
15 marca wybierzemy prezydenta i radnych. 
Na kogo i gdzie będzie można głosować?
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W sobotę i niedzielę, o 10.00,  
w ośrodku sportowym  
w Drzonkowie – międzynarodowa 
wystawa psów rasowych - Pokaże 
się 2.597 czworonogów z 225 ras. 
Zgłoszeń było więcej, ale zabrakło 
miejsc! – przyznaje Stanisław  
Paske, szef zielonogórskiego  
oddziału Związku Kynologicznego.

>> 2

CZESKA SKODA 
TEŻ CHCE WOZIĆ  
ZIELONOGÓRZAN
Kolejny producent autobusów przysyła do nas swój pojazd na testy. – Zobaczcie, jak działa 
nasz autobus – mówią przedstawiciele czeskiej Skody Electric. Możemy to sprawdzić na linii 
17 lub 37. Niebieską skodę trudno będzie przegapić.

Wizyta Czechów to efekt 
wielkiego kontraktu, do 
którego szykuje się Zie-
lona Góra. Jeszcze w tym 
roku ogłosimy przetarg na 
kupno 80 nowych elek-
trycznych autobusów. Cały 
projekt, wraz z przebu-
dową zajezdni, kilku ulic, 
budową centrum przesiad-
kowego i stacji ładowania, 
kosztować będzie 260 mln 
zł netto. Z tego 195 mln zł 
pochodzić będzie z Unii 
Europejskiej. – Tego jesz-
cze nikt nie zrobił na świe-
cie. Będziemy pierwszym 
miastem, które w całości 
przestawi się na elektrycz-
ne autobusy – opowiadał w 
czwartek prezydent Janusz 
Kubicki, który wraz Ada-
mem Urbaniakiem, zastę-
pującym radę miasta, oglą-
dał pojazd z Czech. 

- Przyjechał dzisiaj rano 
z Hradec Kralove. W Bole-
sławcu trzeba go było do-

ładować – opowiada Jacek 
Newelski, który kilka mie-
sięcy wcześniej jeździł po 
mieście elektrycznym so-
larisem.

- Skoda będzie jeździć po 
tej samej trasie co solaris, z 
tymi samymi kierowcami. 
Chcemy mieć porównanie – 
tłumaczy Barbara Langner, 
szefowa MZK.

Pomalowany na niebie-
sko autobus jeździć będzie 
na trasie linii 17 i 37 z osiedla 
Lechitów naprzemiennie 
do Chynowa lub na ul. Le-
chitów. Będzie w Zielonej 
Górze do 16 marca. Skoda 
ma 12 m długości i 28 miejsc 
siedzących. W sumie, może 
zabrać 82 pasażerów. 

Czy na ulicach Zielonej 
Góry zobaczymy jeszcze 
inne elektryczne autobu-
sy? – Myślę, że tak. Mamy 
kontakt z kilkoma firmami. 
Może przyjadą do nas po-
jazdy holenderskiej firmy 

VDL. Właśnie uruchamia-
ją testową linię w Kolonii. 
Zainteresowane jest rów-
nież Volvo. Oni swoje elek-
tryczne autobusy pokażą 
w czerwcu, w Goteborgu – 
wylicza B. Langner.

Volvo to potentat w pro-
dukcji autobusów z napę-
dem hybrydowym (łączy 
tradycyjny napęd z elek-
trycznym). Teraz zaczyna 
się wyścig w produkcji au-
tobusów całkowicie elek-
trycznych. 

- Myślę, że na tym sko-
rzystamy. Producent, któ-
ry wygra u nas przetarg, 
będzie mógł się chwalić 
swoimi rozwiązaniami na 
całym świecie – prezydent 
Kubicki jest optymistą.

- To dobre rozwiązanie, 
chociaż trzeba się dokład-
nie przyglądać autobusom 
– wtóruje mu A. Urbaniak. 

Przestawienie się na 
elektryczne autobusy to 

skomplikowany proces. 
Miasto na tym zyska. – Za 
unijne pieniądze kupimy 
nowe, drogie autobusy 
elektryczne, które jednak 
w eksploatacji są o wiele 
tańsze od tradycyjnych po-
jazdów – wylicza J. Kubicki. 
– Chcemy się też dobrze za-
bezpieczyć, np. w przetar-
gu będziemy wymagali, by 
akumulatory miały 10 lat 
gwarancji. 

Co będzie zrobione w ra-
mach tego projektu? Kupno 
80 autobusów – 145 mln zł, 
budowa stacji ładowania 
– 21 mln zł, adaptacja hal 
obsługi i systemu ładowa-
nia – 30 mln zł, szkolenia 
pracowników – 1 mln zł, 
budowa centrum przesiad-
kowego – 18 mln zł, prze-
budowa ulic – 17 mln zł, bu-
dowa przejścia pod torami, 
przy ul. Batorego – 4 mln 
zł, przebudowa pętli i pero-
nów – 16 mln zł. (tc)

Elektryczny autobus skoda będzie jeździć na liniach 17 i 37 od 
soboty do 16 marca Fot. Krzysztof Grabowski
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Zobacz psie piękności
- Do łask wracają rasy szczególnie miłe mojemu sercu, czego przykładem jest rosnąca, nie-
spotykana od kilku dekad ilość owczarków niemieckich – uśmiecha się Stanisław Pasek, szef 
zielonogórskiego oddziału Związku Kynologicznego.

- W sobotę i niedzielę, o 
10.00, w ośrodku sporto-
wym Drzonkowie - wysta-
wa psów. Czy rzeczywiście 
będzie to największy pokaz 
psich piękności na naszym 
terenie?

Stanisław Pasek: - Tak się 
szczęśliwie złożyło, że naj-
bliższa wystawa, ta w Drzon-
kowie, to jednocześnie 
pierwszy polski tegorocz-
ny pokaz psów rasowych z 
międzynarodową obsadą. 
Poprzednie takie zawody 
odbyły się jesienią, w Kiel-
cach, stąd niewidziany do-
tąd wysyp psów i hodowców 
na naszej wystawie. Pokaże 
się 2.597 czworonogów z 225 
ras. Zgłoszeń było więcej, ale 
zabrakło miejsc.

- Międzynarodowa wysta-
wa oznacza zagraniczne towa-
rzystwo, w tym sędziowskie?

- Oczywiście, prym będą 
wiedli polscy hodowcy, 
ale pokażą się także Czesi, 
Niemcy i Szwedzi. Będzie 
wielu znanych sędziów, 
głównie z byłej Jugosławii.

- Psia wystawa ujawni za-
pewne aktualną modę na po-
szczególne psie rasy. 

- Z psią modą, jak ze 
wszystkim, bywa różnie. U 
nas będzie kilka momentów 
zaskakujących, np. pojawie-
nie się ponad 60 owczarków 
niemieckich. Będą królo-
wały buldogi francuskie, 
których już w sobotę zoba-

czymy ponad 90. Niewiele 
mniej będzie chartów. Tuż 
za nimi pojawi się duża gru-
pa jamników.

- Czy pojawią się rasy, 
które rzadko pojawiają się 
na wystawach krajowych?

- Promować i podziwiać 
warto przede wszystkim 
polskie rasy: charta polskie-
go, owczarka podhalańskie-
go, pony, ogara polskiego 
i najmłodszą polską rasę 
- gończego polskiego. Nie 
zabraknie także prawdzi-

wych wystawowych „pere-
łek”. Z Niemiec przyjadą do 
nas nagie psy peruwiańskie. 
Nie ukrywam, jestem ich 
bardzo ciekaw. Będzie tak-
że kilka ras nieuznawanych 
ofi cjalnie przez FCI, m.in. 
american bully, biewier 
yorkshire teriery.

- Wasza wystawa będzie 
nie tylko gratką dla odwie-
dzających, ale także okazją 
na zdobycie pierwszych 
szlifów przez debiutują-
cych hodowców.

- Oprócz nagród dla naj-
lepszych psów, będą rów-
nież nagrody dla wystaw-
ców i młodych prezenterów. 
Warto podkreślić, że cenne 
puchary ufundował prezy-
dent Zielonej Góry, wielkiej 
pomocy udzielił nam dyrek-
tor ośrodka sportowego w 
Drzonkowie.

- W jakim kierunku „idzie” 
współczesna kynologia?

- Około 10 lat temu zare-
jestrowanych w Związku 
Kynologicznym było trzy 
raz więcej hodowców. Od 
jakiegoś czasu ilość człon-
ków drastycznie spadła, 
być może z powodu wzro-
stu kosztów wystawiania. 
Ale zmienia się także sam 
związek. Wprowadziliśmy 
np. badania genetyczne, by 
eliminować różnego rodza-
ju nieuczciwości. 

- Dziękuję.
Krzysztof Grabowski
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W ZIELONEJ GÓRZE

W niedzielę
Dzień Kobiet
a MOSiR zaprasza panie 8 
marca, w godz. 12.00-16.00, 
do holu CRS przy ul. Sule-
chowskiej. Stoisko będzie 
miał tu dietetyk, gabinet re-
habilitacji i masażu „Fizjo-
vital”, konsultantki Avon, 
porad udzieli Lubuskie Sto-
warzyszenie na rzecz Kobiet 
Baba oraz Medyczne Studium 
Zawodowe. Konsultacje z tre-
nerem personalnym oraz po-
miar tkanki tłuszczowej prze-
prowadzą pracownicy Fun Fit 
II. W tym samym czasie, w 
hali akrobatyczno-sportowej 
przy ul. Urszuli, panie będą 
mogły skorzystać z siłowni i 
sauny (5 zł za godzinę).

a WOSiR w Drzonkowie 
przygotował na 8 marca 
atrakcje w SPA – pakiety re-
laksacyjno-upiększające. W 
ofercie jest sauna, jacuzzi, 
masaż ciała lub karku, wi-
zyta w grocie solnej. Panie 
mogą uczestniczyć w zabie-
gach same lub z rodziną. Na 
pakiety obowiązuje wcze-
śniejsza rezerwacja

a W galerii Focus Mall, 
8 marca, w godz. 13.00-
19.00, na panie będą czekać 
specjaliści od urody. Każ-
da klientka, która wyda w 
tym dniu minimum 50 zł, 
będzie mogła skorzystać 
z bezpłatnych zabiegów i 
porad. Na poziomie pierw-
szym rozlokują się m.in. 
fryzjerzy, makijażyści, sty-
liści paznokci.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Przebiegli
sto kilometrów!
- I to jak! Niektórzy pokonali trasę 
wokół miasta w imponującym 
czasie! – nie kryje dumy Bartek 
Borowiec, współorganizator I 
Ultramaratonu Zielonogórskiego 
„Nowe Granice”.

Za nami sobotnie, wyjątko-
we w skali regionu wydarze-
nie. Bo wszystko tu było po 
raz pierwszy: taki dystans i 
taka trasa - wytyczona wzdłuż 
granic powiększonej Zielonej 
Góry. Nie było lekko, kilka 
osób ultramaratonu nie ukoń-
czyło. Ale ci, którzy dobiegli 
do mety, mogą sobie pogratu-
lować. Bo to nie lada wyczyn. 

– Marcinowi Pawłowskiemu, 
który był pierwszy, bieg zajął 
ok. 8 godzin 30 minut. Nie-
samowite tempo! – w głosie 
pana Bartka wyraźnie słychać 
podziw. On sam biegł w czte-
roosobowej sztafecie, która 
dotarła do celu jako czwarta 
ekipa. W tej kategorii zwy-
ciężyła ekipa Rockwool 2, z 
czasem 7 godzin 45 minut. W 
dwuosobowych sztafetach 
wygrała Drużyna AA – 9 godz. 
17 min. A co z jedyną kobietą, 
która zdecydowała się samot-
nie pokonać cały dystans? - 
Zajęło jej to aż 14 godzin, ale 
dobiegła! Szacunek! – przyzna-
je B. Borowiec. - A sama trasa? 
Bajka! Szczególnie nadodrzań-
skie okolice Krępy i moreny 
między Nowym Kisielinem a 
Przytokiem. Bez dwóch zdań. 
Za rok znów biegniemy! (dsp)

- Mówi się, że pies upodabnia się do właściciela i odwrotnie. 
W moim przypadku jest podobnie – śmieje się Stanisław Pa-
sek, właściciel pięcioletniej Tary, owczarka niemieckiego

Fot. Krzysztof Grabowski

Okolice miejscowości Wysokie. Solidna górka. Ale panowie z Żary Runners Team 1 
dają radę! Fot. archiwum organizatorów

Medal z biegu w kształcie... nowej Zielo-
nej Góry!  Fot. Krzysztof Grabowski
 

W ZIELONEJ GÓRZE
Targi staroci

Tu możesz znale�ć przedmioty 
niebanalne! Zielonogórskie Stowa-
rzyszenie Kolekcjonerów „Gustato-
res” zaprasza chętnych w niedzielę, 
8 marca, na Targi Staroci. Odbędą się 
one w godz. 8.00-13.00 na terenie 
Zespołu Szkół Elektronicznych i 
Samochodowych przy ul. Staszica 2.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE
Koncert jubileuszowy

Instytut Muzyki Uniwersytetu 
Zielonogórskiego zaprasza na kon-
cert jubileuszowy, z okazji 10-lecia 
kierunku jazz i muzyka estradowa. 
Odbędzie się on w środę, 11 marca, o 
19.00 w sali MCM Filharmonii Zielono-
górskiej. Bilety w sklepie Muz-Art oraz 
godzinę przed koncertem.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE
Dla absolwentów

We wtorek i środę, 10-11 marca, w 
godz. 9.00-14.00, w hali sportowej 
Gimnazjum nr 2 przy ul. �w. Cyryla i 
Metodego 9, odbędą się Targi Eduka-
cyjne Absolwent 2015. Młodzież może 
tu zapoznać się z ofertą edukacyjną 
oraz możliwościami dalszego kształ-
cenia i rozwoju. Wstęp bezpłatny.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE
Pokaż się w Hanowerze

Od 16 do 20 marca, w Hanowerze, 
odbędą się informatyczne targi CeBIT. 
Dla chętnych przedsiębiorców z 
Zielonej Góry zorganizowany będzie 
transport, wejściówki i tłumacz. Kon-
takt: Lubuski Klaster Elektrotechniki, 
Informatyki i Telekomunikacji, tel. 
601 554 897, mail: info@lkeiit.pl.

(dsp)
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Przylep zrobi pięć ulic
- Emocje mogły być wielkie. Bałem się tego spotkania, byłem spocony jak mysz – sołtys Maciej Olszewski nie ukrywał 
zdenerwowania. Przylep podzielił w środę pieniądze z Funduszu Integracyjnego.

To było kolejne zebranie 
sołeckie. Jedno z najbardziej 
rzeczowych i jednocześnie 
zaskakująco krótkie.

- Wystarczyło 45 minut 
i wszystko załatwione – 
mieszkańcy Przylepu gratu-
lowali sołtysowi sprawnego 
przebiegu zebrania.

Ten, wyraźnie zaskoczo-
ny, nie usiłował przypisy-
wać sobie cudzych zasług.

- Emocje mogły być wiel-
kie. Bałem się tego spotka-
nia, byłem dosłownie spo-
cony jak mysz, ale wszystko 
skończyło się dobrze – soł-
tys Maciej Olszewski nie 
ukrywał zdenerwowania.

Organizatorzy spotkania 
spodziewali się tłumu. Przy-
gotowali ponad sto krzeseł. 
Nie zawiedli się. Wszyst-
kie miejsca zostały zajęte. 
Punktualnie o 18.00 pojawił 
się prezydent Janusz Kubic-
ki, witany oklaskami miesz-
kańców. Do niego też nale-
żały pierwsze słowa.

- Dzielą dziś państwo 
pieniądze z Funduszu Inte-
gracyjnego. Miesiąc temu 
obiecałem, że przygotuje-
my wstępne kosztorysy dla 
zgłoszonych propozycji. 
Dziś przedstawimy efekt 
naszej pracy – rozpoczął 
dyskusję J. Kubicki.

Każdy uczestnik spo-
tkania dostał dokument 
przygotowany przez Paw-
ła Urbańskiego, dyrektora 
departamentu inwestycji. 
Opracowanie składało się z 
dwóch części. Pierwsza za-
wierała 12 propozycji inwe-
stycji drogowych w Przyle-
pie, które mieszkańcy zgło-
sili podczas poprzedniego 
spotkania. Druga tabela 
zawierała omówienie pięciu 
propozycji inwestycji ulicz-
nych z gotową dokumenta-
cją projektową.

Autorzy opracowania 
pokazali, ile metrów po-
wierzchni danej ulicy trze-
ba wyremontować, podali 
średnią cenę kosztoryso-
wą dla 1 mkw. oraz średnią 

cenę osiągniętą podczas 
przetargów. Dla przykładu: 
ul. Przylep-Piłsudskiego, 
długość: 590 m, powierzch-
nia do utwardzenia: 4.720 
mkw., średnia cena koszto-
rysowa 1 mkw.: 283 zł, śred-
nia kosztorysowa wartość 
całego zadania: 1.335.760 
zł, średnia cena 1 mkw. po 
przetargach: 208 zł, śred-
ni koszt całej inwestycji po 
przetargach: 981.760 zł.

Dyrektor Urbański zwró-
cił uwagę mieszkańcom, 
że średnie wyliczenie nie 
uwzględnia kosztu budowy 
kanalizacji deszczowej oraz 
oświetlenia drogowego.

- W przypadku każdej uli-
cy w Przylepie mamy inną 
sytuację. Jedne mają oświe-
tlenie, inne nie. Podobnie 
jest z deszczówką. Przy 
niektórych jezdniach wy-
starczą rowy, przy innych 
trzeba będzie kłaść rury. To 
bardzo utrudnia szacunko-
we wyliczenia – tłumaczył 
P. Urbański.

Sołtys zaproponował 
mieszkańcom: - Niech mia-

sto w 2015 r. zrobi remont 
pięciu ulic, dla których jest 
już gotowa dokumentacja. 
Realizację pozostałych 12 
propozycji inwestycyjnych 
przeniesiemy na kolejne 
lata, ale proces zlecania 
dokumentacji projektowej 
można zacząć choćby jutro.

Mieszkańcy zamiast spo-
ru – która ulica ma być re-
montowana jako pierwsza, 
zaczęli żartować.

- Czy prezydent Kubicki 
ma coś przeciwko pierw-
szeństwu ulicy marszałka 
Piłsudskiego – pytanie zada-
ne ze środka sali wywołało 
salwę śmiechu.

Prezydent odpowiedział, 
przypominając, że to miesz-
kańcy podejmą decyzję, on 
ma ją tylko wykonać.

Mieszkańcy zaakcepto-
wali propozycję sołtysa. 
Przy okazji zgłosili dodat-
kowe propozycje, głównie 
budowę chodników i oświe-
tlenia ulicznego.

- Zgłaszajcie wszystkie 
swoje propozycje na adres: 
p.urbanski@um.zielona-gora.
pl, na pewno dostaniecie 
odpowiedź – zachęcał pre-
zydent Kubicki. (pm)

ULICE DO ZROBIENIA
a Propozycje inwestycji drogo-
wych z gotową dokumentacją, 
termin realizacji 2015 r.: Przy-
lep-Szybowcowa, Przylep-Ro-
botnicza, Przylep-Lawendowa, 
Przylep-Strażacka, Przylep-Tury-
styczna.

a Propozycje inwestycji drogo-
wych bez dokumentacji technicz-
nej, termin realizacji 2016-2017: 
Przylep-Piłsudskiego, Przylep-
-Ogrodnicza, Przylep-Kosowa, 
Przylep-Kolista, Przylep-Lotnicza, 
Przylep-Sadowa, Przylep-Wiśnio-
wa, Przylep-Orzechowa, Przylep-
Gronowa, Przylep-Osiedlowa, 
Przylep-Leszczynowa, Przylep-
-Czereśniowa.

Słowa dotrzymujemy
- Dużą część obietnic związanych 

z połączeniem miasta z gminą już 
zrealizowaliśmy. Kolejnych zobo-
wiązań dotrzymamy! – mówił pre-
zydent Janusz Kubicki. We wtorek, 
podczas konferencji prasowej ocenił 
przebieg procesu integracji miasta 
z gminą. – To nasz wielki sukces. 
Przede wszystkim mieszkańców, 
bo oni zadecydowali o połączeniu 
w referendum – mówił J. Kubicki. – 
Pierwsze próby podejmowano już 
2001 r. Dopiero teraz udało się to 
zrealizować. Jeszcze nikt w Polsce 
nie połączył dwóch samorządów.

I wyliczał, które zobowiązania 
zostały już zrealizowane: - Obniżenie 
podatków do niższych poziomów, 
obniżenie opłaty adiacenckiej, jed-
nakowe ceny za wodę i ścieki, ceny 
biletów MZK zostały obniżone do 
poziomu stawek miejskich, autobu-
sy MZK jeżdżą do Jan, Jarogniewic, 
Jeleniowa i Kiełpina (wcześniej te 
sołectwa nie miały komunikacji 
MZK), dzieci w wieku od 4 do 7 lat, 
których rodzice mają kartę ZGrana 
Rodzina, autobusami MZK jeżdżą 
za darmo, przedszkola są darmowe 

(za pobyt do 10 godzin), mieszkańcy 
gminy zostali objęci Kartą ZGranej 
Rodziny i ZGrani 50+, utrzymujemy 
sieć szkół, nauczyciele dostają 
wypłaty na takim samym poziomie, 
dawna gmina tworzy jeden okręg 
wyborczy i będzie funkcjonowała 
rada dzielnicy, którą wybierzemy 15 
marca - wyliczał prezydent. – Będę 
traktował w sposób partnerski tę 
radę, sołtysów, OSP i organizacje 
pozarządowe.

Przy okazji wymieniał najważniej-
sze inwestycje planowane w Nowym 
Mieście: budowa kanalizacji, m.in. w 
Zatoniu i Ochli, w latach 2015-18 wy-
budowana zostanie sieć dróg rowe-
rowych przy drogach wojewódzkich 
i powiatowych, w ramach programu 
Zielona Zielona Góra odnowionych 
zostanie 12 lasów i parków, m.in. w 
Zatoniu, Ochli i Krępie.

- A do tego dojdzie 100 mln zł w 
ramach Funduszu Integracyjnego. O 
jego podziale decydować będą sami 
mieszkańcy sołectw. Te pieniądze 
pewnie w większości pójdą na 
budowę i remonty dróg – dodał J. 
Kubicki. (tc)

Ponad sto osób zdecydowało, że pieniądze z tegorocznej puli Funduszu Integracyjnego nale-
ży zainwestować w pięć ulic, które mają już gotową dokumentację projektową 

Fot. Krzysztof Grabowski

W ZATONIU

Debatowali 
cztery godziny
- Debatowaliśmy konkretnie,  
bo już dużo wcześniej wypraco-
waliśmy zręby porozumienia  
– z dumą ocenia sołtys Piotr 
Przespolewski.

W tym samym dniu, co 
w Przylepie, spotkali się 
mieszkańcy Zatonia i Ma-
rzęcina. 

Mieszkańcy przyjęli spra-
wozdanie z wykonania fun-
duszu sołeckiego, za 2014 r., 
oraz zaakceptowali propo-
zycję sołtysa, jak wykorzy-
stać 4 tys. zł z tegorocznego 
funduszu. - 1,5 tys. zł prze-
znaczymy na sfinansowanie 
zabaw dla dzieci i młodzie-
ży, 2,5 tys. zł trafi do rezer-
wy – informuje sołtys.

Gościem mieszkańców 
była prezes ZWiK, Beata Ji-
lek. Budowa kanalizacji w 
Zatoniu ma ruszyć w 2017 
r. Wcześniej będą trwały 
prace projektowe. Połą-
czenia autobusowe MZK 
to kolejny punkt progra-
mu. Część mieszkańców 
Zatonia postulowała kilka 
zmian, zwłaszcza w godzi-
nach szczytu, między 13.00 
a 16.00, chodziło im także o 
uruchomienie dodatkowe-
go kursu w godzinach po-
rannych, przez Jędrzychów. 
Robert Karwacki, zastęp-
ca dyrektora MZK obiecał 
przeanalizować komunika-
cyjne propozycje wsi.

Podział tegorocznej edycji 
Funduszu Integracyjnego, 
ok. 810 tys. zł, przebiegł w 
życzliwej atmosferze. Zato-
nie postanowiło przezna-
czyć „swoje” pieniądze na 
wykonanie planu zagospo-
darowania terenu przy świe-
tlicy, projektu modernizacji 
samej świetlicy oraz projek-
tu zagospodarowania tere-
nu przy boisku sportowym. 
Kolejne projekty,  to budowa 
chodnika przy ul. Księżnej 
Doroty oraz projekt chodni-
ka przy ul. Zielonogórskiej: 
od przedszkola w kierunku 
Barcikowic. Sołectwo po-
stanowiło także przeprojek-
tować gotowy już projekt 
boiska wielofunkcyjnego w 
Zatoniu. (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?
Osiedla: Raculka, �ląskie, Pomorskie, Kaszubskie, Mazurskie, Warmińskie, 

Wazów, Dolina Zielona, Zdrojowe, Chynów, Zastalowskie.

TU ZAGŁOSUJESZ
a  Obwód nr 43. Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Spawaczy 3d, ulice: Kon-

struktorów, Spawaczy, Trasa Północna.
a  Obwód nr 44. Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Spawaczy 3d, ulice: Kra-

sińskiego, Mechaników, Rusałki, Rze�niczaka, Technologów, �ródlana 
numery nieparzyste od nr 19 i parzyste od nr 76.

a  Obwód nr 45. Zespół Szkół Plastycznych, ul. Batorego 70a, ulice: Bato-
rego numery nieparzyste do nr 67 i parzyste do nr 116, Harcerska, Jana z 
Kolna, Langiewicza, Ludowa, Obywatelska, Rajska, Traugutta.

a  Obwód nr 46. Zespół Edukacyjny nr 1, Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Tru-
skawkowa 12, ulice: Amarantowa, Beżowa, Biała, Błękitna, Błotna, Bordowa, 
Borówkowa, Brązowa, Bukowa, Chłodna, Chynowska, Dębowa, Drzymały, 
Fioletowa, Gorzowska, Grafi towa, Granatowa, Grzybowa, Jastrzębia, Jemio-
łowa, Jesienna, Jeżynowa, Jodłowa, Karminowa, Kolorowa, Kostrzyńska, 
Kremowa, Krępowska, Lazurowa, Łężycka, Mahoniowa, Malinowa, Między-
rzecka, Modra, Niebieska, Oliwkowa, Orzechowa, Pastelowa, Pistacjowa, 
Platynowa, Pomarańczowa, Popielata, Poziomkowa, Poznańska, Purpuro-
wa, Różowa, Seledynowa, Siwa, Słubicka, Sosnowa, Srebrna, Szkarłatna, 
Szpakowa, Tęczowa, Truskawkowa, Waniliowa, Złota, Żółta, Żurawinowa.

a  Obwód nr 47. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, hala akrobatyczna, ul. 
Urszuli 22, ulice: Amelii, Dolina Luizy, Potokowa, Ruczajowa, Towarowa, 
Urszuli, Winogradu, Zdrojowa, �ródlana numery nieparzyste do nr 17 i 
parzyste do nr 74.

a  Obwód nr 48. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, hala akrobatyczna, ul. 
Urszuli 22, ulice: Strumykowa, Sulechowska.

a  Obwód nr 49. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, Szkoła 
Podstawowa nr 10, ul. Wyspiańskiego 23, ulice: Dolna, Skłodowskiej-Cu-
rie, Sportowa, Zakręt.

a Obwód nr 50. Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”, 
ul. Dzika 6, ulice: Bema, Billewiczówny, Cicha, Czubińskiego, Dolina Zielona, 
Dzika, Ketlinga, Kmicica, Kołłątaja, Plac Korczakowców, Podbipięty, Skrzetu-
skiego, Staszica, Szwajcarska, Ustronna, Wołodyjowskiego, Wyspiańskiego 
numery nieparzyste od nr 17 parzyste od nr 38, Zagłoby, Żabia.

a  Obwód nr 51. Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców 
Pracy, ul. Zamenhofa 1, ulice: Klementowskich, Konicza, Waryńskiego, 
Wazów od nr 45, Zamenhofa.

a  Obwód nr 52. Uniwersytet Zielonogórski, budynek dydaktyczny A-2, 
ul. Szafrana 2, ulice: Akademicka, Gajowa, Kościuszkowców, Miła, Pod-
górna od nr 45, Szafrana, Szosa Kisielińska.

a Obwód nr 53. Zespół Edukacyjny nr 3, Szkoła Podstawowa nr 21, 
ul. Osiedle Pomorskie 13, ulice: Osiedle Pomorskie od nr 1A do nr 6E.

a  Obwód nr 54. Zespół Edukacyjny nr 3, Szkołą Podstawowa nr 21, 
ul. Osiedle Pomorskie 13, ulice: Osiedle Pomorskie od nr 7A do nr 19B.

a  Obwód nr 55. Zespół Edukacyjny nr 3, Szkoła Podstawowa nr 21, 
ul. Osiedle Pomorskie 13, ulice: Augustowska, Bałtycka, Bosmańska, 
Fregatowa, Giżycka, Graniczna, Helska, Kapitańska, Kętrzyńska, Kolejowa 
numery parzyste od nr 2 do nr 8, Mrągowska, Okrężna numery nieparzy-
ste od nr 1 do nr 3A, Olsztyńska, Osiedle Kaszubskie, Osiedle Pomorskie 
od nr 20A, Osiedle �ląskie nr 1A do nr 2D, Pucka, Róży Wiatrów, Rybacka, 
Sopocka, Studzienna numery 9A, 15, 16, 17 i 18, Suwalska, Szantowa, 
Sztormowa, Trójmiejska, Żeglarska.

a  Obwód nr 56. Dom Dziennego Pobytu „Nestoria”, ul. Osiedle Pomorskie 
28, ulice: Dereszowa, Je�dziecka, Karowa, Kucykowa, Osiedle �ląskie od 
nr 3A, Polanka, Przewalskiego, Przyleśna, Raculka, Rumakowa, Stajenna, 
Strzemienna, Tarpanowa, Wyścigowa, Zielony Las.

a  Obwód nr 57. Społeczna Szkoła Podstawowa, ul. Władysława IV 1, 
ulice: Armii Ludowej, Niecała, Wileńska, Władysława IV.

WYBORY SAMORZĄDOWE 15 MARCA 2015 R. 
 OKRĘG WYBORCZY NR 4

KWW Prawa i Solidarna 
Jacka Budzińskiego

2. Arkadiusz Tybura (32)

3. Grażyna Jaskólska (58)

4. Rafał Jaszczyński (32)

5. Arkadiusz Soczewko (55)

6. Maria Łabędzka (63)

   7.  Ireneusz 
Marchewski (69)

   8.  Wioleta Szczepańska (57)

   9. Urszula Adamczyk (75)

10. Mirosław Zelisko (44)

KWW  
Janusz Kubicki

2. Filip Gryko (35)

3. Filip Czeszyk (43)

4. Barbara Langner (67)

5. Jerzy Rze�nik (54)

6.  Dominika 
Górska-Jabłońska (41)

   7. Małgorzata Torenc (44)

   8. Dawid Juszczyszyn (37)

   9. Kinga Wojtczak (40)

10. Zbigniew Binek (41)

KW Nowej Prawicy
i Ruchu Narodowego

2.  Maciej 
Marszałek (25)

3. J an
Krasowski (67)

4.  Grażyna 
Marchewska (62)

5.  Teresa 
Międrkiewicz (64)

6.  Agata 
Stawska (27)

7.  Irena 
Pawliczak (57)

KW Platforma 
Obywatelska RP

2. Mariusz Marchewka (29)

3.  Agnieszka 
Siarkiewicz (39)

4. Elżbieta Smykał (60)

5. Marek Franek (58)

6. Irena Marciszonek (67)

    7.  Michał 
Iwanowski (45)

   8. Joanna Malon (36)

   9. Piotr Chojnacki (28)

10. Michael Herbich (67)

KW Polskie Stronnictwo
Ludowe

2. Jadwiga Błoch (57)

3. Irena Radziusz (68)

4.  Ewa Sokołowska  (34)

5. Roman Grad (60)

6. Anna Urbaniak (44)

   7. Krzysztof Bąk (32)

   8. Bruno Kieć (51)

   9. Michał Stosik (63)

10. Artur Malec (47)

KWW  Lepsza Zielona
- Lepsze Lubuskie

2.  Marta Wolańska (39)

3. Piotr Napierała (29)

4. Irena Sternal (37)

5. Marcin Rejtan (37)

6. Małgorzata Vogt (49)

   7. Andrzej Cwynar (54)

   8. Sławomir Dykszak (37)

   9.  Magdalena Juszczak-
Włodarczyk (38)

10. Paweł Stachowiak (50)

KWW 
SLD Lewica Razem

2. Barbara Kukulska (62)

3. Jerzy Teichert (45)

4.  Dorota 
Niewiedział (49)

5. Jacek Tarczyło (32)

6. Angelika Korach (32)

   7. Bogdan Pomorski (50)

   8. Oliwia Nowik (33)

   9.  Adam 
Ruszczyński (58)

10. Czesław Jurasik (66)

Wazów, Dolina Zielona, Zdrojowe, Chynów, Zastalowskie. Jacek Budziński
(48 lat)

Wioletta Haręźlak
(51 lat)

Eneasz Gawora
(33 lata)

Krzysztof Machalica
(63 lata)

Rafał Nieżurbida
(32 lata)

Karolina Nawrocka-
Michalczak (35 lat)

Edward Markiewicz
(65 lat)

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Osiedla: Słowackiego, Morelowe, Braniborskie, Tysiąclecia, 
Winnica, �ródmieście oraz część Jędrzychowa.

TU ZAGŁOSUJESZ
a  Obwód nr 58. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielonogórska 5, ulice: 

Chmielna, Górna, Gronowa, Kombatantów, Letnia, Lubuska, Osiedlowa, 
Przecznica, Zielonogórska.

a  Obwód nr 59. Gimnazjum nr 3, ul. �w. Kingi 1, ulice: Braniborska, Glinian-
ki, Lwowska, Łokietka, Nad Łąkami, Piaskowa, Piękna, Siemiradzkiego, 
Sorbska, �w. Kingi, Tkacka.

a  Obwód nr 60. Gimnazjum nr 3, ul. �w. Kingi 1, ulice: Ceglana, Krótka, 
Plac Majora Adama Lazarowicza, Podgórna do nr 44, Zarugiewicza, 
Zyty.

a  Obwód nr 61. Przedszkole nr 6, ul. Wyspiańskiego 16, ulice: Chrobrego, 
Krzywoustego, Mieszka I, Plac Kolejarza, Plac Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, Spokojna, Wazów do nr 44, Wyspiańskiego nieparzyste do nr 15 
parzyste do nr 36.

a  Obwód nr 62. Przedszkole nr 34, ul. Boh. Westerplatte 11a, ulice: Aka-
cjowa, Aleja Wojska Polskiego do numeru 9, Bohaterów Westerplatte, 
Chopina, Dworcowa, Keplera, Klonowa, Kochanowskiego, Lipowa, 
Spółdzielcza.

a Obwód nr 63. Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Lisia 37, ulice: Lisia.
a  Obwód nr 64. Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Lisia 37, ulice: Boduena, 

Dąbrowskiego, Jelenia, Krakusa, Krucza, Łąkowa, Młyńska, Piesza, Przy 
Gazowni, Rymarska, Składowa, Słoneczna, �więtojańska, Wandy od nr 
40, Węglowa, Zamkowa, Zjednoczenia do nr 11.

a  Obwód nr 65. Przedszkole nr 17, ul. dra Pieniężnego 22, ulice: Aleja 
Niepodległości, Bankowa, Kazimierza Wielkiego, Kupiecka, dra Pienięż-
nego, Plac Bohaterów, Plac Makusynów, Plac Jana Matejki, Pod Topolami, 
Ułańska.

a  Obwód nr 66. Uniwersytet Zielonogórski, rektorat, ul. Licealna 9, ulice: 
30 Maja 1960 r., Aleja Konstytucji 3 Maja, Ciesielska, Drzewna, Grottgera, 
Kasprowicza, Kopernika, Kościelna, Krawiecka, Licealna, Lisowskiego, 
Mariacka, Masarska, Mickiewicza, Plac Ks. Biskupa Wilhelma Pluty, Plac 
Pocztowy, Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac Słowiański, Pod Fila-
rami, Sikorskiego do nr 10, Skargi, Sowińskiego do nr 16, Stary Rynek, �w. 
Jadwigi, Wawrzyniaka, Żeromskiego.

a  Obwód nr 67. Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Długa 5, ulice: Jedności, 
Moniuszki do nr 11, Polna, Reja, Sobieskiego, Wandy do nr 39.

a  Obwód nr 68. „Szkoła Myślenia Twórczego”, Społeczne Gimnazjum i Li-
ceum Ogólnokształcące, ul. Sowińskiego 27, ulice: Jasińskiego, Kraszew-
skiego, Przemysłowa, Sienkiewicza, Sikorskiego od nr 11, Sowińskiego od 
nr 17, �rednia, Twardowskiego, Tylna, Zielona.

a  Obwód nr 69. Zespół Edukacyjny nr 2, Szkoła Podstawowa nr 17, ul. 
Staff a 10, ulice: Aleja Juliusza Słowackiego, Partyzantów, Reymonta, 
Skrajna, Stroma, Struga, Tuwima, Wąska, Wrocławska.

a  Obwód nr 70. Zespół Edukacyjny nr 2, Szkoła Podstawowa nr 17, ul. 
Staff a 10, ulice: Morelowa, Staff a.

a  Obwód nr 71. III Liceum Ogólnokształcące, ul. Strzelecka 9, ulice: 
Aliny, Balladyny, Beniowskiego, Chochlika, Cynarskiego, Dantyszka, 
Derwida, Fantazego, Filona, Geodetów, Goplany, Grabca, Grunwaldzka, 
Gryfa, Grzegorza, Hawryłowicza, Horsztyńskiego, Karłowicza, Kirkora, 
Kordiana, Krzemieniecka, Laury, Lecha, Lechitów, Lilii Wenedy, Maze-
py, Nowa, Orkana, Pileckiego, Salomei, Skierki, Strzelecka, Wacława, 
Wodna.

a  Obwód nr 72. Przedszkole nr 13, ul. Jęczmienna 1, ulice: Browarna, 
Ekologiczna, Jagodowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jęczmienna, Konop-
na, Kożuchowska numery nieparzyste od nr 31 parzyste od nr 12, Krzywa, 
Olbrychta, Osiedle Robotnicze, Osiedle Wygoda, Parkowa, Plater, 
Podwójna, Przyrodnicza, Pszenna, Rolnicza, Rzemieślnicza, Rzepakowa, 
Szczekocińska od nr 15, Winna, Zawiszy Czarnego, Żytnia.

WYBORY SAMORZĄDOWE 15 MARCA 2015 R. 
 OKRĘG WYBORCZY NR 5

KWW Prawa i Solidarna 
Jacka Budzińskiego

2. Kazimierz Łatwiński (57)

3. Władysław Drozd (74)

4.  Grzegorz 
Klimek-Żołnowski (50)

5. Andrzej Muszyński (44)

6. Andrzej Terek (44)

   7.  Mariola 
Stanisławska (56)

   8.  Małgorzata 
Witkowska (60)

   9. Krystian Pawelec (31)

10. Elżbieta Szostak (48)

KWW  
Janusz Kubicki

2.  Jadwiga 
Korcz-Dziadosz (71)

3. Paweł Mocny (59)

4. Andrzej Maciejewski (67)

5. Paweł Szudra (38)

6. Tomasz Drużyński (29)

  7.  Dorota 
Haładyn-Biel (56)

   8. Wacław Mandryk (73)

   9. Jagoda Zborowska (23)

10. Marta Bielawa (27)

KW Nowej Prawicy
i Ruchu Narodowego

2.  Iwona 
Kamińska (56)

3.  Radosław 
Bartman (18)

4. Mateusz Lach (20)

5. Katarzyna Hardel (25)

6.  Andrzej 
Pawłowski (53)

7.  Katarzyna 
Kulik (24)

8.  Mirosław 
Chołuj (49)

KW Platforma 
Obywatelska RP

2. Marcin Białek (36)

3.  Hanna 
Najdowska (63)

4. Joanna Sieńczak (36)

5. Maciej Klikowicz (54)

6. Bogumiła Jaske (53)

    7.  Wiesława 
Gołębiowska (61)

    8. Rafał Kasza (31)

   9. Paweł Jarosz (51)

10. Andrzej Gliwa (54)

KW Polskie Stronnictwo
Ludowe

2.  Włodzimierz 
Kwaśniewicz (67)

3. Michał Smykał (24)

4. Stanisława Dziok (72)

5. Maciej Andrykiewicz (31)

6. Bartosz Urbaniak (24)

   7.  Elżbieta 
Markiewicz (45)

    8. Joanna Sokołowska (36)

    9. Mariusz Pacholak (39)

10. Adam Mocny (30)

KWW  Lepsza Zielona
- Lepsze Lubuskie

2.  Grzegorz 
Makarewicz (50)

3. Ewa Korumna (49)

4. Anna Kraśko (30)

5. Matylda Kleczewska (19)

6. Dorota Działak (21)

   7.  Marta 
Orzechowska (35)

   8. Jakub Konopacki (27)

   9. Dorota Kifert (31)

10. Czesław Bortnowski (51)

KWW 
SLD Lewica Razem

2. Krzysztofa Nalewa (64)

3.  Włodzimierz 
Wojnarowski (48)

4. Katarzyna Fijałkowska (51)

5. Mirosław Biliński (54)

6. Anna Niezabitowska (46)

   7. Jerzy Pastuszko (68)

    8. Renata Rau (43)

   9. Maciej Tomaszewicz (35)

10.  Elżbieta 
Patalas-Fanajko (62)

Eleonora Szymkowiak
(67 lat)

Andrzej Brachmański
(56 lat)

Krzysztof Bosak
(32 lata)

Mirosław Bukiewicz
(61 lat)

Aleksandra Mrozek
(60 lat)

Sławomir Stańczak
(39 lat)

Radosław Brodzik
(37 lat)
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Na Górce zabawa przez cały rok!
- Mamy dobry plan. Dzięki unijnym pieniądzom możemy go teraz zrealizować i dobrze zagospodarować Górkę Tatrzańską – zapowiedział 
prezydent Janusz Kubicki. – Zbudujemy całoroczny stok narciarski, wyciąg i tor saneczkowy.

- To idealny teren do wy-
poczynku i zabawy - mówił 
w sobotę prezydent, pre-
zentując w minizoo kon-
cepcję zagospodarowania 
Górki Tatrzańskiej. Jest ona 
gotowa od półtora roku. 
Ma być podstawą miejskich 
starań o unijne pieniądze w 
tegorocznych konkursach. 
Mowa o ok. 10 mln zł.

- W zeszłym roku minizoo 
odwiedziło 100 tys. osób. 
To pokazuje, jak bardzo zie-
lonogórzanom są potrzebne 
takie miejsca, gdzie można 
przyjść z dziećmi, odpocząć 
i pobawić się – mówił J. Ku-
bicki, wciąż się rozglądając, 
co robi jego syn biegający od 
klatki do klatki ze zwierzę-
tami. – Chcemy tutaj stwo-
rzyć duży kompleks, m.in. 
rozbudowując minizoo czy 
zagospodarowując pobliską 
Górkę Tatrzańską.

Prezydent na dużej plan-
szy pokazywał, jak wyglą-
da koncepcja. – Zielonogó-
rzanie narzekają, że Górka 
Tatrzańska nie jest wyko-
rzystywana, nie ma na niej 
śniegu i odpowiedniej in-
frastruktury. Dlatego doszli-
śmy do wniosku, że trzeba 
tak ten teren zagospoda-
rować, żeby funkcjonował 
przez cały rok. Zimą narcia-
rze będą jeździć po śniegu, 
przez resztę roku na igielicie 
– opowiadał.

Jednak ta koncepcja nie 
samą Górką Tatrzańską i 
stokiem narciarskim stoi. 
Zacznijmy od początku, 
czyli od parkingu przed am-
fiteatrem. Tu zaparkujemy 
i pójdziemy w las. Zanim 
jednak do niego wejdziemy, 
na skraju polany będziemy 
mogli skorzystać z dwóch 
boisk do piłki plażowej. Pre-
zydent chciałby na polanie, 
przy parkingu, postawić za-
daszone lodowisko czynne 
tylko w sezonie zimowym.

Wchodzimy aleją do lasu. 
Zanim dojdziemy do Gór-

ki Tatrzańskiej, po drodze 
czeka nas kilka atrakcji. 
Wzdłuż parkowej alei za-
planowano ścieżkę zdrowia 
z kilkunastoma urządze-
niami wykonanymi z drew-
nianych bali. A kto już sobie 
poćwiczy, może przenieść 
się kilkanaście metrów da-
lej do parku linowego. Tu 
znajdzie cztery trasy o róż-

nym stopniu trudności: dla 
dzieci, rekreacyjną, eduka-
cyjną i widokową. Wszyst-
ko na powierzchni ok. 1.700 
mkw. A po drugiej stronie 
drogi możemy skorzystać z 
siłowni na powietrzu i pla-
cu zabaw.

My chcemy jednak jeź-
dzić! Dochodzimy w rejon 
Górki Tatrzańskiej. Stoimy 

koło niewielkiego bistro z 
wypożyczalnią sprzętu nar-
ciarskiego. Jest lato. Mu-
simy się zdecydować, na 
czym chcemy jeździć. Na 
sankach? Proszę bardzo – 
po lewej stronie mamy letni 
tor saneczkowy (jak w Kar-
paczu). Musimy się wdra-
pać na górę, do wiaty star-
towej. Tam będziemy mieli 

do dyspozycji 10 dwuoso-
bowych sanek, które stalo-
wą rynną mogą mknąć na-
wet z prędkością 40 km/h. 
Kilkadziesiąt sekund zaj-
mie nam przejechanie peł-
nego zakrętów toru o dłu-
gości 550 m. Później sanki 
zostaną wciągnięte na górę. 
A duża ta góra? Różnica po-
ziomów to 24 m. Jakbyśmy 

zjeżdżali z szóstego piętra 
wieżowca.

Koniec saneczkowania. 
Idziemy na narty. Na Gór-
kę Tatrzańską wjedziemy 
przy pomocy wyciągu or-
czykowego o długości 145 
m (stok ma 160 m długości). 
Po zmroku będzie oświe-
tlony. Wyłożony sztuczną 
nawierzchnią umożliwi 
jeżdżenie przez cały rok. 
Z boku powstanie specjal-
ny tor z przeszkodami dla 
sprawnych i lubiących wy-
zwania narciarzy. Nasze 
pociechy, te mniej wpraw-
ne, będą się mogły bawić 
na wydzielonym stoku dla 
dzieci do jazdy na „byle 
czym”.

Tak będzie latem. A zimą? 
Oprócz tego, że zamiast 
sztucznej nawierzchni na 
stoku pojawi się śnieg, nic 
się nie zmieni. Nie pojeździ-
my jednak na letnim torze 
saneczkowym. Nie będzie 
to jednak duża strata, bo 
zimą z Górki Tatrzańskiej 
będzie można zjeżdżać zi-
mowym torem saneczko-
wym o długości 230 m. On 
również będzie wieczorem 
oświetlony.

A kto się już najeździ, bę-
dzie mógł odpocząć na po-
lanie piknikowej pomiędzy 
stokiem a torem saneczko-
wym.

Kilkaset metrów dalej w 
kierunku Ochli (teren nie-
objęty na planie powyżej), 
znajdziemy kolejne pole 
piknikowe z altanami i miej-
scem na ognisko. Najwięk-
szą atrakcją tego miejsca 
będzie wieża widokowa. 
Wreszcie będzie można 
sprawdzić, czy w pogod-
ny dzień widać Śnieżkę ze 
Wzgórz Piastowskich. Po-
dobno tak! Aha. Obok wie-
ży będzie też atrakcja dla 
rowerzystów – niewielki tor 
rowerowy z trzema trasami 
pełnymi różnych przeszkód, 
kładek i skoczni. (tc)

W ZIELONEJ GÓRZE

Huba żyje! 
Wielkie otwarcie!
Kultowe boisko na os. Piastow-
skim znów tętni życiem. Przeko-
naj się o tym! Przyjdź w niedzielę, 
o 12.00, na turniej otwarcia.

- Było wielu niedowiar-
ków. Mówili, że nie ma 
sensu remontować Huby, 
bo na tym osiedlu nie ma 
już młodzieży. Cieszę się, 
bo nie mieli racji. Huba jest 
oblegana, a to przecież zima 
– uśmiecha się Magdalena 
Bobek, pomysłodawczy-
ni projektu „Drugie życie 
Huby”. Pamiętacie? W po-
przedniej edycji budżetu 
obywatelskiego grupa mło-
dych ludzi zbierała podpisy 

pod renowacją 40-letniego 
boiska. Udało się! Remont 
zakończył się na początku 
stycznia tego roku. – W nie-
dzielę, 8 marca, zapraszam 
razem z Fundacją Klub 
Otwartych Drzwi na uroczy-
ste otwarcie boiska. Zaczy-
namy o 12.00 – zachęca pani 
Magda. - Główna atrakcja 
- Turniej Piłkarski o Puchar 
Prezydenta Miasta. Niech to 
będzie dobry początek sta-
rań o przywrócenie kulto-
wego turnieju „Piłka Nożna 
na Naszym Osiedlu”.

W programie przewidzia-
no atrakcje pozaturniejowe, 
m.in. zabawy dla najmłod-
szych z Clownem Bodzio, 
pokazy rugbystów, będzie 
też coś na ząb. – Przyjdźcie, 
zobaczcie, że warto inwesto-
wać w takie miejsca dla mło-
dzieży – zachęca M. Bobek.

W ZIELONEJ GÓRZE

Przyjadą do nas 
Harlem 
Globetrotters!
Humor, zabawa i niekonwencjo-
nalne pomysły, których central-
nym punktem jest koszykówka. 
Jednym słowem - legendarni 
amerykańscy „cyrkowcy”  
w naszym mieście.

Marzenie wielu zielono-
górzan zakochanych w ko-
szykówce stało się faktem. 
Słynni globetrottersi odwie-
dzą Winny Gród. W hali CRS 
pojawią się 28 kwietnia, o 
18.00.

- Udało się nam dopaso-
wać do ich europejskiego 
tournee. Mogę się przyznać, 

że nie było łatwo tego doko-
nać – mówił dyrektor CRS, 
Robert Jagiełowicz.

- Za obejrzenie występu 
amerykańskich koszykarzy 
w Szczecinie, trzeba bę-
dzie sporo zapłacić. Miło 
mi zakomunikować, że u 
nas znacznie mniej. Jednak 
zapraszam bez względu na 
cenę, bo jest to widowisko 
jedyne w swoim rodzaju – 
tak prezydent Janusz Kubic-
ki anonsował występ Har-
lem Globetrotters.

Sprzedaż biletów ruszyła 
już w czwartek. Od 5 do 10 
marca wszyscy posiadacze 
karty ZGranej Rodziny będą 
mieli prawo pierwokupu bi-
letu w stacjonarnych punk-
tach sprzedaży.

- Posiadacz karty może 
wygenerować kod, wpisu-
jąc PESEL swój i dziecka na 

stronie www.zgranarodzi-
na.pl. Na podstawie tego 
kodu otrzyma pięciopro-
centową zniżkę w stacjo-
narnych punktach sprzeda-
ży - wyjaśniała Małgorzata 
Szachowicz, ambasador-
ka kart: ZGrana Rodzina 
i ZGrani Zielonogórzanie 
50+. Więcej informacji na 
wymienionej stronie inter-
netowej.

Dla tych, którzy nie mają 
dostępu do internetu, zo-
stał uruchomiony punkt 
sprzedaży biletów w biurze 
zielonogórskich kart raba-
towych. Ratusz, ul. Stary 
Rynek 1, wejście od strony 
ul. Kościelnej, tel. 68 320 
06 30. Po 10 marca bilety 
będą dostępne dla wszyst-
kich chętnych. Ceny od 15 
do 55 zł.

 (kg)

a Park linowy: zawiera 
m.in.: skok indiański, most 
dwulinowy pomiędzy drze-
wami, most zwodzony, ścianę 
wspinaczkową, kaskadę 
skoków.

a Letni tor saneczkowy: 
długość toru zjazdowego 
– 550 m, ilość wózków dwu-
osobowych (sanek) – 10 szt., 
różnica wysokości – 24 m, 
maksymalna prędkość – 40 
km/h, ilość tuneli przejazdo-
wych – 4, koryto toru wyko-
nane z blachy.

a Zimowy tor saneczko-
wy: długość toru – 230 m, 
szerokość toru (2x1,5 m) – 3 
m, różnica poziomów startu i 
mety – 27 m, koryto toru ob-
siane trawą, tor oświetlony.

a Całoroczny stok narciar-
ski z wyciągiem: powierzch-
nia sztucznej trawy – 4,6 
tys. mkw., stok narciarski o 
długości 160 m i szerokości 15 
m, tor przeszkód dla wpraw-
nych narciarzy i deskarzy o 
długości 50 m i szerokości 6 
m, wydzielony stok narciarski 
dla dzieci do zjeżdżania na 
„byle czym” o długości 60 
m i szerokości od 4 do 8 m, 
wyciąg narciarski o długości 
145 m, miękka banda unie-
możliwiająca wjazd narciarzy 
do lasu.

- Otwarcie Huby będzie  
w Dzień Kobiet. Niech pano-
wie zagrają w tym dniu dla pań 
– mówi Magdalena Bobek.

Fot. Krzysztof Grabowski

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA GÓRKI TATRZAŃSKIEJ
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Nie jestem Supermanem
- Uśmiech dziecka jest dla mnie największą nagrodą i zapłatą. To głęboka myśl – trzeba innym 
pomagać, bo być może sami, kiedyś, będziemy bardzo potrzebowali pomocy – przekonuje 
Grzegorz Hryniewicz, społecznik i terapeuta.

- Gdybym miał napisać 
pański biogram, co powi-
nienem napisać?

Grzegorz Hryniewicz, 
prezes Stowarzyszenia 
„Warto jest pomagać”: - 
Trochę tego się nazbierało… 
Mam 32 lata, jestem nauczy-
cielem muzyki, neurologo-
pedą klinicznym, specjali-
stą emisji głosu, wykładow-
cą i wokalistą. Stan cywilny 
- kawaler.

- Kiedy pan zdążył się 
tego wszystkiego nauczyć?

- Będąc na piątym roku 
studiów, rozpocząłem studia 
podyplomowe. Broniąc ma-
gistra, równolegle studiując 
na drugim roku logopedii z 
terapią pedagogiczną, roz-
począłem kolejne studia po-
dyplomowe, z emisji głosu. 
Skończyłem także dwulet-
nie studia podyplomowe na 
Uniwersytecie Medycznym 
we Wrocławiu.

- Do pańskiego biogramu 
brakuje nam spisu zaintere-
sowań…

- Muzyka, szeroko rozu-
miany artyzm i pomaganie 
ludziom.

- Podobno podczas snu 
wpadł pan na pomysł zor-
ganizowania pierwszego 
charytatywnego koncertu. 
Wierzy pan w sny?

- Właściwie to nie był sen, 
tylko pierwsza myśl w mojej 
głowie, tuż po przebudze-
niu, że muszę zorganizować 
koncert kolęd, by podzielić 
się ciepłą, rodzinną atmos-
ferą z najbardziej pokrzyw-
dzonymi przez los.

- Dlaczego aż tak duży 
nacisk położył pan na sło-
wo „muszę”? Pomaganie to 
wewnętrzny przymus, for-
ma pokuty?

- Nic z tych rzeczy. Nie 
znam źródeł tego mego 

wewnętrznego przekona-
nia, że muszę. Pochodzę z 
rodziny artystycznie uzdol-
nionej. Muzykowanie dla 
moich najbliższych to nor-
malna sytuacja. Podobnie 
z pomaganiem innym. Tak 
zostałem wychowany. I 
pewnie z tej rodzinnej tra-
dycji wziął się pomysł zor-
ganizowania koncertu ko-
lęd. Ostatecznie, zagraliśmy 
w trzech zielonogórskich 
pubach. Koncerty były bez-
płatne, goście, jeśli chcieli, 
kupowali cegiełki.

- Ile zebraliście pieniędzy?
- To była nasza pierwsza 

zbiórka. Zebraliśmy ponad 
3 tys. zł, za które kupiliśmy 
pieluchy, oliwki i kocyki 
dla dzieci, mydełka, nawet 
grzejniki. Wszystko prze-
kazaliśmy matkom osadzo-
nym w zakładzie karnym w 
Krzywańcu.

- Za panem 10. edycja 
koncertu „Warto jest poma-
gać”, cztery edycje nagrody 
„Lubuski Anioł Roku”, licz-
ne charytatywne akcje, np. 
„Wyprawka” czy „Prezent 
pod choinkę”. Konkuruje 
pan z zawodowymi instytu-
cjami opieki społecznej?

- Ja z nikim nie konkuru-
ję, ja współpracuję. Nie po-
strzegam siebie jako spo-
łecznikowskiego Superma-
na. Cieszę się, jeśli komuś 
uda się nam pomóc. Nam, 
bo jest nas wielu, np. Dorota 
Gardias, Kasia Wilk czy Bar-
tek Jędrzejak.

- Budżet macie imponu-
jący. Tylko z tytułu 1 proc., 
z podatku PIT, za 2013 r. 
otrzymaliście ok. 560 tys. 
zł. Więcej od zielonogór-
skiego Caritasu…

- To prawda. Jesteśmy tak-
że po kontroli z urzędu woje-

wódzkiego. Czterech inspek-
torów przez trzy miesiące 
przeglądało nasze rachunki. 
Sprawdzali, jak wydajemy 
podarowane nam pieniądze 
na leczenie i rehabilitację 
chorych i niepełnospraw-
nych. Z dumą mogę stwier-
dzić, że kontrolerzy wysta-
wili nam pozytywną ocenę.

- Znakomita aktorka 
Anna Dymna ma zwyczaj 
mawiać, że ona więcej do-
staje od swoich podopiecz-
nych niż oni od niej. A pan, 
dlaczego aż tak bardzo an-
gażuje się w pomoc innym?

- Uśmiech dziecka jest dla 
mnie największą nagrodą i 
zapłatą. Dlatego całkowicie 
zgadzam się z Anną Dymną. 
Celnie wyraziła również moje 
odczucia. To głęboka myśl – 
trzeba innym pomagać, bo być 
może sami, kiedyś, będziemy 
bardzo potrzebowali pomocy.

- Jak się robi wielkie cha-
rytatywne koncerty, tu pań-
ski uśmiech i zwyczajowe 
„dziękuję” nie wystarczą.

- Nie trzeba zatrudniać le-
gionu fachowców. Wystar-
czy zdobyć przyjaciół, któ-
rzy pomogą za darmo lub po 
tzw. kosztach. A koncertowa 
machina rzeczywiście jest 
ogromna. Artystom, nawet 
gwiazdom, najczęściej tylko 
zwracamy koszty podróży 
i noclegu. Sam sprzęt na-
głaśniający i oświetleniowy 
zajmuje ze trzy tiry. Scena-
riusze koncertów piszę sam. 
Sam je również reżyseruję. 
Za scenografię odpowiada 
Sylwia Pyrka, kierownikiem 
artystycznym i dyrygentem 
jest Wojciech Zandecki. O 
wszystkich ludziach dobrej 
woli nie zdołam wspomnieć, 
jest ich bardzo dużo. Wszyst-
kim serdecznie dziękuję.

- Dziękuję.
Piotr Maksymczak

- Pochodzę z rodziny artystycznie uzdolnionej. Muzykowa-
nie to dla moich najbliższych normalna sytuacja. Podobnie z 
pomaganiem innym. Tak zostałem wychowany – wspomina 
Grzegorz Hryniewicz Fot. Krzysztof Grabowski
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Nowe rondo 
na Wrocławskiej
To już pewne – w tym roku  
powstanie kolejne nowe rondo. 
Tym razem na skrzyżowaniu ul. 
Wrocławskiej i Pileckiego.  
Za prawie 3 mln zł.

- Otrzymaliśmy pieniądze na budowę 
w ramach tzw. schetynówek. Dzisiaj 
podpisaliśmy umowę z wojewodą 
Katarzyną Osos – zakomunikował w 
poniedziałek prezydent Janusz Kubicki. 
– Inwestycja kosztować będzie ok. 2,8 
mln zł. Na razie od wojewody dostali-
śmy 800 tys. zł. Cały czas powtarzam, 
że warto czasami poczekać i zyskać 
dodatkowe wsparcie z zewnątrz.

Prezydent liczy, że kwota dofinan-
sowania może jeszcze wzrosnąć, bo w 

ramach schetynówek będzie robio-
nych w województwie 28 inwestycji. 
Na pewno po przetargach pozostaną 
oszczędności.

Rondo na ul. Wrocławskiej to 
kontynuacja wcześniejszej inwe-
stycji (również dofinansowanej z 
programu schetynówek). W 2013 r. 
zbudowano ul. Pileckiego, która łączy 
ul. Wrocławską z Jędrzychowem. 
Znakomicie ułatwia wyjazd z osiedla 
na obwodnicę miasta S3. Teraz, jako 
kolejny etap inwestycji powstanie 
rondo o średnicy ok. 50 m. Trochę 
spowolni ruch, ale umożliwi płynny 
wyjazd z ul. Pileckiego, przez co 
znacznie podniesie się poziom bez-
pieczeństwa.

- Ulica Wrocławska to wylotowa 
arteria miasta, gdzie panuje duży 
ruch. Dlatego rondo chcemy zbudo-
wać latem, gdy w mieście jest mniej 
samochodów – zapowiada prezydent 
Kubicki. (tc)

WIEŚCI ZE SZKÓŁ >>>

Twórcze ferie 
w Zawadzie

W Publicznej Szkole Podstawowej 
w Zawadzie, dzięki patronatowi 
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju 
Zawady i Krępy oraz dotacji z budże-
tu miasta Zielona Góra, przez dwa 
tygodnie odbywały się zajęcia pod 
hasłem ,,Twórcza zima w Zawadzie 
– Przyjaciele Lasu”. Codziennie w 
godz. 8.00-14.00, mali uczestnicy 
półkolonii - pod opieką wychowaw-
ców - nie mieli czasu na nudę. W 
programie: spotkanie z policjantami 
na temat bezpiecznego wypoczyn-
ku, warsztaty plastyczno-techniczne, 
taneczne, zajęcia integracyjne, 

informatyczno- komputerowe, 
fotograficzne i sportowe… Dodatko-
wo - codziennie pyszny obiad.

Było budowanie i ozdabianie 
karmników dla ptaków, wykładanie 
karmy dla zwierząt leśnych, wykony-
wanie prac plastyczno-technicznych 
z drewna i innych dostępnych ma-
teriałów, przygotowywanie masek 
i strojów na bal. Dzieci stworzyły 
również grę planszową ,,Przyjaciele 
Lasu”, zdobyły umiejętności ta-
neczno-sceniczne, wzięły udział w 
„podchodach”, pojechały na basen, 
obejrzały spektakl teatralny pt. 
,,Wilk i zając”. Było wiele konkursów, 
rozgrywek sportowych. W ostatnim 
dniu ferii, w Lesie Odrzańskim, pod 
opieką leśniczego, przeżyły lekcję 
przyrody.

Organizatorzy

Fot. Archiwum organizatorów
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Na łódki do Oderwaldu
Dlaczego zielonogórzanie przyjeżdżali do Oderwaldu – takie pytanie zadałem w poprzednim odcinku. I teraz mam problem, jak na nie od-
powiedzieć. Z powodów turystycznych czy politycznych? Jaki wariant wybierasz, Czytelniku?

- Czyżniewski, zanim za-
bierzesz się za mycie patel-
ni, odpowiedz na jedno py-
tanie: czy ja jestem również 
czytelniczką? – moja żona 
czasami ma dziwne pomy-
sły. Przecież wie, że tym 
razem dyżur na zmywaku 
ma Mateusz, moje młodsze 
dziecko, co na kilka chwil 
przyjechało do domu.

- Jesteś moją żoną – na 
wszelki wypadek staram się 
nie odpowiadać na pytanie.

- Dobrze, Czyżniewski, 
czyli jestem czytelniczką i 
mam wybór. Chcę poznać 
polityczną historię Ode-
rwaldu – zapadła ostateczna 
decyzja.

Dla niezorientowanych 
lub tych, którzy przegapili 
poprzedni odcinek space-
rownika – Oderwald, inaczej 
Las Odrzański, to piękny 
kompleks leśny nad Odrą 
w okolicach Krępy. Na sta-
wach, w tzw. starorzeczu, 
czyli w dawnym korycie 
Odry można było wędko-
wać, pływać łódkami lub 
bawić się w specjalnie tutaj 
wybudowanej knajpie.

To było kultowe miejsce 
dla tysięcy zielonogórzan. 
Miejsce patriotyczne, któ-
rego wykorzystanie może w 
nas, Polakach, wywoływać 
niemiłe uczucie. Pruski pa-
triotyzm był agresywny, nie 
mówiąc już o III Rzeszy.

Jest rok 1936. 2 września, 
8.00 rano. Uczniowie gim-
nazjum realnego, przy dzi-
siejszym pl. Słowiańskim, 
stoją w karnym ordynku. 
Dziś święto szkoły. Ubrani 
na galowo, wszędzie powie-
wają faszystowskie flagi. 
Nauczyciel Blümel meldu-
je, że uczniowska kolumna 
jest gotowa do wymarszu. 
Ruszają w kierunku Ode-
rwaldu.

- Kulminacyjnym punk-
tem okresu szkolnego w 
Zielonej Górze był zawsze 
wymarsz całej szkoły do 
lasu (Oderwald), 2 września 
każdego roku – wspominał 

szkołę jeden z jej najbar-
dziej znanych absolwentów, 
Erich Raeder (1875-1960), 
wybitny admirał floty nie-
mieckiej. W latach 1935-43 
był głównodowodzącym 
marynarki wojennej. Pod-
czas procesu zbrodniarzy 
wojennych w Norymberdze 
został skazany na dożywo-
cie, jednak w 1955 r. wy-
szedł na wolność.

Po trzech godzinach mło-
dzież dociera do Oderwal-
du, gdzie o 11.30 odbywają 
się główne uroczystości. 
Gra orkiestra, uczniowie de-
klamują wiersze, m.in. „Odę 
do pruskiej armii” von Kle-
ista. Dyrektor szkoły Has-
sel przypomina uczniom i 
rodzicom, że już od 80 lat 
obchodzone jest święto 
szkoły.

Niemcy obchodzą wła-
śnie 150. rocznicę śmierci 

króla Fryderyka Wielkiego 
(zmarł 16 sierpnia 1786 r. w 
Poczdamie). Nauczyciel Ro-
senhayn opowiada uczniom 
o królach: Fryderyku I i Fry-
deryku II Wielkim, którzy 
zbudowali silne państwo. 
– Ich pruskość jest dla nas 
moralnym drogowskazem. 
Tamte ideały zbudowały II 
Rzeszę a III Rzesza Adolfa 
Hitlera opiera się na tym 
fundamencie – przemawiał 
Rosenhayn. – Niemcy po-
nad wszystko – zakończył i 
rozpoczęła się zabawa.

2 września to była dla Nie-
miec bardzo ważna data. 
2 września 1870 r. doszło 
do bitwy pod Sedanem, 
uznawanej za jedno z naj-
ważniejszych zwycięstw w 
historii niemieckiego oręża. 
Do wojny doszło z powodu 
sporu, kto ma zostać królem 
Hiszpanii. To Francuzi wy-

powiedzieli wojnę 19 lipca 
1870 r. i bardzo szybko ją 
przegrali. W decydującej 
bitwie pod Sedanem Niem-
cy dowodzeni przez Hel-
muta von Moltkego (jego 
imieniem nazwano obecną 
ul. Kazimierza Wielkiego) 
pokonali armię dowodzoną 
przez cesarza Napoleona III, 
biorąc go do niewoli wraz 
z ok. 100 tys. żołnierzami 
i 39 generałami. Dwa dni 
później upadło cesarstwo 
francuskie. Konsekwen-
cją zwycięskiej wojny było 
zjednoczenie Niemiec i po-
wstanie cesarstwa. Dzień 
zwycięstwa został uznany 
za święto narodowe. Ob-
chody te odbywały się w 
duchu militarystycznym. 
Były też okazją do doskona-
łej zabawy. Tak było w 20. 
rocznicę bitwy, 2 września 
1920 r. Imprezę zorgani-

zowano bardzo starannie. 
Cała kolumna uczniowska 
doszła jedynie do dzisiej-
szego ronda Dmowskiego. 
Tutaj na młodsze dzieci 
czekały wozy drabiniaste, 
którymi pojechały do Ode-
rwaldu. Starsi poszli pieszo. 
Na miejscu trwały zabawy i 
gry na świeżym powietrzu. 
Do 13.00. Później przyszedł 
czas na patriotyczne pieśni. 
Jednak punktem kulmina-
cyjnym święta był uroczy-
sty powrót do miasta. Liczni 
mieszkańcy obserwowali 
wracającą kolumnę. Na cze-
le szedł pirotechnik Wen-
ger, który ostrym światłem 
płonącej magnezji oświetlał 
ciemne ulice. Za nim po-
dążała kapela Lehmanna. 
Przemarszowi towarzyszy-
ły pokazy sztucznych ogni. 
Kiedy pochód minął ratusz 
i wkroczył na dzisiejszy pl. 

Słowiański, czekały tam 
setki zielonogórzan zgro-
madzone wokół kolumny 
poświęconej bohaterom 
wojny z Francją.

Szkolne wymarsze do 
Oderwaldu funkcjonowały 
jeszcze przed bitwą pod Se-
danem. Pierwszy wspólny 
spacer zorganizowano 18 
czerwca 1855 r. Za pocztami 
z chorągwiami maszerowali 
uczniowie wraz z rodzica-
mi. Wszystko w wojskowym 
porządku. Piknik miał upa-
miętnić rocznicę bitwy pod 
Waterloo. Kiedy wprowa-
dzono obowiązkowe uni-
formy - białe czapki, białe 
spodnie i czarno-biało-czer-
wone szarfy, nie wiedzieli 
nawet niemieccy historycy.

16 lipca 1871 uczniowie 
wzięli udział w położeniu 
kamienia węgielnego pod 
pomnikiem ku chwale po-
ległych w wojnie z Francją. 
Kolumna z charaktery-
stycznym cesarskim orłem 
na szczycie stała na wprost 
szkoły.

Od 1884 roku na stałe 
przełożono święto szkoły 
na 2 września. W tym dniu 
do Lasu Odrzańskiego wy-
ruszały kolumny w szyku 
wojskowym. Przez ponad 
30 lat.

Po przegranej wojnie od 
1918 r. obchody były w Niem-
czech zakazane. Gimnazjum 
mogło jedynie organizować 
święta sportowe i szkolny 
festyn. Wtedy uczniowie do-
chodzili jedynie do Wagmo-
stawu. Od 1924 r. święto 
sportowe organizowano po-
nownie w Oderwaldzie (w 
czerwcu), jednak dopiero po 
dojściu Hitlera do władzy, w 
1933 r., powrócono do trady-
cji Sedanu i wrześniowego 
terminu przemarszu.

Rok 1945 definitywnie 
zakończył tę tradycję. Ode-
rwald pozostał jednak w pa-
mięci jako miejsce, gdzie w 
każdej chwili można pójść i 
się pobawić.

Tomasz Czyżniewski

Uczniowie zbierają się przed gmachem gimnazjum realnego Przemarsz w zwartym szyku przez Krępę Oderwald – uczniowie słuchają przemówień o wielkości Nie-
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Przed gmachem gimnazjum, na środku placu Słowińskiego stała kolumna poświęcona mieszkańcom Zielonej Góry, którzy 
polegli podczas wojny prusko-francuskiej w 1870 r. Ze zbiorów Grzegorza Biszczanika


