
2-3

nr 21 (122) 22 maja 2015

Uniwersytet sprzedał ziemię, inwestor wyciął lipy, sąsiedzi 
się zbuntowali a prezydent teraz musi się tłumaczyć

Zakończył się maraton wyborczy 
w zielonogórskich sołectwach. 
Jako ostatnie głosowały Kiełpin, 
Nowy Kisielin i Ługowo. 
W roli gospodarza debiutuje 
Aneta Walczak: 
- Wystartowałam na sołtysa 
Kiełpina, bo bardzo chcę 
ożywić naszą wieś.

>>6

Bestia atakuje samotne osoby w szczerym polu. Równo w południe. 
Wciąga w śmiertelny taniec i ofi ara nawet nie zauważa, ze już nie 
żyje… Pomóc może tylko wiedźmin.

Słyszeliście o „Wiedźmi-
nie”? Na tę grę, a dokładnie 
jej trzecią odsłonę, czekał 
cały świat. Premiera była 
we wtorek. Wciąż trwa ol-
brzymia kampania rekla-
mowa. Jest w niej również... 
wątek zielonogórski!

A w zielonogórskim wąt-
ku mamy troje bohaterów: 
Geralta z Rivii, południcę i 
Artura Wochniaka. Zanim 
jednak do nich przejdziemy, 
kilka słów o grze.

Nie ma co ukrywać - w 
kulturze masowej nie jeste-
śmy gigantami. Świat nie 
czeka na polskie piosenki 

czy fi lmy. Inaczej 
jest z grami wideo. 
Do globalnych po-

tentatów dołącza 
właśnie polska fi rma 

CD Project ze swoją naj-
nowszą grą „Wiedźmin 3”. 

- Klienci zamówili w 
przedsprzedaży już ponad 
1,5 mln egzemplarzy gry – 
zdradził w dniu premiery, 
we wtorek, Adam Kiciński, 
prezes CD Project. Poprzed-
nie dwie edycje gry kupiło 
7 mln klientów. CD Project 

liczy, że teraz sprzeda 
jeszcze więcej. Siłą gry 

jest pomysł i oryginal-
ny bohater z charakte-

rem - wiedźmin Geralt 
z Rivii.

Na rynku amerykańskim 
gra kosztuje 60 dolarów. I 
to podbój tego rynku jest 
najważniejszy. Ma w tym 

pomóc gigantyczna akcja 
promocyjna.

I tu wracamy do wątku zie-
lonogórskiego oraz naszych 
trzech bohaterów: Geralta, 
południcy i Wochniaka.

Ten pierwszy znany jest 
na całym świecie z gry oraz 
z powieści fantasy Andrzeja 
Sapkowskiego. Geralt z Rivii 
jest samotnikiem. Tacy jak 
on – wiedźmini, trudnią się 
odpłatnym zabijaniem po-
tworów, które zagrażają bez-
pieczeństwu ludzi. Geralt 
często, mimo woli, wplątuje 
się w różne awantury.

Artur Wochniak jest do-
brze znany w Zielonej Gó-
rze. Tak, tak – to ten pan 
od Bachusików. Rzeźbiarz 
stworzył ich już ponad 20!

Południca jest najmniej 
znana i… potwornie niebez-
pieczna. Spotkanie z nią, w 
samo południe, na polu, to 
pewna śmierć. Wiedźminie, 
ratuj! Przerażająca postać 
z wywalonym na wierzch, 
wielkim, czerwonym jęzo-
rem, straszy w kilkudziesię-
ciu miejscach na świecie.

Walczących ze sobą: Ge-
ralta i południcę, wyrzeźbił 
właśnie nasz Wochniak!

- Są spleceni w śmiertel-
nym wirze tańca i walki. 
Wciąż zmieniają pozycje i 
usiłują dopaść przeciwni-
ka. Geralt walczy mieczem, 
południca sierpem. Nie ma 
pewności, kto wygra – opo-
wiada A. Wochniak, który 

na pół roku wyprowadził 
się do Gdańska i wraz z 
Tomaszem Radziewiczem 
tworzył tam walczącą parę. 
Projekt rzeźby to pomysł T. 
Radziewicza z Creative Stu-
dio Udock, która stworzyła 
też inne wiedźmińskie sta-
tuetki.

- Rzeźba ma ponad dwa 
metry wysokości - opowia-
da A. Wochniak. - Odlewy 
zostały wykonane z żywicy 
syntetycznej. Następnie po-
malowane zgodnie z kolory-
styką obowiązującą w grze. 
To był niesamowity widok, 
gdy w jednym magazynie 
stało kilkudziesięciu Geral-
tów walczących z południ-
cami.

W sumie odlano 32 egzem-
plarze rzeźby. Trafi ły głów-
nie do Ameryki Północnej, 
Australii i Europy Zachod-
niej. Stoją w strategicznych 
miejscach, ważnych dla fa-
nów gier komputerowych. 
Przypominają o „Wiedź-
minie”. To obok walczącej 
pary, szefostwo fi rmy udzie-
la wywiadów. - Nie bałeś się, 
że południca dziabnie cię 
sierpem? – pytam rzeźbiarza.

- Nie! Przecież Geralt mnie 
obroni – śmieje się A. Woch-
niak.

Tomasz Czyżniewski
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we wtorek, Adam Kiciński, 
prezes CD Project. Poprzed-
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jeszcze więcej. Siłą gry 
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z Rivii.

Na rynku amerykańskim 
gra kosztuje 60 dolarów. I 
to podbój tego rynku jest 

a Geralt z Rivii – wiedźmin, 
zawodowo unicestwia potwory. 
Zawsze nosi ze sobą dwa miecze 
– stalowy i srebrny. Tradycyjny 
oręż ze stali nie nadaje się do 
walki z demonem, wtedy trzeba 
użyć miecza ze srebra –  jest 
skuteczny.

a Południca – rodzi się w samo 
południe, podobno z gorąca oraz 
smutku i samotności oracza. Nie 
lubi, gdy ktoś ją podgląda – wtedy 
wciąga do tańca, który kończy się 
wieczorem, gdy ofi ara nawet nie 
zorientowała się, że już dawno 
umarła.

a Artur Wochniak – rzeźbiarz, 
autor ok. 20 Bachusików. 
�mieszne ludziki stojące na 
deptaku, m.in.: Odpadek, 
Transportikus, Kredytus to jego 
„dzieci”. Wiedźmin walczący z 
południcą to jego najnowsze, 
eksportowe dzieło.

Za tydzień w „Łączniku” 
rozmowa z rzeźbiarzemZdjęcia Creative Studio Udock

CO MAJĄ NASZE BACHUSIKI DO

WIEDŹMINA
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Uniwersytet sprzedał ziemię, inwestor wyciął lipy, sąsiedzi się zbuntowali a prezydent teraz                     
musi się tłumaczyć.

Tak w skrócie można pod-
sumować awanturę, która 
wybuchła wokół wycinki 
drzew w niewielkim parku 
nieopodal Wieży Branibor-
skiej. Rozżaleni i wściekli 
mieszkańcy przyszli na 
wtorkową sesję rady mia-
sta i wręczyli prezydentowi 
petycję, w której m.in. za-
żądali wstrzymania wycinki 
drzew.

- Osobiście porozmawiam 
z inwestorem. Obiecuję, że 
do piątku nie będzie dalszej 
wycinki lip przy Wieży Bra-
niborskiej – zadeklarował 
prezydent Janusz Kubicki, 
równocześnie umawiając 
się z mieszkańcami na spo-
tkanie.

Do ratusza przyszło po-
nad 20 mieszkańców. Przy-
jęli propozycję prezydenta 
Kubickiego, aby rozmowę 
o kontrowersyjnej wycin-
ce lip odbyć w tym samym 
miejscu, ale już po sesji, 
która trwała ok. 15 minut.

Jako pierwsza z zapro-
szenia prezydenta Kubic-

kiego skorzystała Bożena 
Chalimoniak i usiadła obok 
niego, gdzie był włączony 
mikrofon.

- Panie prezydencie, my 
nie chcemy kłótni i awan-
tur, chcemy tylko wyjaśnić, 
jak to się stało, że pod topór 
trafiło 16 wiekowych, ponad 
100-letnich lip. Chcemy po-
znać prawdę – kto zawinił, i 
co gospodarz miasta uczyni, 
by nie dopuścić do dalszej 
degradacji parku w pobliżu 
Wieży Braniborskiej – spo-
kojnym tonem apelowała 
B. Chalimoniak. - Co mamy 
mówić po tej haniebnej 
wycince lip, że żyjemy w 
Betonowej Górze? Panie 
prezydencie, błagam pana, 
ratujmy pozostałe drzewa, 
nie dla nas, dorosłych, tylko 
dla naszych dzieci.

Przemawiali kolejni 
mieszkańcy. - Domagamy 
się powrotu działki z lipa-
mi do miasta. Domagamy 
się, aby ten teren odzyskał 
swój rekreacyjny charakter - 
Piotr Dziemidowicz wyraził 

wprost oczekiwania miesz-
kańców. I dodał: - Dlaczego 
inwestora zwolniono z 300 
tys. zł obowiązkowej opła-
ty, z tytułu wycięcia zabyt-
kowych drzew?

Prezydent Kubicki przez 
dłuższą chwilę próbował 
wytłumaczyć złożoność 
procedury administracyjnej, 
na podstawie której miejscy 
urzędnicy wydają inwesto-
rom warunki zabudowy, w 
tym zgodę na wycinkę.

- Obowiązkiem miasta 
było uruchomić administra-
cyjną procedurę wydania 
warunków zabudowy, skoro 
właściciel działki wystąpił z 
takim wnioskiem. Miał do 
tego pełne prawo. To prze-
cież jego własność – przy-
pomniał prezydent. Zwrócił 
także uwagę, że prywatny 
inwestor nabył działkę z li-
pami nie od miasta, tylko od 
Uniwersytetu Zielonogór-
skiego. Miasto nie jest stro-
ną w tym konflikcie.

- Proszę, dajcie mi szan-
sę na wyjaśnienie wszyst-

kich aspektów tej sprawy. 
Jeśli macie rację, sugerując 
złamanie prawa, winni zo-
staną pociągnięci do od-
powiedzialności prawnej i 
finansowej, już poprosiłem 
prokuratora o szybkie zba-
danie sprawy – zapewnił J. 
Kubicki.

Prezydent obiecał miesz-
kańcom, że osobiście spo-
tka się z obecnym właści-
cielem spornego terenu 
i będzie go namawiał nie 
tylko na wstrzymanie wy-
cinki pozostałych drzew, 
ale przede wszystkim do 
odsprzedania działki mia-
stu. - Co może być wielce 
problematyczne – zazna-
czył od razu.

- Zapraszam waszą de-
legację na piątkowe spo-
tkanie, np. na godz. 10.00, 
wtedy będę znał wszystkie 
szczegóły, bo dzisiaj nie spo-
dziewałem się, że państwo 
przyjdą na sesję - zakończył 
spotkanie J. Kubicki.

Propozycja została przy-
jęta.
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W ZIELONEJ GÓRZE

Fantazja na saksofon
Dziś (piątek, 22 maja), o 19.00, 

w Filharmonii Zielonogórskiej roz-
pocznie się „Koncert symfoniczny z 
saksofonem”. Orkiestra pod gościnną 
batutą Roberta Kabary i z solistą 
Pawłem Gusnarem (saksofon) wyko-
na Uwerturę do opery Semiramida 
Rossiniego, Fantazję na saksofon so-
pranowy, orkiestrę smyczkową i trzy 
rogi Villa-Lobosa. W drugiej części 
usłyszymy uroczystą Symfonię D-dur 
„Haffnerowską” Mozarta, pokazującą 
kunszt brzmienia orkiestry klasycz-
nej. Bilety kosztują 30 zł, ulgowe 25 
zł, promocyjna cena dla posiadaczy 
karty ZGrani zielonogórzanie 50+. 
Informacje tel. 68 328 60 60 oraz na 
filharmoniazg.pl.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Fuma z Dąbrowską
W ten weekend gościmy wy-

konawców VII Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej Fuma 2015. W sobotę, 23 
maja, w sali Hydro(za)gadka, o 12.00 
usłyszymy najmłodszych (7-13 lat), o 
18.00 – konkurs młodzieżowy (14-25 
lat). Wykonawcy ubiegać się będą o 
Grand Prix festiwalu. W jury zasiądą: 
Urszula Dudziak, Agata Miedzińska, 
Eugeniusz Banachowicz, Aleksander 
Maliszewski, Tadeusz Szarwaryn, 
Jarosław Wasik. W niedzielę, 24 maja, 
w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego 
przy ul. Podgórnej usłyszymy laure-
atów festiwalu. Gwiazdą koncertu 
galowego będzie Ania Dąbrowska. 
Bilety po 40/20 zł na abilet.pl.

(dsp)
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Zdjęcia Krzysztof Grabowski

Wtorek – przed sesją mieszkańcy wręczyli prezydentowi petycję w sprawie wycinki drzew Zdjęcia Krzysztof Grabowski

Spór o wiekowe lipy    na osiedlu Braniborskim
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Zdjęcia Krzysztof Grabowski

Awantura 
o wycinanie 
drzew

Awantura wybuchła w 
sobotni ranek, gdy miesz-
kańcy ul. Braniborskiej 
usłyszeli dźwięk pił. Oka-
zało się, że w niewielkim 
parku przylegającym do 
Wieży Braniborskiej wyci-
nane są drzewa.

W pierwszej kolejności 
zwalone zostały lipy rosną-
ce na środku działki. Jak 
się okazało, teren, należący 
jeszcze niedawno do Uni-
wersytetu Zielonogórskie-
go, kupił w przetargu, za ok. 
400 tys. zł, prywatny inwe-
stor, który chce postawić w 
tym miejscu dwa domy.

Zanim mieszkańcy, a póź-
niej media i radni zabloko-
wali wycinkę, ścięto kilka-
naście drzew. Na miejscu 
pojawiła się policja. Zawia-
domiono prokuratora.

W poniedziałek, miesz-
kańcy dalej blokowali inwe-
stycję i pracę pilarzy.

- Mam wszystkie niezbęd-
ne dokumenty, drzewa koli-
dujące z inwestycją można 
wyciąć, nawet jeśli są zdro-
we – tłumaczyła mieszkań-
com Barbara Krawczyk, 
architekt krajobrazu, która 
reprezentuje inwestora.

Po południu, protestujący 
zwołali konferencję praso-
wą i zbierali podpisy pod 
petycją do prezydenta Janu-
sza Kubickiego, by wstrzy-
mał wycinkę i zachował dla 
nich teren zielony. Przyszło 
ponad 200 osób.

- Protestujemy przeciwko 
decyzjom z warunkami wy-
danymi przez urząd miasta. 
Nie zgadzamy się na wyci-
nanie 16 drzew i protestuje-
my przeciwko decyzji, która 
na to zezwala. Apelujemy 
o wstrzymanie wycinki i 
wnosimy o utrzymanie tu-
taj terenu zielonego – czy-
tała przez megafon Barbara 
Marcinów.

Na stoliku koło niej moż-
na się było podpisać pod 
petycją w tej sprawie. Pod 

koniec spotkania widniało 
na niej 213 podpisów. Miesz-
kańcy uważają, że wycina-
nie drzew w maju jest łama-
niem prawa, bo w okresie 
lęgowym wycinek się nie 
robi. Inwestor twierdzi, że 
można to robić, bo ptaków 
tam nie było.

- We wtorek, o 7.00 rano, 
zaniesiemy te podpisy na 
biurko prezydenta Kubic-
kiego. Jest jedyną osobą, 
która może cofnąć decyzję 
o wycince – zakomuniko-
wała Joanna Liddane z Zie-
lonogórskiego Towarzystwa 
Upiększania Miasta. – Nie 
zgadzamy się, żeby kawałek 
po kawałku likwidować te-
reny zielone.

Po niej głos zabrało kil-
kanaście osób – zwykłych 
mieszkańców, radnych i 
polityków (np. Krzysztof 
Bosak).

Pojawiły się nawet teorie, 
że park specjalnie przez lata 
nie był sprzątany, żeby go 
przygotować do sprzeda-
ży. Teren jest zaniedbany. 
Nie ma tam alejek, ławek, 
widać jedynie pozostałości 
po lampach. Sami miesz-
kańcy przyznają, że służył 
głównie do wyprowadzania 
psów i panom spożywają-
cym wyskokowe napoje.

W nutki sentymental-
ne uderzył były senator 

Walerian Piotrowski: – W 
1947 r. przyprowadziłem 
tutaj na spacer koleżankę, 
która później została moją 
żoną.

Podobnych głosów było 
więcej. Tymczasem J. Lid-
dane wywoływała do gło-
su radnych PiS. – Daliśmy 
grunt uniwersytetowi wa-
runkowo. Miasto mogło w 
ramach pierwokupu odku-
pić ten teren. Nie skorzysta-
ło z tej możliwości. Gdybym 
wiedział, że taki teren jest 
sprzedawany za taką cenę, 
to sam bym go kupił – mó-
wił Jacek Budziński, zbiera-
jąc oklaski.

- Po co doprowadzono do 
połączenia miasta z gminą? 
Potrzebowaliśmy terenów 
i je mamy, a mimo to wyci-
namy tereny zielone – wtó-
rowała mu radna Eleonora 
Szymowiak. Jej zdaniem, 
w maju nie można wycinać 
drzew.

Wznowienia postępowa-
nia administracyjnego w 
sprawie wydania zezwole-
nia na wycinkę i warunków 
zabudowy domagała się Bo-
żena Ronowicz.

- Ten protest nie spowo-
duje, że drzewa odrosną. 
Powinniśmy razem zapla-
nować, które rejony miasta 
są cenne i dlatego powinny 
pozostać nienaruszone – 

apelował Tomasz Nestero-
wicz (SLD).

Pojawił się również wątek 
sklepu.

- Tylko nie róbmy z tego 
polityki. Za dużo tutaj poli-
tyków. Chodzi o uratowanie 
drzew – komentował inny 
mieszkaniec.

Radni chcą 
ziemię  
od rektora

- Wysłaliśmy do rektora 
UZ wezwanie, niech uni-
wersytet zwróci miastu, 
bezpłatnie, zalesione grun-
ty, te przy ul. Wyspiańskie-
go – w środę poinformował 
dziennikarzy Filip Gryko, 
przewodniczący klubu Zie-
lona Razem.

Radni zadeklarowali, że 
skoro uniwersytet ma pro-
blemy z utrzymaniem tych 
działek, to najlepiej będzie, 
jeśli zwróci je pierwotnemu 
właścicielowi.

- Przykład ostatniej awan-
tury wokół parku, przy Wie-
ży Braniborskiej, pokazał 
wszystkim, że powinniśmy 
dmuchać na zimne. Władze 
UZ chcą ponownie wysta-
wić na sprzedaż ok. 2,5 ha 
zalesionych gruntów, teraz 

przy ul. Wyspiańskiego – 
alarmował F. Gryko.

Co konkretnie zapropo-
nował klub Zielona Razem?

- Wysłaliśmy do rektora 
UZ wezwanie, niech uni-
wersytet zwróci miastu, 
bezpłatnie, ok. 2,5 ha zale-
sionych gruntów po byłym 
parku nauki ruchu drogo-
wego – relacjonował radny 
Gryko.

I zaraz dodał: - Złożyliśmy 
także wniosek do prezyden-
ta Janusza Kubickiego, aby 
przygotował projekt uchwa-
ły zmieniającej zapisy planu 
przestrzennego zagospoda-
rowania dla terenów po by-
łym miasteczku ruchu dro-
gowego, na tereny zalesione.

Zapytaliśmy radnych klu-
bu Zielona Razem o przy-
szłość współpracy pomię-
dzy miastem i uniwersyte-
tem.

- Miasto wielokrotnie 
wspomagało UZ, ale uni-
wersytet musi respektować 
interesy miasta i mieszkań-
ców, zwłaszcza w przypadku 
terenów zielonych. Prosimy 
uniwersyteckie władze o 
unikanie sytuacji antago-
nizujących mieszkańców z 
uniwersytetem – zgodnie 
apelowali: F. Gryko, Robert 
Górski, Jarosław Berent oraz 
Tomasz Sroczyński.

(tc, pm)

Dobra nowina 
od ministra 
zdrowia
- Wspólnie z ministrem nauki pod-
jęliśmy decyzję o uruchomieniu 
kierunku lekarskiego na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim – zako-
munikował w czwartek minister 
zdrowia, Bartosz Arłukowicz.

Na zaproszenie posłanki 
Bożenny Bukiewicz, gościem 
czwartkowego, nadzwyczaj-
nego posiedzenia senatu Uni-
wersytetu Zielonogórskiego 
był Bartosz Arłukowicz, mi-
nister zdrowia. Przywiózł do-
brą nowinę w postaci obiet-
nicy uruchomienia kierunku 
lekarskiego.

Starania o zielonogórską 
medycynę ruszyły trzy lata 
temu, w 2012 r. Pod koniec 
2014 r. pozytywną opinię w 
tej sprawie wydała Polska 
Komisja Akredytacyjna. To 
na jej podstawie swoją de-
cyzję miało podjąć Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Minister-
stwo Zdrowia. Czwartkowa 
wizyta ministra Arłukowi-
cza wyjaśniła wszystko.

- Wspólnie z ministrem 
nauki podjęliśmy decyzję o 
uruchomieniu kierunku le-
karskiego na Uniwersytecie 
Zielonogórskim – zakomu-
nikował Bartosz Arłukowicz.

Władze regionu chcia-
łyby inauguracji kierunku 
lekarskiego na UZ już w paź-
dzierniku 2015 r. Niezbędna 
kadra podobno już złożyła 
deklarację pracy: sześciu 
profesorów i ośmiu dokto-
rów nauk medycznych. Jeśli 
wszystko dobrze pójdzie, 
początkowo będą uczyć le-
karskiego fachu do 60 stu-
dentów rocznie.

- Władze uczelni najpierw 
muszą złożyć do minister-
stwa wniosek o przyznanie 
tzw. limitu przyjęć. A my 
ten wniosek poddamy do-
głębnej analizie – zapowie-
dział minister.

Na nasze pytanie, czy 
istnieje możliwość, że taki 
wniosek może nie zyskać 
ministerialnej akceptacji, 
Bartosz Arłukowicz odpo-
wiedział: - Jeśli Uniwersy-
tet Zielonogórski wystąpi 
o przyznanie 60 miejsc, 
otrzyma zgodę.

(pm)

Spór o wiekowe lipy    na osiedlu Braniborskim

Poniedziałek – mieszkańcy pilnowali, by inwestor nie wyciął kolejnych drzew
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W PRZYLEPIE

Weekend z szybowcami
Lotnisko będzie gospodarzem 

imprezy III World Cup F3K „Zielona 
Góra 2015”. - Do rywalizacji przystąpi 
blisko 80 pilotów z Polski, Niemiec, 
Czech, Hiszpanii, Francji, Słowacji, 
Ukrainy, Danii, Szwecji, Rosji, Łotwy, 
Litwy i Izraela – mówią organizato-
rzy. –Zawody szybowców zdalnie 
sterowanych, wyrzucanych z ręki, są 
trudną technicznie, ale widowiskową 
konkurencją sportów lotniczych.

W programie zawodów m.in.: 
piątek, 22 maja, 12.00 - oficjalny 
trening; sobota, 23 maja, 10.00 - loty 
konkursowe; niedziela, 24 maja, 9.00 
– loty konkursowe.

Jednym z inicjatorów zawodów 
jest Leszek Małmyga, wicedyrektor 
SP 11, „weteran” tej konkurencji 
sportowej. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Kolej i rowery
a Klub Miłośników Kolei Szpro-
tawskiej, zaprasza na „Pogodną 
niedzielę”, która odbędzie się – uwaga 
– w sobotę, 23 maja. Od 11.00 do 
17.00, na deptaku, od strony teatru, 
staną budki organizacji społecznych. 
Miłośnicy kolei zaprezentują m.in. 
wystawę poświęconą historii stacji 
Stary Kisielin, w planach rozmowy o 
kolejnictwie, mieście.
a Klub Turystyki Kolarskiej PTTK 
Lubuszanie’73 zaprasza w niedzielę,  
24 maja, na przejażdżkę w mało znane, 
ale urocze, podzielonogórskie zakątki. 
Trasa – 40 km, będzie dłuższy odpo-
czynek przy ognisku (warto zabrać 
kiełbaski). Zbiórka o 10.00, pod  
dębem na pl. Bohaterów, powrót  
ok. 15.00.
 (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

„Szóstka” otwiera drzwi
W sobotę, 23 maja, w godz. 

10.00- 13.00, Gimnazjum nr 6 przy 
ul. Chopina zaprasza szóstoklasi-
stów z rodzicami na Dni Otwarte. – 
Poznacie nas bliżej i będziecie mogli 
spróbować sił przy pracy z tablicą 
multimedialną, przekonać się o 
magii chemii i matematyki, wziąć 
udział w warsztatach teatralnych. 
Opowiemy o szkole i odpowiemy 
na wszystkie pytania – zachęcają 
uczniowie i nauczyciele. Na różnych 
piętrach szkoły rozlokują się strefy 
tematyczne: parter to rozrywka, 
pierwsze piętro – informacja, drugie 
piętro – coś dla humanistów, trzecie 
piętro – raj dla „ścisłowców”, czwarte 
piętro zaprasza miłośników języków 
obcych.

(dsp)

KOMUNIKAT URZĘDU

Wpłaty 
za śmieci
Od 1 kwietnia obowiązki wyni-
kające z ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
przejęło miasto. Nie trzeba z tego 
powodu składać nowych deklara-
cji i nie wpływa to na termin oraz 
wysokość opłat.

Zgodnie z uchwałą rady 
miasta z 28 kwietnia, wła-
ściciele nieruchomości w 
zabudowie jednorodzinnej, 
opłaty powinni uiszczać 
kwartalnie z góry: za sty-

czeń, luty, marzec – do koń-
ca lutego; za kwiecień, maj, 
czerwiec – do końca maja; 
za lipiec, sierpień, wrzesień 
– do końca sierpnia; za paź-
dziernik, listopad, grudzień 
– do końca listopada.

Natomiast właściciele – 
zarządcy pozostałych nie-
ruchomości, opłatę winni 
uiszczać miesięcznie z góry 
do 15. dnia każdego mie-
siąca, którego obowiązek 
ponoszenia opłaty dotyczy.
Wpłaty należy wnosić na 
rzecz Miasta Zielona Góra 
na dotychczasowe indywi-
dualne dla każdego numery 
rachunków bankowych lub 
na rachunek ogólny Miasta 

Zielona Góra w PKO BP S.A. 
Osoby zainteresowane wno-
szeniem wpłat w formie go-
tówkowej mogą to uczynić 
w dowolnej placówce banku 
PKO BP S.A. na terenie Zielo-
nej Góry bez dodatkowych 
opłat, ewentualnie w kasie 
Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej przy 
al. Zjednoczenia 110, w dni 
robocze od 7.00 do 10.00 
oraz od 13.00 do 14.00.

Wszelkie informacje na-
leży kierować do Biura Go-
spodarki Odpadami, nr tel. 
68 328 05 82, 68 328 05 86 
lub na adres: Gospodarka-
Odpadami@um.zielona-go-
ra.pl (um)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zbudujemy 
trzy korty
- Propozycja ministra sportu poja-
wiła się niejako w ostatniej chwili, 
stąd nasz pośpiech – prezydent 
Janusz Kubicki tłumaczył radnym 
przyczyny zwołania nadzwyczaj-
nej sesji.

Przewodniczący Adam 
Urbaniak, na wniosek pre-
zydenta, zwołał we wtorek 
sesję nadzwyczajną rady 
miasta. Uzasadnienie wnio-
sku dotyczyło potrzeby ak-
tualizacji uchwały budżeto-

wej, na rok 2015, oraz zmia-
ny wieloletniej prognozy 
finansowej miasta, na lata 
2015-2034. 

Czego dotyczą zmiany? W 
dokumentach przesłanych 
radzie mowa była przede 
wszystkim o rozbudowie 
hali sportowej, przy Ho-
telu Leśnym. Z Funduszu 
Rozwoju Sportu i Turystyki 
możemy otrzymać 2 mln 
dofinansowania, za które 
chcielibyśmy wybudować 
pod jednym dachem trzy 
korty tenisowe.

Pozostałe propozycje do-
tyczyły przesunięcia pienię-
dzy na niektóre inwestycje, 
z 2015 na 2016 r. Mowa tu 

o: budowie ul. Aglomera-
cyjnej wraz ze ścieżkami 
rowerowymi. Projekt, war-
tości 600 tys. zł, będzie 
realizowany ze środków 
unijnych. Podobne źródło 
finansowania ma kolejne 
zadanie – „Rozbudowa in-
frastruktury zdrowotnej na 
terenie Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego”. Wartość 
projektu – 260 tys. zł. Trze-
cie zadanie zdefiniowano 
jako „Rewitalizacja obsza-
rów miejskich”. Wartość – 
300 tys. zł. Ostatnia zmiana 
dotyczyła projektu ochrony 
dziedzictwa kulturowego. 
Wartość zadania – 500 tys. 
zł. (pm)

Hala zdała 
pierwszy 
egzamin
Najpierw VIP-y, a później ucznio-
wie podstawówek, przetestowali 
w piątek nową halę treningową. 
Obiekt MOSiR-u posłuży zawod-
nikom głównie w szlifowaniu 
formy w sezonie jesienno- 
zimowym.

W nowiutkiej hali sporto-
wej przy ul. Sulechowskiej 
(przy Hotelu Leśnym) było 
gwarno i kolorowo, głów-
nie za sprawą reprezentacji 
szkół, które zaproszono na 
uroczystość . Dzieci z pię-
ciu podstawówek nie mo-
gły się doczekać dźwięku 
gwizdka! Wcześniej należa-
ło jednak uroczyście otwo-
rzyć obiekt. 

Zaproszeni goście, z pre-
zydentem miasta i wice-
marszałkiem województwa 
na czele, wczuli się w ocze-
kiwania najmłodszych spor-
towców, ograniczając swoje 
wystąpienia do kilku sym-
bolicznych słów podzięko-
wania. Przecięcia wstęgi do-
konano „na raty”, pierwsze 
nacięcia należały do wice-
marszałka Stanisława Tom-
czyszyna i prezydenta Janu-
sza Kubickiego. Dokończe-
niem dzieła zajęli się Grze-
gorz Kurkiewicz, zasłużony 
dla lubuskiej lekkoatletyki 
pierwszy trener słynnego 
tyczkarza Tadeusza Ślusar-
skiego oraz Kazimierz Pań-
tak, obecny prezes zarządu 
Lubuskiego Związku Lek-

kiej Atletyki. Ostatnim „wy-
stępem” VIP-ów był wyścig 
na dystansie kilkudziesięciu 
metrów. Jako pierwszy na 
mecie zameldował się olim-
pijczyk z Tokio, Marian Fili-
puk. Za nim na metę wpadł 
S. Tomczyszyn wspólnie z 
wiceprezydentem Zielonej 
Góry, Dariuszem Lesickim. 
Na pełnym luzie, jako ostat-

ni, linię mety przeciął J. Ku-
bicki. Do zawodów przystą-
piły dzieci. Na kilku torach 
równocześnie, wystartowa-
ły reprezentacje zielonogór-
skich szkół podstawowych. 
Uczniowie skakali w dal, 
próbowali skakać o tyczce i 
ścigali się o najlepszy czas 
na wyznaczonych torach.

(kg) Zdjęcia Krzysztof Grabowski
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Nadchodzi czas dla Zielonej Góry
- We Wrocławiu i Poznaniu kończą się tereny inwestycyjne. A Zielona Góra ma znakomitą strefę, aż 120 ha w jednym kawałku. Wasz sukces 
jest tylko kwestią czasu – stwierdziła Anna Polak-Kocińska, wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

PAIiIZ to jedna z najważ-
niejszych instytucji publicz-
nych wspomagających in-
westycje zagraniczne w na-
szym kraju. Prawie 70 proc. 
wszystkich projektów inwe-
stycyjnych, głównie tych 
dużych, wdrożono i skoń-
czono za pośrednictwem tej 
agencji. W ostatnich latach, 
PAIiIZ wprowadza na rynek 
polski po ok. 40 projektów 
rocznie. Jest duża szansa, że 
część z nich trafi w najbliż-
szych latach także do Zielo-
nej Góry.

- We Wrocławiu i Pozna-
niu już się kończą wolne 
tereny inwestycyjne. Tym-
czasem Zielona Góra ma 
znakomitą strefę ekono-
miczną, aż 120 ha w jednym 
kawałku. Wasz sukces jest 
tylko kwestią czasu – za-
chwalała Anna Polak-Ko-
cińska, wiceprezes PAIiIZ, 
podczas poniedziałkowej 
uroczystości podpisania 
porozumienia o współpra-
cy między agencją i Zieloną 
Górą.

Porozumienie wprowa-
dza w obszar wzajemnych 
kontaktów nowy element 
prawny w postaci połą-
czenia miasta i gminy oraz 
porządkuje i ujednolica do-
tychczasową współpracę w 
oparciu o standardy obo-
wiązujące w PAIiIZ.

- Zapewnimy niezbędne 
szkolenia i staże wyselek-
cjonowanym pracownikom 
miasta i waszego parku 
technologicznego, wspól-
nie organizować będziemy 
różne akcje promocyjne, by 
wiedza o waszej strefie tra-
fiła do dużej grupy zaintere-

sowanych – zadeklarowała 
Joanna Wolff, dyrektorka 
departamentu rozwoju re-
gionalnego PAIiIZ.

Z podpisanej umowy bar-
dzo jest zadowolony Janusz 
Kubicki: - 120 ha w jednym 
kawałku to według specja-
listów prawdziwa rzadkość 

na polskim rynku inwesty-
cyjnym. Naszym dodatko-
wym atutem jest uniwer-
sytet, dobrze wyszkolona 
kadra politechniczna oraz 
stojąca na wysokim pozio-
mie zielonogórska informa-
tyka. Mamy wszelkie dane 
ku temu, by odnieść sukces.

Podpisana umowa to 45. 
tego typu porozumienie w 
historii agencji. PAIiIZ ob-
sługuje głównie duże pro-
jekty, angażuje się w ścisłą 
współpracę tylko wtedy, 
gdy dostrzega u partnera 
duże możliwości rozwoju.

- Jesteście w komfortowej 
sytuacji, macie praktycznie 
wszystko, łącznie z nowy-
mi drogami – zapewniała 
dziennikarzy pani prezes.

Zapytaliśmy, czy zagra-
niczne inwestycje w obrę-
bie zielonogórskiego parku 
technologicznego pozwolą 
miastu wyrwać się z pułapki 
tzw. niskiego rozwoju, opar-
tego głównie o prostą pracę 
nakładczą i niskie płace.

- Czas montowni i ni-
skich płac w Polsce już się 
skończył. Teraz najbar-
dziej pożądane są dobrze 
zorganizowane strefy in-
westycyjne oraz wysoko-
kwalifikowana kadra. A 
wy macie i dobre kierunki 
politechniczne, i dużą rze-
szę studentów. To przyszła 
załoga przyszłych firm – 
stwierdziła J. Wolff.

Do dyskusji włączył się 
prezydent Kubicki, infor-
mując dziennikarzy, że co-
raz częściej dostaje sygnały 
ze świata przedsiębiorców o 
rosnącym zainteresowaniu 
gotowymi halami produk-

cyjnymi, do samodzielnego 
zagospodarowania.

- Część przedsiębiorców 
nie chce inwestować w mury, 
tylko w maszyny. Wolą wy-
nająć lub wyleasingować 
gotową halę. Dlatego zasta-
nawiamy się nad wybudowa-
niem kilku takich obiektów 
na terenie naszej strefy – po-
informował Kubicki.

Kiedy spodziewać się mo-
żemy pierwszego inwesto-
ra, który przybędzie do mia-
sta z pomocą PAIiIZ?

- Każdy nasz projekt in-
westycyjny trwa od półtora 
do dwóch lat, licząc od dnia 
wysłania pierwszej infor-
macji przyszłemu inwesto-
rowi. To skomplikowany 
proces, ale w przypadku 
Zielonej Góry jesteśmy do-
brej myśli – zapewniła pre-
zes A. Polak-Kocińska.

Obecny na spotkaniu Ar-
tur Malec, prezes zarządu 
K-SSSE, przypomniał, że 
niemal każdego tygodnia 
ma spotkanie z przedsta-
wicielami firm zaintereso-
wanych zainwestowaniem 
w kisielińską strefę ekono-
miczną:- W zeszłym tygo-
dniu miałem spotkanie z 
przedsiębiorcami reprezen-
tującymi kapitał grecko-
-hinduski, umówiliśmy się 
na kolejne spotkanie.

(pm)

Zielona Góra dysponuje znakomitą strefą ekonomiczną, to aż 120 ha w jednym kawałku. We-
dług specjalistów to prawdziwa rzadkość na polskim rynku inwestycyjnym.

Fot. Krzysztof Grabowski

N A S Z E   S P R AW Y   W I D Z I A N E   Z   WA R S Z AW Y  > > > > >

Waldemar Sługocki
wiceminister infrastruktury 
 i rozwoju

Miliardy  
na projekty 
badawcze  
przedsiębiorstw

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło 
dwa konkursy skierowane przede wszystkim do mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw. Będzie można pozy-
skać finansowe wsparcie na firmowe prace badawczo-roz-
wojowe.

Pierwszy konkurs został ogłoszony w ramach Działania 
1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Ba-
dania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa”. Do aplikowania o środki uprawnione są 
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które będą realizo-
wały zarówno prace rozwojowe, jak też zakładały przepro-
wadzenie badań przemysłowych. 

Łączna pula dofinansowania, w bieżącym roku, wynosi 
1,6 mld zł, w tym 1,46 mld zł dla projektów zlokalizowanych 
w piętnastu województwach (z wyłączeniem województwa 
mazowieckiego). Minimalna wartość kosztów 
kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach 
konkursu wynosi 2 mln zł. Kwota maksymalna może sięgać 
20 mln zł - przy przewadze badań przemysłowych, i 15 mln 
zł – przy przewadze prac rozwojowych beneficjenta. Mikro 
oraz małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie 
badań przemysłowych do 70 proc. wartości wydatków 
kwalifikowalnych i do 45 proc. wartości prac rozwojowych. 
Natomiast średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać 
wsparcie, odpowiednio: w 60 proc. i 35proc. Termin 
składania wniosków upływa 31 grudnia 2015 roku.

W ramach drugiego konkursu NCBiR, ogłoszonego dla 
Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziała-
nie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji 
pilotażowej/demonstracyjnej”, przedsiębiorcy będą mogli 
pozyskać łącznie 0,5 mld zł dofinansowania na realizację 

prac rozwojowych, z koniecznością wytworzenia instalacji 
demonstracyjnej. 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać 
się nie tylko podmioty spełniające kryteria mikro, małego 
lub średniego przedsiębiorcy (MSP). Minimalna wartość 
wydatków kwalifikowalnych dla projektów zgłaszanych 
przez beneficjentów MSP wynosi 5 mln zł, dla pozostałych 
kwota dofinansowania nie może być mniejsza niż 20 mln 
zł. Maksymalny poziom dofinansowania mikro i małych 
przedsiębiorstw wynosi 45 proc. wartości wydatków kwa-
lifikowalnych, dla podmiotów średnich – 35 proc., dla po-
zostałych 25 proc. Termin składania wniosków upływa 22 
czerwca 2015 r.

Oba konkursy otwierają nowe możliwości przed lubu-
skimi przedsiębiorcami, którzy mogą pozyskać środki na 
zwiększenie konkurencyjności swoich firm, zwłaszcza 
w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych, a 
także wytworzenia instalacji demonstracyjnych nowych 
produktów lub usług. Wszystkich zainteresowanych za-
chęcam do odwiedzenia strony Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju - www.ncbir.pl, gdzie zamieszczone są 
szczegółowe informacje na temat warunków aplikowania 
o dofinansowanie z tych konkursów.



łącznik zielonogórski    22 maja 2015 www.Lzg24.pl6

W Kiełpinie nowa sołtyska
Zakończył się maraton wyborczy w zielonogórskich sołectwach. Jako ostatnie głosowały Kiełpin, Nowy Kisielin i 
Ługowo. Mieszkańcy ponownie zaufali Andrzejowi Zalewskiemu i Agnieszce Głuska, w roli gospodarza debiutuje 
Aneta Walczak.
W KIEŁPINIE

Piątek, 8 maja, godz. 
19.00, sala wiejska. Upraw-
nionych do głosowania w 
sołectwie jest 129. Podczas 
ostatniego zebrania, na li-
stę wyborczą wpisało się 
55 osób. To ok. 43 proc. 
uprawnionych. Prawie co 
drugi pełnoletni mieszka-
niec Kiełpina postanowił 
wziąć udział w wyborach 
nowego sołtysa. Procedu-
ra wyborcza jest prosta, 
ale czasochłonna. Nic więc 
dziwnego, że od wrzucenia 
pierwszej karty wyborczej 
do urny do ogłoszenia wyni-
ków upłynęło ok. 2 godzin. 
Wybory wygrała Aneta Wal-
czak. Nowa sołtyska zdoby-
ła 26 głosów poparcia, czyli 
47,3 proc wszystkich odda-
nych głosów. Dotychczaso-
wy sołtys, Edmund Jankow-
ski – 20 głosów, Marta An-
drykiewicz – 8 głosów. Wieś 
podczas zebrania przyjęła 
sprawozdanie ustępującej 
rady sołeckiej. Wybrano 
także skład nowej rady.

- Wystartowałam na soł-
tysa Kiełpina, bo bardzo 
chcę ożywić naszą wieś. By 
działo się u nas znacznie 
więcej, niż tylko obchody 
Dnia Dziecka czy mikołajki 
– tłumaczyła nam motywy 
swego kandydowania A. 
Walczak.

Nowa sołtyska jako jedy-
na kandydatka przedstawi-
ła mieszkańcom szczegóły 
swego programu wybor-
czego. - Podczas wakacji 
zorganizuję wycieczkę na-
szych dzieci do Wrocławia, 
do ogrodu zoologicznego i 
tzw. Afrykarium. Zorgani-
zuję także kurs języka an-
gielskiego. Jeśli będzie spo-
re zainteresowanie, nauką 
obejmiemy także dorosłych 
– zapowiedziała A.Walczak.

Nowa pani sołtys skończy 
w czerwcu 31 lat. W Kiełpi-
nie mieszka od lat 11.

W NOWYM KISIELINIE
Czwartek, 14 maja, godz. 

18.00, sala wiejska. Ustępu-
jący sołtys, Andrzej Zalew-
ski jest prawdziwym wete-
ranem wiejskiej samorząd-
ności. A jednak, mimo 12 lat 
pracy w charakterze sołtysa, 
przed czwartkowym zebra-
niem wyborczym znów od-
czuwał ten sam dreszczyk 
emocji, co za młodych lat, 
gdy jako bokser walczył w 
ringu o tytuł mistrza junio-
rów północnej Polski.

- Miałem dwoje konku-
rentów. Bardzo silnych. 
Wynik do końca nie był 
przesądzony. Mieszkańcy 
mogli postawić na zmianę. 
Jako były bokser, nastawio-
ny jestem jednak na sukces. 
Walczyłem do końca – tłu-
maczył nam A. Zalewski.

Do rywalizacji o fotel 
sołtysa stanęło troje kan-
dydatów: ustępujący soł-
tys oraz Piotr Różański i 
Anna Jurowata. Zabiegali o 
względy 188 uprawnionych 
do głosowania. Co prawda, 
początkowo na zebraniu 
było obecnych 202 upraw-

nionych, ale przeciągają-
ca się procedura wyborów 
zmusiła część mieszkańców 
do opuszczenia zebrania. 
Z różnych powodów. Jedni 
musieli zająć się małymi, 
płaczącymi dziećmi. Inni 
musieli pojechać do pracy, 
na drugą zmianę.

Ostatecznie, zagłosowało 
186 uprawnionych, komisja 
skrutacyjna uznała jeden 
głos za nieważny. Wyborczy 
wyścig wygrał A. Zalewski. 
Dostał 88 głosów poparcia. 
P. Różański – 49, A. Jurowa-
ta – 48.

Wybory były głównym 
i chyba najbardziej ner-
wowym punktem czwart-
kowego zabrania. Podział 
pieniędzy z tzw. bonusa mi-
nisterialnego, ok. 1 mln 62 
tys. zł, przebiegł już znacz-
nie spokojniej. Być może 
za sprawą starego-nowego 
sołtysa, który żelazną ręką 
prowadził zebranie.

- Po prostu, dyscyplino-
wałem, odbierałem głos 
tym wszystkim, którzy mó-
wili albo nie na temat, albo 
zbyt długo, ale każdy miał 
prawo przedstawić swoje 

racje – zapewniał nas A. Za-
lewski.

Mieszkańcy „swoją” pulę 
pieniędzy z bonusa mini-
sterialnego, otrzymaną za 
zgodne połączenie miasta i 
gminy, postawili podzielić 
na cztery zadania: budowę 
ul. Dębowej, budowę zjazdu 
z obwodnicy Nowy Kisielin 
do ul. Kolejowej, naprawę 
chodnika pomiędzy Starym 
i Nowym Kisielinem oraz na 
plac zabaw, przy ul. Spokoj-
nej.

Zebranie zakończyło się 
po 21.30. Sołtys mógł wresz-
cie odreagować wyborczy 
stres. Postanowił pojechać 
na ryby. Jak nam zdradził, 
brały.

W ŁUGOWIE
Piątek, 15 maja, godz. 

16.30, sala wiejska w Su-
chej. Tuż przed wyznaczo-
ną godziną pojawiło się aż 
68 mieszkańców, czyli 66,67 
proc. uprawnionych do gło-
sowania. Zebranie zaczęło 
się od odczytania spra-
wozdania przygotowanego 
przez ustępującą sołtyskę, 

Agnieszkę Głuska. Pani soł-
tys podsumowała, co się 
radzie sołeckiej udało zro-
bić w Ługowie, w ostatnich 
czterech latach. Sprawozda-
nie nie wzbudziło kontro-
wersji. Można było rozpo-
cząć czasochłonną procedu-
rę wyboru nowego sołtysa. 
Z sali padły dwie kandyda-
tury: A. Głuska i Tomasza 
Zawadki. Najwięcej głosów 
poparcia zdobyła A. Głuska 
– 40. Jej konkurenta poparło 
27 głosujących. Jeden głos 
uznany został za nieważny.

- Kandydowałam ponow-
nie na sołtysa Ługowa, bo 
lubię doprowadzać do koń-
ca własne obietnice i plany. 
A takim bardzo ważnym 
projektem jest remont na-
szego wiejskiego boiska. 
Cieszę się, że mieszkańcy 
poparli moją kandydaturę. 
Dziękuję im, postaram się 
nie zawieść okazanego mi 
zaufania – powiedziała nam 
nowa sołtyska.

Mieszkańcy podzielili 
przysługujące wsi pieniądze 
z tzw. bonusa ministerial-
nego, za zgodne połączenie 
miasta i gminy. Uznali, że 
budowa wielofunkcyjnego 
boiska, ma dla nich prioryte-
towe znaczenie. Jako drugie 
zadanie, w hierarchii ważno-
ści, wybrali budowę oświe-
tlenia drogowego wzdłuż 
jednej z bocznych ulic, gdzie 
powstały w ostatnich latach 
nowe domy mieszkalne. 
Wieś postanowiła także, że 
na remonty dróg wewnętrz-
nych wykorzystane zostaną 
wszystkie pieniądze, które 
pozostaną w dyspozycji wsi 
po wybudowaniu boiska i 
oświetlenia drogowego.

Zebranie zakończyło się 
ok. 18.00. A. Głuska miesz-
ka w Ługowie od 2008 r. Bę-
dzie sołtyską drugą kaden-
cję. (pm)

Zdjęcia Krzysztof Grabowski

Sołtyska Kiełpina 
Aneta Walczak

Sołtys Nowego Kisielina 
Andrzej Zalewski

Sołtyska Ługowa 
Agnieszka Głuska

Biegamy! 
Razy trzy!
Wygodne buty przygotowane? 
Przed nami trzy imprezy  
dla biegaczy: bieg z całą Polską, 
bieg dla małego Kuby i bieg  
w towarzystwie znanego  
maratończyka.
a Polska Biega. Sobota, 23 maja, 
start o 10.30, MOSiR, hala lekko-
atletyczna przy Hotelu Leśnym. 
- Dla frajdy, spontanicznie, bez 
napięcia! –organizatorzy zachę-
cają do wzięcia udziału w ogól-
nopolskiej akcji. W Zielonej Górze 
pobiegniemy 2,2 km. Dla pierw-
szych trzech kobiet oraz trzech 
mężczyzn – puchary, wyróżnienia 
dla najmłodszego i najstarszego 
biegacza, dla wszystkich napoje i 
poczęstunek.

a Bieg dla Kuby – Pięć na 
siedem. Sobota, 30 maja, start 
o 12.00, parking przy kąpielisku 
Ochla. Skąd taka nazwa? Bo pobie-
gniemy 5 km na siódme urodziny 
Kuby Krysiaka. Bieg charytatywny 
będzie połączony ze zbiórką na 
rzecz chorego chłopca. Kubusiowi 
potrzebny jest asystor kaszlu, 
niezbędny do zapewnienia drożno-
ści dróg oddechowych. – Chcemy 
pomóc Kubie – mówi Bartek 
Borowiec, biegacz, fizjoterapeuta. 
– Pobiegniemy 5 km po Wzgórzach 
Piastowskich, będą też inne 
atrakcje, m.in. zabawy dla dzieci, 
pokazy ratowników medycznych, 
strażaków, motocyklistów. Prze-
prowadzimy zbiórkę i licytację na 
rzecz Kubusia. Do wylicytowania 
jest m.in. książka maratończyka 
Jerzego Skarżyńskiego, z jego 
dedykacją! Biuro biegu będzie 
czynne w sobotę od 9.00 do 11.30, 
zapisy także mailowo: 5na7Kuby@
gmail.com

a Sympozjum „Biegać Mądrze”. 
Niedziela, 31 maja, początek 10.30, 
WOSiR w Drzonkowie. Sympozjum 
to wykłady specjalistów, m.in. o 
odżywianiu, amatorskim treningu, 
kontuzjach oraz część praktyczna 
– przebieżka na dystansie 5 km, 
pod okiem maratończyka Jerzego 
Skarżyńskiego. Organizatorzy 
zapewniają napoje, poczęstunek, 
szatnie, natryski, depozyt. Zapisy 
do 26 maja, opłata 10 zł. Szczegóły 
na sypozjumbiegowe.pl
 (dsp)
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PIJALNIA CZEKOLADY HEBAN
ul. Stary Rynek 8

20% rabatu na desery lodowe z karty 
(od 18 do 26 maja).

SKLEP Z KOSMETYKAMI MANHATTAN
ul. Budziszyńska (przy wjeździe na parking)

20% rabatu na wszystkie kosmetyki dla kobiet 
(od 18 do 26 maja).

KSIĘGARNIA VIRTUS
al. Wojska Polskiego 9, Plac Pocztowy 16,
ul. Kupiecka 63

25% rabatu na książki (od 18 do 26 maja).

OROBELLO SKLEP Z BIŻUTERIĄ
Pasaż Meteor, ul. Kasprowicza 2/35

10% rabatu na biżuterię złotą 
20% rabatu na biżuterię srebrną 
 (od 18 do 26 maja).

ORGANIQUE
Galeria Focus Mall, ul. Wrocławska 17

20% rabatu na cały asortyment kosmetyków (od 18 do 26 maja).

EKOGANIK MARKET EKOLOGICZNY
ul. Sienkiewicza 31a

20% rabatu na wszystkie kosmetyki o pojemności 100 ml  
- scruby, maseczki, peelingi, szampony, maski do włosów,  
biała glinka (od 18 do 26 maja).

PIZZERIA LITTLE ITALY
ul. Wrocławska 19

Voucher – przy zakupie za 30 zł zyskujesz  
dodatkowe 10 zł (od 18 do 26 maja).

TWOJA CZEKOLADKA
ul. Żeromskiego 5

20% rabatu na tabliczki czekolady oraz czekoladowe serca  
z dedykacją. Córka/syn + mama w lokalu: przy zakupie dwóch 
słoiczków lodów lub dwóch deserów lodowych – biała lub czarna 
kawa dla mamy gratis (od 18 do 26 maja).

EVEREST FITNESS
ul. Wrocławska 17 (rampa obok Focus Mall)

Rabat 50% na karnet OPEN, na okres 3 miesięcy - 297 zł zamiast 
594 zł. Rabat 20% na karnet do CrossFit 8K48, 10 wejść OPEN, 
ważne przez 3 miesiące - 190 zł zamiast 239 zł (od 22 do 26 maja).

ICE ROLLS
Plac Pocztowy 5

Ice Rolls oraz wybrany koktajl fit za 21,90 zł zamiast 25,80 zł  
(od 18 do 26 maja).

JUBILER TOMASZ CERBIŃSKI
ul. Boh. Westerplatte 20

20% rabatu na wybrane modele biżuterii z kamieniami  
naturalnymi (od 18 do 26 maja).

SKLEPY OBUWNICZE TRAF I ALLEGRA
„Allegra” ul. Boh. Westerplatte 24, 
„Traf” ul. Pieniężnego 23A oraz al. Wojska Polskiego 3/2

15% rabatu na zakup obuwia i torebek. Oferta obowiązuje  
w sklepach stacjonarnych (od 18 do 26 maja).

EDOR
ul. Podgórna 43E, al. Wojska Polskiego 1

15% rabatu na okulary słoneczne (od 18 do 26 maja).

FABRYKA PASJI
ul. Wyspiańskiego 19

20% rabatu na warsztaty dla tatusiów z dziećmi - wykonanie 
samodzielnie prezentu na Dzień Matki (23 maja, godz. 16.00).

PIZZERIA SMAKI TOSKANII
ul. Kupiecka 2

15% rabatu na wszystkie pizze (od 21 do 26 maja).
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Ten nasz pierwszy raz
Wszystko musi być kiedyś pierwszy raz. Pierwsza komunia. Pierwsza miłość. 70 lat temu, tuż po wojnie, wszystko w Zielonej Górze było 
pierwszy raz. Pierwszy polski ślub, pierwsze polskie urodziny…

- Pierwszy raz umyłeś pa-
telnię bez głośnego wezwa-
nia. Może kiedyś to nastąpi? 
– moja żona się rozmarzyła.

- Kochanie, może poroz-
mawiajmy o ostatnim zmy-
waniu? – postanowiłem 
radykalnie rozwiązać pro-
blem.

- A co, umierasz? – zupeł-
nie nie rozumiem, czemu 
kobieta tak potrafi się zmie-
nić w kuchni.

Dociekliwym chciałbym 
wyjaśnić, że mam w domu 
również inne naczynia. 
Ot, w lodówce stoi tacka z 
zapiekanką. Jem powoli, 
kawałek po kawałku – póź-
niej trafi do zlewu. A jak 
powszechnie wiadomo, od 
zmywania ręce się niszczą. I 
jak tu wtedy pisać?

A propos pisania, to za-
inspirowała mnie wystawa 
„Czas Pionierów”, przygo-
towana przez Archiwum 
Państwowe w Zielonej Gó-
rze. Postanowiłem powyli-
czać te pierwsze razy sprzed 
70 lat.

Zacznę od końca. Od koń-
ca 1945 r. i mojego ulubio-
nego zdjęcia wnętrza ko-
ścioła św. Jadwigi. Lubię je z 
wielu powodów, bo jest tak 
szalenie symboliczne. Pol-
skie początki w Grünbergu 
nie były łatwe. Ludzie mu-
sieli sobie radzić. Zawsze 
z radością przypominam 
sobie anegdotę, opowiada-
ną przez rodzinę Szyma-
niaków, zielonogórskich in-
troligatorów, którzy w 1945 
r. zajęli przedwojenną nie-
miecką introligatornię przy 
ul. Jedności. Ponieważ był 
to również sklep papierni-
czy, okazało się, że został w 
nim spory zapas chorągie-
wek w barwach Cesarstwa 
Niemieckiego, czyli czarno-
-biało-czerwone. Seniorka 
rodu Szymaniaków praco-
wicie odcinała czarny pasek 
– w ten sposób uzyskała bar-
dziej chodliwe chorągiewki 
w naszych polskich, biało-
-czerwonych barwach. Ce-
sarstwo na coś się przydało.

Podobnie zapobiegliwy 
okazał się pierwszy powo-
jenny polski proboszcz, Ka-
zimierz Michalski. Są dwie 
możliwości: albo miał duży 
zapas obrazków, albo tylko 
matrycę drukarską przed-
stawiającą wnętrze kościo-
ła św. Jadwigi z ok. 1900 r. 
Postanowił to wykorzystać. 
Tym bardziej, że przed woj-
ną była to jedyna w mieście 
świątynia katolicka, a na pa-
rafii mieszkał jeszcze przed-
wojenny proboszcz Georg 
Gottwald.

Ksiądz Michalski wyko-
rzystał widok świątyni, 
dodrukował napis, że to pa-
miątka pierwszej komunii 
i rozdał dzieciom. Nie miał 

oporów, podobnie jak przed 
tym, że uroczystość odbyła 
się w grudniu 1945 r. A do-
kładnie 25 grudnia. Parafię 
objął dwa miesiące wcze-
śniej – 22 października. Dla 
mnie to symboliczna data – 
przybycie proboszcza trak-
tuję jak zamknięcie pierw-
szego etapu polonizacji 
miasta. Był już burmistrz, 
starosta, działały kawiar-
nie i restauracje, rodziły się 
dzieci. Katolicy mieli wresz-
cie swojego pasterza. Oka-
zał się bardzo popularnym 
kapłanem.

- Ksiądz Michalski stwo-
rzył z nas specjalną grupę, 
którą przygotowywał w pa-
rafialnej ochronce. Komu-
nia odbyła się 25 grudnia 

o 8.00. Było nas ok. 20-30 
- wspominała Urszula Ma-
zurkiewicz, która wtedy 
miała 10 lat. – Dostałam na 
pamiątkę zdjęcie wnętrza 
kościoła. Bardzo miło wspo-
minam księdza Michalskie-
go, który często bywał u 
moich rodziców.

- Kiedy aresztowano na-
szego ojca, to proboszcz 
pomagał naszej mamie – 
wspomina siostra Urszuli, 
Zdzisława Kraśko. Jej ojciec, 
to ten pan w kabriolecie na 
kolejnym zdjęciu. Wicesta-
rosta Roman Mazurkiewicz 
został niesłusznie oskarżo-
ny w procesie politycznym, 
zorganizowanym przez ko-
munistyczne władze. Pro-
ces zwichnął mu karierę 

polityczną. W zeszłym roku 
jego imieniem radni nazwa-
li rondo przy ul. Ogrodowej. 
Mazurkiewicz był jednym z 
pierwszych polskich urzęd-
ników.

Tym pierwszym, najważ-
niejszym był oczywiście 
Tomasz Sobkowiak, pierw-
szy powojenny burmistrz 
Zielonejgóry (wtedy pisa-
nej razem). Władzę w mie-
ście przejął 6 czerwca, od 
radzieckiego komendanta 
garnizonu. Kilka dni później 
do miasta dotarł starosta 
Jan Klementowski. Oczywi-
ście pierwszy starosta.

Obydwaj panowie przej-
mowali władzę nie tylko od 
Armii Czerwonej, ale rów-
nież od Niemców wyzna-

czonych przez komendanta 
wojennego.

W mieście stał już (od 28 
maja) pierwszy powojenny 
pomnik – czyli monument 
poświęcony poległym żoł-
nierzom radzieckim. Na 
środku pl. Bohaterów był do 
1965 r., gdy wymieniono go 
na obecny pomnik. Wcze-
śniej zlikwidowano okalają-
cy go cmentarz.

Tymczasem do miasta 
zjeżdżało coraz więcej Po-
laków, a 24 czerwca 1945 
r. wojsko na siłę usunęło z 
miasta tysiące Niemców. 
Życie toczyło się dalej.

„W związku z chrztem 
pierwszego Obywatela pol-
skiego w Zielonej Górze, Ta-
deusza Piłata ur. 18.07. br. 

komunikujemy, iż takowy 
odbędzie się dnia 15 sierp-
nia w kościele parafialnym.

Prosimy o powiadomienie 
Obywatela Wojewodę Po-
znańskiego, iż proszony jest 
na honorowego ojca chrzest-
nego” – pisał burmistrz Sob-
kowiak. Wojewoda w odpo-
wiedzi życzył, by „Pierwsza 
polska latorośl w odzyskanej 
polskiej Zielonejgórze, niech 
zawsze przoduje w szere-
gach bojowników o budowę 
silnej, kwitnącej i demokra-
tycznej Ojczyzny”.

- Są dzieci, a młodzi rodzi-
ce? – moja żona lubi porzą-
dek.

Młodzi rodzice też byli.
Pierwsi nowożeńcy w 

powojennej Zielonej Górze 
to Irena i Leon Michalscy. 
Ślub wzięli 3 sierpnia 1945 
r. Do kościoła pojechali ka-
retą. Ślubu udzielił im jesz-
cze niemiecki proboszcz 
Gottwald. Z wrażania zapo-
mniał nowożeńcom prze-
wiązać ręce stułą.

Tomasz Czyżniewski

Kościół pw. św. Jadwigi - widok z ok. 1900 r. Część wyposażenia przetrwała do dzisiaj. Ze zbiorów Zdzisławy Kraśko

Starosta Jan Klementowski i wicestarosta Roman Mazurkiewicz (po prawej) w służbowej limuzynie
Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej

Pierwszy powojenny polski 
burmistrz - Tomasz Sobkowiak

Tadeusz Piłat - pierwszy Polak 
urodzony w Zielonej Górze

Irena i Leon Michalscy to 
pierwsi nowożeńcy w powo-
jennej Zielonej Górze. Ślub 
wzięli 3 sierpnia 1945 r.


