
15 marca wybierzemy prezydenta i radnych. Na kogo 
i gdzie będzie można głosować? 3, 4, 5
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- Do udziału w zajęciach namó-
wiła mnie babcia, Z tej okazji 
dostałem nawet od dziadków 
statyw do zdjęć! – 10-letni Ma-
ciej Kowalski poleca wszystkim 
naukę fotografowania.
Co jeszcze można robić podczas 
ferii w mieście? Zobacz nasz 
fotoreportaż.
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Jeszcze kilka dni wcze-
śniej był w Brazylii. We 
wtorek pojawił się w parku 
przemysłowym w Nowym 
Kisielinie. 

- Słyszałem, że nie zdą-
żył pan zobaczyć słynnego 
karnawału w Rio, który się 
właśnie kończył – pytam 
prezesa.

- Ważniejsze było spotka-
nie z wnukami – ze śmie-
chem odpowiada prezes. 

- W Brazylii byliśmy w 
interesach. W Rio, spędzi-
liśmy tylko jeden dzień, ale 
słynną plażę Copacabana 
zdążyliśmy odwiedzić – do-
daje Iwona Wtorkowska, 
szefowa rady nadzorczej 
spółki.

- Dzieci przedsiębiorców 
wyemigrowały do Ameryki 
Południowej – dalej dopy-
tuję.

- Nie wyemigrowały. Re-
prezentują tam interesy 
firmy – odpowiada prezes 

Wtorkowski. – Nasze pro-
dukty sprzedajemy w 55 
krajach na całym świecie. W 
Islandii, Korei, Nowej Zelan-
dii, Australii i właśnie Brazy-
lii. To bardzo obiecujący ry-
nek.  Ale fabrykę mamy tyl-
ko jedną. W Zielonej Górze. 

Wtorkowscy z Brazylii 
do Europy lecieli 13 godzin. 
Tam jest lato, u nas, we wto-
rek, też ładnie świeciło słoń-
ce. Na budowie pojawiły się 
również inne brazylijskie 
akcenty. Do atu erekcyjne-
go, który trafił w fundamen-
ty fabryki, dołączono m.in. 
zdjęcie zarządu fabryki i 
pieniądze: euro, złotówki i… 
brazylijskie reale.

LUG Light Factory, pro-
ducent opraw oświetlenio-
wych, to dzisiaj jedna z naj-
większych zielonogórskich 
firm. Zatrudnia 400 osób 
i ma 120 mln zł rocznych 
obrotów. Firma nastawiona 
jest na produkcję nowocze-

snych, energooszczędnych 
systemów oświetleniowych 
w systemie led. To w Zielo-
nej Górze zaprojektowano 
oświetlenie zainstalowane 
na lotniskach we Frankfur-
cie nad Menem i Kopenha-
dze oraz drugą nitkę metra 
w Warszawie.

- Szacuje się, że ok. 20 
proc. światowego zużycia 
energii przypada na oświe-
tlenie. Stąd tak duże zainte-
resowanie nowoczesnymi, 
oszczędnymi technologia-
mi.

- Oświetlenie Focus Mall 
to również zasługa LUG-u 
– uzupełnił obecny na uro-
czystości prezydent Janusz 
Kubicki. – Serce rośnie, gdy 
się patrzy na takie inwe-
stycje i takie firmy. Jestem 
dumny, że zielonogórza-
nie potrafią udowodnić, 
jak wiele potrafią i że mogą 
rywalizować z całym świa-
tem. Nie wszystko musi do 

Polski przychodzić gotowe z 
zewnątrz. 

Prezydentowi wtórowali 
dwaj inni goście: europoseł 
Dariusz Rosati i prof. An-
drzej Pieczyński, prorektor 
UZ ds. rozwoju. – Cieszę się, 
że tak nowoczesne firmy, ze 
swoimi laboratoriami, po-
wstają obok naszego Parku 
Naukowo-Technologiczne-
go – mówił prorektor.

W Nowym Kisielinie, w 
ramach wartego ok. 6 mln 
złotych przedsięwzięcia, 
powstanie nowoczesne cen-
trum badawczo-rozwojowe 
z zespołem hal do produkcji 
elektroniki, w którym za-
trudnienie znajdzie około 
100 osób. Na 2,5 hektarowej 
działce stanie hala o po-
wierzchni 3.500 mkw. Ma-
cierzysty zakład w Strefie 
Aktywności Gospodarczej 
jest trzy razy większy. I to 
stamtąd do Nowego Kisieli-
na trafią najnowocześniej-

sze linie produkcyjne opraw 
w systemie lead, laboratoria 
i część załogi. Firma zakła-
da, że zatrudni ok. 50 no-
wych pracowników.

- Do Nowego Kisielina 
przeniesiemy najnowszą 
linię produkcyjną, którą 
testowaliśmy. Zamontowa-
liśmy ją na próbę. Tutaj, w 
nowym zakładzie będzie 
ich więcej. Zakładamy, że 
produkcja powinna się roz-
począć na przełomie wrze-
śnia i października – opo-
wiada prezes Wtorkowski. 
– Działkę też mamy dużą i 
w przyszłości zakład będzie 
można bez problemów roz-
budować. 

LUG to rodzinne przed-
sięwzięcie Wtorkowskich 
zbudowane od podstaw. 
Firma powstała 25 lat temu. 
– Zaczynaliśmy w Łężycy. 
Później mieliśmy pomiesz-
czenia przy nieistniejącej 
już Estradzie. Kolejny krok 

to hale, przy ul. Krętej, i 
wreszcie od siedmiu lat 
mamy swoją fabrykę, przy 
ul. Gorzowskiej. Teraz robi-
my kolejny krok – wylicza I. 
Wtorkowska.

Budowa nowej fabryki 
rozpoczęła się jesienią ze-
szłego roku. Z jednej strony 
widać zabudowania uni-
wersyteckich laboratoriów, 
z drugiej strony fabrykę 
Darstalu. Tuż obok do inwe-
stycji szykuje się kolejna fir-
ma – BWK Logistic. W parku 
wciąż trwają prace przy bu-
dowie nowych dróg, chod-
ników, oświetlenia i peronu 
kolejowego.

- To jest niezbędne, żeby 
strefa gospodarcza mogła 
prawidłowo funkcjono-
wać. Jestem pewien, że to 
wszystko wypali i krok po 
kroku będzie coraz więcej 
inwestorów – komentuje 
prezydent Kubicki.

Tomasz Czyżniewski

- W nowym zakładzie umieścimy nasze najnowocześniejsze linie produkcyjne – zapowiada Ryszard Wtorkowski, prezes LUG Fot. Krzysztof Grabowski

LUG STAWIA FABRYKĘ
Zielonogórski LUG, za 6 mln zł, stawia nową halę fabryczną w Nowym Kisielinie. Będzie tu pracować 100 osób. We wtorek wmurowano ka-
mień węgielny pod fundamenty nowego zakładu. – To początek. Mamy dużo miejsca na kolejne hale – cieszy się prezes Ryszard Wtorkowski.



łącznik zielonogórski    20 lutego 2015 www.Lzg24.pl2

Wspólnie uczcijmy 
Żołnierzy Wyklętych
Seminarium naukowe, projekcje filmów dokumentalnych, książka, bieg po deptaku, msza 
święta i manifestacja pod pomnikiem – to tylko niektóre punkty obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

- Bardzo mi zależy, żeby 
to było wspólnie obcho-
dzone święto, bez żadnych 
podtekstów politycznych. 
Chodzi przecież o upamięt-
nienie ludzi, którzy zostali 
zamordowani, bo walczyli 
o wolną, demokratyczną 
Polskę – tłumaczy senator 
Stanisław Iwan. To on jest 
inicjatorem powstania po-
mnika Żołnierzy Wyklętych 
przy zbiegu ul. Wrocław-
skiej, Podgórnej i Kupiec-
kiej.

Rozmowa na ten temat 
zawsze jest pełna emocji, 
bo dotyczy bliskiej rodziny 
senatora. Dziadek S. Iwana, 
mjr Adam Lazarowicz (po-
śmiertnie awansowany na 
podpułkownika), ps. Klam-
ra, był wiceszefem niepod-
ległościowego IV Zarządu 
Głównego Zrzeszenia „Wol-
ność i Niezawisłość”, które 
za cel postawiło sobie sta-
wianie oporu komunistycz-
nej władzy.

Siedmiu członków IV Za-
rządu, 1 marca 1951 r., zostało 
rozstrzelanych w więzieniu 
na Mokotowie. Wcześniej 
skazano ich na karę śmierci w 
pokazowym procesie.

To właśnie na ich cześć, 
w uznaniu tego, że dobrze 
służyli ojczyźnie, przed pię-
cioma laty, 1 marca, ustano-
wiono państwowe święto: 
Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”.

- Jak zginął pana dziadek? 
– pytałem dwa lata temu.

- Jak w Katyniu – odpo-
wiada S. Iwan.

- Jak w Katyniu?
- Tak. Wyprowadzili go z 

celi. Przeprowadzili do ba-
raku poza głównym budyn-
kiem i kat strzelił mu w tył 
głowy. Koniec…

Władza ludowa swoich 
wrogów traktowała okrut-
nie. Nie dość, że unicestwia-
ła ich fizycznie, to jeszcze 
przez lata dbała, by pamięć 
o nich zanikła. I w świado-
mości społecznej, i w pa-
mięci rodzin. Bo rodzina 
długo nie wiedziała, kiedy 
wykonano wyrok.

- I do dzisiaj nie wiemy, 
gdzie dziadek został pocho-
wany. Wciąż trwa poszuki-
wanie zwłok. Wiemy, że na 
Łączce na Powązkach znaj-
duje się ok. 100 ciał ludzi 
pomordowanych przez UB. 
Na razie wstrzymano eks-
humacje, bo nad jednymi 
grobami później postawio-
no kolejne nagrobki – tłu-
maczy S. Iwan.

To tej kwaterze i poszuki-
waniu ciał pomordowanych 
poświęcony jest film „Kwa-
tera Ł”, w reżyserii Arkadiu-
sza Gołębiowskiego. – Moż-

na go będzie zobaczyć, wraz 
z dwoma innymi filmami 
dokumentalnymi, podczas 
spotkania w przyszły pią-
tek, w bibliotece wojewódz-
kiej. O tych sprawach będzie 
również mówił prof. Wło-
dzimierz Suleja. Zapraszam 
wszystkich zainteresowa-
nych. Może przyjść każdy – 
zachęca prof. Czesław Osę-
kowski, który będzie mode-
ratorem spotkania.

W programie przewidzia-
no również promocję pa-
miętnika „Stracony Dom” 
Jadwigi Lazarowicz. Go-
ściem honorowym spotka-
nia będzie córka mjr Lazaro-
wicza, Danuta Iwan.

Spotkanie odbędzie się w 
przyszły piątek, 27 lutego. 
Dwa dni później, 1 marca, 
zaplanowano oficjalne miej-
skie uroczystości.

- Przygotowania trwają 
już od stycznia. Najpierw 

będzie msza św. w konka-
tedrze pw. św. Jadwigi a 
później przejdziemy pod 
pomnik. Namawiam in-
nych organizatorów roczni-
cowych imprez, by skoor-
dynowali z nami obchody 
święta – apeluje wiceprezy-
dent Krzysztof Kaliszuk.

Jednym z nich jest Hu-
bert Sagan, który organizuje 
zielonogórską edycję ogól-
nopolskiego biegu Tropem 
Wilczym. – Przebiegniemy 
po deptaku symboliczne 
1963 metry. Przypominają 
one o tym, że w 1963 r. zgi-
nął ostatni Żołnierz Wyklę-
ty, Józef Franczak ps. Lalek.

Organizatorzy spodzie-
wają się, że w biegu wystar-
tuje ok. 400 osób. Początek 
o 13.00, koło budynku przy 
al. Niepodległości 10.

(tc)

 NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI 
 „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”
 W ZIELONEJ GÓRZE

Piątek, 27 lutego – biblioteka 
wojewódzka
a  10.00-14.00 projekcja filmów: 

„Kwatera Ł.” – reż. Arkadiusz Go-
łębiowski, „Tajemnice Cmentarza 
Osobowickiego” – reż. Wojciech 
Wojnicz, „Klamra. W przedsionku 
śmierci” – reż. Jędrzej Lipski i Piotr 
Mielech. Promocja książki „Straco-
ny Dom”, prelekcje i dyskusja.

Niedziela, 1 marca
a  11.00 – msza św. w konkatedrze 

pw. św. Jadwigi,
a 12.00 – przemarsz z orkiestrą,
a  12.15 – zgromadzenie przed pomni-

kiem Żołnierzy Wyklętych,
a  13.00 – Bieg „Tropem Wilczym” – 

deptak, start al. Niepodległości 10.

P I Ó R K I E M  C E P E R A  > > > > >

Łącznik Zielonogórski - bezpłatny informator samorządowy
ISSN 2299-761X

Redakcja: al. Niepodległości 13, 65-048 Zielona Góra
e-mail: redakcja@Lzg24.com.pl, tel. 68 415 22 44

Redaktor naczelny: Tomasz Czyżniewski
Redaktor prowadząca: Daria Śliwińska-Pawlak

Wydawca: Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
Nakład: 40 tys.

W ZIELONEJ GÓRZE

Wygrały z rakiem
Dziś (piątek, 20 lutego), o 18.00, w 

Palmiarni, otwarcie wystawy foto-
graficznej „Wygrałyśmy z rakiem... 
i cieszymy się życiem”. Zaprasza 
mediateka Szklana Pułapka i Zielono-
górskie Stowarzyszenie Amazonek. 
Wystawę będzie można oglądać do 
20 marca. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Wykład biskupa
Klub Inteligencji Katolickiej 

zaprasza na cotygodniowy wykład. 
We wtorek, 24 lutego, wykład „Życie 
konsekrowane” wygłosi bp Paweł 
Socha. Początek o godz. 19.00, w sali 
KIK, w budynku plebanii kościoła pw. 
Najświętszego Zbawiciela przy ul. 
Chrobrego 8.

 (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Kijki w dłonie!

MOSiR zaprasza w sobotę, 21 lute-
go, o 10.00, na marsz nordic walking. 
Zbiórka na parkingu przy amfiteatrze. 
MOSiR zapewnia bezpłatną opiekę in-
struktora (bez wypożyczania kijków). 
Czas spaceru to 1,5 godziny, trasa po 
obszarze leśnym, dystans 5-8 km. 
Więcej na www.mosir.zgora.pl. (dsp)

W DRZONOWIE

W sobotę do muzeum
Lubuskie Muzeum Wojskowe w 

Drzonowie czynne będzie w sobotę, 
21 lutego, w godz. 10.00-15.00. Do 
obejrzenia m.in. nowe wystawy: 
„Bitwy epoki napoleońskiej w grafice 
ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu 
Zielonogórskiego” oraz „Najnowsze 
nabytki Lubuskiego Muzeum Wojsko-
wego”. (dsp)

- Bardzo mi zależy, żeby to było wspólnie obchodzone święto, 
bez podtekstów politycznych. Chodzi przecież o upamiętnie-
nie ludzi, którzy zostali zamordowani, bo walczyli o wolną, 
demokratyczną Polskę – tłumaczy senator Stanisław Iwan.

Fot. Krzysztof Grabowski

Z  Ż YC I A  M I A S TA  > > > > >

- To sukces wszystkich zielonogórzan – mówił w piątek prezy-
dent Janusz Kubicki, odbierając z rąk Antoniny Grzegorzew-
skiej i Andrzeja Toczewskiego, nagrodę za zrealizowanie idei 
wielkiej Zielonej Góry. Fot. Krzysztof Grabowski

Jak spędzić radośnie, ale i bezpiecznie ferie? Po wizycie ra-
towników WOPR, dzieci z Przedszkola nr 34 wiedzą m.in. jak 
wezwać pomoc, w co się ubrać na zimową wyprawę i co potra-
fi złoto-srebrna folia. Fot. Archiwum Przedszkola nr 34

- Luty nie jest taki zły. Wystarczy piękne słońce, jak dziś, a 
amatorów świeżych owoców i warzyw przybywa! Kto nie sku-
si się na pierwsze w tym roku pomidory „malinówki”? – pyta 
Małgorzata Laudańska. Fot. Krzysztof Grabowsk
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Sześcioro kandydatów na prezydenta
Za miesiąc wybory. O fotel prezydenta miasta powalczy sześciu kandydatów: dwie panie i czterech panów. Wśród nich dwoje politycznych 
debiutantów: rolnik i miłośniczka biegów maratońskich. Wszystko się wyjaśni 15 marca. Kto zwycięży? Wynik w rękach zielonogórzan.

W ZIELONEJ GÓRZE
Muzyka nad Odrą

Ruszają Dni Muzyki nad Odrą. 
Koncerty artystów z Polski, Niemiec, 
Francji, Ukrainy, Słowacji i Rosji 
będą odbywały się do 13 marca, 
m.in. w Zielonej Górze, Nowej Soli, 
Sulechowie, Żarach. Na rozpoczęcie, 
dziś (piątek, 20 lutego), o 19.00, w 
sali MCM Filharmonii Zielonogórskiej 
– recital fortepianowy „Na urodziny 
Fryderyka Chopina”. Zagra Philippe 
Giusiano z Francji, zwycięzca XIII 
Międzynarodowego Konkursu Chopi-
nowskiego w Warszawie. Usłyszymy 
mazurki, ballady, etiudy. Bilety po 20 
i 25 zł. Kolejny koncert – 26 lutego. 
Informacje www.filharmoniazg.pl.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE
Naucz się pływać

MOSiR zaprasza na kursy pływa-
nia. Dla dzieci w wieku 4-6 lat, we 
wtorki i czwartki, o 16.15, 17.15 i 18.15. 
Pierwsze spotkanie i przydział do 
grup 24 lutego. Dla dzieci powyżej 
6 lat, w poniedziałki i środy, o 17.15 i 
18.15. Pierwsze spotkanie i przydział 
do grup 23 lutego. Dla dorosłych, w 
poniedziałki i środy, o 19.15. Pierwsze 
spotkanie i przydział do grup 23 
lutego. Zapisy w recepcji Centrum 
Rekreacyjno Sportowego. Ceny kursu 
256 zł za 17 zajęć + 1 dodatkowe w 
ramach nieobecności na zajęciach. 
Dodatkowo pobierana jest opłata 10 
zł za wydanie karnetu.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE
Bieg wzdłuż nowych granic

- Pomysł obiegnięcia Zielonej Góry 
tlił się od lat w naszych głowach. 
Brakowało jednak katalizatora… 
- przyznają biegacze ze Stowarzysze-
nia Biegam-Pomagam. - Niedawne 
powiększenie granic miasta wzbu-
dziło refleksję i ciekawość, ile teraz 
wynosiłaby trasa dookoła Zielonej 
Góry. Okazało się, że ponad 100 km. 
To świetna okazja, by zorganizować 
ultramaraton na dystansie 100 km+, 
biegnący właśnie nowymi granicami 
miasta. I Ultramaraton Zielonogórski 
„Nowe Granice” startuje 28 lutego, o 
6.00, z ul. Francuskiej 10 (SP nr 18). 
Informacje i zapisy www.nowegrani-
ce.pl (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE
Tańcz i pomagaj psiakom

- To okazja, by pobrać nauki u 
profesjonalnych tancerek, dobrze się 
bawić i pomóc zwierzętom – zachę-
cają organizatorzy charytatywnych 
warsztatów tanecznych, które odbę-
dą się 7 marca, o 10.00, w Akademii 
Ruchu NessFit przy ul. Wiśniowej 19a. 
Warsztaty poprowadzą: Anna „Sami-
ra” Mendak-Czekaj (taniec brzucha, 
flamenco) oraz Sylwia „Lula” Raźna 
(samba i bachata solo). Zajęcia są 
płatne, a całkowity dochód zostanie 
przeznaczony na pomoc zielonogór-
skiemu schronisku dla zwierząt. Na 
warsztaty trzeba się zapisać, tel. 888 
610 810, mail: nessfitzg@gmail.com.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE
„ALE” Miśkiewicz!

Z jednej strony nostalgiczna i 
staroświecka, z drugiej wiecznie 
poszukująca, wyczulona na nowe 
dźwięki. Jej znakiem rozpoznawczym 
są nastrojowe, liryczne kompozycje 
balansujące na granicy trudnych 
do sklasyfikowania muzycznych 
gatunków. Elegancka i skromna, 
jednak charyzmatyczna na scenie, 
błyskawicznie nawiązuje kontakt 
z publicznością, a jej głos jest tak 
urodziwy jak ona sama... O kim 
mowa? O Dorocie Miśkiewicz, która 
wystąpi z koncertem „ALE”, 7 marca, 
o 19.00 w Hydro(za)gadce. Bilety po 
35 zł na www.abilet.pl oraz w ZOK-u 
na godzinę przed koncertem. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE
Opowieści o kobietach

Wojewódzka i miejska biblioteka 
zaprasza na magiczny wieczór 
z okazji Dnia Kobiet, z udziałem 
Iwony Loranc - aktorki, pieśniarki 
oraz Grzegorza Tomczaka – poety, 
kompozytora i artysty estradowego. 
- Wspólnie zaprezentują swój nowy 
program „O!powieści o kobietach”. 
Ubierając w piosenkę, opowiadać 
będą o kobietach szczęśliwych, tych 
po przejściach, mądrych i na zakręcie 
– zachęcają organizatorzy. Koncert 
odbędzie się 8 marca, o 18.00, w Sali 
Dębowej biblioteki. Wejściówki po 30 
zł, w dziale promocji biblioteki przy 
al. Wojska Polskiego 9, tel. 68 453 26 
35. (dsp)

KRZYSZTOF BOSAK
Kandydat KWW Nowa 

Prawica i Ruch Narodowy, 
lat 33, były poseł z reko-
mendacji LPR. Bezsku-
tecznie kandydował na 
europosła.

JACEK BUDZIŃSKI
Kandydat KWW Prawa 

i Solidarna Jacka Budziń-
skiego, lat 48. Radny miej-
ski trzech kadencji. Na-
uczyciel historii w LO nr 3.

JOLANTA DANIELAK
Kandydatka KKW SLD 

Lewica Razem, lat 60. Była 
wicemarszałek Senatu i 
była radna.

JANUSZ KUBICKI
Kandydat KWW Janusz 

Kubicki, lat 45. Od dwóch 
kadencji prezydent mia-
sta.

KAROLINA MICHALCZAK
Kandydatka KWW Lep-

sza Zielona Góra-Lepsze 
Lubuskie, lat 35. Prezes 
Stowarzyszenia Zielona 
Góro Zacznij Biegać.

RAFAŁ NIEŻURBIDA
Kandydat KW Polskie 

Stronnictwo Ludowe, lat 
32. Rolnik, były przewod-
niczący społecznego ko-
mitetu ds. przeciwdziała-
nia likwidacji gminy Zielo-
na Góra.

W ZIELONEJ GÓRZE

Kolejne uchwały 
połączeniowe
- Większość projektów uchwał 
przedkładanych dziś wysokiej 
radzie to konsekwencja  
połączenia miasta i gminy.  
Ujednolicamy prawo lokalne na 
całym obszarze powiększonej 
Zielonej Góry – tłumaczył  
dziennikarzom Janusz Kubicki.

Program piątkowej sesji 
rady miasta zawierał aż 11 
projektów uchwał. Adam 
Urbaniak, który do 15 marca 
będzie pełnił funkcję jed-
noosobowej rady miasta, 
zgodnie ze swoimi wcze-
śniejszymi zapowiedzia-
mi, podpisywał uchwały w 
wersjach przygotowanych 
przez prezydenta Kubickie-
go.

Mieszkańców dzielnicy 
Nowe Miasto bezpośrednio 
dotyczy uchwała regulują-
ca sposób adresowania ulic. 
Sposób adresowania ulic 
został zapisany w czterech 
punktach:

1. Dla miejscowości, w 
których funkcjonowały na-
zwy ulic, nową nazwę uli-
cy tworzy dotychczasowa 
nazwa miejscowości a po 
myślniku dotychczasowa 
nazwa ulicy, np.: Zielona 
Góra, ul. Przylep-Szkolna 
3, Zielona Góra, ul. Ochla-
Daktylowa 2.

2. Dla miejscowości, w 
których nie funkcjonowa-
ły nazwy ulic, nową nazwę 
ulicy tworzy tylko dotych-
czasowa nazwa miejsco-
wości a po niej numer po-
rządkowy budynku, np.: 
Zielona Góra, ul. Jany 6, 
Zielona Góra, ul. Barciko-
wice 1.

3. Nazwy niektórych do-
tychczasowych ulic zmie-
niono z uwagi na koniecz-
ność umożliwienia wpisy-
wania danych do zbioru 
PESEL ograniczonych do 
30 liter, np.: Zielona Góra, 
ul. Stary Kisielin-Pionierów 
Lub., Zielona Góra, ul. Ra-
cula-Z. i I. Solarzów.

4. W trzech przypadkach 
nie będzie się używać przed 
nazwą ulicy dawnej nazwy 
miejscowości. Dotyczy to 
wyłącznie trzech ulic: Kole-
jowej, Okrężnej i Studzien-
nej w dawnym Starym 
Kisielinie, przy których to 
ulicach do końca 2014 r. 
znajdowały się budynki 
położone w dwóch jednost-
kach ewidencyjnych, po 
jednej stronie ulicy znajdo-
wały się w obrębie Starego 
Kisielina, po przeciwnej 
stronie – w mieście Zielo-
na Góra. Teraz budynki te 

przyporządkowane zostały 
do jednej ulicy w Zielonej 
Górze.

Oprócz kilku uchwał po-
rządkowo-technicznych, 
przewodniczący rady pod-
pisał także uchwałę powo-
łującą Ogólnokształcącą 
Szkołę Muzyczną I stop-
nia, o sześcioletnim cyklu 
kształcenia. Szkoła ma za-
pewnić wykształcenie mu-
zyczne oraz wykształcenie 
ogólne w zakresie podsta-
wowym. Według autorów 
uchwały, „powstanie takiej 
Szkoły, stanowi pierwszy 
etap tworzenia samorządo-
wych ogólnokształcących 
szkół muzycznych w Zielo-
nej Górze, docelowo połą-
czonych w Zespół”.

- Jestem szczęśliwy, że 
to właśnie ja przyjmuję tę 
uchwałę. Nasze dzieci będą 
teraz mogły uczyć się ma-
tematyki i muzyki pod jed-

nym dachem – cieszył się A. 
Urbaniak.

Ważnym punktem piąt-
kowej sesji była prezydenc-
ka propozycja podwyższe-
nia „kryterium dochodo-
wego uprawniającego do 
przyznania pomocy w za-
kresie dożywiania”. Kryte-
rium to zostało podwyższo-
ne do 150 proc., aby objąć 
pomocą socjalną miasta, w 
formie zasiłku na zakup po-
siłku lub żywności, wszyst-
kie te osoby, które znajdują 
się w trudnej sytuacji ży-
ciowej i nie mają pieniędzy 
na zakup żywności.

Osoby wychowujące co 
najmniej dwoje niepeł-
nosprawnych dzieci ucie-
szy zapewne informacja o 
przyjęciu prezydenckiego 
projektu uchwały, na pod-
stawie której wypłacany 
będzie z budżetu miasta 
specjalny dodatek w wy-

sokości 200 zł miesięcznie 
na każde niepełnosprawne 
dziecko. Uchwała obejmie 
47 dzieci z terenu „starej” 
Zielonej Góry i 10 niepełno-
sprawnych dzieci z dziel-
nicy Nowe Miasto. W bu-
dżecie miasta na tego typu 
wydatki zabezpieczono 136 
tys. zł.

- Podwyższamy ten doda-
tek o 50 zł. Do 200. Na pod-
wyżce skorzystają dzieci z 
całego miasta – informował 
prezydent Kubicki.

Równie ważnym projek-
tem uchwały była regulacja 
„sposobu sprawienia po-
grzebu” osobom zmarłym, 
które nie zostaną pocho-
wane przez osoby lub in-
stytucje do tego uprawnio-
ne. Do grupy tej zalicza się 
również bezdomnych. W 
budżecie miasta na 2015 r. 
zaplanowano na tego typu 
wydatki 72 tys. zł. (pm)
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15 marca pójdziemy do urn. Wybierzemy prezydenta Zielonej Góry, 
25 radnych miejskich, a mieszkańcy dawnej gminy  

dodatkowo wybiorą 15 radnych dzielnicy.  
Na kogo i gdzie będzie można głosować?

OKRĘG WYBORCZY NR 1

Osiedla: Zacisze, Malarzy, Leśne, Przyjaźni, Cegielnia,  
Łużyckie, Batorego, Na Olimpie.

TU ZAGŁOSUJESZ
a  Obwód nr 1. Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Spawaczy 3d, ulice: Afrodyty, 

Apolla, Aresa, Artemidy, Ateny, Batorego numery nieparzyste od nr 69 
i parzyste od nr 118, Demeter, Dionizosa, Heliosa, Heraklesa, Hermesa, 
Hery, Melpomeny, Nike, Posejdona, Sobkowiaka, Zamoyskiego, Zeusa.

a  Obwód nr 2. Uniwersytet Zielonogórski, budynek dydaktyczny A-22, 
ul. Energetyków 2, ulice: Chemiczna, Naftowa, Objazdowa, Osadnicza, 
Zimna, Zjednoczenia od nr 12.

a  Obwód nr 3. Uniwersytet Zielonogórski, budynek dydaktyczny A-22, 
ul. Energetyków 2, ulice: Dekoracyjna, Elektronowa, Energetyków, 
Jagiellonki, Lotników.

a  Obwód nr 4. Przedszkole nr 22, ul. Porzeczkowa 34, ulice: Działkowa, 
Foluszowa, Kręta od nr 6, Mała, Olchowa, Porzeczkowa, Różana, Wrzo-
sowa, Zacisze.

a  Obwód nr 5. Uniwersytet Zielonogórski, hala sportowa, ul. Prosta 39, 
ulice: Agrestowa, Bananowa, Figowa.

a  Obwód nr 6. Uniwersytet Zielonogórski, hala sportowa, ul. Prosta 39, 
ulice: Ananasowa, Cisowa, Cyprysowa, Cytrynowa, Dworkowa, Grabowa, 
Jesionowa, Kokosowa, Leśna, Magnacka, Migdałowa, Modrzewiowa, 
Prosta, Szlachecka, Świerkowa, Zaściankowa.

a  Obwód nr 7. Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25a, ulice: Buł-
garska, Ceramiczna, Dunikowskiego, Fajansowa, Hiszpańska, Hoffmana, 
Kamionkowa, Keramzytowa, Klinkierowa, Porcelanowa, Słowacka.

a  Obwód nr 8. Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25a, ulice: 
Francuska.

a  Obwód nr 9. Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Francuska 10, ulice: Budzi-
szyńska od nr 10, Kraljevska.

a  Obwód nr 10. Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Francuska 10, ulice: , Braci 
Gierymskich, Budziszyńska do nr 9, Chełmońskiego, Kossaka, Malczew-
skiego, Michałowskiego, Wyczółkowskiego.

a  Obwód nr 11. Przedszkole nr 37, ul. Węgierska 9, ulice: Węgierska.

a  Obwód nr 12. Przedszkole nr 21, ul. Rydza-Śmigłego 5, ulice: II Armii, 
Rydza-Śmigłego.

a  Obwód nr 13. Gimnazjum nr 1, ul. Wyszyńskiego 101, ulice: al. Wojska 
Polskiego od numeru 10, Kręta do nr 5, Wiejska.

a  Obwód nr 14. Gimnazjum nr 1, ul. Wyszyńskiego 101, ulice: Wyszyńskie-
go od nr 29 do nr 165.

a  Obwód nr 15. Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa, administracja 
os. Łużyckie, ul. Krośnieńska 17c, ulice: Dąbrówki, Krośnieńska, Miodowa, 
Św. Trójcy.

WYBORY SAMORZĄDOWE 15 MARCA 2015 R. 
 OKRĘG WYBORCZY NR 1

KWW Janusz Kubicki

KW Platforma Obywatelska RP

KKW SLD Lewica Razem

KWW Nowej Prawicy i Ruchu Narodowego

KWW Prawa i Solidarna Jacka Budzińskiego

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

2. Robert  
Górski (26)

3. Bogusława  
Kornowicz (66)

4. Henryk  
Janik (63)

5. Jan  
Kot (69)

6. Anna  
Kwiatek (61)

7. Kamil  
Kawicki (36)

8. Maria  
Miłuch (69)

9. Radosław  
Blonkowski (26)

10. Daria  
Majer (41)

2. Mirosław  
Gancarz (52)

3. Danuta  
Krojcig (54)

4. Aleksandra  
Grzywacz (33)

5. Maria  
Zielińska (57)

6. Tadeusz  
Smykowski (79)

7. Piotr  
Fabich (62)

8. Sławomir  
Kozieł (28)

9. Katarzyna  
Fedro (34)

10. Anna  
Babiuch (37)

2. Bożena  
Mania (60)

3. Radosław  
Korach (32)

4. Wojciech  
Szymaniec (46)

5. Eugeniusz  
Maniecki (65)

6. Elżbieta  
Dunas (54)

7. Wojciech  
Mandryk (27)

8. Elżbieta  
Stawnicka-Zwiahel (57)

9. Mateusz  
Mietlicki (25)

10. Joanna  
Szczegóła (38)

2. Robert  
Dudek (18)

3. Jolanta  
Halba (62)

4. Michał  
Kłobuch (31)

5. Bożena  
Szczygieł (56)

6. Błażej  
Garczyk (21)

7. Julianna 
 Bernat-Słomowicz (58)

8. Michał  
Stawski (27)

2. Danuta  
Fabiś (45)

3. Tomasz  
Lewandowski (37)

4. Józef  
Malski (79)

5. Sebastian  
Żelazik (27)

6. Anna Traczyk (45)

7. Łukasz  
Cyrok (36)

8. Magdalena  
Graczyk (36)

9. Justyna  
Więcek (27)

10. Sebastian  
Cielecki (27)

2. Grzegorz  
Sokołowski (29)

3. Małgorzata  
Olech-Klonecka (60)

4. Piotr  
Dembiński (29)

5. Dorota  
Ratuszna (31)

6. Bożena  
Klim (54)

7. Łukasz  
Ząbek (31)

8. Adam  
Misiaszek (34)

9. Przemysław  
Osiński (37)

10. Gerard  
Nowak (72)

Andrzej  

Bocheński  (61 lat)

Marcin  

Pabierowski (36 lat)

Tomasz   

Nesterowicz (41 lat)

Beata  

Pachnik-Łodzińska 

(47 lat)

Piotr  

Barczak (42 lata)

Ewa  

Kostrzewska (53 lata)

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 
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OKRĘG WYBORCZY NR 2
Osiedla: Słoneczne, Piastowskie, Kilińskiego.

TU ZAGŁOSUJESZ
a  Obwód nr 16. Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Długa 5, ulice: 1 Maja, 

Długa, Konopnickiej, Moniuszki od nr 12, Owocowa, Wesoła.

a  Obwód nr 17. Przedszkole nr 20, ul. Studzianki 8, ulice: Armii Krajowej, 
Morwowa, Okulickiego, Studzianki, Szarych Szeregów.

a  Obwód nr 18. Przedszkole nr 10, ul. Monte Cassino 21a, ulice: Łużycka 
do nr 26, Monte Cassino, Sucharskiego.

a  Obwód nr 19. SP nr 1, ul. Wyszyńskiego 17, ulice: Wyszyńskiego od nr 1 
do nr 25.

a  Obwód nr 20. SP nr 1, ul. Wyszyńskiego 17, ulice: Powstańców Warsza-
wy, Wiśniowa.

a  Obwód nr 21. Gimnazjum nr 2, ul. Świętych Cyryla i Metodego 9, ulice: 
Świętych Cyryla i Metodego, Krzywoń, Witebska, Zawadzkiego „Zośki” 
od nr 57.

a  Obwód nr 22. Gimnazjum nr 2, ul. Świętych Cyryla i Metodego 9, ulice: 
Festiwalowa, Ptasia.

a  Obwód nr 23. Przedszkole nr 8, ul. Witebska 1, ulice: Zawadzkiego 
„Zośki” do nr 56.

a  Obwód nr 24. Gimnazjum nr 7, ul. Zachodnia 63, ulice: Godlewskiego, 
Łużycka od nr 28, Pionierów Zielonej Góry, Unii Europejskiej, Zachodnia.

a  Obwód nr 25. Zespół Szkół Specjalnych nr 1, ul. Piastowska 9, ulice: 
Piastowska, Ptasia do nr 32, Wypoczynek.

a  Obwód nr 26. Zespół Szkół Specjalnych nr 1, ul. Piastowska 9, ulice: 
Fabryczna, Jasna, Ogrodowa.

a  Obwód nr 27. I Liceum Ogólnokształcące, ul. Kilińskiego 7, ulice: Ja-
skółcza numery nieparzyste do nr 15d i parzyste do nr 34, Kilińskiego, 
Krasickiego, Michalskiego, Niemena.

a  Obwód nr 28. Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
„Promyk”, ul. Głowackiego 8a, ulice: Bociania, Botaniczna do nr 22, 
Brzozowa, Czyżykowa, Głowackiego, Jaskółcza numery nieparzyste od 
nr 17 i parzyste od nr 36, Jeżykowa, Kościuszki, Kożuchowska numery 
nieparzyste do nr 29 i parzyste do nr 10, Kukułcza, Łabędzia, Orla, Pawia, 
Piwna, Poniatowskiego, Sokola, Sowia, Żurawia.

a   Obwód nr 29. Zespół Szkół Budowlanych, ul. Botaniczna 50, ulice: 
Botaniczna od nr 23, Kosynierów, Maciejowicka, Madalińskiego,Nasza, 
Połaniecka, Racławicka, Szczekocińska do nr 14, Tatrzańska, Waszczyka.

UWAGA!
Komitety prezentujemy w kolejności, w jakiej zarejestrowały się w Miejskiej 
Komisji Wyborczej. Kolejność na kartach do głosowania dopiero zostanie 
ustalona w losowaniu.
W naszej prezentacji brakuje nazwisk kandydatów KWW Lepsza Zielona 
Góra - Lepsze Lubuskie. Miejska Komisja Wyborcza nie zarejestrowała list 
tego komitetu zgłoszonych w okręgu nr 1 i 2. Komitet odwołał się od tej de-
cyzji. Do dnia zamknięcia numeru „Łącznika” nie nastąpiło rozstrzygnięcie.

WYBORY SAMORZĄDOWE 15 MARCA 2015 R. 
 OKRĘG WYBORCZY NR 2

KWW Janusz Kubicki

KW Platforma Obywatelska RP

KKW SLD Lewica Razem

KWW Nowej Prawicy i Ruchu Narodowego

KWW Prawa i Solidarna Jacka Budzińskiego

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

2. Zofia  
Banaszak (66)

3. Grzegorz  
Hryniewicz (31)

4. Maria  
Idzikowska (59)

5. Magdalena  
Bobek (28)

6. Ewa  
Habich (58)

7. Henryk  
Masternak (66)

8. Waldemar  
Michałowski (55)

9. Marian  
Szymczak (78)

10. Paweł  
Wysocki (28)

2. Robert  
Sapa (49)

3. Mirosława  
Dulat (31)

4. Paweł  
Truszkiewicz (41)

5. Andrzej  
Żywień (53)

6. Małgorzata  
Wyciszkiewicz (47)

7. Robert  
Skobelski (46)

8. Julita  
Zawadzka (67)

9. Elżbieta  
Kaźmierska (46)

10. Leszek  
Masklak (36)

2. Zbigniew  
Bartkowiak (76)

3. Zbigniew  
Mikulewicz (63)

4. Jolanta  
Bechyne (59)

5. Włodzimierz  
Włodarczyk (65)

6. Piotr  
Firlej (43)

7. Małgorzata  
Siadaczka (45)

8. Juchan  
Łychmus (68)

9. Rafał  
Jaworski (38)

10. Wanda  
Rudkowska (70)

2. Alicja  
Wilczyńska (40)

3. Daniel  
Niemyt (21)

4. Barbara  
Siniak (28)

5. Krzysztof  
Pawłowski (47)

6. Jolanta  
Glińska (42)

7. Maciej  
Chocianowski (39)

8. Magdalena  
Lepka (25)

2. Dariusz  
Niedzielski (52)

3. Grzegorz  
Maćkowiak (26)

4. Maciej  
Malon (38)

5. Roman  
Badach-Rogowski (48)

6. Janusz  
Jabłoński (50)

7. Elżbieta  
Grudzińska (56)

8. Alicja  
Zduń (53)

9. Czesław  
Domalewski (68)

10. Kinga  
 Bigońska-Wendowska 
(42)

2. Artur  
Hebda (41)

3. Grzegorz  
Gryncewicz (25)

4. Stanisława  
Sokołowska (59)

5. Kajetan  
Szajek (22)

6. Waldemar  
Stępak (55)

7. Anastazja  
Adamczyk (23)

8. Katarzyna  
Musielak-Głazowska (49)

9. Agata  
Gembara (38)

10. Arkadiusz  
Dąbrowski (33)

Janusz  

Kubicki (45 lat)

Adam  

Urbaniak (42 lata)

Jolanta   

Danielak (60 lat)

Piotr  

Kucza (25 lat)

Bożena  

Ronowicz (56 lat)

Elżbieta  

Polak (56 lat)

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

Kolejne okręgi za tydzień
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Każdego dnia lecą na ratunek
- W życiu najważniejsze jest zdrowie, dlatego życzę lotniczym ratownikom, by mieli jak najmniej do roboty – powie-
dział prezydent Janusz Kubicki podczas uroczystości otwarcia bazy lotniczego ratownictwa medycznego w Przylepie.

To nie była łatwa inwesty-
cja. Budowa bazy śmigłow-
cowej lotnictwa ratunkowe-
go w Przylepie ruszyła trzy 
lata temu. Postawiono bu-
dynek z dużym hangarem, 
obok wylano płytę lądowi-
ska dla dwóch śmigłowców. 
Ostatni rok to usuwanie 
licznych usterek, głównie 
grzyba. I choć śmigłowce z 
ekipą ratowniczą na pokła-
dzie wylatywały do chorych 
już od roku, to jednak tuż 
obok, w głównej części bazy 
wciąż trwały prace popraw-
kowe i wykończeniowe. 
Inwestycja kosztowała ok. 
6 mln zł. Pieniądze pocho-
dziły z programów unijnych 
i Ministerstwa Zdrowia.

17 lutego, we wtorek, mo-
gła się wreszcie odbyć ofi-
cjalna uroczystość przekaza-
nia gotowej bazy w ręce ra-
towników: lotników, lekarzy 
i ratowników medycznych.

Każdego dnia od wschodu 
do zachodu słońca w zielo-
nogórskiej filii Lotnictwa 
Pogotowia Ratunkowego 
dyżuruje zespół składający 
się z trzech osób. Łącznie 
pracuje tu trzech pilotów, 

pięciu lekarzy i dwóch ra-
towników medycznych. 
Latają nowoczesnym śmi-
głowcem EC 135 rozwijają-
cym, w zależności od siły 
wiatru, od 220 do 250 km/h.

- Latamy okrągły rok, mi-
nimum raz dziennie. Słu-
żymy pomocom wszystkim 
potrzebującym, nie tylko 
VIP-om czy szefom bogatych 
firm. Dla nas każdy pacjent 
jest równie ważny – tłuma-

czy Paweł Gątkowski, kie-
rownik zielonogórskiej bazy.

Jego warszawski szef, 
Rafał Gałązkowski zaraz 
dodaje: - Lotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe dysponuje 
flotą 23 nowoczesnych śmi-
głowców. Przez ostatnie lata 
zdołaliśmy stworzyć nowo-
czesny system ratownictwa 
lotniczego, którego nie mu-
simy się wstydzić. Osiągnę-
liśmy poziom porównywal-

ny do standardów oferowa-
nych przez wiele bogatych 
europejskich krajów.

Podczas wtorkowej uro-
czystości nie mogło zabrak-
nąć wystąpień gospodarzy 
miasta i regionu.

- Jest szansa, że podobna 
baza ratownictwa lotnicze-
go powstanie w Gorzowie. 
Robimy wszystko, by ten 
plan doprowadzić do szczę-
śliwego finału – zapewniała 

Elżbieta Polak, marszałek 
lubuski.

Najkrótsze przemówienie 
wygłosił prezydent Janusz 
Kubicki.

- W życiu najważniejsze 
jest zdrowie, dlatego życzę 
naszym lotniczym ratowni-
kom, by mieli jak najmniej 
do roboty – powiedział pre-
zydent.

Podczas wtorkowej uro-
czystości uczczono minutą 
ciszy pamięć ratowników, 
którzy w 2006 r. zginęli w 
katastrofie lotniczej pod 
Wrocławiem.

Nieprzyjemnym zgrzy-
tem, nieprzewidzianym 
w programie, było krótkie 
wystąpienie kilku przed-
siębiorców budowlanych, 
którzy jako podwykonawcy 
budowali bazę ratownictwa 
lotniczego w Przylepie. We-
dług nich, wykonali wszyst-
kie zlecone prace, ale do 
dziś nie otrzymali zapłaty 
od generalnego wykonaw-
cy. Ten zbankrutował i dla-
tego podwykonawcy po-
stanowili swoje roszczenia 
zgłosić pod adresem zlece-
niodawcy. (pm)

- Latamy okrągły rok, minimum raz dziennie. Służymy pomocom wszystkim potrzebującym, 
nie tylko VIP-om czy szefom bogatych firm – mówi Paweł Gątkowski, kierownik zielonogór-
skiej bazy. Fot. Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Decyzję  
przyniosą  
do domu
Podatki miejskie najlepiej wpła-
cać bankowym przelewem, bez 
prowizji, w banku PKO BP.

Trwa miejska akcja roz-
noszenia ponad 40 tys. de-
cyzji ustalających wysokość 
tegorocznego podatku od 
nieruchomości, rolnego i 
leśnego. Roznoszący posia-
dają identyfikatory, legity-
mację służbową bądź za-
świadczenie o zatrudnieniu 
w urzędzie miasta. 

Osoba doręczająca decy-
zje podatkowe nie ma prawa 
pobierać pieniędzy!

Podatki miejskie najlepiej 
wpłacać na numer rachun-
ku bankowego wskazanego 
w decyzji wymiarowej. 

Przelewy bez prowizji re-
alizuje kilkanaście oddzia-
łów i agencji banku PKO 
BP. Adresy tych placówek 
podaje miejska strona inter-
netowa. Przelewy pozwolą 
uniknąć stania w kolejkach 
przed kasami urzędu mia-
sta, przy ul. Podgórnej 22.

Podatki można wpłacać 
w kasie urzędu, przy ul. Dą-
browskiego 41. Mieszkań-
cy dzielnicy Nowe Miasto, 
mogą wpłacać podatek swo-
im sołtysom. (red)

W ZIELONEJ GÓRZE

Będą dwie tury 
podwyżek
- 100 zł podwyżki pensji od 1 
stycznia i kolejne 20 zł w lipcu – 
zaproponował prezydent Janusz 
Kubicki. Związkowcy z miejskich 
jednostek organizacyjnych zgo-
dzili się na takie rozwiązanie.

W poniedziałek, w ra-
tuszu, spotkali się przed-
stawiciele związków za-
wodowych z prezydentem 
Januszem Kubickim. To już 
druga tura negocjacji płaco-
wych. Związkowcy powtó-
rzyli swoje oczekiwania, 
które zaprezentowali pod-

czas pierwszego, stycznio-
wego spotkania.

- Podwyżka brutto w wy-
sokości 450 zł na jeden etat 
przeliczeniowy – zażądali 
związkowcy z MZK.

Prezydent Janusz Kubic-
ki tylko się uśmiechnął. I po 
chwili dodał:- Chętnie zamie-
nię się z wami na stanowiska 
pracy. Pod jednym warun-
kiem – jeśli znajdziecie źródło 
finansowania dla swoich pła-
cowych propozycji.

Od tego momentu nego-
cjacje nabrały spokojnego 
charakteru. Jakby obie stro-
ny, świadome własnych 
ograniczeń, chciały w kul-
turalnej formie wypracować 
kompromis, który pozwoli 
wszystkim wyjść z sali z pod-

niesionym czołem. Pierwszy 
krok wykonał prezydent.

- Możemy rozmawiać o 
podwyżce w wysokości 90 
zł od 1 stycznia. Kolejna by-
łaby od 1 sierpnia, o 30 zł – z 
miną pokerzysty zapropo-
nował prezydent Kubicki.

Niektórzy związkowcy, 
czując wiatr w żaglach, 
próbowali podbić stawkę, 
targując się twardo o każde 
10 zł podwyżki. Inni doma-
gali się większych podwy-
żek dla najmniej zarabia-
jących, zwłaszcza dla tych, 
których miesięczne zarob-
ki brutto nie przekraczają 
2,2 tys. zł.

- Polacy zarabiają mało, o 
wiele za mało. Również w 
jednostkach miejskich zara-

bia się słabo. Średnia płacy 
oscyluje w granicach 3.300 
zł. Znacznie więcej zarabia 
się w firmach – prezydent 
Kubicki przytakiwał związ-
kowcom.

I zaraz dodał:- Nie mogę 
wiązać rąk nowemu prezy-
dentowi. Nie mogę obiecy-
wać gruszek na wierzbie. 
Mogę zaakceptować tylko 
takie propozycje, które nie 
doprowadzą do zrujnowa-
nia budżetu miasta.

Związkowcy natychmiast 
ripostowali, ale bez więk-
szego zacietrzewienia.

- Wystarczy nie płacić 2 
mln zł na lotnisko w Ba-
bimoście, od razu będą 
oszczędności na podwyżki 
– żartowali związkowcy.

Początkowo, prezydent na-
stroił się na tę samą żartobli-
wą nutę:- No to odsyłam was 
do pani marszałek, ją przeko-
nujcie. Ale już po chwili ude-
rzył w poważniejsze tony.

- Weźmiecie odpowie-
dzialność za likwidację lot-
niska z gotową infrastruktu-
rą – serio pytał związkowców 
J. Kubicki. – Mamy trzyletnią 
umowę z marszałkiem, mu-
simy ją dotrzymać.

Ci naciskali dalej. Twier-
dzili, że przez ostatnie cztery 
lata właściwie nie było żad-
nych realnych podwyżek. Bo 
te, co były, tylko rekompen-
sowały inflację, łącznie 14,4 
proc. w latach 2010-2014. 
Prezydent z uśmiechem 
odbijał piłeczkę, przypomi-

nając, że w innych samorzą-
dach już się borykają z pro-
blemem braku pieniędzy na 
wypłaty. W Zielonej Górze 
uposażenia terminowo tra-
fiają na pracownicze konta. 

Wreszcie padła kulmina-
cyjna propozycja.

- Proponuję od 1 stycznia 
100 zł podwyżki na jeden 
etat przeliczeniowy i 20 zł od 
1 lipca. W czerwcu spotkamy 
się raz jeszcze i wówczas być 
może wynegocjujecie wyż-
sze, lipcowe podwyżki. Ale 
dziś, jeśli będziecie żądać 
jeszcze więcej, dalsze nego-
cjacje dopiero po 16 marca, 
z nową radą, decydujcie – 
Janusz Kubicki postawił ne-
gocjacje płacowe na ostrzu 
noża. (pm)
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Ferie w mieście? Taaaka zabawa!
Za nami pierwszy tydzień zimowej laby! Czy ktoś narzekał na nudę? Postanowiliśmy sprawdzić, co porabiają nasi milusińscy na zajęciach w 
mieście. Tną, tańczą, fotografują, dziergają, główkują... I świetnie się bawią!

Kacprowi, Michałowi i Hubertowi podobają się biblioteczne 
konkursy i zagadki. – A w drugim tygodniu zaprasza oddział 
dla dzieci przy al. Wojska Polskiego – zachęca Marta Bieława z 
Mediateki Szklana Pułapka.

Siedmioletni Piotruś kończy budowę teatru w recyklingowym mieście dzieci. – Stawianie mia-
steczka już się zakończyło, ale mamy jeszcze m.in. warsztaty z filcowania i papieru czerpane-
go - mówi Michalina Walicht z ZOK-u.  Zdjęcia Krzysztof Grabowski

W Domu Harcerza można zagrać z asem młodzieżowych szachów, Michałem Malickim. Na 
zdjęciu aktualny brązowy medalista mistrzostw Polski, w kategorii do lat ośmiu, rozgrywa 
partię ze swoim instruktorem Krzysztofem Hebą.

- Do udziału w zajęciach namówiła mnie babcia. Z tej okazji 
dostałem od dziadków statyw do zdjęć. Naukę fotografii po-
lecam wszystkim, niezależnie od wieku – pozuje z odbitką au-
toportretu 10-letni Maciej Kowalski.

Wystarczą materiały z najbliższego otoczenia i... można zbu-
dować nietypowy instrument! Oliwier tnie w tym celu rurkę 
pcv, z pomocą Pawła Romańczuka i Tomasza Orszulaka z gru-
py Małe Instrumenty.

Zabawy ruchowe, w tym podstawy tańca, to domena Mał-
gorzaty Konert. – Na bazie takiego przyspieszonego kursu, 
młodzi mogą potem próbować tworzyć własną kombinację 
ruchową – mówi instruktorka z Domu Harcerza.

W pracowni kreatywnej, na zajęciach z filcomanii, można na-
uczyć się obrabiać wełnę czesankową i tworzyć filcowe figurki 
z foremek. Patrycja zrobiła elegancki, czerwony łańcuszek, a 
Zosia kolorowy dywan dla lalek.

W Krzywym Kominie, pod mistrzowskim okiem Pawła Jan-
czaruka, pierwsze szlify fotograficzne odbiera Michał. – 
Szczególnie podobają mi się techniki wywoływania zdjęć, np. 
cyjanotypia – przyznaje chłopiec.

A MOŻE Z GRUPĄ DO KINA?

Przypominamy, że w czasie ferii można skorzystać z bezpłatnych projekcji 
filmowych dla grup zorganizowanych w Cinema City przy ul. Wrocławskiej 
17: poniedziałek, 23 lutego - „Kraina lodu”, wtorek, 24 lutego – „Czarownica”, 
środa, 25 lutego – „Samoloty”, czwartek, 26 lutego – „Czarnoksiężnik z krainy 
Oz – Powrót Dorotki”, piątek, 27 lutego – „Wakacje Mikołajka”. Projekcje w 
sali nr 2 (234 miejsca) o godz. 10.30. Zamówienia, wyłącznie wyjścia zbioro-
we: zielonagora@cinema-city.pl lub rezerwacje.zielonagora@cinema-city.
pl, tel. 68 410 77 00, 68 410 77 17.
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Tu się pali, tam się pali, wali dym
Po krótkiej przerwie wracamy do pożarów, które zmieniły wygląd naszego miasta. Nie całego, lecz tylko jego niewielkich fragmentów. Prze-
chodzimy obok nich codziennie. Teraz wracamy na deptak. Tam, gdzie działa bank PKO BP.

- Czyżniewski, chłopiec 
z zapałkami! – moja żona 
czasami ma dziwne skoja-
rzenia. Pewnie dlatego, że 
ostatnio coś ją bolała głowa. 

- Redaktorze, tak wciąż 
szorujesz te swoje patelnie, 
że już dziura powinna być 
na wylot – zaczepiają mnie 
znajomi. Nie mają racji. 
Straż domowa czuwa.

- Czyżniewski, pamiętaj, 
nasze patelnie są ceramicz-
ne. Je się myje delikatną 
szmatką, nie druciakiem – 
moja żona zajrzała mi przez 
ramię. – No, dobrze myjesz! 
A co z tym pożarem? Co dzi-
siaj podpalamy?

My sami nic! Wędrujemy 
na deptak. Skorzystajmy z 
dawno nieużywanego we-
hikułu czasu i cofnijmy się o 
100 lat. Dokładnie o 112 lat. 
Fiuuuu. 

Jest 18 sierpnia 1903 r. 
Piękna pogoda.  – Aż chce 
się żyć. Jakbym tak jeszcze 
wygrał jakiś los na loterii… 
– mruczy pod nosem zado-
wolony Louis Sachs.  – O, 
witam sąsiada. Jak idzie 
handel?

- Witam sąsiada. Handel 
idzie dobrze. Coś bym jed-
nak zmienił – odpowiada 
Paul Grau. 

Dwa domy dalej trwa na-
rada redakcyjna w „Nieder-
schlieses Tageblatt”. 

- Jaka będzie najważniej-
sza wiadomość dnia? Czy 
o 14.30 można już zadecy-
dować o układzie gazety? - 
zastanawiali się redaktorzy 
dziennika. Za chwilę okaza-
ło się, że życie przekreśliło 
wszystkie wcześniejsze pla-
ny 

Louis Sachs mieszkał w 
domu przy Niederthorstras-
se 18 (narożnik dzisiejszej 
ul. Żeromskiego i Starego 
Rynku). Zajmował niewiel-
ką kamieniczkę szczytem 

ustawioną do rynku. Nad 
wejściem wisiał charaktery-
styczny czarny pruski orzeł. 
Skąd ten pomysł? Mieściła 
się tutaj delegatura pruskiej 
loterii państwowej.  Oprócz 
tego Louis Sachs zajmował 
się handlem odzieżą.

Jego sąsiad, Paul Grau 
(Ring 16) zajmował się rów-
nież handlem odzieżą – 
prowadził znany w całym 
mieście sklep odzieżowy 
Wilhelma Grau szumnie 
nazywanym Bazar Grau. 
W przyszłości przekształci 
się w jeden z najważniej-
szych domów towarowych 
w Grünbergu. Najważniej-
szych i najbardziej eleganc-
kich. 

Dwa domy dalej mieściła 
się wspomniana redakcja 
gazety „Niederschlieses 
Tageblatt”. Ok. godz. 15.00 
redaktorzy już wiedzieli, 
co będzie tematem nume-
ru zaplanowanego na na-
stępny dzień. Nie wiedzie-
li jedynie, czy uda się im 
go wydać.

- Pali się, pali! – usłyszeli 
przez okno redaktorzy. Gry-
zący dym wdzierał się do 
redakcji. Po chwili dzien-
nikarze odetchnęli  z ulgą. 
Pożar wybuchł w domu na-
leżącym do Paula Grau. Naj-
pierw zapaliły się schody, 
później ogień przeniósł się 
na domy obok, doszczętnie 
niszcząc wnętrza i dachy. 

Na szczęście, szybka reakcja 
strażaków zapobiegła dal-
szemu rozprzestrzenianiu 
się ognia. 

- Było bardzo niebez-
piecznie - donosił nazajutrz 
dziennik, przepraszając 
czytelników za ewentualne 
spóźnienie.

Trzy kamienice były tak 
zniszczone, że trzeba je było 
wyburzyć i w tym miejscu 
postawić nowe. Tak pożar z 
sierpnia 1903 r. wpłynął na 
zmianę wyglądu północnej 
pierzei rynku. Nędzne na-
rożne kamieniczki zburzo-
no, w ich miejsce postawio-
no duże, nowoczesne domy 
handlowe (dzisiaj PKO BP 
wzdłuż ul. Żeromskiego). 

Pożar spowodował upadek 
rodzinnego interesu Grau a 
zarazem jego wielkie chwile. 
Gdyby nie było pożaru, pew-
nie Wilhelm Grau nie prze-
szedłby do historii miasta.

- Czyżniewski! Skup się. 
To brzmi jak banialuki – 
ktoś zbankrutował i dzięki 
temu zapisał się w historii? 
To nielogiczne – moja żona 
chciałaby, żeby wszystko 
w życiu było logiczne. To 
dziwna potrzeba, zważyw-
szy na fakt, za kogo wyszła.

A było to tak (w dużym 
skrócie). Tata Grau (czy-
li Wilhelm Grau) w 1852 r. 
założył w mieście zakład 
krawiecki. Później zaczął 
się parać handlem, m.in. 

odzieżą. Klienci go lubili, 
firma Wilhelm Grau miała 
już swoją markę. Pod ko-
niec XIX wieku tata Grau 
przeszedł na emeryturę, 
syn Grau (Paul) dalej pro-
wadził odzieżowy interes. 
Wciąż pod szyldem Wilhelm 
Grau. Pożaru Paul jednak 
nie przetrwał. Sprzedał po-
gorzelisko i rodzinny sklep 
na rogu dzisiejszej ul. Że-
romskiego i Mickiewicza. 
Nowy właściciel, Bruno 
Hoffman postawił tu duży 
dom towarowy. Wszystko 
było nowe oprócz… szyldu. 
Nowy właściciel zachował 
starą nazwę i jeszcze przez 
kilkadziesiąt lat zielonogór-
skie elegantki chodziły na 
zakupy do Wilhelma Grau. 
Co marka, to marka.

Na publikowanych dzisiaj 
zdjęciach z pewnym tru-
dem rozpoznamy północną 
pierzeję Starego Rynku. Po-
patrzcie uważnie na górne 
zdjęcie. To Grünberg już po 
odbudowie z pożaru w 1903 
r. Dwie kamienice po prawej 
stronie stoją tutaj do dzisiaj. 
A dwie po lewej stronie?

Popatrzcie na linię za-
budowy – fronty budyn-
ków nie stoją w jednej linii. 
Domy po lewej wystają w 
kierunku ratusza o jakiś 
metr. Po prostu, po pożarze 
i zbudowaniu nowych gma-
chów, rynek został posze-
rzony.

- Przecież dzisiaj te domy 
stoją w jednej linii – zauwa-
ży dociekliwy czytelnik.

Tak, bo po wojnie, w latach 
50. zburzono stare, niemiec-
kie kamieniczki i postawiono 
duży budynek, na którego 
parterze mieściła się słynna 
restauracja Ratuszowa. 

W kolejnych odcinkach zo-
baczycie, jak dalej zmieniło 
się to miejsce.

Tomasz Czyżniewski

Północna pierzeja Starego Rynku po pożarze z 1903 r. Dwie kamienice po prawej stronie zostały zbudowane od nowa
Ze zbiorów Stanisława Rogali

Widok sprzed pożaru w 1903 r. Louis Sachs prowadził pruską loterią pań-
stwową w pierwszym domu po prawej

Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej

18 sierpnia 1903 r. Pożar wybuchł ok. godz. 14.30. Trzy budynki uległy takiemu zniszczeniu, że trzeba było je 
zburzyć

Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej


