
7Śniegu na razie jak na lekarstwo. A kiedy już spadnie? 
Sprawdź, kto zajmie się odśnieżaniem Twojej ulicy.

Gdzie spotkasz Mikołaja? 6 grud-
nia pojawi się nawet w autobusach 
MZK! Mikołajkowo będzie w kinie 
i galerii handlowej, w teatrze i fi l-
harmonii, w planetarium i centrum 
przyrodniczym, od czerwonych 
czapeczek zaroi się na starcie 
charytatywnego biegu.

nr 45 (146) 4 grudnia 2015 >> 4

 OTO SZKOŁA MUZYCZNA
To może być jeden z najpiękniejszych budynków w mieście. Trzeba jednak spełnić dwa warunki: wygrać konkursy, czyli zdobyć 
pieniądze w ministerstwie oraz znaleźć dobre miejsce dla dzieci i nauczycieli z Domu Harcerza.

Taki supernowoczesny 
obiekt, zbudowany spe-
cjalnie na potrzeby szko-
ły muzycznej, z dużą salą 
koncertową na 300 osób, 
może stanąć przy ul. Dzi-
kiej.

Szkopuł w tym, że wcze-
śniej trzeba pogodzić ra-
cje dwóch placówek, bez 
których chyba nikt nie 
wyobraża sobie Zielonej 
Góry – Domu Harcerza i 
Państwowej Szkoły Mu-
zycznej. Obydwie kształcą 
setki dzieci. Obydwie od 
lat funkcjonują w mie-
ście. Dom Harcerza od 
1986 r., w budynku przy 
ul. Dzikiej, gdzie w zaję-
ciach udział bierze ponad 
1,5 tys. dzieci. Szkoła mu-
zyczna od 1947 r. w dwóch 
budynkach, przy al. Nie-
podległości i Chrobrego, 
gdzie kształci się ok. 400 
młodych muzyków. Dziś 
obiekty te nie spełniają już 
standardów dla takiej pla-
cówki. Dlatego szkoła od 
lat stara się o nowy budy-
nek. Jednak nie jest to ta-
nie przedsięwzięcie.

- Problem w tym, że mi-
nisterstwo nie ma pienię-
dzy na budowę od podstaw 

nowej szkoły. Można je 
jednak dostać na rozbudo-
wanie istniejącej instytucji 
kultury. To nie może być 
pierwszy z brzegu budynek 
– tłumaczy wiceprezydent 
Wioleta Haręźlak.

Stąd pomysł, by rozbu-
dować obiekt, ten przy ul. 
Dzikiej, i tam wprowadzić 
szkołę muzyczną. Nato-
miast w przyszłości, Dom 
Harcerza przeniósłby się do 
obiektów budynku szkoły 
położonej przy al. Niepod-
ległości.

Takie rozwiązanie już 
dawno zaakceptowali rad-
ni. Żeby pomysł zrealizo-
wać do końca listopada, 
trzeba było złożyć w War-
szawie dokumenty umoż-
liwiające start w konkursie 
na dotację.

- Co będzie z nami dalej? 
Chcą nas zlikwidować? – 
przestraszyli się nauczy-
ciele i rodzice z Domu Har-
cerza. O swoich obawach, 
pretensjach i propozycjach 
mówili podczas specjalne-
go spotkania z W. Haręź-
lak. (tc)

Więcej >> 3Budowa szkoły muzycznej kosztować będzie ok. 22 mln zł brutto Fot. Materiały Państwowej Szkoły Muzycznej

W DRZONOWIE

T-72 
nowy nabytek

Lubuskie Muzeum Woj-
skowe ma nowy ciekawy 
eksponat. W środę dotarł 
do muzeum ważący 40 
ton czołg średni T-72. Wóz 
ten, o niskiej i opływowej 
sylwetce, wyposażony w 
gładkolufową armatę kali-
bru 125 mm, z automatycz-
nym ładowaniem, dumnie 
będzie się prezentował w 
muzealnym parku, tuż obok 
„starszych braci” - czołgów 
T-34-76, T-34-85 oraz T-55. 
To 24. pojazd gąsienicowy w 
zbiorach muzeum. Trafi ł do 
Drzonowa z Jednostki Woj-
skowej w Czarnem. Czołg 
wyprodukowany został w 
gliwickiej fabryce Bumar-

-Łabędy, w 1985 r. Wyposa-
żony jest w 12–cylindrowy 
silnik dieslowski W-46 o 

mocy 780 KM. Po drodze 
T-72 może się rozpędzić do 
60 km/h. (tc)

W NOWYM KISIELINIE

Kolejne działki 
na sprzedaż
Firma Styropmin chce w Nowym 
Kisielinie wybudować fabrykę, 
która docelowo ma zatrudnić 
100 osób. Wcześniej musi kupić 
grunt.

- Mamy w tej sprawie list 
intencyjny. Ostatnio odwie-
dził nas właściciel fi rmy. 
Był na meczu Stelmet-Bar-
celona. Jeszcze raz potwier-
dził, że chce zainwestować 
w Lubuskim Parku Prze-
mysłowo-Technologicznym 
– zdradza wiceprezydent 
Dariusz Lesicki. – To inwe-
stycja warta kilkanaście mi-
lionów złotych. Docelowo 
zatrudnienie znajdzie tam 
ok. 100 osób.

Styropmin, to polska 
fi rma z Mińska Mazowiec-
kiego. Specjalizuje się w 
produkcji płyt i kształtek 
ze styropianu. Ostatnio 
wybudowali fabrykę w 
krakowskiej strefi e ekono-
micznej.

- Teraz są zainteresowa-
ni rozwojem sprzedaży w 
zachodniej Polsce i ryn-
kiem niemieckim, dlatego 
Zielona Góra im bardzo 
pasuje – dodaje wicepre-
zydent Lesicki. – W przy-
szłym roku powinni kupić 
działkę, ok. 2,5 hektara, a 
fabrykę uruchomić w la-
tach 2017-18.

Strefa w Nowym Kisie-
linie ma już niezłą infra-
strukturę. Są drogi, oświe-
tlenie, sieć kanalizacyjna. 
Tymczasem miasto już w 
całości sprzedało tereny 
znajdujące się w pierw-

szym łatwo dostępnym te-
renie, powyżej obwodnicy 
Nowego Kisielina, gdzie 
uzbrojenie było zrobione w 
pierwszej kolejności. Pełną 
parą pracuje tutaj Darstal, 
kolejne fi rmy: LUG, e-obu-
wie i BWK Logistic kończą 
inwestycje.

- To prawie 10 hektarów 
gruntów, które już sprzeda-
liśmy. Szacujemy, że inwe-
stycje tutaj wyniosą ok. 60 
mln zł, pracować będzie ok. 
400 osób – wylicza Arka-
diusz Kowalewski, prezes 
Lubuskiego Parku Przemy-
słowo-Technologicznego.

Magistrat przygotowuje 
się do sprzedaży kolejnych 
działek, już po drugiej stro-
nie obwodnicy. Chodzi o 
tereny położone na wprost 
laboratoriów należących do 
uniwersytetu.

(tc)
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Pomóż przed świętami
50 ton żywności o długim terminie przydatności – aż tyle udało się wolontariuszom Caritas 
zebrać podczas zeszłorocznej zbiórki. Może uda się w tym roku pobić ten szlachetny rekord?

- To był rekordowy wy-
nik. Zebraliśmy najwięcej, 
przynajmniej opierając się 
na wewnętrznych danych 
Caritas Polska. Mamy na-
dzieję powtórzyć ten wynik 
– zadeklarował ks. Stanisław 
Podfigórny, dyrektor Caritas 
diecezji zielonogórsko-go-
rzowskiej, podczas wtorko-
wej konferencji prasowej.

Tegoroczna zbiórka żyw-
ności potrwa 11 i 12 grud-
nia. Wolontariuszy Carita-
su, ubranych w koszulki z 
charakterystycznym logo 
w kształcie czerwonego 
krzyża i serca, spotkamy w 
wielu zielonogórskich skle-
pach, np. sieci Netto czy 
Biedronka. Zbierać będą 
dary w postaci środków 
czystości oraz makaronów, 
mąki, olejów, konserw, cze-
kolad i innych produktów 
spożywczych o długim ter-
minie przydatności.

- Zmobilizujemy 60 ze-
społów parafialnych Cari-
tas, prawie 1.300 wolon-
tariuszy, każdego chętne-
go do pracy przy zbiórce 
przywitamy z otwartymi 
ramionami – zapowiedziała 
Dominika Danielak, koor-
dynatorka akcji z ramienia 
zielonogórsko-gorzowskie-
go Caritas.

Coroczną specjalnością 
Caritas są uroczyste spotka-
nia wigilijne organizowane 
dla osób bezdomnych i ob-
jętych stałą opieką socjalną. 
W tym roku Caritas zapro-
si 120 osób, 19 grudnia, o 
17.00, do parafii św. Ducha, 
przy ul. Bułgarskiej, na 
mszę i kolację z kolędami i 
tradycyjnymi polskimi po-
trawami wigilijnymi.

- Zaprosimy naszych pod-
opiecznych z noclegowni 
i stołówki Caritasu. W ze-
szłym roku przybyło tak 
dużo chętnych, że sporo 
osób musiało siedzieć po 
dwóch na jednym krześle, 
w tym roku może być po-
dobnie, ale na ciasnotę nikt 
nie powinien narzekać – 
prorokował ks. Podfigórny.

Zielonogórsko-gorzowski 
Caritas szczególną dumą 
napawają coroczne wyniki 
akcji o wdzięcznej nazwie 
„Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom”. Tegoroczna akcja 
ruszyła już 29 listopada i po-
trwa aż do świąt Bożego Na-
rodzenia. Polega na zakupie 
tzw. adwentowych świec, 
których przygotowano w 
tym roku aż 88 tys. sztuk.

- 10 groszy od każdej 
sprzedanej świecy przezna-
czymy na zakup mobilnego 
szpitala dla dzieci z ogar-
niętej wojną Syrii. Mamy 
nadzieję sprzedać ok. 3 mln 
świec w całej Polsce – za-
powiedziała Anna Maria 
Fedurek, sekretarz zarządu 
i rzecznik prasowy diece-
zjalnego Caritas.

Adwentowe świece trafia-
ją na wigilijny stół w wielu 
polskich domach. Symboli-
zują łączność ze wszystkimi 
ludźmi dobrej woli.

- W tym roku sprzedaży 
świec towarzyszyć będzie 
hasło „Głodni miłosierdzia”. 
Chcemy w ten sposób zama-
nifestować naszą gotowość 
do niesienia pomocy innym, 
czasem zupełnie obcym lu-

dziom – tłumaczyła sens ca-
łej akcji D. Danielak.

„Torba charytatywna” 
to kolejna inicjatywa Cari-
tas. Założenie jest proste 
– zielonogórskie instytucje 
i redakcje otrzymają przy-
gotowane przez Caritas 
papierowe torby opatrzone 
nadrukiem informującym 
o przeznaczeniu torby. Mó-
wiąc wprost – do torby na-
leży włożyć produkty żyw-
nościowe, kosmetyczne i 
dostarczyć do siedziby Cari-
tasu, przy ul. Bema.

- Takie torby obiecali 
przygotować osobiście i 
prezydent Janusz Kubicki, 
i marszałek Elżbieta Polak, 
i kilku prezesów dużych 
zielonogórskich firm, np. 
Elektrociepłowni „Zielona 
Góra” i tutejszego oddziału 
PGNiG – poinformował nas 
ks. Podfigórny.

Akcja potrwa do 15 grud-
nia i ma charakter pilotażo-
wy. Jeśli zaowocuje, będzie 
powtarzana w następnych 
latach na terenie całej die-
cezji. Teraz, tytułem próby, 
Caritas przygotował 200 
takich toreb, będą rozpro-
wadzane po zielonogór-

skich redakcjach, biurach i 
firmach.

Czas szczególnej aktyw-
ności zielonogórsko-go-
rzowskiego Caritas podkre-
śla organizacja Międzynaro-
dowego Dnia Wolontariatu. 
5 grudnia aktywiści Caritas 
zachęcać będą zielonogó-
rzan, na miejskim deptaku, 
do bezinteresownej pracy 
na rzecz najbardziej potrze-
bujących.

- Pracy starczy dla 
wszystkich, dojrzałych i 
młodych, potrzebujemy po-
mocy w naszych magazy-
nach, stołówkach czy nie-
dawno otwartej łaźni, przy 
ul. Dworcowej – tłumaczyła 
nam A.M. Fedurek.

Ta ostatnia inwestycja Ca-
ritas to powód do osobistej 
dumy księdza dyrektora.

- Nie można obdzierać 
bezdomnego z godności z 
powodu braku możliwo-
ści kąpieli. Dzięki pomocy 
miejskiego MOPS udało się 
nam za zaledwie 5 tys. zł 
uruchomić łaźnię, z której 
korzysta ok 150 osób mie-
sięcznie – z dumą poinfor-
mował nas ks. Podfigórny.

(pm)

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

W ZIELONEJ GÓRZE

Wspomnienia 
z dzieciństwa
- Zapisana w pamięci magiczna 
moc dzieciństwa wpływa na nasze 
losy, jest siłą, z której czerpiemy 
przez całe życie... – mówi Heinrich 
von der Haar. 27 autorów polskich 
i niemieckich opowiada o swoim 
dzieciństwie. W sobotę promocja 
dwujęzycznej antologii.

Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna im. C. 
Norwida zaprasza w sobo-
tę, 5 grudnia, o 16.00, do 
Galerii na promocję polsko-
niemieckiej antologii „Dzie-
ciństwo w Polsce – Dzieciń-
stwo w Niemczech/Kindhe-
it in Deutschland – Kindheit 
in Polen”.

Antologia zawiera lite-
rackie i autobiograficzne 
wspomnienia z dzieciństwa 
27 autorów z Polski i Bran-
denburgii/Berlina, m.in. 
tekst Ewy Andrzejewskiej, 
zielonogórskiej poetki, au-
torki tekstów piosenek.

Spotkanie w Zielonej Gó-
rze jest jednym z 20. odczy-
tów i dyskusji, które odby-
wają się w wielu miastach 
w Polsce oraz w Niemczech. 
Gośćmi będą: Heinrich von 
der Haar – redaktor i pomy-
słodawca antologii, Heidi 
Ramlow – wydawca oraz 
autorzy: Bożena Boba-Dy-
ga, Łucja Dudzińska, Justy-
na Fijałkowska, Anna Na-
wrocka, Kinga W. de Walla, 
Bernd Kebelmann. Spotka-
nie moderuje Ewa Andrze-
jewska. Zaśpiewa Dagmara 
Korona. (dsp)

Anna Maria Fedurek, ks. Stanisław Podfigórny oraz Dominika Danielak z Caritas diecezji zie-
lonogórsko-gorzowskiej zachęcają zielonogórzan do wzięcia udziału w charytatywnych ak-
cjach na rzecz najuboższych mieszkańców miasta Fot. Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

EC pomaga 
najuboższym
- Bogaci powinni dzielić się z bied- 
nymi. Nasza darowizna to nie 
jałmużna, tylko moralny obo-
wiązek – uważa Marian Babiuch, 
prezes Elektrociepłowni „Zielona 
Góra” S.A.

Od ośmiu lat, w okolicach 
grudnia, Elektrociepłownia 
„Zielona Góra” przekazuje 
prezydentowi Januszowi 
Kubickiemu darowiznę w 
wysokości 70 tys. zł. Pienią-
dze trafiają na konto Miej-
skiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i służą do opła-
cenia zaległych rachunków 

za ogrzewanie i ciepłą wodę 
dostarczone do najuboż-
szych rodzin.

- Bogaci powinni dzielić 
się z biednymi. Takie prze-
konanie przyświecało nam, 
gdy wpisywaliśmy w stra-
tegię spółki nasze działania 
na rzecz lokalnej społecz-
ności. Nasza coroczna daro-
wizna dla najuboższych to 
nie jałmużna, tylko moral-
ny obowiązek. Tak pojmu-
jemy społeczną odpowie-
dzialność biznesu – tłuma-
czył nam Marian Babiuch, 
prezes zarządu spółki.

W poniedziałkowej uro-
czystości podpisania po-
rozumienia w tej sprawie 
uczestniczył również Mar-
cin Ring, nowy dyrektor ge-
neralny elektrociepłowni: 

- Jestem nowym mieszkań-
cem Zielonej Góry. Przy-
jęto mnie bardzo sympa-
tycznie. Od razu poczułem 
się częścią miasta. Jestem 
przekonany, że również w 
przyszłości będziemy mogli 
wspierać najuboższych zie-
lonogórzan.

Za pomoc bardzo dzięko-
wał prezydent Janusz Ku-
bicki.

- Przykład Elektrocie-
płowni „Zielona Góra” oka-
zał się być zaraźliwym. Od 
zeszłego roku podobnie 
zachowują się wszystkie 
inne polskie spółki należące 
do francuskiego koncernu 
energetycznego EDF, też 
wspomagają najuboższych. 
Tej szlachetnej misji nie by-
łoby, gdyby nie prezes Ba-

biuch, to on wymyślił tę da-
rowiznę – komplementował 
prezydent.

Elektrociepłownia wspo-
maga najuboższych zielo-
nogórzan od 2008 r. Łącz-
nie na konto MOPS trafiło 
580 tys. zł. Wsparciem ob-
jęto 1.650 zielonogórskich 
rodzin, średnio 200 rocznie.

- Pracownicy socjalni 
MOPS, na podstawie wy-
wiadów środowiskowych 
oraz wniosków samych za-
interesowanych, przygotują 
listę rodzin najbardziej po-
trzebujących wsparcia. Nie 
dostaną pieniędzy do ręki. 
To my zapłacimy za nich za-
ległe rachunki – tłumaczył 
nam Mieczysław Jerulank, 
dyrektor MOPS.

(pm)

W uroczystości podpisania porozumienia przekazania daro-
wizny uczestniczyli (od lewej): Marcin Ring, Marian Babiuch 
oraz Janusz Kubicki Fot. Krzysztof Grabowski
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Wielka zamiana za kilka lat
Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, przeprowadzka Domu Harcerza dopiero za kilka lat. Tyle bowiem czasu potrzeba na wybudowanie nowej 
szkoły muzycznej.

- Mamy sporo czasu. Na 
razie złożyliśmy jedynie 
dokumenty na konkurs, 
który zostanie rozstrzy-
gnięty w lutym przyszłego 
roku. Nie znamy jego wy-
niku. Może się okazać, że 
obecna dyskusja jest bez-
przedmiotowa – uspakaja 
wiceprezydent Wioleta Ha-
ręźlak. – Jestem optymist-
ką. Zakładam, że zdobę-
dziemy pieniądze. Szkołę 
Muzyczną zbudujemy, ale 
na to trzeba kilku lat. Cenię 
kadrę obydwu placówek i 
musimy zapewnić wszyst-
kim dzieciom dobre wa-
runki. I mamy czas, żeby 
wszystko dobrze przygo-
tować.

O co chodzi? Jesteśmy 
jedynym województwem, 
gdzie do tej pory nie było 
Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej, czyli takiej, w 
której dzieci uczą się nie 
tylko gry na instrumentach, 
ale również mają do dys-
pozycji normalną szkołę. 
Teraz nauka gry odbywa 
się na zasadzie zajęć poza-
lekcyjnych, dlatego część 
uzdolnionej młodzieży 
wyjeżdża do innych woje-
wództw, gdzie takie szkoły 
funkcjonują. Nasi rodzice 
od lat narzekają i starają się 
o nowy obiekt.

Od września funkcjonuje 
już Ogólnokształcąca Szko-
ła Muzyczna I stopnia dla 35 
dzieci, czyli podstawówka, 
która korzysta z pomiesz-
czeń sąsiedniej szkoły.

Jednak potrzebny jest 
specjalistyczny budynek z 
odpowiednimi salami do 
ćwiczeń i salami koncer-
towymi. Trzeba je dopiero 
zbudować. Stąd pomysł z 
przenosinami placówek, 
bo przystosowanie budyn-
ku pod potrzeby Domu 
Harcerza jest łatwiejsze i 
tańsze. 

- Zakładamy, że Dom 
Harcerza przeniesiemy do 
budynku szkoły muzycz-
nej, przy al. Niepodległości. 
Willa zostanie wyremon-
towana, na jej tyłach jest 
miejsce na zbudowanie 
specjalnego pawilonu do 
zajęć – tłumaczy wicepre-
zydent Haręźlak. 

- Jaki jest sens takiej za-
miany, przecież po rozbu-
dowie mogłaby tam po-
wstać sala koncertowa i nie 
trzeba byłoby przenosić 
Domu Harcerza? – dopyty-
wali rodzice.

- Na Niepodległości nie 
ma tyle miejsca, dzięki pie-
niądzom z ministerstwa 
kultury możemy rozbudo-
wać obiekt przy Dzikiej i 

postawić sale koncertowe 
z prawdziwego zdarzenia. 
Na takiej zamianie zyskają 
wszyscy – odpowiedziała 
W. Haręźlak.

Jaki jest harmonogram 
działań? - zapytaliśmy dy-
rekcję szkoły muzycznej.

- Do 30 listopada trzeba 
było w ministerstwie kul-
tury złożyć dokumentację 
konkursową – odpowiada 
dyrektor szkoły, Renata 
Lato. – Wyniki poznamy 
w lutym. Chciałabym za-
znaczyć, że to jest tylko 
konkurs na wykonanie do-
kumentacji projektowej i 
uzyskanie wszystkich ze-
zwoleń. Jeżeli wygramy, 
to zakładam, że uda się ją 
zrobić do końca przyszłego 
roku.

Mając gotową dokumen-
tacją, szkoła będzie mogła 
wystartować, w 2017 r., do 
kolejnego konkursu, tym 
razem na dofinansowanie 
budowy. Jak dobrze pój-
dzie, inwestycja powinna 
ruszyć na przełomie 2017-18 
roku. – Zakładam, że szkoła 
będzie gotowa w 2019 r. – 
dodaje dyrektor Lato.

Do tego czasu Dom Har-
cerza będzie mógł funkcjo-
nować w dotychczasowym 
miejscu.

 (tc)

W WARSZAWIE

Wiceminister 
z Zielonej Góry
- Chciałbym się zająć zagospo-
darowaniem Odry i innych rzek – 
poinformował nas Jerzy Materna 
powołany w środę na wicemini-
stra gospodarki  morskiej.

Zielonogórzanin, Jerzy 
Materna, od 2005 r. nie-
przerwanie zasiadający w 
sejmowych ławach jako 
poseł PiS, został powołany 

na stanowisko wicemini-
stra gospodarki morskiej i 
żeglugi śródlądowej. No-
minację podpisała premier 
Beata Szydło w ostatnią 
środę.

Nowy wiceminister, rocz-
nik 1956, ukończył Wyższą 
Szkołę Inżynierską w Zie-
lonej Górze, z zawodu jest 
inżynierem budownictwa 
lądowego. Jego nowe miej-
sce pracy jeszcze fizycznie 
nie istnieje, Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Że-
glugi Śródlądowej jest do-
piero w fazie organizacji. 
Czym będzie się zajmował 

minister Materna w nowym 
resorcie? – Wszystko zale-
ży od pani premier Szydło 
i mojego bezpośredniego 
szefa, ministra Marka Gró-
barczyka. Prawdopodobnie 
zajmę się zagospodarowa-
niem Odry i innych polskich 
rzek – poinformował nas J. 
Materna.

Warto przypomnieć, że 
J. Materna to drugi Lubu-
szanin w obecnym skła-
dzie rządu. Gorzowianka, 
Elżbieta Rafalska została 
ministrem rodziny, pracy i 
polityki społecznej.

 (pm)

W ZIELONEJ GÓRZE

Jazda za darmo 
dla dawców
- Będziemy pierwszym miastem 
w Polsce, które zapewni dawcom 
szpiku i przeszczepów bezpłatne 
przejazdy MZK – rekomendował 
projekt uchwały  
Paweł Wysocki.

Inicjatywa Pawła Wysoc-
kiego (klub Zielona Razem) 
została zaakceptowana 
jednomyślnie przez radę 

miasta. Na podstawie de-
cyzji radnych, już nie tyl-
ko honorowi dawcy krwi, 
ale także dawcy szpiku i 
przeszczepów będą mogli 
korzystać z bezpłatnych 
przejazdów autobusami 
zielonogórskiego MZK. 
Propozycja zmian w taryfie 
opłat MZK nie wywołała 
podczas ostatniej sesji dys-
kusji. 

- Dawców szpiku i przesz-
czepów mamy w Zielonej 
Górze bardzo mało, do tej 
pory tylko dwóch – poin-
formował P. Wysocki.

(pm)

KONCEPCJA  BUDOWY  SZKOŁY  MUZYCZNEJ 
(podczas prac projektowych może ulec modyfikacjom)

A – obecny Dom Harcerza - będzie nadal funkcjonował podczas budowy szkoły 
B – szkoła muzyczna – sale do nauki gry na instrumentach i administracja
C – wejście główne do budynku i foeyr
D –  budynek z dwoma mniejszymi salami koncertowymi – każda na 100 osób, w jednej  

z nich będą organy
E –  duża sala koncertowa na 350 miejsc, scena na chór i orkiestrę mieszcząca 150 osób, 

studio nagrań
F – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
G – domy mieszkalne wzdłuż ul. Wyspiańskiego
H – pomnik Korczaka.

Jerzy Materna
Fot. Krzysztof Grabowski

B A
C

D
E F

G H
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Mikołaja spotkasz w niedzielę
6 grudnia, brodaty święty pojawi się nawet w autobusach MZK! Taka tradycja... Mikołajkowo będzie w kinie i galerii handlowej, w teatrze i 
fi lharmonii, w planetarium i centrum przyrodniczym, od czerwonych czapeczek zaroi się na starcie charytatywnego biegu.
a Już dziś, (piątek, 4 grud-
nia) w Gimnazjum nr 6 (ul. 
Chopina) odbędzie się Mi-
kołajkowa Noc Otwartych 
Drzwi. Szkoła zaprasza 
od 17.00 do 21.00, przede 
wszystkim uczniów szkół 
podstawowych, ale także 
wszystkich zainteresowa-
nych. Szykuje się wieczór 
pełen tajemnic i dobrej za-
bawy! Na czterech piętrach 
szkoły znajdziemy m.in.: 
szalone prosektorium, salę 
straszydeł, odwiedzimy 
warsztaty kulinarne, zoba-
czymy chemiczno-fi zyczne 
czary i pokaz mody, zagra-
my w LOL-a, zobaczymy też 
fi lmy w ramach Mikołajko-
wego Kina Grozy. Organiza-
torzy zapowiadają znacznie 
więcej niespodzianek!

a Jeszcze w sobotę, 5 grud-
nia, w gimnazjum w Drzon-
kowie odbędzie się V Tur-
niej Mikołajkowy w piłce 
nożnej halowej. Wystartuje 
osiem zespołów: Drzonko-
wianka Racula, Stowarzy-
szenie Oldboy Drzonków, 
SKP Kisielin, Stowarzysze-
nie Drzonków, KS Pasieka 
Zatonie i Król Team. Pierw-
szy mecz o 13.30.

a Mikołajkowo będzie w Lu-
buskim Teatrze: w sobotę, 
5 grudnia, o 16.00 i w nie-
dzielę, 6 grudnia, o 12.00. 
– Przyjdź do Lubuskiego Te-
atru z ozdobą świąteczną, a 
dostaniesz zniżkę na miko-
łajkowe spektakle – zapo-
wiadają organizatorzy.

a Mikołajki w galerii Focus 
Mall potrwają dwa dni. W 
sobotę, 5 grudnia, w godz. 
12.00-18.00 na najmłod-
szych czeka m.in. wielko-
formatowa gra świąteczna 
z nagrodami, malowanie 
twarzy, zdobienie tekturo-
wych choinek, malowanie 
bombek. Elfy będą często-
wały łakociami. Spotkanie z 
Mikołajem w bajkowej chat-

ce, w niedzielę, 6 grudnia, w 
godz. 12.00-18.00, fotograf 
zrobi darmowe, pamiątko-
we zdjęcie.

a Cinema City przygotowa-
ło na 5 i 6 grudnia specjalne 
pokazy fi lmów animowa-
nych i przygodowych, po-
łączone z wizytą Mikołaja 
i jego pomocników. W 
repertuarze kino fami-
lijne, tytuły do spraw-
dzenia na stronie 
www.cinema-city.
pl. Przed seansami 
będzie wspólne 
tworzenie deko-
racji świątecz-
nych i zajadanie 
słodkości.

a Centrum Nauki Keple-
ra zaprasza w niedzielę, 
6 grudnia, do obu placó-
wek. W Centrum Przyrod-
niczym, przy ul. Dąbrow-
skiego, w godz. 10.00-15.00 
m.in.: zabawy z clownami 
z Fundacji dr Clown, świą-
teczne koło fortuny ze 
słodkimi nagrodami oraz 
pisanie listu do Mikołaja. 
Będzie też loteria bileto-
wa z drobnymi nagrodami. 
Cena biletu obejmuje udział 
w zabawach. Planetarium 
Wenus, przy ul. Sikorskie-
go, zaprasza w godz. 15.00-
20.00. Bilety na wszystkie 
seanse w sali planetaryjnej 
w promocyjnej cenie 5 zł. W 
holu czekać będą bezpłat-
ne atrakcje, m.in. ogromna 
choinka, przy której będzie 
można zrobić sobie zdjęcie z 
Mikołajem, kącik dla dzieci 
z warsztatami przygotowy-
wania kosmicznych ozdób 
na choinkę, malowanie twa-
rzy, zwierzątka z balonów, 
prowadzenie: Clown Bodzio 
oraz Śnieżynka.

a Spotkanie z Mikołajem, 
w niedzielę, 6 grudnia, o 
12.00 także w pasażu Tesco, 
przy ul. Energetyków 2a. 
Będzie okazja porozmawiać 

o świątecznych życzeniach, 
każdy dostanie słodką nie-
spodziankę.

a „Mikołaj w autobusie” to 
coroczna akcja MZK. W nie-
dzielę, 6 grudnia, w ustro-
jonym autobusie, z Mikoła-
jami na pokładzie, na dzieci 
czekają zabawy i słodycze. 
Trasa: Zawadzkiego - Ptasia 
- Wyszyńskiego - al. Wojska 
Polskiego - Boh. Wester-

platte - dworzec PKP - Sta-
szica - Waryńskiego - Pod-
górna - Szosa Kisielińska - 
os. Pomorskie – os. Śląskie. 
Autobus wykona po cztery 
kursy z pętli: przy ul. Za-
wadzkiego o 11.00, 12.30, 
14.00 i 15.30, na os. Śląskim 
o 11.50, 13.20, 14.50 i 16.20

a W niedzielę, 6 grudnia, 
szykujcie się na I Chary-
tatywny Bieg Dobrych Mi-

kołajów! Lista startowa już 
zamknięta, ale można wes-
przeć akcję na sto innych 
sposobów! Impreza star-

tuje na parkingu, przy 
Dzikiej Ochli. Biu-

ro zawodów bę-
dzie czynne od 
9.30. Start dla do-
rosłych mikoła-
jów o 12.00, po-
przedzony roz-
grzewką. Do po-
konania jest 10 

km. Pobiegnie 
300 osób! Całe 

wpisowe (każdy 
wpłacał po 30 zł) 
przeznaczone zo-
stanie na wsparcie 

remontu świetlicy 
socjoterapeutycznej 
„Gniazdo”. W tym 
dniu pobiegną też 
dzieci – na dystansie 
2 km. Start małych 
mikołajów o 11.00, 
zapisy przed zawo-
dami, do 10.40. Dla 
wszystkich biega-
czy będą medale, 
dla dzieci słodkości, 
dla zwycięzców na-
grody. Upominek 
dostanie też co szó-
sta osoba wbiegają-
ca na metę.

a Filharmonia Zielonogór-
ska zaprasza na wyprawę 
muzyczną „Śladami Tomka 
Sawyera”. Koncert zespołu 
Dubai Dixie Band rozpocz-
nie się o 15.00. – Muzyka z 
dorzecza Missisipi oraz z 
Nowego Orleanu przeniesie 
nas w czas  i miejsce słynnej 
opowieści Marka Twaina – 
zapowiadają organizatorzy. 
Najmłodsi goście usłyszą 
też piosenki o Mikołaju, re-
niferach, zimie. Będą mieli 
okazję poznać takie instru-
menty jak trąbka, puzon, 
tuba i banjo.
Bilety po 15 zł (ulgowy) i 
20 zł (normalny), cena spe-
cjalna 10 zł dla posiadaczy 
karty Lubuska Karta Dużej 

Rodziny, 15 zł dla posiada-
czy karty Zgrani Zielonogó-
rzanie 50+, dzieci do trzech 
lat – wstęp bezpłatny. W 
dniu koncertu kasa czynna 
w godz. 13.00-15.00.

a W niedzielę, 6 grudnia, 
Zielonogórski Ośrodek Kul-
tury zaprasza dzieci, mło-
dzież i starszych na miko-
łajkowy dzień z tańcem. 
Początek o 16.00, miejsce 
– Hydro(za)gadka, ul. Fe-
stiwalowa 3. Z programem 
„Kalejdoskop barokowy” 
wystąpi Balet Dworski Cra-
covia Danza. Tancerze za-
prezentują w rozmaitość 
stylów, technik i tematyki 
barokowych przedstawień 
tanecznych – od włoskiej 
komedii dell’arte, przez tań-
ce francuskiego dworu po 
dawne tańce gorącej Hisz-
panii. Usłyszymy utwory 
Vivaldiego, Corellego. Cam-
pry.
Bilety: normalny 15 zł, ulgo-
wy 10 zł (dla dzieci i mło-
dzieży szkolnej oraz dla 
posiadaczy karty ZGrana 
Rodzina, ZGrani Zielono-
górzanie 50+), na abilet.pl 
i godzinę przed koncertem.

a Zatońskie Mikołajki 2015 
odbędą się w niedzielę, 6 
grudnia, o 16.00 w świetlicy 
oddziału przedszkolnego w 
Zatoniu. Organizatorzy za-
praszają dzieci w wieku od 
2 do 14 lat.

a Czapeczka mikołajkowa 
na głowę i... ruszamy na ul. 
Fabryczną! Na wieczór mu-
zyczno-plastyczny do Gale-
rii Sztuki w Starej Fabryce 
zaprasza Maria Idzikowska. 
Wernisaż poplenerowej wy-
stawy „Z Kazimierza do Sła-
wy” o 17.00, galeria mieści 
się przy ul. Fabrycznej 13a. 
Organizatorzy zapowiadają 
wiele atrakcji i niespodzia-
nek, w programie m.in. wy-
stęp Justyny Kujawskiej.

(dsp)

- Serdecznie zapraszamy kibiców, wolontariuszy 
i chętnych, którzy chcieliby np. upiec coś pysz-
nego dla startujących – zachęcają Radosław Bro-
dzik, Karolina Michalczak i Arkadiusz Dąbrowski, 
współorganizatorzy niedzielnego I Charytatyw-
ny Bieg Dobrych Mikołajów
 Fot. Krzysztof Grabowski
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W ZIELONEJ GÓRZE

Możesz zostać
Miss Ziemi
Lubuskiej
Bez dwóch zdań! Nasze dziew-
czyny są najpiękniejsze! Przed 
trudnym wyborem staną jurorzy 
konkursu Miss Ziemi Lubuskiej 
2016. A pięknych kandydatek do 
tytułu może być więcej. W sobo-
tę, 5 grudnia, ostatni casting.

Za nami już trzy castingi 
do Miss Ziemi Lubuskiej i 
Miss Ziemi Lubuskiej Nasto-
latek 2016. Kolejny, ostatni 
już casting, odbędzie się w 
sobotę, 5 grudnia, w godz. 
14.00-15.30, w Palmiarni. 
- Zapraszamy dziewczęta 

w wieku od 14 lat do 25 lat 
włącznie. Prosimy zabrać 
ze sobą dowód osobisty lub 
legitymację szkolną. Mile 
widziane szpilki oraz natu-
ralny makijaż – informuje 
organizator, Agencja Mode-
lek Princess.

Wybrane dziewczyny 
zaprezentują się podczas 
gali fi nałowej. Na zwycięż-
czynię, oprócz splendoru, 
czekają atrakcyjne nagrody, 
m.in.: 2 tys. zł ufundowane 
przez organizatora, brelok 
VIP - całoroczne wejście, 
z osobą towarzyszącą, do 
strefy VIP w klubie X-De-
mon, trening personalny i 
voucher na masaże od Sy-
nergia Centrum Zdrowia, 
nagrodę od marki Orsay, su-
kienkę wieczorową od Salo-
nu Kreacja Żannet. 

(dsp)
W ostatnią weekend, w Palmiarni, prezentowały się kolejne piękne kandydatki do tytułu
 Fot. Paweł Janczaruk

W ZIELONEJ GÓRZE

Włóż podarek
do koszyka

Od dziś (piątek, 4 grudnia) 
do niedzieli, 6 grudnia, w 
trzech sklepach Intermarche 
(ul. Batorego, św. Cyryla i 
Metodego, Zacisze) spotka-
my wolontariuszy, którzy 
będą zbierać dary dla potrze-
bujących. Do wzięcia udzia-
łu w „Akcji Mikołaj” zachę-
cają: SLD, OPZZ, Stowarzy-
szenie My Zielonogórzanie, 
Fundacja Klub Otwartych 
Drzwi, ZNP, FMS oraz Partia 
Razem. – Otwórzmy serca 
dla najbardziej potrzebują-
cych! – namawiają organi-
zatorzy. Potrzebne są m.in. 
żywność, artykuły szkolne, 
zabawki, środki czystości.
 (dsp)
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Bo anioły są wśród nas...
Kolejne miejsca i obiekty, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, otrzymały prawo posługiwania się 
logo „Bez barier”. Poznaliśmy też Zielonogórskiego Anioła Roku 2015.

Kto w tym roku został 
laureatem „Zielonogórskie-
go Anioła Roku 2015”? Które 
budynki uhonorowano logo 
„Bez barier”? Jako pierw-
si dowiedzieli się o tym 
uczestnicy wtorkowej gali 
w Lubuskim Teatrze. Uro-
czystość uświetnił spektakl 
„Kwartet” w wykonaniu ak-
torów teatru.

Po refl eksyjno-kabareto-
wym wstępie, z udziałem 
Roberta Czechowskiego i 
Leszka Jenka, wręczono 
wyróżnionym fi rmom cer-
tyfi katy przyznane przez 
jury pracujące pod prze-
wodnictwem wiceprezy-
dent Wiolety Haręźlak, w 
następujących kategoriach:
a  Obiekt użyteczności pu-

blicznej powyżej 200 
mkw.: Centrum Badaw-
czo-Rozwojowe spółki 
LUG Light Factory oraz 
Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa.

a  Obiekt użyteczności pu-
blicznej poniżej 200 mkw.: 
NZOZ PALIUM Hospicjum 
Domowe, Poradnia Medy-
cyny Paliatywnej.

a  Wyróżnienia otrzymali: 
Rehabilitacja i Leczenie 
Skolioz SKOLIO-FED, ul. 
Jędrzychowska 20D, oraz 
Komunalne Towarzystwo 
Budownictwa Społeczne-
go, ul. Boh. Westerplatte 
11-Chopina 9.

a  Obiekt i przestrzeń zabyt-
kowa: świetlica w Raculi, 
ul. Głogowska 64.

a  Przestrzeń publiczna: Wo-
jewódzki Ośrodek Sportu 
i Rekreacji im. Zbigniewa 
Majewskiego, Centrum 
Nauki Keplera – Plane-
tarium Wenus oraz Cen-
trum Nauki Keplera – Cen-
trum Przyrodnicze.
Kto otrzymał tegoroczne-

go Anioła?

– Anioły są wśród nas, 
dostrzegamy je w momen-
cie, kiedy potrzebujemy ich 
pomocy. Jak wyglądają i ile 
mają lat? To nie jest ważne. 
Ważne jest tylko to, co robią 
– mówiła wiceprezydent W. 
Haręźlak, ogłaszając nazwi-
sko laureata.

Nazywa się Sławomir Ku-
czak, jest 20-latkiem, ubra-
nym w strażacki mundur, 
ma duszę wolontariusza. 
Jest laureatem konkursu 
„Ośmiu wspaniałych’2014”. 
Kocha ludzi i lubi z nimi 
pracować. Działa w PCK, 
wspiera społecznych in-
struktorów oraz Ochotniczą 
Straż Pożarną, w Urzutach, 
stąd mundur. Pomaga księ-
dzu swojej parafi i.

– Kiedy jako ośmiolatek 
zostałem ministrantem, 
zauważyłem, że proboszcz 
pomaga wszystkim, sam ni-
gdy nie prosi o pomoc. Nie-
samowicie mi to zaimpono-

wało, zacząłem go naślado-
wać. Cieszę się, że zostałem 
zauważony i otrzymałem 
dziś pięknego anioła, ale 
wracam do rzeczywistości 
– tłumaczy powody swojej 
społecznej aktywności.

S. Kuczak cieszy się, że 
udało mu się namówić szefa 
fi rmy, w której pracuje, aby 
ten ufundował uniformy 
dla wolontariuszy. Logo, 
które je ozdobi, zaprojekto-
wali sami.

Organizatorem wtor-
kowej Gali był prezydent 
Janusz Kubicki oraz Cen-
trum Integracja Lubuskiego 
Oddziału Stowarzyszenia 
Przyjaciół Integracji.

- Bariery architektonicz-
ne udaje nam się systema-
tycznie likwidować, ale 
najważniejsze są te mental-
ne, o nich trzeba pamiętać i 
zwalczać – podkreśliła Mar-
ta Rogalińska, dyrektorka 
centrum. Ewa Duma

 Nowojędrzychowska wyłożona kolejny raz
Miejscy urbaniści ponownie wracają do planu zagospodarowania terenu wzdłuż ul. Nowojędrzychowskiej.

- Ten plan był już wyłożo-
ny. Mieszkańcy już nad nim 
dyskutowali i zgłaszali swo-
je uwagi. Po tych konsulta-
cjach ponownie wracamy 
do tematu – tłumaczy wice-
prezydent Dariusz Lesicki.

Powtórne wyłożenie do 
publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ul. 
Nowojędrzychowskiej do-
tyczy całej ulicy z działka-
mi przyległymi po obu stro-
nach. - Tutaj jest miejsce na 
dwujezdniową ulicę – tłu-
maczył już wcześniej wice-
prezydent Lesicki. – Obec-
nie, mieszkańcy nie mają 
możliwości bezpośredniego 

wjazdu do swoich pose-
sji. Zmiana planu ma im to 
umożliwić. Nie rozstrzyga-
my, w jaki sposób to będzie 
zrealizowane, ale niech o 
tym zadecyduje zarządca 
drogi. Mieszkańcy na tym 
skorzystają.

Po wyłożeniu planu, 
mieszkańcy zgłosili uwagi. 
Jedne zostały uwzględnio-
ne, inne odrzucone.

- Na przykład, planowa-
liśmy zabudowę mieszka-
niową na łączniku do ul. 
Stokrotkowej. Mieszkańcy 
byli innego zdania. Zapropo-
nowali, żeby był tam teren 
zielony i tak jest w planie 
– tłumaczy Małgorzata Maś-
ko-Horyza, kierownik biura 

urbanistyki i planowania. 
– Inne uwagi dotyczyły np. 
podziału działek i zabudowy 
działki na rogu ul. Nowoję-
drzychowskiej i Kiełpińskiej. 
Będzie tam dopuszczona za-
budowa bliźniacza.

Terminy:
Plan będzie ponownie 

wyłożony od 9 grudnia do 
31 grudnia.. Uwagi można 
składać do 18 stycznia przy-
szłego roku.

Publiczna dyskusja od-
będzie się 17 grudnia, godz. 
13.00, urząd miasta, ul. 
Podgórna 22, VIII piętro, po-
kój 810. Plan można oglądać 
do 31 grudnia, pokój 809, w 
godz. 8.00-14.00.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
RODZAJE KONSULTACJI

1  Przystąpienie do sporządzenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego to 
pierwszy krok w konsultacjach 
społecznych.

2  Wyłożenie do publicznego 
wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP).

- To drugi krok w procedurze 
konsultacji. Teraz można spraw-
dzi� efekt prac projektowych 
– wyjaśnia M. Maśko-Horyza. 
– Czekamy na opinie mieszkań-
ców dotyczące zaproponowa-
nych rozwiązań. W tym czasie 
odbywa się publiczna dyskusja, 
podczas której projektant pre-
zentuje przygotowany projekt. 
Wszystkie projekty są dostępne 
w internecie na stronie BIP urzę-
du. Mieszkańcy mogą składa� 
uwagi na piśmie.Powtórne wyłożenie projektu dotyczy całej ulicy Nowoję-

drzychowskiej Fot. Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Bilet rezerwuj
przez internet
Wybierasz się do Planetarium 
Wenus albo do Centrum Przyrod-
niczego? Bilety możesz zarezer-
wować on-line! W grudniu ruszają 
też spotkania z astronomem.

Centrum Nauki Keplera 
oferuje taką możliwość od 
początku grudnia. On-line 
zarezerwujemy bilety i do 
Planetarium Wenus (www.
planetariumwenus.pl, w 
zakładce rezerwuj), i do 
Centrum Przyrodniczego 
(www.bilety.centrumnauki-
keplera.pl).

Po zarejestrowaniu się, 
będziemy mogli wybrać ro-
dzaj biletu, dzień i godzinę 
wizyty, w przypadku We-
nus także konkretny seans i 
miejsce na sali. Nie musimy 
zakładać konta klienta, jest 
też opcja jednorazowego za-
logowania się jako gość.

Podczas rezerwacji bę-
dziemy poproszeni o poda-
nie maila, na który dosta-
niemy potwierdzenie. Ilość 
biletów, którą można zaku-
pić jednorazowo, jest ogra-
niczona, szczegóły w regu-
laminie na wspomnianych 
stronach.

Bilety należy odebrać 
wcześniej w kasie, podając 
numer rezerwacji. Uwaga! 
Rezerwacja przepada na 15 
minut przed wybranym ter-
minem.

W grudniu i styczniu Pla-
netarium Wenus zaprasza 
także na nowy cykl spotkań. 
Astronom Krzysztof Ma-
ciesiak w ciekawy sposób 
przedstawi Układ Słonecz-
ny, opowie o jego powsta-
niu, budowie, przyszłości. 
Spotkania zaplanowano na 
45 minut, będą się odbywać 
we wtorki, o 17.15, i czwart-
ki, o 11.15, w siedzibie We-
nus, przy ul. Sikorskiego 
10. Pierwsze z nich we wto-
rek, 8 grudnia. Ilość miejsc 
ograniczona, rezerwacje dla 
grup: pw@centrumnauki-
keplera.pl.

 (dsp)Zielonogórski Anioł Roku 2015 - Sławomir Kuczak

Laureaci i organizatorzy konkursu „Zielona Góra bez barier”, podczas gali w Lubuskim Teatrze Zdjęcia Krzysztof Grabowski
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Kto odśnieży zielonogórskie ulice?
Na białą zimę na razie się nie zanosi. A co, jeśli spadnie śnieg? Drogi muszą być przejezdne! „Stara” Zielona Góra, tradycyjnie, jest podzielona 
na trzy rejony odśnieżania: północny, zachodni i wschodni. Sprawdź, kto zajmie się Twoją ulicą.

REJON III – WSCHODNI
TAXUS, ul. Ochla-Zielonogórska 1, Zielona Góra
Kierownik akcji zimowej – Rafał Szkopiński, tel. 512 483 695
Dyspozytor – tel. 501 844 422 lub tel./faks 68 321 13 90

Ulice: 11 Listopada, Akademicka, Aleja Juliusza Słowackiego, Aleja Konstytucji 
3 Maja, Aleja Niepodległości (od Placu Bohaterów do ul. Bolesława Chrobrego), 
Armii Ludowej, Augustowska, Bandurskiego, Bankowa, Bema, Bohaterów We-
sterplatte, Braniborska, Browarna, Ceglana, Chmielna, Chrobrego, Ciesielska, 
Dereszowa, Dmochowskiego, Drzewna, Dzika, Filona, Funka, Gajowa, Glinianki, 
Górna, Gronowa, Grunwaldzka, Horsztyńskiego, Jagodowa, Jarzębinowa, Jeź-
dziecka, Jęczmienna, Jędrzychowska, Karowa, Kazimierza Wielkiego, Kętrzyń-
ska, Konicza, Konopna, Kopernika, Kosynierów, Kożuchowska, Kraszewskiego 
Ignacego, Krótka, Krzemieniecka, Kukułcza, Kupiecka, Lechitów, Letnia, Lubu-
ska, Lwowska, Maciejowicka, Morelowa, Mrągowska, Niecała, Nowa, Osiedlowa, 
Os. Pomorskie, Os. Śląskie, Partyzantów, Piaskowa, Plac Bohaterów, Plac Jana 
Matejki, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Pocztowy, Podgórna, Polanka, 
Przecznica, Profesora Zygmunta Szafrana (od ul. Podgórnej do budynku UZ nr 
25), Przewalskiego, Przyleśna, Racławicka - Połaniecka, Pułkownika Witolda Pi-
leckiego, Rumakowa (od ul. Przyleśnej do ul. Wyścigowej), Rzemieślnicza, Sikor-
skiego, Skrajna, Sorbska, Sowińskiego Generała Józefa, Stajenna, Stanisława Sta-
szica, Stanisława Wyspiańskiego, Stroma, Strzelecka, Strzemienna, Suwalska, 
Szosa Kisielińska, Ułańska, Waryńskiego, Wazów, Wąska, Winna, Władysława IV, 
Wodna, Wrocławska, Wyścigowa, Zamenhofa, Zbożowa, Zyty, Żytnia.

REJON I - PÓŁNOCNY
ZPB KACZMAREK, ul. Foluszowa 
108 a, Zielona Góra
Kierownik akcji zimowej 
– Patryk Kowalski, tel. 697 769 484
Dyspozytor – tel. 68 329 04 39 
w. 209  lub 785 555 039

Ulice: Agrestowa, Anny Jagiellonki, 
Stefana Batorego, Bukowa, Che-
miczna, Chopina, Czubińskiego, 
Dąbrowskiego, Dekoracyjna, Doli-
na Zielona, Dworcowa, Działkowa, 
Elektronowa, Energetyków, Folu-
szowa, Gorzowska, Jana z Kolna, 
Konstruktorów, Kostrzyńska, Krę-
powska, Lisia, Mechaników, Mię-
dzyrzecka, Naftowa, Objazdowa, 
Osadnicza, Porzeczkowa, Poznań-
ska, Prosta, Rondo Przylep, Rucza-
jowa, Rzeźniczka, Skłodowskiej-
Curie, Słoneczna, Słubicka, Sob-
kowiaka, Spawaczy, Strumykowa, 
Sulechowska, Szwajcarska, Tech-
nologów, Trasa Północna, Truskaw-
kowa, Wandy, Wołodyjowskiego, 
Zacisze, Zamkowa, Zamoyskiego, 
Zdrojowa, Zimna, Zjednoczenia.

REJON II – ZACHODNI
BUDMIL PPB, ul. Stary Kisielin-Dojazdowa 50, 
Zielona Góra
Kierownik akcji zimowej – Andrzej Kościelski, 
tel. 512 379 080
Dyspozytor – tel./faks 68 329 92 93

Ulice: 1 Maja, Aleja Wojska Polskiego, Anieli Krzy-
woń, Armii Krajowej, Bociania, Bolka i Lolka, Bo-
taniczna, Braci Gierymskich, Bursztynowa, Cera-
miczna, Chabrowa, Cisowa, Cyryla i Metodego, 
Dąbrówki, Diamentowa, Długa, Fabryczna, Fran-
cuska, Głowackiego, Goździkowa, Godlewskiego, 
Rondo Jana Pawła II, Jaskółcza, Jasna, Jedności, 
Kąpielowa, Kasprowicza, Kilińskiego, Kopciusz-
ka, Królewny Śnieżki, Kraljevska, Krośnieńska, 
Kukułcza, Kupiecka przy ZUS, Łabędzia, Liliowa, 
Łużycka, Makowa, Malczewskiego, Michalskiego, 
Mieczykowa, Modrzewiowa, Moniuszki, Monte 
Cassino, Niemena, Nowojędrzychowska, Ogro-
dowa, Okulickiego, Pawia, PCK, Perłowa, Rondo 
Piastów Śląskich, Piastowska, Plac Słowiański, 
Powstańców Warszawy, Ptasia, Reja, Rubinowa, 
Rydza-Śmigłego, Słowacka, Szafi rowa, Szmarag-
dowa, Świerkowa, Unii Europejskiej, Węgierska, 
Wiśniowa, Witebska, Wyczółkowskiego, Wyszyń-
skiego, Zachodnia, Zachodnia (dojazd do szkoły), 
Zawadzkiego – „Zośki”, Zawiszy Czarnego.

Fot. Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Lumel zabiega
o studentów UZ
Zielonogórska spółka Lumel od 
ręki może zatrudnić 25 nowych 
specjalistów. Jedną z metod 
rekrutacji jest Lumel Day zorgani-
zowany dla studentów wydziału 
mechanicznego i elektrotech-
nicznego UZ.

Współpraca zielonogór-
skich fi rm z Uniwersytetem 
Zielonogórskim zaczyna 
wychodzić poza fazę uro-
czystych deklaracji. Wi-
docznym tego przejawem 
są seminaria lub warsztaty 

organizowane przez kolejne 
znane zielonogórskie fi rmy, 
najczęściej przy współpracy 
Wydziału Informatyki, Elek-
trotechniki i Automatyki UZ. 
Celem tych wspólnych ini-
cjatyw jest połączenie pre-
zentacji najnowszych osią-
gnieć nauki z najnowszymi 
technologiami. Podobne 
zamierzenie przyświecało 
środowemu Lumel Day, zor-
ganizowanemu w uniwer-
syteckich obiektach dydak-
tycznych.

- Już dawno przymierzali-
śmy się do tego wydarzenia. 
Ale prawdziwym impulsem 
było ostatnie Lubuskie Fo-
rum Gospodarcze, które 
ujawniło, jak mało studen-

ci UZ wiedzą o zielonogór-
skich fi rmach – tłumaczyła 
nam Izabella Ciesielska, 
szefowa działu promocji i 
marketingu Lumel.

Prezes Dinesh Musalekar 
nie ukrywa, że jest jeszcze 
jeden powód zainicjowania 
intensywnej współpracy 
z UZ. Tym dodatkowym 
motywem jest chęć zapew-
nienia Lumelowi stałego 
dopływu wysokokwalifi ko-
wanych kadr o uniwersy-
teckim rodowodzie.

- Poprzez organizację Lu-
mel Day chcemy pokazać, 
jak innowacyjnym przed-
siębiorstwem jesteśmy i jak 
ambitne są nasze dalsze pla-
ny rozwoju. Dodam tylko, że 

w ciągu ostatnich dwóch lat 
osiągnęliśmy tempo wzro-
stu na poziomie 25 proc., 
licząc rok do roku. Naszym 
celem jest utrzymanie tej 
dynamiki i dlatego zapra-
szamy do siebie ambitnych i 
utalentowanych studentów, 
którzy chcieliby wspólnie z 
nami rozwijać swoją zawo-
dową karierę – tłumaczył 
nam prezes spółki jeszcze 
przed rozpoczęciem Lumel 
Day.

Co ważne, środowe spo-
tkanie praktyków i teore-
tyków nie miało wyłącznie 
grzecznościowego wymiaru. 
Studenci wydziałów elektro-
techniki oraz mechaniki mo-
gli poznać innowacje wyko-

rzystywane w procesie pro-
dukcji i automatyki przemy-
słowej. Mogli także zobaczyć 
kolejne etapy powstawania 
konkretnego produktu, łącz-
nie z pokazem nowoczesnej 
technologii wykorzystywa-
nej przy produkcji odlewów 
ciśnieniowych.

Lumel Day to odświętna 
forma współpracy spółki z 
uczelnią i studentami. Tą 
codzienną są zajęcia koła 
naukowego cyfrowych tech-
nologii, patronat nad którym 
objął Lumel. Koło skupia 
40 studentów. Tylko w tym 
roku aż 16 studentów odbyło 
w Lumelu letnie staże, kolej-
nych dwóch realizuje w spół-
ce swoje autorskie projekty.

Innym sposobem promo-
cji spółki oraz pozyskiwa-
nia dobrych pracowników 
będzie przyszłoroczny, 
wiosenny Dzień Otwartych 
Drzwi.

- Chcemy w kwietniu, 
prawdopodobnie w sobo-
tę, zaprosić do fi rmy nie 
tylko studentów, ale także 
zielonogórzan, nawet całe 
rodziny, by spędzili w Lu-
melu cały dzień. Chcemy 
połączyć naukę z zabawą, 
stąd proponowana forma 
pikniku – zapowiada szefo-
wa działu marketingu.

Szczegółowe oferty pracy 
w Lumelu zamieszczono na 
www.lumel.com.pl/pl/praca.

(pm)

*** 
Trwa procedura wyłaniania fi rm odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg w dzielnicy 
Nowe Miasto. O wynikach poinformujemy.
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Był hotel Polan, nie ma hotelu
Jeszcze cztery lata temu w tym miejscu stał hotel Polan. Jedyny należący do Orbisu. Kiedyś to była marka, łezka się w oku kręci. 
Uruchomiono go 1 grudnia 1969 r. W październiku 2011 r. buldożery zamieniły były hotel w stertę gruzu.

- Czyżniewski! Tu Zie-
mia! Wróć do mnie…, na co 
się tak patrzysz? Budynku 
mieszkalnego nie widzia-
łeś? – moja żona trochę 
się zniecierpliwiła, że tak 
bezproduktywnie stoję 
przed Lidlem, przy Staszi-
ca. Bo niby, gdzie mam się 
spieszyć? Do domu, gdzie 
znowu czeka na mnie pa-
telnia?

- Patrzę i myślę, jakby 
wyglądał w tym miejscu 
wielki hotel? Taki na… 
kilkanaście pięter – usiło-
wałem zainteresować mał-
żonkę.

- Czyżniewski, ładuj za-
kupy do bagażnika – chyba 
mnie słuchała.

Zielona Góra nigdy nie 
była hotelowym centrum 
świata. Jednak przed woj-
ną było ich w mieście kil-
ka uzupełnianych przez 
sporą liczbę zajazdów. W 
1945 r. Polacy szybko je z 
powrotem uruchomili, ale 
socjalistyczna gospodarka 
nie sprzyjała temu bizne-
sowi. Ich liczba gwałtow-
nie spadła.

W latach 60. XX wieku 
najważniejszy był Hotel 
Śródmiejski, z którym 
konkurował Hotel Pod 
Orłem. Lokalne władze 
robiły wszystko, by bazę 
powiększyć i ściągnąć do 
miasta Orbis, firmę będą-
cą wówczas synonimem 
usług wyższej wartości. 
I droższych. To była sieć 
hoteli przeznaczona m.in. 
dla nielicznych cudzo-
ziemców.

- Kiedy z mężem studio-
waliśmy na Politechnice 
Wrocławskiej, otrzyma-
liśmy stypendium zakła-
dowe z zielonogórskiego 
Miastoprojektu – wspo-
mina Renata Praska. – Do-
stawaliśmy pieniądze, ale 
warunek był jeden, przez 
trzy lata musieliśmy póź-
niej pracować u fundato-
ra.

I tak, pani Renata z mę-
żem Stanisławem, 1 grud-

nia 1969 r. wysiedli z po-
ciągu, który przyjechał 
z Warszawy. Była 6.30. 
Pierwsze wrażenie, deli-
katnie mówiąc, nie było 
najlepsze.

- Wysiedliśmy z pociągu 
i trafiliśmy do jakiegoś ba-
raczku. To był dworzec w 
Zielonej Górze. Po wielkim 
Wrocławiu coś niesamo-
witego – wspomina pani 
Renata. Rzeczywiście, w 
tym czasie zielonogór-
ska stacja nie była miej-
scem reprezentacyjnym. 
Zburzono stary dworzec 
i trwała budowa nowego. 
Podróżnych odprawiano w 
niewielkim baraku, który 
przetrwał do dzisiaj.

- Mieliśmy w kieszeni 
może 20 zł. Poszliśmy na 
śniadanie do baru Turysta, 

chyba już funkcjonował 
– wspomina nasza boha-
terka. – Za dwa śniadania 
zapłaciliśmy 12 zł. W za-
sadzie nic nie mieliśmy. 
Trzeba było iść do pracy.

Miastoprojekt mieścił 
się wtedy przy ul. Warskie-
go (teraz Dra Pieniężnego). 
Dział kadr natychmiast za-
jął się nowym narybkiem. 
Ponieważ świeżo upiecze-
ni inżynierowie nie mieli 
grosza przy duszy, awan-
sem dostali wypłatę, by się 
mogli zagospodarować. 
Firma przez dwa tygodnie 
finansowała im hotel.

Usłyszeli, że z hotelem 
jest olbrzymi kłopot. Naj-
bardziej popularny, Śród-
miejski, jest tak oblężony, 
że trzeba mieć wiele szczę-
ścia, by dostać tam pokój.

- W kadrach podpowie-
dzieli nam: - Spróbujcie 
na Staszica, bo podobno 
otwierają tam nowy hotel 
– opowiada pani Renata. 
– To zaraz tam poszliśmy. 
Było dziwnie pusto, cho-
ciaż kręcili się jacyś lu-
dzie. 

Recepcjonistka dokład-
nie dopytywała się, czy 
aby na pewno chcą się tu-
taj zameldować. Dopiero 
kiedy wypełnili karty mel-
dunkowe, nagle pojawili 
się inni pracownicy, dyrek-
cja hotelu i dziennikarze. 
I tak małżeństwo trafiło 
m.in. na łamy „Gazety Zie-
lonogórskiej”.

- Serdecznie witamy, są 
państwo naszymi pierw-
szymi gośćmi – mówił 
dyrektor hotelu, Henryk 

Skowron. Były kwiaty i 
nawet wywiad w radio. W 
podobny sposób przywita-
no gościa nr 3, którym był 
Euremiusz Piechuna, kole-
ga ze studiów we Wrocła-
wiu, który również przyje-
chał do pracy. 

- Po studenckich podró-
żach, po schroniskach i po-
lach namiotowych, hotel 
robił wrażenie – śmieje się 
R. Praska. – Ludzie wcho-
dzili do recepcji, pytali o 
cenę i… wychodzili. Chyba 
było za drogo. My się tym 
nie przejmowaliśmy, pła-
cił nasz zakład. 

Polan dysponował 
wówczas 105 miejscami 
w pokojach jedno- i dwu-
osobowych. Restauracja 
mogła pomieścić 80 gości, 
kawiarnia 40. Jak to się 

stało, że w kadrach Mia-
stoprojektu nie byli pewni, 
czy hotel działa? Przecież 
to musiało być wielkie wy-
darzenie!

Powód mógł być banal-
ny. Hotel tak długo budo-
wano i tyle razy zmieniano 
terminy jego uruchomie-
nia, że kolejnych wyzna-
czanych dat nikt nie brał 
na poważnie. 

Pod koniec 1965 r. na 
pierwszej stronie sobotnio- 
niedzielnego magazynu „Ga- 
zety Zielonogórskiej” opu-
-blikowano rysunek przed-
stawiający planowany hotel 
turystyczny na 216 miejsc. 
Jego budowa rozpoczęła 
się na początku następnego 
roku i miała potrwać dwa 
lata. Trochę się to przecią-
gnęło, jak większość prowa-
dzonych wtedy w mieście 
inwestycji. 

Wreszcie, w 1969 r., tuż 
przed wakacjami ogłoszo-
no, że jeżeli wszystko pój-
dzie dobrze, to hotel powi-
nien być gotowy we wrze-
śniu na Dni Zielonej Góry, 
które odbywały się pod 
koniec miesiąca. Skom-
pletowano nawet załogę. 
Terminy zmieniano kilka 
razy. W końcu, 1 grudnia 
wszystko było gotowe. Po-
lan ruszył.

I zaraz myślano o jego 
rozbudowie. Z tyłu plano-
wano postawić kilkunasto-
piętrowy budynek. W la-
tach 80. nie było pieniędzy 
na budowę nowych hoteli. 
- Można było jednak pro-
wadzić rozbudowę - opo-
wiadał dyrektor Skowron. 
- Stąd na tyłach Polanu roz-
poczęto stawiać betonową 
konstrukcję. Nigdy jej nie 
skończono. Straszyła przez 
prawie 30 lat. Polan został 
zrównany z ziemią w paź-
dzierniku 2011 r. 

- A my zostaliśmy w Zie-
lonej Górze, do dzisiaj, cho-
ciaż planowaliśmy pobyt 
tylko na trzy lata – kończy 
R. Praska.

Tomasz Czyżniewski

Lata 60. - Ulica Staszica. Trudna do rozpoznania, bo nie ma 
jeszcze hotelu i basenu przy ul. Wyspiańskiego.

fot. Bronisław Bugiel

Rok 1971. Spod hotelu startują samochody rajdu  
Monte Carlo

fot. Bronisław Bugiel

Październik 2011 r. Trwa rozbiórka hotelu. To ostateczny ko-
niec historii Polanu.

Fot. Tomasz Czyżniewski
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