
15 marca wybierzemy prezydenta i radnych.
Na kogo i gdzie będzie można głosować?

4-5
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- Szacowaliśmy, że po połączeniu 
„obwód” Zielonej Góry będzie miał 
60-80 km. Wyszło ponad 100! Żeby 
więcej osób mogło się przekonać, jak 
duże jest teraz miasto, postanowiliśmy 
przeprowadzić otwarty trening wzdłuż 
granic. Okazało się, że jest tyyylu 
chętnych! Trzeba było nadać temu 
formę zorganizowaną – mówi Bartek 
Borowiec. W sobotę, o 6.00, spod SP nr 
18 rusza I Ultramaraton Zielonogórski 
„Nowe Granice”. >> 2

W ZIELONEJ GÓRZE

Zapisz dziecko
do przedszkola
Chcesz posła� maluszka do 
żłobka? A może wyrósł ci już w 
domu prawdziwy przedszkolak? 
Zaczynają się nabory do miej-
skich placówek. Nie przegap 
terminów!

Spokojnie! Jeszcze masz 
czas. Jeśli mieszkasz w 
dzielnicy Nowe Miasto, pa-
miętaj, że sporo się zmieni-
ło – do przedszkoli obowią-
zuje nabór elektroniczny.

Od dziś (piątek, 27 lutego) 
działa już specjalna zakład-
ka „Nabór” – znajdziesz ją 
na stronie urzędu miasta: 
zielona-gora.pl. Na razie to 
tylko informator, warto się 
z nim zapoznać. Zapisy roz-
poczną się 16 marca.

W mieście mamy blisko 
1.400 trzylatków. Malcy nie 
powinni mieć problemu z 
dostaniem się do przed-
szkoli. W placówkach zapo-
wiada się luz, bo do szkół 
podstawowych pójdą już 
wszystkie sześciolatki.

A od najbliższego po-
niedziałku rusza tradycyj-
ny, „papierowy” nabór do 
dwóch miejskich żłobków. 
Potrwa do końca miesiąca. 
– Nabór elektroniczny prze-
prowadziliśmy, pilotażowo, 
tylko w placówce przy ul. 
Braniborskiej. Właśnie się 
kończy. A tradycyjny, pa-
pierowy, zaczyna się przy 
ul. Wandy i ul. Wiśniowei 
– informuje wiceprezydent 
Wioleta Haręźlak. (tc)

>> 6

 W ZIELONEJ GÓRZE

Kto za kim
na karcie
Kto wylosował wyborczą „1”? 
Wszystko jest już jasne. Sędzia 
Rafał Skrzypczak osobiście nad-
zorował losowanie numerów.

W poniedziałek, w sali 
sesyjnej ratusza, na oczach 
świadków, głównie dzien-
nikarzy, Rafał Skrzypczak, 
przewodniczący Miejskiej 
Komisji Wyborczej powkła-
dał do nieoznakowanych 
kopert nazwy komitetów 
wyborczych. Do jeszcze in-
nych kopert trafi ły kartki z 
cyframi: od 1 do 7. Koperty 
wymieszano i rozpoczęto 
losowanie.

Wylosowane numery 
przesądzają o kolejności 
publikacji list kandydatów 
na karcie wyborczej, która 
będzie wydrukowana w for-
mie kilkustronicowej, białej 
broszury. Pierwsza strona to 
strona tytułowa. Na kolejnej 
zostanie wydrukowany spis 
treści i instrukcja głosowa-
nia. Dopiero od następnej 
strony pojawią się nazwiska 
kandydatów z kolejnych ko-
mitetów wyborczych:
1.  KWW Prawa i Solidarna 

Jacka Budzińskiego,
2. KWW Janusz Kubicki,
3.  KWW Nowej Prawicy i 

Ruchu Narodowego,
4.  KW Platforma Obywatel-

ska RP,
5.  KW Polskie Stronnictwo 

Ludowe,
6.  KWW Lepsza Zielona Gó-

ra-Lepsze Lubuskie,
7. KKW SLD Lewica Razem.

(pm)
– Patrzcie, jesteśmy literą Z! Z, jak zapraszamy, do nas, bo tu jest fajnie! – mówią dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Misia 
Uszatka. Fot. Krzysztof Grabowski

Rozpoczął się wyścig po wielkie europej-
skie pieniądze. Unia Europejska po raz 
pierwszy w historii chce fi nansować odno-
wę terenów zielonych w miastach. Zielona 
Góra chce z tego skorzystać.
- Mamy plan. Walczymy o 100 mln zł na re-
witalizację ok. 3 tys. hektarów lasów. Kto 
pierwszy, ten lepszy – zapowiada prezy-
dent Janusz Kubicki. Chodzi o Wzgórza Pia-
stowskie, park Tysiąclecia, park w Zatoniu 
czy Las Odrzański w Krępie.
Zielona Góra może być naprawdę Zielona!

>> 3

100
MILIONÓW
NA LASY
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Bieg po nowych granicach
- To wyjątkowa okazja, by spotkać się z wyjątkową historią i wyjątkową przyrodą. Warto wy-
stawić nos z centrum, by przekonać się, jak piękna jest nowa Zielona Góra – zachęca Bartek 
Borowiec, współorganizator sobotniego ultramaratonu wzdłuż granic miasta.

- Ta nasza nowa Zielona 
Góra chyba nie jest aż taka 
wielka, skoro można ją 
przemierzyć w jeden dzień. 
W dodatku na własnych no-
gach...

Bartek Borowiec, współor-
ganizator sobotniego I Ultra-
maratonu Zielonogórskiego 
„Nowe Granice”: - To się 
da zrobić (śmiech). Jednak, 
przyznaję szczerze, wielkość 
miasta nas zaskoczyła. Sza-
cowaliśmy, że po połączeniu 
z gminą, jego „obwód” bę-
dzie miał jakieś 60-80 km. 
Sprawdziliśmy. Wyszło po-
nad 100! Dokładnie 103 km. 
Żeby więcej osób mogło się 
przekonać, jak duże jest te-
raz miasto, postanowiliśmy 
zorganizować coś w rodzaju 
otwartego treningu wzdłuż 
granic. Okazało się, że jest 
tyyylu chętnych na zwie-
dzanie w biegu nowej Zielo-
nej Góry! Trzeba było nadać 
temu formę zorganizowaną. 
Stąd narodziny I Ultrama-
ratonu Zielonogórskiego 
„Nowe Granice”.

- I mamy niezłe nagro-
madzenie debiutów: nowe 
miasto, nowe granice, nowe 
zawody...

- W regionie takiej impre-
zy dla biegaczy jeszcze nie 
było. Są półmaratony, mara-
tony, ale ultramaraton odbę-
dzie się po raz pierwszy. Stąd 
nasze pozytywne zaskocze-
nie, że zgłosiło się aż tyle 
osób. Myśleliśmy optymi-
stycznie – może „uzbiera się” 
setka chętnych. A tu, proszę! 
Mamy blisko 160 startują-
cych! W tym 24 osoby, które 
chcą pokonać dystans 103 
km w pojedynkę. Reszta za-
wodników przebiegnie trasę 
w sztafetach, bo stworzyli-
śmy taką możliwość – dwu-, 
trzy- i czteroosobowych.

- Uff f... W ekipie cztero-
osobowej wypada 25 km 
na głowę. To już w miarę 
„ludzki” dystans. Choć dla 
niektórych nadal poza za-

sięgiem. W moim krótkim 
żywocie biegacza nie po-
konałam jeszcze granicy 10 
km...

- Nie ma się czego wsty-
dzić. Tylko biegać, jeśli pani 
lubi. To jest najważniejsze. 
Postępy przyjdą same. Gro-
no biegaczy systematycznie 
się powiększa. I coraz więcej 
kobiet rusza na trasy. Szacu-
ję, że w tych krótszych bie-
gach, właśnie takich „dzie-
siątkach”, panie stanowią 
30 proc. startujących. W na-
szym ultramaratonie pobie-
gnie 12 kobiet, jedna z nich 
zdecydowała się na samotne 
pokonanie całej trasy.

- Trzymam za nią kciuki. 
Będę jej kibicować.

- Proszę kibicować 
wszystkim! Zachęcam 
mieszkańców do wyjścia w 
sobotę z domu i wsparcie 
nas dopingiem. W „starym” 

mieście można przyjść do 
szkoły podstawowej nr 18, 
przy ul. Francuskiej – tu 
będzie meta. Szacujemy, że 
pierwsi zawodnicy pojawią 
się na niej ok. godz. 14.00, 
to będą uczestnicy sztafet. 
Dzieląc dystans z inny-
mi biegaczami, będą mieli 
więcej sił i pokonają trasę 
szybciej niż samotnicy. Ci, 
którzy w pojedynkę biegną 
„setkę”, muszą się liczyć z 
kilkunastogodzinnym wy-
siłkiem. Dla przykładu, An-
drzej Dąbrowa, współorga-
nizator naszego maratonu, 
w poniedziałek przebiegł 
trasę w ok. 11 godzin.

- I przeżył...
- Ha, ha. No jasne! I w 

sobotę znów pobiegnie tą 
trasą, tym razem w sztafe-
cie dwuosobowej. Po takim 
wysiłku organizm potrze-
buje regeneracji, nawet u 

takiego wytrawnego biega-
cza jak Andrzej, który w ze-
szłym roku wygrał ultrama-
raton w Transylwanii, 100 
km po Karpatach. Mięśnie 
dochodzą do siebie kilka 
dni, cały organizm - nawet 
miesiąc. Ale nie straszmy. 
Dystans jest do pokonania, 
mimo tego, że to trasa wy-
magająca, techniczna, o 
zróżnicowanym terenie. Po 
drodze będą punkty tzw. 
odżywcze z ciastkami, owo-
cami, napojami: Jarognie-
wice, Nowy Kisielin, Stoż-
ne, w okolicy miejscowości 
Wysokie i na Foluszowej w 
mieście. Startujący to wie-
dzą, ale ja wymieniam te 
miejsca, bo tam kibice mają 
szansę zobaczyć większą 
grupę biegaczy. Zawodni-
cy rozproszą się na trasie, 
rozciągną, skryją, pobiegną 
głównie leśnymi duktami, 
polnymi drogami. Asfaltu 
będzie tyle, co kot napłakał.

- A te nowe granice? Jakie 
są, poza tym, że słusznej 
długości?

- Kto jeszcze nie wie, 
niech się sam przekona. 
Zielona Góra zawsze była 
piękna. Teraz stała się jesz-
cze piękniejsza. Warto wy-
stawić nos z centrum mia-
sta, posmakować nowych 
terenów w formie spaceru, 
biegu, jazdy na rowerze. 
Sam nie znałem takiej Zie-
lonej Góry. Odkrywam ją na 
nowo. Moreny, zakola Odry, 
siedliska żurawi, krzyże po-
kutne, bunkry... Ultrama-
raton daje nam szansę na 
doświadczenie tego wszyst-
kiego. To wyjątkowa okazja, 
by spotkać się z wyjątkową 
historią i wyjątkową przy-
rodą. Jeszcze raz zapraszam 
do biegu, do kibicowania, 
do poznawania naszego 
pięknego miasta.

- Dziękuję. I do zobacze-
nia na trasie.

Daria Śliwińska-Pawlak
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BILETY NA SPEKTAKL

„OLD LOVE”
7 marca, godz. 17.00, Filharmonia 
Zielonogórska

Małgorzata Ostrowska-
-Królikowska i Artur Barciś 
są na scenie rewelacyjni! 
Pewnie dlatego nie można 
już nigdzie kupić biletów...

A my je mamy! Dwa po-
jedyncze bilety na ten wie-
czór. Dostaną je osoby, któ-
re zadzwonią we wtorek, 3 
marca, o 10.00, pod nr tel. 
68 415 22 44, i jako pierwsze 
odpowiedzą na pytanie:

Kto jest autorem sztuki 
„Old Love”?

W ZIELONEJ GÓRZE

Nowa płyta
na deptaku
Teraz mamy dziewię� płyt upa-
miętniających wybitnych zielo-
nogórzan. W piątek przybędzie 
kolejna.

Tak się do nich przyzwy-
czailiśmy, że prawie ich nie 
zauważamy. Chodzi o mo-
siężne płyty wmurowane w 
deptak. Od lat znajdują się 
przed gmachem muzeum.

- Pierwszą pamiątkową 
płytę wmurowaliśmy w 
maju 1998 r. Poświęcona 
jest wybitnemu malarzo-
wi, Tadeuszowi Kuntze 
– informuje dyrektor mu-

zeum Andrzej Toczewski, 
inicjator przedsięwzięcia. 
– Początkowo myśleliśmy, 
żeby montować je na ścia-
nie muzeum. Ostatecznie, 
zastępują deptakowe pły-
ty. Miały być proste, ale 
twórca pierwszej, Andrzej 
Moskaluk, stworzył małe 
dzieło sztuki. I tak już zo-
stało.

Dziś przed muzeum 
mamy dziewięć takich płyt. 
Upamiętniają one m.in. po-
wojennego malarza Mariana 
Szpakowskiego, history-
ka Władysława Korcza czy 
wieloletniego szefa „Gazety 
Lubuskiej” Zdzisława Olasa.

W piątek, o 16.00, od-
słonięta zostanie tablica 
poświęcona trzem zielo-
nogórskim archeologom, 
którzy swoich najwięk-

szych odkryć dokonali na 
Ziemi Lubuskiej. Edward 
Dąbrowski znany jest m.in. 
z prowadzenia wykopalisk 
w okolicach Krosna Odrz. 
i Międzyrzecza, gdzie ist-
niały dwa znaczące ośrodki 
osadnictwa słowiańskiego.

Adam Kołodziejski i An-
drzej Marcinkian m.in. 
wspólnie pracowali przy 
badaniach Wiciny - osady 
obronnej sprzed naszej ery, 
zwanej „lubuskimi Pompe-
jami”.

Tablicę upamiętniającą 
archeologów zaprojektował 
Artur Wochniak.

Podczas uroczystości pre-
zentowany będzie fi lm do-
kumentalny „Pionierzy lu-
buskiej archeologii” w reż. 
Alicji Żebrowskiej i Jacka 
Lichonia. (tc)

Bartek Borowiec, zielonogórzanin, fi zjoterapeuta, biega od 
25 lat, w zeszłym roku „zaliczył” trzy maratony
 Fot. Archiwum prywatne

Edward Dąbrowski Andrzej Marcinkian Adam Kołodziejski
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Hektary lasów na błysk
To projekt, jakiego jeszcze Zielona Góra nie widziała. Jeżeli się postaramy, to możemy kompleksowo odnowić miej-
skie parki i lepiej przystosować je do wypoczynku i rekreacji. Chodzi o ok. 2.830 hektarów. Potrzeba na to 100 mln zł. 
Można je dostać z Unii Europejskiej.

Połowę Zielonej Góry po-
krywają lasy. To wielka za-
leta naszego miasta. I duży 
problem, bo są to olbrzymie 
tereny, których utrzymanie 
sporo kosztuje. A przystoso-
wanie do celów rekreacyj-
nych jeszcze więcej.

- Możemy na to zdobyć 
100 mln zł – w poniedziałek 
zakomunikował dziennika-
rzom prezydent Janusz Ku-
bicki. – Dzięki pieniądzom z 
Unii Europejskiej możemy 
odnowić i zagospodarować 
2.830 hektarów lasów i par-
ków. W historii miasta nigdy 
nie było jeszcze takiej moż-
liwości. Oprócz odnowy te-
renów zielonych, chcemy 
wyznaczyć lub poprawić 
oznakowanie 36 km tras 
pieszych, 27 szlaków typu 
nordic walking, o łącznej 
długości 340 km i wytyczyć 
cztery szlaki rowerowe tzw. 
Zielonogórskiej Koniczynki 
o długości ok. 160 km.

W poniedziałek politycy 
dużo mówili o pieniądzach. 
W urzędzie marszałkow-
skim zorganizowano wielką 
konferencję na temat pie-
niędzy unijnych.

- Znamy już priorytety Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego – mówiła marsza-
łek Elżbieta Polak. - Pierw-
sze nabory i konkursy będą 
ogłoszone w trzecim kwar-
tale tego roku. Pieniędzy 
mamy naprawdę sporo: np. 
906 mln euro z Regionalne-
go Programu Operacyjnego. 
Ogółem 12 mld zł trafi  do na-
szego regionu ze wszystkich 
programów operacyjnych, 
we wcześniejszej perspek-
tywie było to ok. 9 mld zł.

Z regionalnych pieniędzy 
mają być zbudowane m.in. 
mosty w Milsku, Kostrzynie 
i Krośnie Odrzańskim.

- Efektywne wykorzy-
stanie środków unijnych 
jest dla nas najważniejsze. 
Zielona Góra powinna rów-
nież sięgać po pieniądze 
dzielone centralnie, bo to 
są dodatkowe korzyści i dla 

miasta, i dla województwa – 
mówił kilka godzin później 
Adam Urbaniak, podczas 
konferencji prasowej PO, 
której najważniejszym go-
ściem był wiceminister Wal-
demar Sługocki.

- Myślę, że Zielona Góra 
jest dobrze przygotowana, 

może pozyskać sporo pie-
niędzy rozdzielanych przez 
Ministerstwo Infrastruktu-
ry i Rozwoju. Chcemy jej 
sprzyjać. Takim przykładem 
jest projekt przestawienia 
komunikacji miejskiej na 
elektryczne autobusy – mó-
wił wiceminister Sługocki.

Chwilę później minister 
pomaszerował do ratusza 
na spotkanie z władzami 
miasta.

Rozmawiano o konkret-
nym projekcie fi nansowanym 
centralnie, czyli rewitalizacji 
terenów zielonych. – To jest 
nowy cel priorytetowy, któ-

rego wcześniej nie było. Z pre-
zydentem Kubickim rozma-
wialiśmy o takich możliwo-
ściach już wcześniej, podczas 
jego pobytu w ministerstwie 
– tłumaczył W. Sługocki.

Chodzi o cel priorytetowy 
6.IV – Zahamowanie spadku 
terenów zieleni w miastach, 
który m.in. zakłada rewita-
lizację parkowych komplek-
sów.

- Wyznaczyliśmy 12 ob-
szarów na terenie dzielnicy 
Nowe Miasto i 13 obszarów 
na pozostałej części miasta 
– pokazywał na mapie pre-
zydent Kubicki. – Szacuje-
my, że będzie to kosztować 
ok. 100 mln zł.

- Dla części tych obszarów 
mamy już gotowe projekty 
lub koncepcje. Tak jest np. 
w przypadku parku w Zato-
niu czy parku Tysiąclecia, 
gdzie dokładnie wiemy, co 
chcemy zrobić – tłumaczył 
wiceprezydent Krzysztof 
Kaliszuk.

- To dobry projekt. Kolej-
ne spotkanie zorganizujemy 
w ministerstwie ze specja-
listami z tej dziedziny. Po-
winniśmy wszystkie uzgod-
nienia dopiąć do końca roku 
– zapowiedział wicemini-
ster W. Sługocki.

Prezydent koncepcję na-
zwaną „Zielona Zielona 
Góra” przedstawił dzienni-
karzom po spotkaniu z mi-
nistrem.

- To nasza olbrzymia szan-
sa, bo Unia może pokryć 85 
proc. kosztów – wyliczał. 
– To będzie się uzupełniać 
z innymi naszymi projek-
tami. Na przykład: w Lesie 
Odrzańskim ma powstać w 
tym roku przystań dla stat-
ków. Może dodatkowo uda 
się zagospodarować stawy 
powstałe w dawnym korycie 
Odry. Projektowane ścieżki 
rowerowe połączą się w jed-
ną sieć dzięki fi nansowaniu 
ze Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych. (tc)

Więcej o Lesie Odrzańskim >> 8

TE TERENY MOŻE OBJĄ� PROJEKT
a  Las Odrzański (ok. 680 ha) w oko-

licach Krępy – dawny Oderwald, 
przed wojną popularne miejsce 
rekreacji i wypoczynku.

a  Park w Przylepie (ok. 1,5 ha) – wy-
posażony w plac zabaw, miejsce 
spotkań, boisko.

a  Las w Krępie (ok. 1,6 ha) – w cen-
trum wsi, obok placu zabaw.

a  Jany (ok. 1 ha) – aleja kasztanowa i 
poniemiecki cmentarz.

a  Park w Starym Kisielinie (ok. 1,5 ha) 
– przy pałacu rodu von Stosch, do 
niedawna zajmowany przez archi-
wum państwowe.

a  Park w Nowym Kisielinie (ok. 13 ha) 
– przy cmentarzu, w sąsiedztwie 
willi rodziny von Stosch, dziś sie-
dziba biura Parku Naukowo-Tech-
nologicznego UZ.

a  Las w rejonie WOSiR w Drzonkowie 
(ok. 243 ha) – część dużego kom-

pleksu, z uczęszczanymi traktami 
w kierunku Jędrzychowa.

a  Park w Jeleniowie (ok. 1,7 ha) – park 
i poniemiecki cmentarz.

a  Park w Zatoniu (ok. 45 ha) – park 
doprowadzony do świetności w 
XIX w. przez Dorotę de Talleyrand. 
Najcenniejszy zespół w okolicach 
Zielonej Góry.

a  Rezerwat Zimna Woda i aleja lipo-
wa (ok. 170 ha) – większość terenu 
to łęgi olszowe z ponad stuletnim 
drzewostanem.

a  Park w Kiełpinie (ok. 73 ha) – przy 
dawnym dworze wraz z doliną Pu-
stelnika.

a  Park w Ochli (ok. 2,7 ha) – w cen-
trum wsi, miejsce spotkań.

a  Park Tysiąclecia (ok. 8,5 ha) – daw-
ny niemiecki cmentarz Zielonego 
Krzyża zamieniony w park pół 
wieku temu.

a  Dolina Gęśnika (ok. 11 ha) – teren 
wzdłuż osiedli, kiedyś był tu odkry-
ty basen kąpielowy.

a  Wzgórza Piastowskie (ok. 770 ha) 
– teren wraz z parkiem, Górką Ta-
trzańską i minizoo.

a  Liliowy Las (ok. 81 ha) – zespół le-
śny wraz z obszarem Dzikiej Ochli.

a  Kompleksy leśne – miejsca aktyw-
nej rekreacji: las przy MOSiR (124 
ha), las przy Trasie Północnej (230 
ha), las przy Dłubni Wschodniej 
(135 ha), las wokół cmentarza i Park 
Braniborski (ok. 95 ha).

a  Las wokół os. Malarzy (ok. 132 ha) – 
wraz z gliniankami.

a  Las przy os. Zacisze i Leśne (ok. 55 
ha) – oraz dolina Złotej Łączy.

a  Park Poetów (ok. 101 ha) – teren po 
dawnych kopalniach gliny.

a Park przy ul. Plater (ok. 3,85 ha) – są 
tu dwa stawy.

W ZIELONEJ GÓRZE
A może na studia?

Sobota, 28 lutego, to ostatni dzień 
rekrutacji zimowej na Uniwersytecie 
Zielonogórskim. Rzecz dotyczy 
wydziałów technicznych. Dokumenty 
na studia II stopnia przyjmowane 
są w biurze rekrutacji, pokój nr 403 
R (IV piętro), kampus B przy al. 
Wojska Polskiego 69: w piątek w 
godz. 8.00-14.00, w sobotę w godz. 
9.00-13.00. W rekrutacji zimowej na 
studiach II stopnia przygotowano 885 
miejsc, na Wydziale Budownictwa, 
Architektury i Inżynierii Środowiska, 
Wydziale Elektrotechniki, Informatyki 
i Telekomunikacji oraz na Wydziale 
Mechanicznym. Szczegóły na www.
uz.zgora.pl. Ogłoszenie wyników 
rekrutacji 6 marca.

(dsp)

W DRZONKOWIE
Weekend skoków

W sobotę i niedzielę, w Woje-
wódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
im. Zbigniewa Majewskiego w 
Drzonkowie, odbędą się Halowe 
Towarzysko-Regionalne Zawody w 
Skokach. Przez dwa dni rywalizować 
będą ze sobą zawodnicy z woj. lubu-
skiego i pomorskiego. Wystartuje ok. 
40 zawodników i 60 koni. – Zawody 
rozegrane zostaną w sześciu klasach 
– informują organizatorzy. I wyliczają 
te klasy: klasa mini LL (wysokość 
przeszkód do 0,5 m), kuce (wysokość 
przeszkód do 0,5 m), LL (wysokość 
przeszkód do 0,8 m), L (wysokość 
przeszkód do 1 m), P (wysokość 
przeszkód do 1,1 m), N (wysokość 
przeszkód do 1,2 m).

(dsp)

W COTTBUS
W zoo po polsku

W niedzielę, 1 marca, Ogród Zoolo-
giczny w Cottbus, zaprasza mieszkań-
ców woj. lubuskiego do wspólnego 
zwiedzania. To wyjątkowa okazja, bo 
w zoo będzie towarzyszył gościom 
przewodnik, który mówi po polsku - 
Bartosz Łysakowski. Początek o godz. 
11.00. Zainteresowani proszeni są o 
stawienie się przy kasach. Warun-
kiem uczestnictwa w półtoragodzin-
nym zwiedzaniu z przewodnikiem 
jest zakupienie biletu wstępu do zoo. 
- Dla rodzin polecamy bilety rodzinne 
po 16,5 euro.- dla dwójki dorosłych i 
maksymalnie czworga dzieci - dodaje 
Jolanta Imbierska z Polsko-Niemiec-
kiego Centrum Promocji i Informacji 
Turystycznej w Cottbus.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE
Pamię� o Żołnierzach Wyklętych

Miejskie obchody Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
zaplanowano na niedzielę, 1 marca. 
W programie: 11.00 – msza św. w 
konkatedrze, 12.00 - przemarsz 
kompanii honorowej z orkiestrą, 
12.15 - zgromadzenie pod pomnikiem 
Żołnierzy Wyklętych (m.in. wido-
wisko w wykonaniu uczniów III LO), 
13.00 - Bieg „Tropem Wilczym” – start 
al. Niepodległości 10. Wcześniej, 
bo w piątek, 27 lutego, od 10.00, w 
bibliotece wojewódzkiej, m.in. pro-
jekcja fi lmów: „Kwatera Ł”, „Tajemnice 
Cmentarza Osobowickiego”, „Klamra. 
W przedsionku śmierci”. W poniedzia-
łek, 2 marca, o 9.00 i 12.00, w kinie 
Newa – fi lm „Dzieci kwatery Ł”.

(pm)

W ZIELONEJ GÓRZE
Pokibicuj siatkarkom

Od czwartku odbywają się u nas 
ćwierćfi nały Mistrzostw Polski Junio-
rek w Piłce Siatkowej. Warto wesprzeć 
dopingiem zielonogórskie siatkarki z 
UKS Trzyna-stka. Mecze rozgrywane 
są w hali sportowej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Sportowych 
przy ul. Wazów 76. Rywalkami zielo-
nogórzanek są zawodniczki z Gdań-
ska, Polic, Sulechowa, Piły i Wałbrzy-
cha. Jeszcze dziś można pokibicować 
naszym dziewczynom, o 10.00 zagrają 
gdańszczanki z sulechowiankami, 
40 min. po zakończeniu tego meczu 
zobaczymy w akcji UKS Trzyna-stka 
Zielona Góra przeciwko MKS Chełmiec 
Wałbrzych. W sobotę i niedzielę 
rozgrywki rozpoczną się o 10.00.

(dsp)

Prezydent Janusz Kubicki i wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk prezentują projekt wicemini-
strowi Waldemarowi Sługockiemu Fot. Krzysztof Grabowski

W NOWYM KISIELINIE

LUG szykuje
sto nowych
miejsc pracy
LUG Ligth Factory od paź-
dziernika rusza z rekrutacją. 
Praca dla ok. 100 osób czeka 
w Lubuskim Parku Przemysło-
wo-Technologicznym, gdzie 
spółka buduje nowoczesne 
centrum badawczo-rozwojowe 
z zespołem hal do produkcji 
elektroniki.

Ofi cjalna rekrutacja no-
wych pracowników ma się 
rozpocząć w październiku 
tego roku. Ale prace przy-
gotowawcze już są daleko 
zaawansowane.

- Praca przy linii tech-
nologicznej do produkcji 
oświetlenia LED wymaga 
odpowiedniego przygo-
towania. Zależy nam na 
absolwentach kierunków 
studiów związanych z elek-
troniką, mile widziani będą 
także absolwenci szkół 
technicznych - wyjaśnia 
Iwona Wtorkowska, dyrek-
tor ds. personalnych spółki 
LUG.

Zainteresowani zatrud-
nieniem w firmie powinni 
odwiedzić najbliższe targi 
pracy, organizowane 18 
marca na terenie Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego. 
Każdy zainteresowany 
pracą będzie mógł wów-
czas osobiście porozma-
wiać z osobami zajmują-
cymi się w firmie rekru-
tacją.

Kolejnym sposobem na 
pozyskanie kwalifi kowa-
nych kadr dla nowego za-
kładu będzie współpraca 
spółki z Powiatowym Urzę-
dem Pracy.

- Kierowani do nas staży-
ści w większości przypad-
ków znajdowali długoter-
minowe zatrudnienie. Li-
czymy na to, że i tym razem 
uda nam się zrealizować 
interesujący projekt, który 
zapewni nam wykwalifi ko-
waną kadrę, a zielonogórza-
nom miejsca pracy - zapo-
wiada Ryszard Wtorkowski, 
prezes LUG.

Spółka LUG zatrudnia 
dziś 440 osób.

 (red)

Fot. Tierpark Cottbus
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WYBORY DO RADY DZIELNICY NOWE MIASTO - 15 MARCA 2015 R.

Jesteś mieszańcem Jędrzychowa? Sprawdź, czy Twój adres znaj-
duje się w okręgu nr 3. Jeśli tak, głosujesz razem z dawną gminą. 
Mieszkasz w jednym z sołectw dzielnicy Nowe Miasto? 15 marca 
wybierzesz nie tylko prezydenta i radnych miasta, ale dodatko-
wo radnych dzielnicy.

a  DLA MIESZKAŃCÓW 
JĘDRZYCHOWA. 

Osiedle podzielono na 
dwa okręgi. Południo-
wa część głosuje razem z 
mieszkańcami dzielnicy 
Nowe Miasto. Czy Twoja 

ulica znalazła się w okrę-
gu nr 3, i na kogo możesz 
zagłosować - sprawdź na 
sąsiedniej stronie. Jeśli 
Twojej ulicy nie ma w wy-
kazie, jesteś w okręgu nr 
4 – zaprezentujemy go za 
tydzień.

a  DLA MIESZKAŃCÓW 
NOWEGO MIASTA. 

Nowe Miasto to dzielni-
ca utworzona z 17 sołectw 
dawnej gminy Zielona Góra. 
Tu, 15 marca, mieszkańcy 
wybiorą, oprócz prezydenta, 
swoich pięciu radnych miej-
skich i 15 radnych dzielnicy.

Wyznaczono 10 obwodów 
wyborczych. W jesiennych 
wyborach było ich jesz-
cze osiem. Gdzie nastąpiły 
zmiany? Mieszkańcy No-
wego Kisielina głosować 
będą w swojej świetlicy 
(przedtem musieli jechać do 

Starego Kisielina). Kolejna 
zmiana dotyczy Drzonkowa 
oraz Ługowa, Suchej, Barci-
kowic, Marzęcina i Zatonia, 
które wcześniej tworzyły 
wspólny obwód wyborczy. 
Teraz trafią do oddzielnych 
obwodów. Drzonków do ob-
wodu nr 6, pozostali miesz-
kańcy do obwodu nr 7.

Pamiętajcie - głosujemy w 
tych samych budynkach co 
do tej pory, oprócz Nowego 
Kisielina. Jednak musimy 
odwiedzić dwie komisje, w 
dwóch różnych lokalach. Bo 
oddzielnie wybieramy radę 
miasta i osobno radę dziel-

nicy. - Wyborcy nie powinni 
błądzić. Każdy lokal wybor-
czy dokładnie oznaczymy– 
zapewnia Urszula Zamiatała, 
miejski komisarz wyborczy. 

Aby uniknąć pomyłek, w 
lokalach wyborczych towa-
rzyszyć nam będą informa-
cje, najczęściej w postaci 
wyrysowanych strzałek, 
które będą wskazywały, 
gdzie dokładnie odbędą się 
głosowania do rady dzielni-
cy i rady miasta.

W razie wątpliwości moż-
na skorzystać z dyżurnego 
telefonu: 68 475 56 68 i 68 
475 56 70. (pm)

 OBWÓD NR 1  W WYBORACH DO RADY DZIELNICY
(NR 33 W WYBORACH  DO RADY MIASTA)

Szkoła Podstawowa w Zawadzie,  
ul. Zawada-Szkolna 24

a Okręg nr 1
Mieszkańcy:
Jany, Stożne, Zawada-Akacjowa, Zawada-Chmielna, 
Zawada-Kożuchowska, Zawada-Kręta, Zawada-Krótka, 
Zawada-Kwiatowa, Zawada-Leśna, Zawada-Morwowa, 
Zawada-Nowa, Zawada-Słoneczna, Zawada-Sosnowa, 
Zawada-Stolarska, Zawada-Strażacka, Zawada-Winna, 
Zawada-Wrzosowa.
Kandydaci:
1.  Marzena Bilska, 49 lat, Zawada
2.  Sylwia Brońska, 43 lata, Zawada
3.  Monika Turzańska, 37 lat, Jany
a Okręg nr 2
Mieszkańcy:
Zawada-Agrestowa, Zawada - Brzozowa, Zawada-Cmentar-
na, Zawada-Kościelna, Zawada-Lipowa, Zawada-Łąkowa, 
Zawada-Orzechowa, Zawada-Osiedlowa, Zawada-Papierni-
cza, Zawada-Sportowa, Zawada-Szkolna, Zawada-Torfowa, 
Zawada-Truskawkowa, Zawada-Wiśniowa, Zawada-Zielo-
nogórska.
Kandydaci:
1.  Dominik Kamedulski, 37 lat, Zawada
2.  Jan Smoter, 58 lat,  Zawada
3.  Jerzy Żetecki, 51 lat, Zawada

a Okręg nr 3
Mieszkańcy: Krępa
Kandydaci:
1.  Tadeusz Budrewicz, 56 lat, Krępa
2.  Tadeusz Naskręt, 67 lat, Krępa
3.  Czesław Śnieżko, 65 lat, Krępa

  OBWÓD NR 2 W WYBORACH DO RADY DZIELNICY 
(NR 34 W WYBORACH  DO RADY MIASTA)

Szkoła Podstawowa w Przylepie, ul. Przylep-9 Maja 6

a Okręg nr 4
Mieszkańcy:
Przylep-9 Maja, Przylep-Akacjowa, Przylep-Brzozowa, 
Przylep-Czereśniowa, Przylep-Działkowa, Przylep-Grono-
wa, Przylep-Józefa Piłsudskiego, Przylep-Leszczynowa, 
Przylep-Leśna, Przylep-Lotnicza, Przylep-Morelowa, 
Przylep-Orzechowa, Przylep-Osiedlowa, Przylep-Pilotów, 
Przylep-Podgórna, Przylep-Robotnicza, Przylep-Sadowa, 
Przylep-Skokowa, Przylep-Sosnowa, Przylep-Spokojna, 
Przylep-Strażacka, Przylep-Szewska, Przylep-Szybowcowa, 
Przylep-Turystyczna, Przylep-Winna, Przylep-Wiśniowa, 
Przylep-Zakładowa.
Kandydaci:
1.  Maciej Olszewski, 30 lat, Przylep
2.  Jerzy Szczepski, 69 lat, Przylep
3.  Zdzisława Walczak, 61 lat, Przylep

  OBWÓD NR 3  W WYBORACH DO RADY DZIELNICY

(NR 35 W WYBORACH DO RADY MIASTA)
Gimnazjum w Przylepie, ul. Przylep-9 Maja 6 

a Okręg nr 5
Mieszkańcy:
Przylep-22 Lipca, Przylep-Dojazdowa, Przylep-Handlowa, 
Przylep-Hetmańska, Przylep-Husarska, Przylep-Kokoso-
wa, Przylep-Kolejowa, Przylep-Kolista, Przylep-Kosowa, 
Przylep-Lawendowa, Przylep-Łąkowa, Przylep-Malinowa, 
Przylep-Ogrodnicza, Przylep-Polna, Przylep-Rycerska, 
Przylep-Strumykowa, Przylep-Zielona, Przylep-Źródlana.
Kandydaci:
1.  Tadeusz Borek, 51 lat, Przylep
2.  Rafał Groszek, 38 lat, Przylep

  OBWÓD NR 4  W WYBORACH DO RADY DZIELNICY
(NR 36 W WYBORACH  DO RADY MIASTA)

Świetlica wiejska, ul. Nowy Kisielin-Odrzańska 64

a Okręg nr 6
Mieszkańcy: Nowy Kisielin
Kandydaci:
1.  Joanna Pawelczyk, 36 lat, Nowy Kisielin
2.  Andrzej Zalewski, 62 lata, Nowy Kisielin

  OBWÓD NR 5  W WYBORACH DO RADY DZIELNICY

(NR 37 W WYBORACH DO RADY MIASTA)
Szkoła Podstawowa w Starym Kisielinie,  
ul. Stary Kisielin-Szkolna 14

a Okręg nr 7
Mieszkańcy:
Stary Kisielin
Kandydaci:
1.  Elżbieta Kościucha-Wieczorek, 51 lat, Stary Kisielin
2.  Zenon Rabęda, 71 lat, Stary Kisielin
3.  Jadwiga Wąsik, 56 lat, Stary Kisielin

  OBWÓD NR 6  W WYBORACH DO RADY DZIELNICY
(NR 38 W WYBORACH  DO RADY MIASTA)

Szkoła Podstawowa w Drzonkowie,  
ul. Drzonków-Szkolna 2

a Okręg nr 8
Mieszkańcy: Drzonków
Kandydaci:
1.  Wiesław Kuchta, 46 lat, Drzonków
2.  Roman Rekut, 43 lata, Drzonków
3.  Renata Woźniak, 41 lat, Drzonków

  OBWÓD NR 7  W WYBORACH DO RADY DZIELNICY
(NR 39 W WYBORACH  DO RADY MIASTA)

Gimnazjum w Drzonkowie, ul. Drzonków-Szkolna 2

a Okręg nr 9
Mieszkańcy:
Ługowo, Sucha, Barcikowice, Marzęcin, Zatonie
Kandydaci:
1.  Jolanta Jagodzińska, 44 lata, Barcikowice
2.  Marek Karwacki, 50 lat, Zatonie
3.  Ireneusz Rypson, 45 lat, Sucha

  OBWÓD NR 8  W WYBORACH DO RADY DZIELNICY
(NR 40 W WYBORACH  DO RADY MIASTA)

Szkoła Podstawowa w Ochli, ul. Ochla-Szkolna 1

a Okręg nr 10
Mieszkańcy:
Kiełpin, Jarogniewice, Jeleniów, Ochla-Akacjowa, 
Ochla-Bażantowa, Ochla-Bociania, Ochla-Brzozowa, 
Ochla-Bukowa, Ochla-Czeremchowa, Ochla-Dakty-
lowa, Ochla-Dębowa, Ochla-Działkowa, Ochla-Dzika, 
Ochla-Jaśminowa, Ochla-Jelenia, Ochla-Kaktusowa, 
Ochla-Kasztanowa, Ochla-Klonowa, Ochla-Lipowa, 
Ochla-Lisia, Ochla-Łąkowa, Ochla-3 Maja, Ochla-Mako-
wa, Ochla-Niedźwiedzia, Ochla-Oazowa, Ochla-Olcho-
wa, Ochla-Osiedle Dworskie, Ochla-Osiedlowa, Ochla-
-Palmowa, Ochla-Prosta, Ochla-Przyleśna, Ochla-Pu-
stynna, Ochla-Sarnia, Ochla-Sokola, Ochla-Stepowa, 
Ochla-Strzelecka, Ochla-Tenisowa, Ochla-Topolowa, 
Ochla-Wierzbowa, Ochla-Wilcza, Ochla-Wspólna, 
Ochla-Zacisze, Ochla-Zawilcowa, Ochla-Żagańska, 
Ochla-Żurawia.
Kandydaci:
1.  Robert Jankowski, 38 lat, Kiełpin
2.  Małgorzata Klinowska, 41 lat, Ochla

a Okręg nr 11
Mieszkańcy:
Ochla-Agrestowa, Ochla-Alfreda Smoczyka, Ochla-Ber-
nda Mixdorfa, Ochla-Chabrowa, Ochla-Czereśniowa, 
Ochla-Dębowa Polana, Ochla-Feliksa Stamma, Ochla-
-Folklorystyczna, Ochla-Franciszka Gaudy’ego, Ochla-
Grzybowa, Ochla-Górna, Ochla-Henryka Łasaka, Ochla-
-Henryka Sienkiewicza, Ochla-Jagodowa, Ochla-Janusza 
Korczaka, Ochla-Janusza Kusocińskiego, Ochla-Juliana 
Tuwima, Ochla-J.I.Kraszewskiego, Ochla-Kalinowa, 
Ochla-Kornela Makuszyńskiego, Ochla-Kożuchowska, 
Ochla-Kręta, Ochla-Krótka, Ochla-Ks.Wł.Terlikowskie-
go, Ochla-Kwiatowa, Ochla-Leśna, Ochla-Malinowa, 
Ochla-Marii Konopnickiej, Ochla-Młyńska, Ochla-More-
lowa, Ochla-Muzealna, Ochla-Ogrodnicza, Ochla-Pl.B. 
Błyskoszowej, Ochla-Polna, Ochla-Porzeczkowa, Ochla-
-Poziomkowa, Ochla-Sadowa, Ochla-Słoneczna, Ochla-
Sosnowa, Ochla-Sportowa, Ochla-Stroma, Ochla-Stru-
mykowa, Ochla-Szkolna, Ochla-Św. Huberta, Ochla-Św.
Jadwigi Śląskiej, Ochla-Truskawkowa, Ochla-Wiśniowa, 
Ochla-Wł. i St. Grabowskich, Ochla-Wrzosowa, Ochla-
-Zielonogórska.
Kandydaci:
1.  Dorota Bojar, 50 lat, Ochla
2.  Piotr Kaczmarczyk, 39 lat, Ochla
3.  Aleksander Kosowicz, 49 lat, Ochla

  OBWÓD NR 9  W WYBORACH DO RADY DZIELNICY
(NR 41 W WYBORACH  DO RADY MIASTA)

Świetlica wiejska, ul. Racula-Głogowska 64

a Okręg nr 12
Mieszkańcy:
Racula-Dębowa, Racula-Drzonkowska, Racula-Grosz-
kowa, Racula-Hortensji, Racula-Ireny Kosmowskiej, 
Racula-Jakuba Bojka, Racula-Jędrzeja Cierniaka, 
Racula-Kamieniecka, Racula-Karola Lipińskiego, 
Racula-Klonowa, Racula-Ksawerego Dunikowskiego, 
Racula-Liliowa, Racula-11 Listopada, Racula-Lucjana 
Rydla, Racula-Lwowska, Racula-Macieja Rataja, 
Racula-Mariana Załuckiego, Racula-Mieczysława 
Karłowicza, Racula-Mirty, Racula-Myśliwska, Racu-
la-Oliwkowa, Racula-Podleśna, Racula-Podolska, 

Racula-Polna, Racula-Saperska, Racula-Stanisława 
Witkiewicza, Racula-Szparagowa, Racula-Św. Mikołaja, 
Racula-Widokowa, Racula-Wiktorii Dzierżkowej, Racu-
la-Wincentego Witosa, Racula-Wołyńska, Racula-Zbar-
ska, Racula-Z. i I. Solarzów.
Kandydaci:
1.  Antonina Ambrożewicz-Sawczuk, 68 lat, Racula
2.  Sebastian Jagiełowicz, 33 lata, Racula
3.  Cezary Radczyc, 46 lat, Racula

a Okręg nr 13
Mieszkańcy:
Racula-Czereśniowa, Racula-Dzieci Wrzesińskich, 
Racula-Głogowska, Racula-Grabowa, Racula-Heleny 
Modrzejewskiej, Racula-Im. Rodła, Racula-Jabłonowa, 
Racula-Janusza Korczaka, Racula-Jaśminowa, Racu-
la-Kalinowa, Racula-Ku Słońcu, Racula-Leszczynowa, 
Racula-Leśna, Racula-Litewska, Racula-M. Gierymskiego, 
Racula-Michała Anioła, Racula-Międzylesie, Racula-Mo-
drzewiowa, Racula-Porzeczkowa, Racula-Profesorska, 
Racula-Ruciana, Racula-St. Wyspiańskiego, Racula-Stu-
dencka, Racula-Śliwowa, Racula-Świerkowa, Racula-Wiej-
ska, Racula-Wierzbowa, Racula-Wspólna, Racula-Zakole, 
Racula-Zielna, Racula 109.
Kandydaci:
1.  Jarosław Bartkowicz, 46 lat, Racula
2.  Marta Napieralska, 31 lat, Racula

  OBWÓD NR 10  W WYBORACH DO RADY DZIELNICY

(NR 42 W WYBORACH  DO RADY MIASTA)
Świetlica wiejska, ul. Łężyca-Odrzańska 16

a Okręg nr 14
Mieszkańcy:
Łężyca-Apartamentowa, Łężyca-Architektów, 
Łężyca-Budowlanych, Łężyca-Czeremchowa, Łężyca-
Geodetów, Łężyca-Geologów, Łężyca-Inwestycyjna, 
Łężyca-Inżynierska, Łężyca-Murarska, Łężyca-Urba-
nistów.
Kandydaci:
1.  Agnieszka Kozakiewicz, 40 lat, Łężyca
2.  Łukasz Maszkało, 33 lata, Łężyca
3.  Jolanta Rabęda, 49 lat, Łężyca

a Okręg nr 15
Mieszkańcy:
Łężyca-Agrestowa, Łężyca-Aroniowa, Łężyca-Boczna, 
Łężyca-Borówkowa, Łężyca-Bratkowa, Łężyca-Chabro-
wa, Łężyca-Dębowa, Łężyca-Dolna, Łężyca-Drobiowa, 
Łężyca-Irysowa, Łężyca-Jagodowa, Łężyca-Konwaliowa, 
Łężyca-Kościelna, Łężyca-Krokusowa, Łężyca-Krótka, 
Łężyca-Kwiatowa, Łężyca-Lawendowa, Łężyca-Leśna, 
Łężyca-Liliowa, Łężyca-Maciejkowa, Łężyca-Makowa, 
Łężyca-Malinowa, Łężyca-Morwowa, Łężyca-Odrzańska, 
Łężyca-Piaskowa, Łężyca-Polna, Łężyca-Porzeczkowa, 
Łężyca-Poziomkowa, Łężyca-Prosta, Łężyca-Różana, 
Łężyca-Sasankowa, Łężyca-Skrajna, Łężyca-Sosnowa, 
Łężyca-Sportowa, Łężyca-Stokrotkowa, Łężyca-Tulipa-
nowa, Łężyca-Zawilcowa.
Kandydaci:
1.  Krzysztof Wołczyński, 49 lat, Łężyca
2.  Nella Żurańska, 51 lat, Łężyca

  Wybory: Jędrzychów i Nowe Miasto Wyjaśnienie
W poprzednim wydaniu 
„Łącznika Zielonogór-
skiego”, nie z naszej 
winy wypadły dane 
jednego z kandydatów 
KW Polskie Stronnictwo 
Ludowe do rady miasta. 
W okręgu nr 1, pozycja 
nr 10 to Gerard Nowak.

Redakcja
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Jędrzychów, osiedla: Uczonych, Bajkowe, Kwiatowe.
Dzielnica Nowe Miasto (dawna gmina).

TU ZAGŁOSUJESZ
a  Obwód nr 30. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kąpielowa 7, ulice: Arctow-

skiego, Boczna, Bolka i Lolka, Calineczki, Czekanowskiego, Czerskiego, 
Domeyki, Dożynkowa, Funka, Groszkowskiego, Heweliusza, Infelda, Jasia 
i Małgosi, Jędrzychowska, Kocha, Kolberga, Kopciuszka, Krasnoludków, 
Królewny Śnieżki, Kubusia Puchatka, Łukasiewicza, Misia Uszatka, 
Narutowicza, Nobla, Olszewskiego, Pinokia, Piotrusia Pana, Sierpińskie-
go, Strzeleckiego, Śniadeckiego, Warzywna, Wierzbowa, Wróblewskiego, 
Zbożowa, Złotej Rybki.

a  Obwód nr 31. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kąpielowa 7, ulice: Agatowa, 
Ametystowa, Bratkowa, Brylantowa, Budowlana, Bursztynowa, Cha-
browa, Diamentowa, Kasztanowa, Kąpielowa, Kiełpińska, Koralowa, 
Liliowa, Makowa, Mokra, Nagietkowa, Nowojędrzychowska, Perłowa, 
Rubinowa, Słowicza, Stolarska, Szafi rowa, Szmaragdowa, Turkusowa, 
Urocza, Wronia.

a  Obwód nr 32. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kąpielowa 7, ulice: Azaliowa, 
Daliowa, Fiołkowa, Goździkowa, Irysowa, Jaśminowa, Kaczeńcowa, Kali-
nowa, Konwaliowa, Krokusowa, Lawendowa, Leszczynowa, Mieczykowa, 
Rezedowa, Rumiankowa, Sasankowa, Słonecznikowa, Stokrotkowa, 
Storczykowa, Tulipanowa, Zawilcowa.

a  Dzielnica Nowe Miasto, obwody od 33 do 42 (adresy lokali wybor-
czych –patrz strona 4)

WYBORY SAMORZĄDOWE 15 MARCA 2015 R. 
 OKRĘG WYBORCZY NR 3

2.    Marek
 Budniak (56)

3. Helena
Kondratowicz (69)

4. Dorota 
Bojar (50)

5. Piotr 
Natkański (25)

6. Józef 
Walania (63)

7. Paulina 
Karmalita (24)

8. Henryk 
Dzięgiel (73)

9. Michał
 Lubojański (26)

10. Krzysztof 
Wołczyński (49)

2. Tomasz 
Bratkowski (33)

3. Dominik 
Kulik (20)

4. Joanna 
Czernicka (27)

5. Bartosz 
Schaefer (18)

6. Carol Anne 
Siekańska (24)

7. Maciej 
Zwoliński (45)

8. Marta 
Kałużny (22)

2. Paweł 
Ratuś (32)

3. Bartłomiej 
Sadowski (32)

4. Marta 
Bartosiak (28)

5. Katarzyna 
Połczyńska (33)

6. Adriana 
Fila (37)

7. Marcin 
Kifert (35)

8. Katarzyna 
Czetowicz (28)

9. Sławomir 
Płotała (43)

10. Michał 
Trykacz (29)

2. Piotr 
Bandosz (29)

3. Ewa 
Kwiecień (60)

4. Przemysław 
Warecki (36)

5. Rozalia 
Jantarska (61)

6. Monika 
Turzańska (37)

7. Mariusz 
Markiewicz (45)

8. Jolanta 
Jagodzińska (44)

9. Tadeusz 
Naskręt (67)

10. Piotr 
Kaczmarczyk (39)

2. J arosław 
Berent (50)

3.  Tomasz 
 Sroczyński (36)

4.  Marzena 
Bilska (49)

5. Rafał 
Czarkowski (62)

6. Jadwiga 
Wąsik (56)

7. Małgorzata 
Ragiel (52)

8. Jacek 
Rusiński (44)

9. Agnieszka 
Kozakiewicz (40)

10. Wiesław 
Kuchta (46)

2. Marek 
Kamiński (56)

3. Anna 
Sulima-Jagiełowicz (45)

4. Bogdan
 Klim (48)

5. Dorota 
Głowienka (53)

6. Aneta 
Żuk (33)

7. Marek 
Radziukiewicz (41)

8. Iwona 
Kusiak (34)

9. Mirela 
Ścigaj (37)

10. Robert 
Kornalewicz (32)

2. Sylwia 
Matuszak (35)

3. Paweł 
Jagiełowicz (28)

4. Anna 
Lik (42)

5. Krzysztof 
Olszak (28)

6. Bogumiła 
Husak (54)

7. Marek 
Musielak (70)

8. Izabela 
Jagos (29)

9. Roman 
Teląszka (31)

10.  Wojciech 
Kowalski-Mierkiewicz
(39)

Kolejne okręgi za tydzień

KWW Prawa i Solidarna 
Jacka Budzińskiego 

KWW Nowej Prawicy
i Ruchu Narodowego

KWW Lepsza Zielona Góra
- Lepsze Lubuskie

KW 
Polskie Stronnictwo Ludowe

KWW 
Janusz Kubicki

KW
Platforma Obywatelska RP

KKW SLD
Lewica Razem

Wanda Litecka
(61 lat)

Adam Wyszyński
(21 lat)

Marek Jankowski
(42 lata)

Antonina 
Ambrożewicz- 
Sawczuk (68 lat)

Mariusz Zalewski
(59 lat)

Mariusz Rosik
(55 lat)

Cezary Wysocki
(33 lata)

1.

1.

1.1.

1.

1.

1.

1. 2.

3.

6.5. 7.

4.
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Idzie nasz maluszek 
do żłobka, przedszkola...
- Wielu rodziców uważa, że niepubliczne żłobki to nie dla nich, bo są za drogie. To nieprawda. Do każdego dziecka w takiej placówce miasto 
dopłaca 400 zł miesięcznie - tłumaczy wiceprezydent Wioleta Haręźlak. Rusza nabór do żłobków i przedszkoli. Miejsc w tych ostatnich jest 
więcej niż dzieci!

- Mamy początek sezo-
nu naborów: do żłobków, 
przedszkoli i za chwilę do 
szkół podstawowych. Dziś 
rusza strona internetowa 
dla rodziców przyszłych 
przedszkolaków.

Wioleta Haręźlak, wice-
prezydent miasta odpowie-
dzialna za oświatę: - Tak, 
dzisiaj uruchamiamy stronę 
internetową, która będzie 
zawierać informator o przed-
szkolach. Rodzice znajdą 
tam ofertę wszystkich pla-
cówek prowadzonych przez 
miasto. Co oferują, w jakich 
godzinach działają itd. Sam 
nabór rozpocznie się 16 mar-
ca. To nabór drogą elektro-
niczną. Taki model stosu-
jemy od kilku lat. Będzie to 
jednak nowość dla rodziców 
dzieci mieszkających na te-
renie dzielnicy Nowe Mia-
sto, czyli w dawnej gminie.

- Dobrze. Mamy już stro-
nę. Za dwa tygodnie może-
my się zapisywać. Zacznij-
my jednak od początku 
opieki nad maluchami. Czy-
li od żłobków.

- Mamy trzy miejskie pla-
cówki. Dziś kończy się elek-
troniczny nabór w żłobku 
przy ul. Braniborskiej. Zoba-
czymy, jak się sprawdzi. Być 
może w przyszłości obejmie-
my nim wszystkie placówki. 
Natomiast od poniedziałku 
rozpoczyna się tradycyjny 
nabór do dwóch pozostałych 
miejskich żłobków: przy 
ul. Wiśniowej i ul. Wandy. 
Potrwa do końca marca. W 
sumie, w tych trzech pla-
cówkach mamy 400 miejsc. 
Karty można pobrać w żłob-
ku lub na jego stronie inter-

netowej. Rodzice i dziecko 
muszą być zameldowani w 
Zielonej Górze. Takich kryte-
riów przyjęć nie ma w żłob-
kach niepublicznych.

- To nie jest dużo miejsc.
- Dlatego współpracuje-

my ze żłobkami niepublicz-
nymi. Jeszcze w 2012 r. mie-
liśmy w nich 30 miejsc. W 
tym roku jest już 529 miejsc. 
Czyli w sumie jest ich teraz 
929. To olbrzymi skok. Dla 
porównania: trzy lata temu 
mieliśmy 430 miejsc, a w 
2007 r. 262 miejsca.

- Rodzice wolą jednak 
miejskie żłobki.

- Wiem. Wielu rodziców 
uważa, że niepubliczne żłob-
ki to nie dla nich, bo są za dro-
gi. To nieprawda. Do każdego 
dziecka w takim żłobku mia-
sto dopłaca 400 zł miesięcz-
nie. Ogłosiliśmy konkurs, w 
którym wystartowało 15 nie-
publicznych żłobków. Pod-
stawowym kryterium była 
cena za opiekę, najbardziej 
zbliżona do miejskich sta-
wek. I te ceny znacznie spa-
dły. W miejskim publicznym 
żłobku rodzic zapłaci 1,1 zł za 
godzinę opieki. A w najtań-
szym niepublicznym żłobku 
1,39 zł. W najdroższym ta 
stawka wyniesie 1,9 zł. To już 
nie są gigantyczne różnice. 
Myślę, że w przyszłości te 
ceny się zrównają.

- Wróćmy do przedszko-
laków. Zmieszczą się w 
przedszkolach?

- Zmieszczą się. Nie bę-
dzie kłopotu z naborem. 
Miejsc jest więcej niż dzieci. 
A malców jest mniej, bo do 

pierwszych klas szkół pod-
stawowych pójdą podwójne 
roczniki – siedmiolatki i sze-
ściolatki. Szkoły przez kilka 
lat nie będą musiały się mar-
twić naborem. Tyle będzie 
dzieci. Ta fala podwójnych 
roczników później dotrze do 
gimnazjów i liceów. Teraz 
wszystkie sześciolatki trafią 
już do szkół, czyli nie będzie 
ich w przedszkolach. Zrobi 
się luźniej. Na ich miejsce 
będzie można przyjmować 
dzieci w wieku 2,5 lat. W 
tej chwili mamy w mieście 
ok. 1,4 tys. dzieci w wieku 
trzech lat. A miejsc w przed-
szkolach publicznych jest 
3.781 – mówię o wszystkich 
grupach wiekowych. Zatem 
będą wolne miejsca. Dlatego 
przedszkola niepubliczne, 
które mają ogółem 1,5 tys. 
miejsc, będą musiały wal-
czyć o dzieci lepszą ofertą.

- Tymczasem w planach 
jest budowa szkoły podsta-
wowej i przedszkola na os. 
Zastalowskim.

- Są potrzebne, bo na 
osiedlu wciąż są oddawane 
nowe mieszkania i wciąż 
przybywa dzieci. Dlatego 
powstanie tam szkoła z sze-
ścioma oddziałami i przed-
szkole - również z sześcio-
ma oddziałami. Rekrutację 
do nowego przedszkola pro-
wadzić będzie przedszkole, 
przy ul. Batorego, a dzieci 
do podstawówki zapisać 
będzie można w SP 11. Re-
krutacja do szkół podstawo-
wych rozpocznie się 23 mar-
ca i potrwa do 17 kwietnia.

- Dziękuję.
Tomasz Czyżniewski

- Dziś uruchamiamy stronę internetową, która będzie zawierać informator o przedszkolach. 
Rodzice znajdą tam ofertę wszystkich placówek prowadzonych przez miasto. Sam nabór roz-
pocznie się 16 marca – mówi wiceprezydent Wioleta Haręźlak Fot. Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Szkoła ma być 
inteligentna
- Inteligentni nauczyciele i inteli-
gentni uczniowie potrzebują inte-
ligentnych technologii nauczania 
– zapowiedziała wiceprezydent 
Wioleta Haręźlak.

Projekt „Inteligentna 
szkoła” to wspólna inicja-
tywa urzędu miasta i urzę-
du marszałkowskiego. Jego 
sens można opisać w kilku 
słowach: potrzebna jest 
diagnoza rzeczywistych po-
trzeb w zakresie szkolnych 
technologii informatycz-
no-komunikacyjnych, aby 
nie popełnić kosztownych 
błędów przy komplekso-
wej informatyzacji lubu-

skiej oświaty. Dlatego warto 
przeprowadzić pilotażowy 
projekt, który obejmie jedną 
szkołę w Zielonej Górze (Ze-
spół Szkół Technicznych) i 
jedną w Gorzowie Wlkp. (Ze-
spół Szkół nr 20).

- Naszym zadaniem bę-
dzie dostarczyć minimum 
10 zestawów komputero-
wych, montaż sieci Wi-Fi 
oraz wykonanie audytu 
przedwdrożeniowego. Zro-
bimy to na własny koszt 
– zapowiedział Radosław 
Frydrych, dyrektor war-
szawskiej spółki COMP. I do-
dał, że już za kilka dni będą 
mogli rozpocząć realizację 
projektu. Finisz zaplanowa-
no na koniec grudnia 2015 
r. Po zakończeniu projektu, 
cały sprzęt i programy kom-
puterowe pozostaną w obu 
szkołach. (pm)

W ZIELONEJ GÓRZE

Nowe opłaty 
za wodę i ścieki
- Niewielka podwyżka nie jest 
konsekwencją prezydenckich wy-
borów. W Gorzowie ta sama pod-
wyżka sięgnęła 15 proc. – żartował 
przewodniczący rady miasta.

Adam Urbaniak do 15 
marca będzie pełnił funkcję 
jednoosobowej rady miasta. 
To od jego podpisu zależy, 
czy projekty przygotowy-
wane przez prezydenta Ja-
nusza Kubickiego staną się 
miejskim prawem.

W programie środowej se-
sji rady miasta znalazło się 
dziewięć projektów. Wśród 
nich kolejne będące konse-
kwencją połączenia miasta 

i gminy, np. uchwała usta-
lająca zasady sprzedaży na-
pojów alkoholowych. Na te-
renie „dużej” Zielonej Góry 
będzie mogło teraz działać 
do 300 punktów sprzeda-
ży napojów zawierających 
powyżej 4,5 proc. alkoholu 
(z wyjątkiem piwa), prze-
znaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży, 
i 180 punktów podawania 
napojów alkoholowych (z 
wyjątkiem piwa) w miejscu 
sprzedaży.

Przewodniczący A. Urba-
niak podpisał także projekt 
uchwały „w sprawie okre-
ślenia kryteriów postępo-
wania rekrutacyjnego do 
przedszkoli prowadzonych 
przez miasto”. W przypadku 
większej liczby kandydatów, 
brane będą pod uwagę m.in. 
praca zawodowa rodziców 

lub ich nauka w trybie dzien-
nym, rodzeństwo w tym sa-
mym przedszkolu lub szkole 
należącej do tego samego ze-
społu edukacyjnego.

Dla wszystkich mieszkań-
ców bardzo ważną uchwałą 
jest „zatwierdzenie taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i odprowadzenie ście-
ków”. Od 1 kwietnia wzrasta 
cena brutto każdego dostar-
czonego 1 m sześc. wody, z 
4,14 zł do 4,34 zł. Drożeje 
także cena każdego 1 m sze-
śc. odprowadzonych ście-
ków. W przypadku gospo-
darstw domowych: z 5,45 zł 
do 5,72. U pozostałych od-
biorców cena nadal będzie 
wynosić 6,77 zł za 1 m sześc. 
ścieków.

W stosunku do ubiegło-
rocznych cen, nowa taryfa 
opłat wzrośnie o 4,8 proc. w 

przypadku wody wodocią-
gowej i o 5 proc. w przypad-
ku ścieków.

- Uchwalana dziś niewiel-
ka podwyżka cen nie jest 
konsekwencją prezydenc-
kich wyborów. W Gorzowie 
ta sama podwyżka sięgnęła 
15 proc. – żartował prze-
wodniczący rady miasta.

Ważna zmiana w wielolet-
niej prognozie finansowej 
miasta dotyczy zapisania 
738 tys. zł dla hospicjum na 
os. Zacisze, w latach 2015-
2017.

- Hospicjum będzie mogło 
teraz występować o dofi-
nansowanie swojej działal-
ności. Pieniądze zapisane w 
miejskiej prognozie finan-
sowej posłużą jako wkład 
własny hospicjum w projek-
tach unijnych – tłumaczył 
prezydent Kubicki. (pm)

NABÓR DO PRZEDSZKOLI – ZAPAMIĘTAJ DATY
a 27 lutego – uruchomienie 
informatora internetowego
a Na stronie urzędu miasta: 
zielona-gora.pl, w zakładce 
„Nabór” znajdziemy ofertę 
wszystkich placówek pro-
wadzonych przez miasto, 
dowiemy się m.in. w jakich 
godzinach czynne jest przed-
szkole, jakie proponuje zajęcia 
dodatkowe. Są tu telefony, 
maile i link, który przeniesie 
nas na stronę konkretnego 
przedszkola.
a 16 marca – 3 kwietnia – 
przyjmowanie wniosków przez 
przedszkola.

Jeśli już zdecydowaliśmy, do 
której placówki chcemy posłać 
malca, wypełniamy na stronie 
internetowej naboru zgłoszenie. 
Wybieramy przedszkole pierw-
szej preferencji (to wymarzone), 
ale możemy wskazać dwie 
placówki „awaryjne” (gdyby 
dziecko nie dostało się do tego 
wymarzonego przedszkola).
Wypełniony formularz trzeba 
wydrukować i zanieść tylko do 
tej placówki, którą wskazaliśmy 
jako przedszkole pierwszej 
preferencji. Formularze zgło-
szeniowe możemy też dostać w 
przedszkolach, wiele placówek 

zamieszcza je w formie elektro-
nicznej na swoich stronach.
a 20 kwietnia – przedszkola 
ogłaszają listę dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych. Rodzice mają 
tydzień na potwierdzenie wybo-
ru placówki.
a 28 kwietnia – ostateczne 
zamknięcie listy przyjętych i 
nieprzyjętych do przedszkoli.

UWAGA! O miejsce w przed-
szkolu publicznym może starać 
się tylko dziecko zameldowane 
w Zielonej Górze. Nie ma 
znaczenia kolejność składania 
zgłoszeń.
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Miliard do wygrania
- Politycy często ze mnie kpili, gdy przed rokiem mówiłem o miliardzie złotych, który można zdobyć dla Zielonej 
Góry. Teraz jestem pewien, że tych pieniędzy będzie więcej – twierdzi prezydent Janusz Kubicki.

Prezydent, w środę i 
czwartek, przedstawiał w 
muzeum plany, jak będzie 
się zmieniać nasze miasto 
w najbliższych latach. I na 
koniec każdego spotkania 
z dziennikarzami ustawiał 
na sztalugach deklarację, co 
zrobi w danej dziedzinie.

- Niezależnie od tego - kto 
wygra wybory, to jest dobry 
program dla Zielonej Góry. 
Ja się pod nim podpisuję i 
to samo proponuję moim 
konkurentom – mówił, sta-
jąc przy planszy z pisakiem 
w dłoni. – Chyba każdy z 
nas, każdy zielonogórzanin 
chciałby, żeby te plany się 
ziściły.

Środowe deklaracje na-
zwał „Człowiek”. I mówił 
o polityce społecznej mia-
sta. – Znacząco zwiększy-
liśmy ilość miejsc w przed-
szkolach i żłobkach. Na 
ich utrzymanie wydajemy 
prawie 40 mln zł. Osiem lat 
temu było to ok. 16,5 mln 
zł. To sporo kosztuje, ale 
daje efekty – mówił J. Ku-
bicki. Mówił także o rozwo-
ju uniwersytetu, który mia-
sto wspomaga, stypendiach 
dla studentów i nagrodach 
dla profesorów, tworzeniu 
domów dziennego pobytu 
dla seniorów i rozbudowie 
hospicjum za 3,1 mln zł. 

- Stawiamy na rozwój kul-
tury. Dlatego chcemy roz-
budować filharmonię, a to 
wiąże się z nowym zagospo-
darowaniem placu przed 
kościołem Matki Bożej Czę-
stochowskiej. Wrócą tu fon-
tanny – pokazywał plany. 
Zagospodarowania wymaga 
również teren pomiędzy al. 
Niepodległości a pl. Matej-
ki, gdzie miałby powstać 
plac Teatralny.

- Jestem dumny z na-
szych szkół. Gdy patrzymy 
na wykresy z wynikami, 
to we wszystkich typach 
egzaminów jesteśmy po-

wyżej średniej w okręgu, 
województwie i kraju. W 
wielu dziedzinach jeste-
śmy najlepsi – opowiadał i 
zapowiedział starania o bu-
dowę stadionu piłkarskiego 
oraz budowę całorocznego 
centrum rekreacyjno-spor-
towego na Górce Tatrzań-
skiej. 

Wszystkie zamierzenia 
ujął w ośmiopunktową de-
klarację, którą podpisał 
przy dziennikarzach. Chwi-
lę później namawiał do jej 
podpisania swoich konku-
rentów podczas debaty w 
Radio Zielona Góra.

Podobną deklarację, tym 
razem poświęconą inwe-

stycjom, zaprezentował w 
czwartek. Tym razem pre-
zentację nazwał „Miliard do 
wygrania”.

- Politycy często ze mnie 
kpili, gdy przed rokiem mó-
wiłem o miliardzie złotych, 
który można zdobyć dla 
Zielonej Góry. Teraz jestem 
pewien, że tych pieniędzy 
będzie więcej – stwierdził 
prezydent Kubicki. – Mamy 
wiele projektów, na które 
można zdobyć pieniądze. W 
sumie, może to być ok. 1,4 
mld zł. W tej chwili mamy 
już ok. 540 mln zł. A to do-
piero początek. 

Prezydent po kolei poka-
zywał, co jest w mieście do 
zrobienia. 

Zaczął od hitu ostatniego 
miesiąca, czyli przestawie-
nia MZK na autobusy elek-
tryczne. – Oprócz kupna 
80 autobusów, zbudujemy 
centrum przesiadkowe przy 
dworcu PKP, przebijemy 
tunel dla pieszych pod to-
rami kolejowymi, przy ul. 
Batorego, i wyremontujemy 
kilka ulic. Mamy na to przy-
znane pieniądze z Minister-
stwa Infrastruktury i Roz-
woju. Jeszcze w tym roku 
ogłosimy przetarg – mówił 
J. Kubicki.

Zapowiedział też kolej-
ne inwestycje w Lubuskim 
Parku Przemysłowo-Tech-
nologicznym (za 100 mln 
zł) i uzbrojenie nowej strefy 
przemysłowej, przy węźle 
północnym trasy S3, (za 24 
mln zł). – Jeszcze raz po-
twierdzam, co zapisaliśmy 
w Kontrakcie Zielonogór-
skim, zbudujemy kanaliza-
cję w Ochli i Zatoniu. Kosz-
tować to będzie ok. 80 mln 
zł. Prace cały czas trwają 
– mówił J. Kubicki i wyliczał 
kolejne inwestycje: moder-
nizację zakładu zagospoda-
rowania odpadów (45 mln 
zł), budowę i modernizację 
węzłów ciepłowniczych 

(60 mln zł), termomoder-
nizację budynków (30 mln 
zł), rewitalizację starówki, 
lotniska w Przylepie i ośrod-
ka w Drzonkowie (60 mln 
zł), budowę sieci głównych 
ścieżek rowerowych (35 mln 
zł), powstanie obwodnicy 
południowej (150 mln zł).

- Za 20 mln zł wymienimy 
oświetlenie uliczne na bar-
dziej oszczędne lampy le-
adowe. To kolejny krok. Już 
teraz, dzięki zakupom gru-
powym wszystkich miej-
skich instytucji obniżyliśmy 
rachunki za prąd o 30 proc. 
– wyliczał prezydent.

Prezydent chce też zmo-
dernizować budynek BWA 
i rozbudować gmach mu-
zeum. W planach jest też 
powstanie szkoły muzycz-
nej. – Mamy porozumienie 
z Ministerstwem Kultury. 
Na nowe inwestycje nie ma 
pieniędzy, ale są na rozbu-
dowę istniejących obiek-
tów. Dlatego chcemy przy-
stosować do tego celu Dom 
Harcerza, przy ul. Wyspiań-
skiego. Wartość inwestycji 
to ok. 30 mln zł. To stosun-
kowo niewielka kwota, bo 
wokół jest już cała infra-
struktura: basen, boiska, 
hale i bursa. Zapewniam, że 
Dom Harcerza będzie nadal 
funkcjonował – tłumaczył 
prezydent.

Na te wszystkie zadania 
miasta chcemy pozyskać 
pieniądze z Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego oraz z progra-
mów ogólnopolskich roz-
dzielanych przez Warszawę. 
W sumie powinno wyjść ok. 
1,4 mld zł. 

- Myślę, że są to kluczowe 
przedsięwzięcia, które każ-
dy z nas chciałby zrealizo-
wać i które nas wszystkich 
łączą – tłumaczył prezydent 
Kubicki, podpisując dekla-
rację. (tc)

- Myślę, że te zadania są wszystkim bliskie – mówił Janusz Ku-
bicki podpisując w muzeum deklarację

Fot. Tomasz Czyżniewski

W ZIELONEJ GÓRZE

Zagra u nas 
Agnieszka 
Radwańska
- To zasługa osobistych zabie-
gów prezydenta Janusza Ku-
bickiego oraz zielonogórskich 
kibiców, którzy tworzą znako-
mitą atmosferę – przekonuje 
Robert Jagiełowicz, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji.

To już pewne. Od 18 do 19 
kwietnia w Zielonej Górze 
rozgrywany będzie mecz 
Polska Szwajcaria w dru-
żynowym turnieju kobiet 
o puchar Fed Cup Między-
narodowej Federacji Teni-
sowej. Znawcy tenisa przy-
równują sportową rangę 
tego turnieju do pucharu 
Davisa, podkreślając wyso-
ki prestiż obu turniejów.

Podczas kwietniowego 
turnieju, w zespole pol-
skich tenisistek będziemy 
mogli podziwiać najlepszą 
polską tenisistkę - Agniesz-
kę Radwańską. Przypo-
mnijmy, że wcześniej, rów-
nież w Zielonej Górze, wy-
stępował nasz inny równie 
znany polski tenisista - Je-
rzy Janowicz.

- To zasługa osobistych 
zabiegów prezydenta Ja-
nusza Kubickiego oraz 
zielonogórskich kibiców, 
którzy tworzą znakomitą 
atmosferę. Wysoki organi-
zacyjny poziom robionych 
przez nas dużych imprez 
sportowych był dodatko-
wym argumentem na rzecz 
lokalizacji kwietniowego 
turnieju właśnie w Zielonej 
Górze – przekonuje Robert 
Jagiełowicz, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. 

Cena biletów jeszcze nie 
jest znana. Decyzję w tej 
sprawie dopiero podejmą 
działacze Polskiego Związ-
ku Tenisowego. Dyrektor 
R. Jagiełowicz zapewnia, że 
bilety dostępne będą w ka-
sach biletowych oraz w sys-
temie internetowej przed-
sprzedaży abilet.pl

 (pm)
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Na łódki do Oderwaldu
Postanowiłem pojechać do Oderwaldu, czyli Lasu Odrzańskiego za Krępą. To jedno z najpiękniejszych miejsc w Zielonej Górze. W tym roku 
ma być tam gotowa przystań, przy której może przycumować stateczek wycieczkowy Laguna. 

Oderwald to jedno z naj-
ważniejszych miejsc na 
przedwojennej mapie tu-
rystyczno-wypoczynkowej 
Grünbergu. Bardzo licznie 
odwiedzane przez zielo-
nogórzan. Czy odzyska 
blask dzięki pieniądzom z 
projektu „Zielona Zielona 
Góra” (piszemy o tym na s. 
3)? Jeszcze w tym roku ma 
tu powstać przystań, przy 
której będą mogły cumować 
statki. Tak jak kiedyś.

- Czyżniewski, wprowa-
dzasz ludzi w błąd, i nie 
chodzi mi o twoje kłamli-
we opowieści o wiecznym 
myciu patelni – moja żona 
gładko pominęła nasze ku-
chenne spotkania. Ciekawe, 
o co jej chodzi tym razem?

- O zdjęcie, które poka-
zujesz obok. Przecież to nie 
takie statki były najważniej-
sze w dawnym Oderwaldzie 
– moja żona wreszcie wy-
łuszczyła, o co jej chodzi. 
To staje się nudne (i stresu-
jące), że ona wciąż ma rację.

Rzeczywiście, chociaż 
rzeczne stateczki pływają-
ce po Odrze pojawiały się 
w Oderwaldzie, to nie one 
były najważniejsze. To nie 
one przyciągały tutaj tłumy 
zielonogórzan. 

Trzeba się trochę cofnąć 
w czasie. Tylko o ile? Bo hi-
storia Oderwaldu jest długa. 
Bardzo długa. I kręta. Jak 
Odra. To była bardzo kapry-
śna rzeka pełna meandrów 
i dziwnych zakamarków. 
Marnie się po niej pływało 
statkami handlowymi. Co 
gorsza, na wijącej się zyg-
zakami rzece często bloko-
wała się kra, tworząc zatory. 
Powodzie niszczyły okolicę.

- Trzeba z tym skończyć! – 
zadecydował król Fryderyk 
II i postanowił uregulować 
rzekę. Zaczęto prostować 
jej bieg. Po prostu kopano 
nowe koryto, na boku zo-
stawiając różne zakola. Tak 
też się stało w Lesie Odrzań-
skim. 240 lat temu, 8 marca 
1774 r. wykonano przekop 
i Odra popłynęła nowym 
korytem. Płynie nim do dzi-
siaj. Poza głównym nurtem 
pozostało tzw. starorzecze, 
dziś podzielone na liczne 
jeziorka. Patrząc na zdjęcia 
lotnicze, nadal można się 
dopatrzyć starego koryta 
Odry – wiła się niesamowi-
tymi zygzakami. 

To, co było kłopotliwe w 
żegludze i ochronie prze-
ciwpożarowej, stało się 
wielką atrakcją turystycz-
ną. Nagle, nieopodal miasta 
pojawiło się kilkadziesiąt 
oczek wodnych. Można je 
było bezpiecznie wykorzy-
stać. I tak zyskaliśmy park 
rozrywki. 

Zielonogórzanie już od 
dawna interesowali się Ode-
rwaldem. Bo od dawna był 

własnością miasta. Od daw-
na, czyli od 1408 r. To wtedy 
zielonogórscy mieszczanie 
kupili od proboszcza Pete-
ra Hanzla dobra Zawady. 14 
lat później dokupiono część 
posiadłości braci Fritsche i 
Hansa von Letzlau. Brako-
wało tylko reszty Zawady z 
Lasem Odrzańskim. W 1429 
r. książę Henryk IX przeka-
zał ją miastu pod warun-
kiem, że dochody przezna-
czone zostaną na budowę 
miejskich murów. Tak też 
się stało.

Stąd mieszczanie brali 
drewno na budowę domów, 
mebli i tyczek do winogron. 
W pobliskiej rzece łowio-
no ryby. To z Oderwaldu 
pochodziły dęby użyte do 
budowy ewangelickiego 
kościoła Ogród Chrystusa 
(dziś Matki Bożej Często-
chowskiej). 

- Przez wiele lat docho-
dy z miejskich lasów, które 
zajmowały również tereny 
koło Czerwieńska, stanowi-
ły główne źródło zasilania 
miejskiej kasy - mówi Zbi-
gniew Bujkiewicz z Archi-
wum Państwowego.

Las przez wieki miał ol-
brzymie znaczenie gospo-
darcze. W 1920 r. zajmował 
1.057 hektarów. Oderwald 
był bardzo zalesiony - tylko 
na 182 hektarach nie rosły 
drzewa. Te wolne miejsca 
zajmowały głównie zbior-
niki wodne. Na dzisiejszy 
wygląd tego miejsca wpływ 
miała decyzja z 1910 r. Wte-
dy wycięto 373 hektarów 
niskiego lasu i posadzono 
szlachetne gatunki drzew, 
m.in. dęby. 

My jednak zajmijmy się 
turystyką, czyli sięgnijmy 
do początków XX wieku. 

W 1811 r. lub 1813 r. (nie-
mieccy historycy spierali 
się o tę datę) nad staro-
rzeczem powstał szałas z 
kory służący do wędzenia 
ryb – tzw. Rybakówka. To 
w niej zatrzymywali się go-
ście przyjeżdżający do lasu. 
Rybakówka przetrwała do 
lat 30. XX wieku. Być może 
była to rekonstrukcja pier-
wotnej wędzarni. Jeszcze 
szybciej przestała być miej-
scem postoju dla strudzo-
nych wędrowców. W 1839 r. 
magistrat postanowił urzą-
dzić niedaleko niej letnią 
restaurację. Stosunkowo 
niewielki budynek prze-
budowano i powiększono  
w 1858 r.

Przetrwał niespełna 50 
lat. Na początku XX wieku 
postawiono nowy, jeszcze 
większy lokal widoczny na 
prezentowanych pocztów-
kach.

Dlaczego zielonogórzanie 
tutaj przyjeżdżali? O tym za 
tydzień.

Tomasz Czyżniewski

Odra. Do brzegu przybił stateczek Anna. Żeby zejść na ląd, trzeba było przerzucić na brzeg prowizoryczny trap
Ze zbiorów Grzegorza Biszczanika

W pogodne dni do Oderwaldu docierały dziesiątki osób
Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

W 1900 r., w Oderwaldzie stanęła duża restauracja
Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Pamiątkowa litografia przedstawiająca uroki Oderwaldu
Ze zbiorów Sławomira Ronowicza


