 
terenach Zespołu Szkół i 
Placówek Kształcenia Zawo-
dowego - ul. Botaniczna (350 
tys. zł)

2.85  Budowa odcinka ulicy - ul. 
Złota, od ul. Krępowskiej do 
ul. Oliwkowej (1,24 mln zł)

2.86  Budowa boiska w ZE nr 2 
(325 tys. zł)

2.87  Rozszerzenie ekspozycji w 
Parku Kolei Szprotawskiej 
(330 tys. zł)

2.88  Budowa drogi dojazdowej do 
ul. Figowej i Bananowej (350 
tys. zł)

Pomnik, chodnik czy plac zabaw? Ty decydujesz!
Gdyby wszystkie tegoroczne marzenia zielonogórzan miały się ziścić, pula budżetu obywatelskiego musiałaby mieć ponad 70 milionów złotych! W puli jest jednak 6 milionów i spośród ponad dwustu propozycji trzeba wybrać te, które są najpilniejsze, najważniejsze, 
najciekawsze... Zatem, głosujemy! Mamy czas do 30 stycznia. Uwaga! Wybieramy jedną propozycję z tzw. dużych zadań i maksymalnie pięć z małych zadań. Głosować mogą pełnoletni mieszkańcy całej Zielonej Góry, także ci świeżo upieczeni, z terenu dawnej gminy.

GŁOSUJEMY DO 30 STYCZNIA
Zadania, które publikujemy, znajdują się na 

specjalnej karcie – ankiecie do głosowania. 
Gdzie można ją znaleźć? Wystarczy wejść na 
stronę urzędu miasta: www.zielona-gora.pl i 
odnaleźć zakładkę Budżet Obywatelski 2015. 
Znajdują się tam pliki z kartami do głosowa-
nia (jedna na małe zadania, druga na duże 
inwestycje). Karty można od razu wypełnić i 
odesłać na adres: budzet2015@um.zielona-
gora.pl. Można je też wydrukować, wypełnić i 

złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, w urzę-
dzie miasta ul. Podgórna 22 oraz w Biurze 
Analiz i Rozwoju przy al. Niepodległości 13. I 
wreszcie można pobrać karty w BOI i BAiR, 
wypełnić i złożyć.

JAK GŁOSUJEMY?
Spośród 130 propozycji zadań do 150 tys. 

zł, wybieramy maksymalnie pięć, stawiając 
krzyżyk obok zadania w rubryce „głosuję”. 
Spośród 88 propozycji zadań powyżej 150 tys. 

zł, wybieramy jedno zadanie, stawiając krzy-
żyk obok niego w rubryce „głosuję.

Ważne! Na karcie do głosowania podajemy 
imię i nazwisko, PESEL oraz adres. Bez tych 
danych oddany głos będzie nieważny. Głoso-
wać mogą tylko pełnoletni mieszkańcy Zie-
lonej Góry (także świeżo upieczeni, z terenu 
dawnej gminy Zielona Góra). Każdy może to 
zrobić jedynie raz.Do budżetu zostaną wpisa-
ne zadania, które otrzymają najwięcej punktów 
i w sumie nie przekroczą puli 6 mln zł. (dsp)

 ZADANIA DUŻE 
(powyżej 150 tys. zł)
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Masz sprawę, tu ci pomogą
- W budynku, przy Dąbrowskiego, nadal obsługujemy mieszkańców. Jak dawniej! – zapewnia Urszula Zamiatała, kierowniczka 
biura dzielnicy Nowe Miasto.

Ze ścian zewnętrznych 
zniknęły tablice urzędu gmi-
ny. Ich miejsce zajęły tablice 
urzędu miasta. Wewnątrz 
zmian prawie nie widać. Co 
prawda, na drzwiach gabi-
netów nie ma już gminnych 
tablic identyfikacyjnych, z 
głównego korytarza zdjęto 
dyplomy uznania i listy dzięk-
czynne, jakie przez wiele lat 
swojej pracy otrzymywał wójt 
Mariusz Zalewski, ale zacho-
wano niewielkie tabliczki z 
numerem pokoju, imieniem i 
nazwiskiem pracownika oraz 
nazwą jednostki organizacyj-
nej urzędu gminy.

- Na razie wiszą. Zachowa-
liśmy dla wygody mieszkań-
ców, by nie mieli problemów 
z dotarciem do konkretnego 
urzędnika – informuje Urszu-
la Zamiatała, do 31 grudnia 
sekretarz gminy, teraz kierow-
niczka biura dzielnicy Nowe 
Miasto.

Każdy mieszkaniec gminy, 
jeśli przyjdzie ze swoją spra-
wą, będzie fachowo i rzetelnie 
obsłużony. - Kto ma sprawę, 
temu pomożemy - twierdzą 
pracownicy budynku przy ul. 
Dąbrowskiego, pytani, co się 
zmieniło w pracy urzędu po 1 
stycznia 2015 r.

Sprawdziliśmy. Rekonesans 
zaczęliśmy od najbardziej 
znanego punktu w byłym 
urzędzie gminy, czyli sekre-
tariatu wójta. W pokoju 207 
nadal urzęduje Mariola Róż-
bicka, za drzwiami tuż obok 
– Mariusz Zalewski, dziś peł-
nomocnik prezydenta.

- Kiedyś pracowałam z wój-
tem, teraz z pełnomocnikiem 
prezydenta ds. utworzenia 
dzielnicy Nowe Miasto. Uma-
wiam terminy spotkań, poma-
gam, jeśli ktoś nie wie, gdzie 
urzęduje ważny dla niego pra-
cownik urzędu. Jeszcze nie 
znam pełnego zakresu moich 
nowych obowiązków, ale po-
znam lada moment – tłuma-
czy nam M. Różbicka.

Tuż obok mieści się ga-
binet skarbniczki gminy. I 
choć Elżbieta Łuczak-Kumo-

rek już na emeryturze, przy 
drzwiach pokoju 204 wciąż 
wisi jej osobista tabliczka 
identyfikacyjna. Za to w po-
koju 203 nadal urzęduje była 
zastępczyni skarbniczki, 
Grażyna Kobus.

- Scalanie gminnego i miej-
skiego systemu informatycz-
nego potrwa do roku czasu. 
Dlatego kasa na pierwszym 
piętrze budynku, przy Dą-
browskiego, nadal będzie 
przyjmowała wpłaty, np. z 
tytułu podatków, ale tylko od 
mieszkańców byłej gminy – 
wyjaśnia G. Kobus. – Także 
przy Dąbrowskiego, ale tylko 
do 16 stycznia, pracować bę-
dzie kasa byłego gminnego 
ośrodka pomocy społecznej, 
dziś połączonego z miejskim. 
Od 16 stycznia podopieczni 
ośrodka będą kierowani na 
ulicę Długą 13, gdzie mieści 
się siedziba MOPS.

Jeśli już mowa o podatkach, 
nie mogliśmy nie odwiedzić 
pokoju nr 200, w którym pra-
cuje Olga Mała, Ewa Czarna 
i Stanisław Szczepaniak. To 
były gminny referat gospodar-
ki finansowej, dziś nazywany 
„Wymiarem podatkowym”.

- To tymczasowa nazwa, za-
nim poznamy właściwą – tłu-
maczy S. Szczepaniak, pracu-
jący tu w randze inspektora. 
Pytany o kłopotliwe obowiąz-
ki mieszkańców, wynikające 
z połączenia, zdecydowanie 
odpowiada: 

- Ze zmian w adresie za-
mieszkania nie będą wyni-
kać żadne dodatkowe obo-
wiązki sprawozdawcze, np. 
nie trzeba składać aktualiza-
cji deklaracji podatkowych 
z powodu nowych danych 
adresowych.

O braku dokuczliwych 
zmian zapewnia także Iwona 
Grabowska, obecnie z depar-
tamentu przedsiębiorczości i 
gospodarki komunalnej.

- Przy Dąbrowskiego, czyli u 
mnie, nadal można zarejestro-
wać działalność gospodarczą 
osoby fizycznej. Nadal można 
wyrejestrować starą działal-
ność, zawiesić lub poszerzyć 
jej zakres. Jedyna zmiana do-
tyczy mieszkańców „starej” 
Zielonej Góry. Teraz każdy 
zielonogórzanin może zareje-
strować swoją firmę także u 
mnie – tłumaczy I. Grabow-
ska.

Ta sama zasada dotyczy 
dowodów osobistych. W bu-
dynku byłego urzędu gminy, 
od 1 stycznia 2015 r. wnioski 
o wydanie nowych dowodów 
tożsamości mogą składać 
wszyscy mieszkańcy „dużej” 
Zielonej Góry.

- Trzeba tylko pamiętać o 
jednym. Dowód osobisty od-
bieramy tam, gdzie złożyliśmy 
wniosek – przypomina Kry-
styna Ryś z wydziału spraw 
obywatelskich.

Każdy zielonogórzanin 
może również skorzystać z 
tzw. biura podawczego byłego 
urzędu gminy. Żeby złożyć w 
urzędzie miasta jakąś dekla-
rację, skargę czy wniosek, nie 
trzeba jechać na ul. Podgór-
ną. Dla części mieszkańców 
znacznie bliżej będzie na ul. 
Dąbrowskiego.

- Powoli zmierzamy do 
utworzenia wspólnego reje-
stru pism przychodzących i 
wychodzących z budynków 
urzędu miasta – informuje nas 
U. Zamiatała.

Wędrując pustymi koryta-
rzami byłego urzędu gminy, 
dotarliśmy do bocznej czę-
ści budynku, gdzie urzęduje 
gminna straż.

- Już jesteśmy częścią straży 
miejskiej, ale zabiegamy, aby 
nadano nam status osobnego 
referatu, do obsługi dzielnicy 
Nowe Miasto – opowiada ko-
mendant Jarosław Biernacki.

Według niego, straż gminna 
wciąż wykonuje swoje regu-
laminowe obowiązki: przyj-
muje telefoniczne zgłoszenia, 
patroluje sołectwa. O każdym 
swym kroku informuje ko-
mendanta straży miejskiej.

- Nie zmieniamy numerów 
telefonów stacjonarnych. 
Dla wygody mieszkańców. 
Również strona internetowa 
gminy, z kompletem różnych 
przydatnych informacji, jesz-
cze przez jakiś czas będzie 
dostępna dla internautów. 
Każda zmiana będzie przebie-
gać ewolucyjnie, bez nagłych 
wstrząsów – żegna nas U. Za-
miatała. (pm)

Urząd gminy staje się urzędem miasta. W ruch idą śruby, wkrętaki, młotek. Potrzebna jest także drabina. Adam Rakowski i Roman Rybicki 
z Biura Obsługi Urzędu, nie muszą długo uzgadniać, co i jak robić. Znają się od lat. Rozumieją się bez słów. – Operacja wymiany tablic nie 
będzie trwać długo, góra 40 minut – zapewnia R. Rybicki.

- Nie zmieniamy numerów telefonów stacjonarnych, nadal działa 
strona internetowa gminy. Każda zmiana będzie przebiegać ewolu-
cyjnie, bez nagłych wstrząsów – tłumaczy Urszula Zamiatała, kie-
rowniczka biura dzielnicy Nowe Miasto.

- U mnie nadal można zarejestrować działalność gospodarczą oso-
by fizycznej, wyrejestrować starą działalność, zawiesić lub posze-
rzyć jej zakres – informuje Iwona Grabowska

W pokoju 207, dawnym sekretariacie wójta, nadal urzęduje Mariola 
Różbicka, za drzwiami obok – Mariusz Zalewski, dziś pełnomocnik 
prezydenta ds. utworzenia dzielnicy Nowe Miasto

- Jesteśmy już częścią straży miejskiej, ale zabiegamy, by nadano 
nam status osobnego referatu, do obsługi dzielnicy Nowe Miasto - 
mówi komendant Jarosław Biernacki Zdjęcia Krzysztof Grabowski
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PORADNIK 
MIESZKAŃCA 

- To jak w końcu ma 
wyglądać nowy adres? 
Gdzie wstawiać nazwę 
dawnej wsi, Przylep? 
Dołożyć ją do nazwy 
ulicy czy też dołożyć ją 
do nazwy Zielona Góra? 
– to cytat tylko z jednego 
telefonu. A takich roz-
mów odbywamy znacznie 
więcej. I wynika z nich, 
że nadal problem sprawia 
zapis nowego adresu.

Przypominamy zatem, 
jak wygląda teraz adres 
mieszkańca dawnej 
gminy. 

Posłużmy się starą, 
poczciwą kopertą.

Powstaje dzielnica Nowe Miasto
Sesja rady miasta bez radnych? To możliwe. I całkowicie legalne. Przynajmniej w Zielonej Górze, gdzie do 15 marca będzie 
rządzić dwóch panów: prezydent Janusz Kubicki i Adam Urbaniak. Dalej swoje funkcje pełnią sołtysi. A co z wójtem Mariuszem 
Zalewskim?

Adam Urbaniak głosuje 
za radnych

Pierwsza tegoroczna sesja 
trwała bardzo krótko. Adam 
Urbaniak bez problemu przyj-
mował uchwały przedstawia-
ne przez prezydenta.

- Witam na pierwszej sesji 
jednoosobowej rady miasta. 
To wyjątkowe wydarzenie w 
historii naszego miasta – za-
czął Adam Urbaniak, otwie-
rając w ubiegły piątek posie-
dzenie jednoosobowej rady 
miasta, z udziałem prezyden-
ta oraz byłego wójta Mariu-
sza Zalewskiego. Chociaż na 
nową funkcję A. Urbaniaka 
mówi się pełnomocnik rządu, 
to według ofi cjalnej nomen-
klatury jego funkcja brzmi: 
„pełniący funkcję Rady Mia-
sta Zielona Góra”.

Za owalnym stołem obrad 
zasiedli jeszcze dziennika-
rze. Sesja w sposób naturalny 
przekształciła się w konferen-
cję prasową.

- Takich sesji będzie znacz-
nie więcej, aby jak najwięcej 
informacji dotarło do miesz-
kańców za pośrednictwem 
dziennikarskich relacji – za-
powiedział A. Urbaniak.

Piątkowa sesja trwała krót-
ko. Prezydent J. Kubicki za-
prezentował projekty trzech 
uchwał. Pełnomocnik Urba-
niak je przyjął i podpisał. Cze-
go dotyczyły?

- Wnoszę o utworzenie jed-
nostki pomocniczej w postaci 
dzielnicy Nowe Miasto, pro-
ponuję także podjąć uchwa-
łę w postaci rozpoczęcia 
konsultacji społecznych nad 
kształtem statutu przyszłej 
dzielnicy. Ostatni projekt do-
tyczy połączenia gminnego i 

miejskiego ośrodka pomocy 
społecznej – rekomendował J. 
Kubicki.

Co zaproponował prezy-
dent, przyjął A. Urbaniak. Na 
koniec sesji przedstawiono 
dziennikarzom wyniki gru-
dniowych konsultacji, które 
miały poznać zdanie miesz-
kańców na temat idei powsta-
nia dzielnicy Nowe Miasto.

W mieście wypowiedziały 
się 2.052 osoby, 202 były za 
powstaniem dzielnicy, 1.849 
osób było odmiennego zdania. 
W gminie zagłosowały 303 
osoby. Za było 287 osób, dzie-
więć zagłosowało przeciw.

- Projekt statutu nowej dziel-
nicy będzie można przeczytać 
na stronie internetowej urzę-
du miasta lub w Biuletynie 
Informacji Publicznej. To bar-

dzo obszerny dokument, po-
wstał na podstawie rozmów 
specjalnego zespołu radnych, 
powołanego przez gminną i 
miejską radę – zapowiedział 
prezydent J. Kubicki.

Co ma zrobić mieszkaniec 
nowej Zielonej Góry, jeśli bę-
dzie chciał zaproponować w 
projekcie statutu jakieś zmia-
ny lub uzupełnienia?

- Powinien swoje propozy-
cje przygotować w formie pi-
semnej. Jeśli to będzie wersja 
papierowa, trzeba będzie ją 
dostarczyć do urzędu mia-
sta lub zostawić w dawnym 
urzędzie gminy przy ul. Dą-
browskiego 41. Wersję elektro-
niczną prosimy przysyłać na 
mailowy adres urzędu miasta 
– tłumaczył nam Krzysztof Ka-
liszuk, wiceprezydent miasta.

Po połączeniu sołtysi dalej 
działają

- Sołtysi są i będą. Tu nic 
się nie zmieni. To zgodne z lo-
kalnym prawem – zapewniał 
prezydent Janusz Kubicki. A 
sołtysi chcą dla siebie radę 
dzielnicy.

Zaraz po piątkowej sesji, A. 
Urbaniak i J. Kubicki poszli na 
spotkanie z sołtysami. - Chce-
my uspokoić tych wszystkich, 
dla których połączenie miasta 
i gminy wniosło element nie-
pewności, czy dalej będą ist-
niały sołectwa i sołtysi. Otóż 
będą, tu nic się nie zmieni. To 
konsekwencja prawa lokal-
nego, którego postanowienia 
wciąż obowiązują – tłumaczył 
sołtysom prezydent Kubicki.

Wtórował mu A. Urbaniak, 
który do 15 marca będzie pełnił 
funkcję jednoosobowej rady 
miasta. - Pozostaniecie sołtysa-
mi aż do wyborów nowych so-
łeckich rad i nowych sołtysów 
– zapewniał A. Urbaniak.

Podczas piątkowego spotka-
nia, każdy zielonogórski soł-
tys dostał ofi cjalny dokument, 
potwierdzony podpisami 
miejskich władz, o legalnym 
sprawowaniu funkcji sołtysa. 
Po zakończeniu uroczystości 
wręczania tych swoistych 
świadectw legalizacyjnych, 
sołtysi zaskoczyli organizato-
rów spotkania.

- W imieniu wszystkich soł-
tysów, chciałabym odczytać 
krótkie oświadczenie. Doty-
czy przyszłego statutu rady 
dzielnicy. Według nas, nie 
potrzebujemy dodatkowych 
15 radnych, wystarczą sołtysi. 
To my wiemy najlepiej, czym 
żyje każde sołectwo. Podob-
nie uważają mieszkańcy – 
oświadczyła Monika Turzań-
ska, sołtyska Jan.

Wspólne oświadczenie soł-
tysów wyraźnie zaskoczyło 
miejskie władze.

- Szanujemy waszą opinię. 
To ważny głos w rozpoczy-
nającej się właśnie dyskusji. 
Dziś nie jesteśmy w stanie 
odpowiedzieć na waszą pro-
pozycję. Dajcie nam czas na 
sprawdzenie, czy jest zgodna 
z prawem – zaproponował J. 
Kubicki.

Podobnie wypowiedział się 
A. Urbaniak, zastrzegając: - 
Musimy sprawdzić, czy sołtys 
może być zarazem radnym, 
musimy sprawdzić, czy soł-
tys może odmówić przyjęcia 
funkcji radnego, bo nikogo 
nie wolno zmuszać do dodat-
kowych obowiązków.

Spotkanie zakończyła obiet-
nica prezydenta Kubickiego: 
- Wszyscy sołtysi dostaną pi-
semną informację z trzema 
punktami: po pierwsze, ile 
pieniędzy z poprzednich edy-
cji Funduszu Integracyjnego 
mają jeszcze do dyspozycji. 
Po drugie, ile ich sołectwo 
otrzyma pieniędzy, w 2015 r., 
z funduszu sołeckiego. I po 
trzecie, ile pieniędzy otrzyma 
sołectwo z ministerialnego bo-
nusa na tegoroczny Fundusz 
Integracyjny.

Wójt pełno mocnikiem 
prezydenta

- Wszystko idzie ku dobre-
mu, będzie dobrze – z uśmie-
chem zapewnił nas Mariusz 
Zalewski, były wójt gminy.

O nowej pracy byłego wójta 
gminy, Mariusza Zalewskiego, 
poinformowano dziennikarzy 
na marginesie piątkowej se-
sji. To wówczas, witając gości, 
przewodniczący A. Urbaniak 
wymienił Mariusza Zalewskie-
go jako urzędującego pełno-
mocnika prezydenta ds. powo-
łania dzielnicy Nowe Miasto.

O kolejnej ważnej nomina-
cji ofi cjalnie dowiedzieliśmy 
się w tym samym dniu, pod-
czas popołudniowego spotka-
nia prezydenta Kubickiego i 
przewodniczącego Urbaniaka 
z sołtysami. To wówczas pre-
zydent przedstawił byłą se-
kretarz gminy, Urszulę Zamia-
tałę, jako nowo mianowaną 
kierowniczkę biura dzielnicy 
Nowe Miasto.

- Wszystko idzie ku dobre-
mu, będzie dobrze – z uśmie-
chem zapewnił nas M. Zalew-
ski, poproszony o komentarz.

(pm)

Monika Turzańska właśnie wręczyła stanowisko sołtysów ws. statutu rady dzielnicy
Fot. Krzysztof Grabowski

a PRZYKŁAD 1
Piszemy list do cioci, Zofi i Wiśniewskiej, która mieszkała dotąd w Przyle-

pie, przy ul. Szkolnej 25. Kod pocztowy miejscowości: 66-015. Teraz powin-
niśmy zaadresować kopertę tak, jak na wzorze powyżej. Przyjrzyjmy się. 
Jak to zwykle w listach bywa, nazwę ulicy piszemy pod nazwiskiem, a na 
samym końcu kod pocztowy i miejscowość.

Ulica to teraz: Przylep – Szkolna 25. Ważne! Wypada słowo ulica, bądź 
skrót ul. Za to dokładamy myślnik. Inne przykłady? Racula – Skoczna 45, 
Zawada – Pomyślności 3. Na samym końcu kod pocztowy - jest taki sam, jak 
dotychczas. I nazwa obecnej miejscowości, czyli Zielona Góra.

a PRZYKŁAD 2
To jak był list do cioci, to teraz piszemy do wujka, Tomasza Kowalskiego. 

Mieszkał dotąd w Janach, pod numerem 10. Kod pocztowy: 66-001. W tej 
wsi nie było nazw ulic, więc sprawa zapisu wygląda nieco inaczej. 

Teraz powinniśmy zaadresować kopertę tak, jak na wzorze powyżej. Pod 
nazwiskiem wujka piszemy: Jany 10 (bez słowa ulica czy skrótu ul.). Podob-
ne przykłady: Sucha 66, Jeleniów 25. Na końcu dotychczasowy kod i nazwa 
obecnej miejscowości: Zielona Góra.

Zofi a Wiśniewska Tom� z Kowalski

6 6 - 0  1  5  Zielona Góra 6 6 - 0  0  1   Zielona Góra

Przylep - Szkolna 25 Jany 10

Sz.P. Sz.P.
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Pan Hugo obchodzi urodziny
W przyszłym roku przypada 150. rocznica urodzin Hugo Schmidta. Nikt przed nim tak dokładnie nie opisał dziejów naszego 
miasta. Niestety, korzystał z dokumentów, które nie przetrwały II wojny światowej. Przez 24 lata uczył w szkole przy ul. Długiej.

- Czyżniewski. Nudzę się… 
– moja żona zachowuje się 
jakoś nietypowo. Nie ma co 
ryzykować. Umyłem patelnię, 
dwa garnki i deskę do kroje-
nia. Jest czyściutko. Zasłuży-
łem na medal.

- Dobrze. Czyżniewski, skup 
się. Powiedz mi, co się kiedyś 
wydarzyło w Zielonej Górze. 
Na przykład: w styczniu! Tyl-
ko nie zaglądaj do notatek 
– moja żona rzeczywiście się 
nudzi.

Dobrze. 1 stycznia 2015 r. 
doszło do połączenia miasta 
z gminą.

- Czyżniewski. To wszyscy 
wiedzą. Zmobilizuj się. Za-
skocz mnie – moja żona ba-
aardzo się nudzi.

Dobrze. 1 stycznia 1962 r. 
doszło do poprzedniego po-
łączenia miasta z gminą. Do 
Zielonej Góry przyłączono 
Jędrzychów i Chynów. Rok 
wcześniej, 1 stycznia 1961 
r. na ulice miasta wyjechały 
pierwsze publiczne taksówki 
MZK (prywatne jeździły od 
lat). A w styczniu 1968 r. za-
wieszono wiechę na nowej 
konstrukcji rozbudowanej 
Palmiarni. Natomiast 1 stycz-
nia 1972 r. otwarto przejście 
graniczne w Gubinie i do 
NRD można było pojechać na 
podstawie dowodu osobiste-
go. 165 lat temu, w styczniu 
1740 r. ścięto pierwsze dęby 
na budowę kościoła pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej. A w 
styczniu 1918 r. poświęcono 
ewangelicki kościół pw. Zba-
wiciela.

- Wolałabym jakiś wątek o 
ludziach – moja żona, rzeczy-
wiście, bardzo się nudzi.

W styczniu przypada rocz-
nica urodzin Hugo Schmidta.

- Tego od historii Zielonej 
Góry? No to słucham. Opo-
wiadaj – moja żona postano-
wiła ze mną nie dyskutować.

Dobrze. W przyszłym 
roku będziemy obchodzić 
150. rocznicę urodzin Hugo 
Schmidta. To w polskiej świa-
domości jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych osobistości 
przedwojennego Grünberga.

Zawsze interesowała go hi-
storia naszego miasta. Pierw-
szą książkę na ten temat opu-
blikował w 1911 r. W Uniwer-
sytecie Ludowym prowadził 
wykłady o historii Śląska i 
miasta. Przez osiem lat był też 
radnym. To z jego inicjatywy 
przystąpiono do budowy ar-
chiwum miejskiego, którego 
był społecznym dyrektorem. 
Funkcja ta ułatwiła mu bada-
nie dziejów miasta.

W ramach przygotowań do 
obchodów 700-lecia miasta, w 
1922 r. wydał dzieło swojego 
życia - monumentalną histo-
rię miasta: „Gesichte der Stadt 
Grünberg Schles”. Wydruko-
wało ją miejscowe wydawnic-
two Levysohna. Do książki do-
łączył aneks zawierający ok. 
950 dokumentów.

Polscy historycy dopiero w 
2012 r. wydali dzieło (pod re-
dakcją prof. Wojciecha Strzy-
żewskiego), które może kon-
kurować z historią napisaną 
przez Schmidta.

Hugo Schmidt urodził się 
7 stycznia 1866 r., w dzisiej-
szych Radumiłowicach, koło 
Lwówka. W 1885 r. ukończył 
w Dzierżoniowie seminarium 
nauczycielskie. Do Zielo-
nej Góry przyjechał w 1902 
r., gdzie zaczął pracować w 
szkole przy ul. Chopina (dziś 
ODN). Dwa lata później prze-
niósł się na ul. Długą, gdzie 
pracował do 1928 r. Przez trzy 
lata był tam zastępcą dyrekto-
ra.

- Czyżniewski, to przecież 
twoja szkoła – okazało się, że 
moja żona słucha mnie uważ-
nie.

Tak, to moja szkoła, ale… 
Schmidt mnie nie uczył. Gdy 

chodziłem do SP 2 (im. Ka-
sprzaka), nikt o Schmidcie nie 
pamiętał.

To nie jedyny „wspólny” 
wątek z mojego i Schmidta ży-
cia. O drugim dowiedziałem 
się, chyba osiem lat temu, gdy 
do Zielonej Góry przyjechały 
wnuczki historyka.

Siostry Ruth Rössler i Erika 
Heermann gościły na zapro-
szenie muzeum. - To pamiąt-
ka rodzinna. Rodzice zabrali 
ją ze sobą, gdy 2 lutego 1945 
r. uciekali przed Rosjanami 
z Grünbergu - Ruth trzymała 
w ręku liczącą ponad 1.000 
stron książkę napisaną przez 
dziadka.

- Odwiedziliśmy ich domy 
rodzinne. Panie świetnie się 
orientowały, co i kiedy tutaj 
stało - opowiadał dyrektor mu-
zeum, Andrzej Toczewski.

- Mieszkał tu nasz dziadek 
- opowiadała Ruth. - Najważ-

niejszy był wielki gabinet pe-
łen książek. Obok znajdowała 
się olbrzymia kolekcja motyli 
(Był też wybitnym znawcą 
owadów. Kilka z nich odkrył 
i oznaczył). Ten pan, w kape-
luszu, stojący na balkonie, to 
właśnie dziadek Schmidt. A ta 
dziewczynka na rękach to ja.

R. Rössler pokazywała foto-
grafię, a ja z niedowierzaniem 
odkryłem, że znam ten dom 
schowany w ogrodzie, odda-
lony kilkanaście metrów od 
ulicy. Zanim nie wyjechała do 
Warszawy, mieszkała w nim 
moja chrzestna. W mieszka-
niu w piwnicy. Coś niesamo-
witego.

- To było mieszkanie dla go-
spodarza domu - ze zdziwie-
niem kręciła głową R. Rössler.

Hugo Schmidt przez wiele 
lat mieszkał przy ul. Wandy.

Jego córka, Luckie, wyszła 
za mąż za stolarza Daniela Pit-

schmana, który prowadził fa-
brykę mebli na tyłach kamie-
nicy przy Wyspiańskiego 2. Tu 
miał również swój sklep me-
blowy. Małżeństwo, w 1930 
r., wybudowało willę przy ul. 
Wiśniowej. Nazwali ją Haus 
Gosiru od pierwszych imion 
swoich dzieci - Gotfryda, Si-
gfrida i Ruth. - Wszędzie były 
ogrody i winnice, za domem 
ciągnęła się plantacja morw 
- wspominały siostry. Wraz z 
nimi zamieszkał H. Schmidt. 
Zmarł trzy lata po wybudo-
waniu domu, 14 sierpnia 1933 
r. Został pochowany na nie-
istniejącym dziś cmentarzu, 
przy ul. Św. Trójcy.

Tomasz Czyżniewski
Szkoła przy ul. Długiej – tutaj przez 24 lata pracował Hugo Schmidt

Zdjęcie rodzinne w ogrodzie na tyłach willi. W środku Hugo Schmidt.

Dom przy ul. Wiśniowej w latach 30. Na piętrze pan w kapeluszu, to Hugo Schmidt. Ze zbiorów rodzinnych Ruth Rössler i Eriki Heermann

Hugo Schmidt (1866-1933)


