
3Park, ulica czy plac zabaw? Co wybrać? Ty decydujesz! Rusza  
głosowanie w budżecie obywatelskim.

- Udał nam się wyjątkowo tego-
roczny lubuski Orszak Trzech Króli! 
- cieszy się radna PiS, Eleonora 
Szymkowiak, dusza całego przed-
sięwzięcia. Deptakiem maszero-
wały anioły, diabły, królowie i... 
żywe zwierzęta! Obejrzyj zdjęcia. 
Za tydzień rozmowa z radną.
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W NIEDZIELĘ GRAMY 
Z WIELKĄ ORKIESTRĄ!
Prawie 200 wolontariuszy, zespoły muzyczne, atrakcyjne fanty na licytacje... Instrumenty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już nastro-
jone. To co? Gramy! W niedzielę, 10 stycznia, bawimy się, śpiewamy i wrzucamy złotówki do puszek. To już 24. finał! Otwieramy serca!

Zielonogórski sztab Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy powstał zaledwie 
kilka tygodni temu.

- Powiało grozą, gdy oka-
zało się, że nie ma komu 
zorganizować finału WOŚP. 
Nie mogliśmy dopuścić do 
blamażu – tak Filip Gryko, 
szef klubu Zielona Razem 
tłumaczył, dlaczego radni 
postanowili ratować honor 
miasta.

Członkowie nowego szta-
bu podczas konferencji pra-
sowych przedstawiali ko-
lejne szczegóły związane z 
finałem Orkiestry.

- Zapraszam do pałacu 
Wiechlice na karnawałowy 
bal. Mamy ok. 60 miejsc. 
Dochód przekażemy na kon-
to Orkiestry – zadeklarował 
Zbigniew Czmuda, właści-
ciel pałacu.

Bal rozpocznie się w so-
botę, 23 stycznia, o godz. 
19.00. Cena – 500 zł od pary. 
Gościem specjalnym będzie 
Magdalena Różczka. Bilety 
można jeszcze kupić za po-
średnictwem www.abilet.pl.

Ale to nie koniec atrakcji. 
10 stycznia odbędzie się 10. 
Bieg „Policz się z cukrzy-
cą”. Start o godz. 15.00, z 
parkingu przy zielonogór-
skim urzędzie miasta. Trasa 
o długości 5 km przebiegać 
będzie przez i w okolicach 
Parku Tysiąclecia. Finisz 
biegu organizatorzy planu-
ją na godz. 15.00. Wpisowe 
kosztuje 15 zł. Jeśli ktoś bę-
dzie chciał wpłacić więcej, 
organizatorzy nie widzą 
przeszkód. Zebrana w ten 
sposób kwota zostanie wy-
dana na zakup pomp insu-
linowych dla kobiet w ciąży. 
Co biegacz dostanie za wpi-
sowe? Oprócz pamiątkowej 
koszulki i numeru starto-
wego, każdy może liczyć 
na gorącą herbatę, ciastka i 
życzliwą atmosferę.

- Przy urzędzie miasta 
czynne będzie namiotowe 
miasteczko, gdzie trenerzy i 

lekarze udzielać będą porad, 
jak zdrowo żyć – zapewnił 
nas Radosław Brodzik ze 
sztabu organizatorów biegu.

Do akcji wparcia fina-
łu WOŚP dołączyły także 
największe zielonogórskie 
kluby sportowe: żużlowy 
Falubaz oraz koszykarski 
Stelmet BC Zielona Góra.

- Tylko nam się udało za-
łatwić oryginalną koszulkę 
przygotowaną na mecz Pol-
ska-Irlandia rozegrany w 
październiku 2015 r., to był 
zwycięski mecz, z eliminacji 
do Mistrzostw Europy – se-
nator Robert Dowhan, od lat 
związany z żużlowym klu-
bem, z dumą prezentował 
piłkarską koszulkę.

Na orkiestrową licyta-
cję trafi również wiele in-

nych sportowych pamiątek. 
Wśród nich koszulka Jaro-
sława Hampela, żużlowego 
wicemistrza świata. Podczas 
orkiestrowego finału będzie 
można wylicytować replikę 
złotego medalu z drużyno-
wych mistrzostw Polski oraz 
kolację z legendą zielono-
górskiego żużla – Andrzejem 
Huszczą. Na szczęśliwego 
nabywcę czeka dużych roz-
miarów fotogram przedsta-
wiający zawodnika Faluba-
zu na motocyklu podczas 
ceremonialnej „świecy”.

Koszykarski klub Stelmet 
BC Zielona Góra również 
przygotował atrakcyjny ze-
staw fantów. Listę otwiera 
koszulka Mateusza Ponitki 
grającego na pozycji niskie-
go skrzydłowego, z nume-

rem 20. Na szczęśliwego na-
bywcę czekać będzie złoty 
medal Tauron Basket Liga, 
sezon 2014/2015. Organiza-
torzy wiele sobie obiecują 
po licytacji piłki wykorzy-
stywanej podczas zwycię-
skiego dla Stelmetu meczu z 
greckim zespołem Panathi-
naikos. Piłka została opa-
trzona podpisami wszyst-
kich zawodników.

Jeśli ktoś marzy o trenin-
gu z Łukaszem Koszarkiem, 
ma szansę wylicytować 1,5 
godzinne spotkanie na par-
kiecie.

Prezydent Janusz Ku-
bicki będzie kwestował ra-
zem z żużlowcem Piotrem 
Protasiewiczem na terenie 
centrum handlowego Fo-
cus Mall. Przypomnijmy, 

tegoroczna zbiórka na rzecz 
WOŚP  odbywać się będzie 
w intencji wsparcia szero-
ko pojętej pediatrii oraz na 
godną opiekę osób w pode-
szłym wieku. 

- Do akcji zbierania pie-
niędzy zgłosiło się 205 kan-
dydatów na wolontariuszy. 
Weryfikację przeszło 185 
osób – poinformował nas 
Filip Gryko, szef zielonogór-
skiego sztabu WOŚP.

Oficjalnych wolontariu-
szy łatwo poznamy. Każdy 
będzie miał osobisty iden-
tyfikator, ze zdjęciem, za-
wieszony na szyi, w rękach 
będzie trzymał kartono-
wą puszką opatrzoną logo 
WOŚP. Kim są zielonogórscy 
wolontariusze? To głównie 
uczniowie i studenci. Wśród 

nich spotkamy przedszkola-
ka, zaledwie sześcioletniego 
Emila Żywalewskiego.

– Jak byłem mały, tyl-
ko wrzucałem monety do 
puszki, teraz sam będę zbie-
rał pieniądze, mam nadzie-
ję, że pójdzie mi dobrze, ale 
bardzo się denerwuję – tłu-
maczył nam Emil, z dumą 
prezentując kolorowy iden-
tyfikator wolontariusza.

Do udziału w zielonogór-
skim finale zgłosił się także 
45-letni Michał Sandecki, 
który przygodę z Orkiestrą 
zaczął 24 lata temu, gdy 
był studentem Politechniki 
Wrocławskiej. Po zakoń-
czeniu studiów powrócił 
do rodzinnej Zielonej Góry 
i znów się zgłosił na wolon-
tariusza.

– Najmilej wspominam 
pierwsze orkiestry. Wtedy 
nie było ani identyfikato-
rów, ani puszek. Teraz moż-
na podarować pieniądze 
nawet przy pomocy płatni-
czych terminali – wyjaśnia 
pan Michał.

Podczas niedzielnego fi-
nału grać dla nas będą, na 
scenie przy ratuszu, zespoły 
muzyczne. Od godz. 16.00 
będziemy mogli posłuchać 
grupy Cadillac (covery słyn-
nych tematów rockowych), 
zespołu HooDoo Band (mu-
zyka funky) oraz Bethel 
(reggae). Oprócz muzyków 
na scenie będziemy mogli 
podziwiać pokaz umiejęt-
ności barmańskich Bartka 
Baranowskiego oraz wy-
stęp grupy Awiński Show. 
O godz. 16.50 ma się rozpo-
cząć pierwsza licytacja or-
kiestrowych fantów. Ostat-
nia - o godz. 19.00. Będzie 
można, m.in., wylicytować 
mecz tenisowy z Januszem 
Kubickim i gotowanie obia-
du przez Wioletę Haręźlak.
 (pm)

Jak gra WOŚP w sąsiednich  
gminach  >> 6

- Grajcie z nami! – zachęcają wolontariusze WOŚP. Jest ich blisko dwustu. Każdy będzie miał osobisty identyfikator, ze zdję-
ciem, zawieszony na szyi, w rękach będzie trzymał kartonową puszką opatrzoną logo Orkiestry. Fot. Krzysztof Grabowski
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Mróz nie odstraszył zielonogórzan! W środę, kilka tysięcy osób wzięło udział w lubuskim Orszaku Trzech Króli. Tegoroczny przemarsz wzbudził szczególne zainteresowanie za sprawą wy-
jątkowych gości – dwóch dorodnych wielbłądów stepowych. Tradycyjnie, uczestnicy pochodu założyli kolorowe korony, przygotowane wcześniej przez uczniów i nauczycieli miejscowych 
szkół. Finał inscenizacji rozegrał się na scenie przed ratuszem. (kg)

Zdjęcia Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Panie o Ameryce
Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza 

dziś (piątek, 8 stycznia,) o 17.00, na 
spotkanie z cyklu „Z pamiętnika 
podróżnika”. O wrażeniach z wypra-
wy po Stanach Zjednoczonych opo-
wiedzą bohaterki wieczoru, cztery 
zielonogórzanki: Lidia Kurzawowa, 
Bogumiła Burda, Ewa Narkiewicz-
Niedbalec i Alicja Błażyńska. Wstęp 
wolny. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zbiórka elektrośmieci
W tę sobotę, 9 stycznia, mobilny 

punkt zbierania elektrośmieci będzie 
czynny w godz. 9.00-14.00, na par-
kingu przed Auchan (ul. Batorego). 
Można za darmo pozbyć się niepo-
trzebnych urządzeń elektronicznych 
i elektrycznych, a pod nr tel. 2222 333 
00 umówić się na bezpłatny odbiór 
dużych urządzeń z domu. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Poćwicz angielski
Biblioteka Obcojęzyczna biblioteki 

im. C. Norwida zaprasza podczas 
ferii gimnazjalistów i licealistów, 
od poniedziałku do piątku w godz. 
12.00-15.00, na bezpłatne indywi-
dualne konsultacje i konwersacje w 
języku angielskim. Zajęcia prowadzi 
Agnieszka Ginko-Humphries. Obo-
wiązują zapisy, tel. 68 45 32 638.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Widziałeś? Pomóż policji!
Komenda Miejska Policji prosi 

o kontakt świadków zdarzenia. 23 
grudnia, ok. 16.15 na rondzie Piastów 
Śląskich, kierujący granatowym samo-
chodem osobowym doprowadził do 
kolizji z alfa romeo o nr rej. FZ 6969F. 
Świadkowie proszeni są o kontakt 
osobisty lub telefoniczny, ul. Partyzan-
tów 40 tel. 68 476 22 63 lub 997. (dsp)

Idź, walcz i wierz w siebie
- Bez zgranego zespołu nie da się zbudować biznesu – twierdzą Krzysztof Łukowiak i Tomasz 
Gniewczyński, właściciele zielonogórskiej spółki Iglotechnik.

- Iglotechnik może po-
szczycić się aż 25-letnią hi-
storią. Czym jest prowadze-
nie dużej firmy: przygodą 
czy ciągłą wojną?

Krzysztof Łukowiak: - To 
na pewno nie jest wojna 
wszystkich ze wszystki-
mi, inaczej mielibyśmy nie 
wolny rynek, tylko chaos. 
Biznes czy własna firma są 
przede wszystkim narzę-
dziem realizacji naszych 
aspiracji i oczekiwań. 

Tomasz Gniewczyński: - 
Jest również zadowoleniem 
z budowania nowego i re-
alizacji trudnych wyzwań. 
Ponadto, co dzień uczymy 
się czegoś nowego. To stałe 
źródło frajdy i osobistej sa-
tysfakcji.

- Zaczynaliście skromnie: 
od warsztatu elektrotech-
nicznego. Dziś zaliczacie 
się do elitarnego grona naj-
lepszych zielonogórskich 
firm. Co zadecydowało o 
sukcesie waszej firmy: do-
bra znajomość rynku czy 
szczęście do ludzi?

TG: - Gdy zaczynaliśmy, 
obaj byliśmy bardzo mło-
dymi ludźmi, ale było w nas 
wiele determinacji i chęci 
uczenia się właśnie ryn-
ku, techniki i współpracy 
z ludźmi. W firmie usługo-
wej, szczególnie takiej jak 
nasza, to w głównej mierze 
ludzie decydują o sukcesie 
lub porażce. Dobry i zgrany 
zespół to konieczna podsta-
wa.

KŁ: - Nie ma idealnej 
recepty na sukces. Nasze 
biznesowe początki to były 
zupełnie inne czasy. Dzisiaj, 
spoglądając za siebie, widzę 
przede wszystkim ciągłą 
pracę i okres wyrzeczeń. 
Ale ludzie są ważni, razem 
stworzyliśmy dzisiejszy 
Iglotechnik.

- Na czym polega trud-
ność bycia biznesmenem, 
zwłaszcza polskim?

KŁ: - Pierwsze lata istnie-
nia firmy wspominamy jaką 
ciągłą pracę, bez wytchnie-

nia, bez urlopów. I często 
nocą dopadające nas wąt-
pliwości: czy aby dobrze 
postępujemy, czy aby warto 
aż tyle pracować?

TG: - Wbrew pozorom, 
łatwiej kiedyś, przed laty, 
było budować naszą firmę 
niż teraz skutecznie ją pro-
wadzić, to przecież duży or-
ganizm, ale uczymy się całe 
życie. Dzisiaj, Iglotechnik to 
zespół 80-ciu wspaniałych 
ludzi.

- Bycie zielonogórską fir-
mą przeszkadza czy poma-
ga?

TG: - Samo miasto jest 
bardzo piękne, idealne do 
życia. Ale rynek zleceń w 
Zielonej Górze nie jest zbyt 
rozległy. Dlatego Iglotech-
nik od wielu lat sprzedaje 
swoje usługi w całej Polsce. 
Na szczęście, nawet duże 
odległości do budów od na-
szej siedziby nie są żadną 
istotną przeszkodą.

- Gdybyście mieli dora-
dzać młodemu adeptowi 

biznesu, co byście zapropo-
nowali?

KŁ: - Idź, walcz i wierz w 
siebie, ale bądź odpowie-
dzialny.

TG: - W biznesie nie ma 
miejsca na wątpliwości i 
słabości. Trzeba zawsze iść 
do przodu i robić swoje.

- Niezbyt często się zda-
rza, by wspólnicy wytrzy-
mali ze sobą aż 25 lat. Jak 
godzicie osobiste ambicje?

TG: - Jesteśmy jak stare, 
dobre małżeństwo. Rozu-
miemy się w pół słowa, każ-
dy robi, co do niego należy.

KŁ: - Bardzo ważna jest 
gotowość do wysłuchania 
tego drugiego, do przyjęcia 
automatycznego założenia 
o jego dobrej woli. Bizne-
sowe partnerstwo to dobra 
szkoła tolerancji.

- Jak odreagowujecie 
stres?

TG: - Uwielbiam żeglar-
stwo, dlatego każdą wolną 
chwilę spędzam na wodzie.

KŁ: - Jak zdołam urwać 
dla siebie kilka chwil, uwiel-
biam grać w golfa i nurko-
wać. Na polu golfowym, 
również pod wodą, panuje 
bardzo przyjemna cisza…

- Z waszej relacji wyłania 
się obraz dwóch menedże-
rów, dla których firma to 
misja, wyzwanie i zarazem 
narkotyk…

KŁ: - …To nie tak, nie 
jesteśmy pracoholikami. 
Nauczyliśmy się umiaru. 
Soboty i niedziele spędza-
my z najbliższą rodziną. Dla 
mnie, bardzo ważny jest 
mój ukochany wnuk, Max. 
Spędzając z nim czas, świat 
dla mnie przestaje istnieć.

TG: - A ja, wieczorami, w 
domowym garażu remon-
tuję, z moim synem, stare 
samochody. W ten sposób, 
w dwa lata, podarowaliśmy 
drugą młodość zabytkowe-
mu fordowi F100, rocznik 
1963.

- Dziękuję. Piotr Maksymczak

- Jesteśmy jak stare, dobre małżeństwo. Rozumiemy się w pół słowa, każdy robi, co do niego 
należy – mówią Tomasz Gniewczyński i Krzysztof Łukowiak, właściciele firmy Iglotechnik

Fot. Krzysztof Grabowski
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Tyyyle marzeń! Czas je spełnić!
Wrotkarnia, tężnia, kryte lodowisko... A może oświetlenie, równy chodnik i utwardzona droga? Wszystko zależy od nas! W poniedziałek, 11 
stycznia, rusza głosowanie w budżecie obywatelskim. Dziś w „Łączniku” prezentujemy listę zadań dużych, powyżej 150 tysięcy zł. Za tydzień 
zadania małe, do 150 tys. włącznie.

To nowość w budżecie 
obywatelskim. Zadania 
zgłoszone przez miesz-
kańców znów zostały po-
dzielone na dwie grupy, 
w zależności od przewidy-
wanego kosztu inwesty-
cji: zadania małe (do 150 
tys. zł włącznie) i zadania 
duże (powyżej 150 tys. zł). 
Dodatkowo, w obrębie 
tych grup wyodrębniono 
dwa rodzaje zadań: zada-
nia oświatowe i zadania 
infrastrukturalne ogólne.

W efekcie mamy czte-
ry typy inwestycji: małe 
oświatowe, małe infra-
strukturalne ogólne, duże 
oświatowe, duże infra-
strukturalne ogólne. Na 
każdy z czterech typów 
inwestycji możemy oddać 
tylko jeden głos.

Czyli, każdy pełnolet-
ni mieszkaniec Zielonej 
Góry, w sumie, ma do 
dyspozycji cztery głosy. 
Po jednym na każdy typ 
zadania.

Głosujemy, stawiając 
krzyżyk obok wybranego 
zadania, w rubryce „gło-
suję”.

Specjalne karty-ankiety 
do głosowania będą do-
stępne od poniedziałku, 11 
stycznia, na stronie urzę-
du miasta: www.zielona-
gora.pl oraz w Biurze Ob-
sługi Interesanta w urzę-
dzie, przy ul. Podgórnej 22 
i w Biurze Analiz i Rozwo-
ju, przy al. Niepodległości 
13. W wymienionych miej-
scach będzie można wy-
pełnione karty zostawić.

Głosowanie potrwa do 5 
lutego. (dsp)

LISTA nr 2  
ZADANIA DUŻE  
OŚWIATOWE 
(powyżej 150 tys. zł)

2.1 Budowa bieżni lek-
koatletycznej, SP 18, ul. 
Francuska (390 tys. zł)
2.2 Wykonanie oświetle-
nia stadionu przy ul. Bo-
tanicznej 66, Zespół Szkół 
i Placówek Kształcenia Za-
wodowego (170 tys. zł)
2.3 Rewitalizacja frag-
mentu parkowo-rekre-
acyjnego przy I LO, Park 
Piastowski, ul. Kilińskiego 
7 (1 mln zł)
2.4 Gimnazjum nr 7, ul. 
Zachodnia 63 - remont 
pokrycia wraz z termomo-
dernizacją dachu budyn-
ku, segment A i B (350 tys. 
zł)
2.5 Gimnazjum nr 6, ul. 
Chopina 18a – budowa lek-
kiego dachu nad boiskiem 
wielofunkcyjnym orlik 
wraz z remontem scho-
dów (250 tys. zł)
2.6 Gimnazjum nr 6, ul. 
Chopina 18a – wrotkarnia 
GIM 6 Arena (550 tys. zł)

2.7 Łącznik dwóch bu-
dynków szkolnych - Ze-
spół Szkół Ogólnokształ-
cących i Sportowych, ul. 
Wyspiańskiego 21-23 (450 
tys. zł)
2.8 Modernizacja parku 
– siłownia zewnętrzna – 
ul. Wyspiańskiego 21-23 
przed budynkiem Szkoły 
Podstawowej nr 10 i Gim-
nazjum nr 4 Sportowego 
(180 tys. zł)
2.9 Remont ciągów ko-
munikacyjnych, ppoż., 
gospodarczych oraz par-
kingów przy internacie 
ZSOiS (470 tys. zł)
2.10 Przebudowa i do-
posażenie szatni szkolnej 
– Zespół Edukacyjny nr 3, 
os. Pomorskie 13 (230 tys. 
zł)
2.11 Powstanie systemu 
nowoczesnych pracow-
ni dla nauki języków ob-
cych – wszystkie szkoły 
techniczne w Zielonej Gó-
rze: ZSE, ZSB, ZSEiS, ZST, 
ZSiPKZ, ZSZ PBO (723 tys. 
240 zł)
2.12 Budowa stołówki w 
III Liceum Ogólnokształ-
cącym (1,25 mln zł)
2.13 Zagospodarowanie 
terenu przy Szkole Pod-
stawowej nr 14, ul. Jaskół-
cza 66 (600 tys. zł)
2.14 Modernizacja placu 
zabaw wraz z budową mi-
niboiska – Miejskie Przed-
szkole nr 3, al. Niepodle-
głości 29 (550 tys. zł)
2.15 Wymiana nawierzch-
ni na terenie placu zabaw 
– Miejskie Przedszkole nr 
37 „Pozytywka”, ul. Wę-
gierska (300 tys. zł)

LISTA nr 2  
ZADANIA DUŻE 
INFRASTRUKTURALNE 
(powyżej 150 tys. zł)

2.1 Usprawnienie lewo-
skrętu i ruchu, al. Wojska 
Polskiego, Figaro-WSP 
(1,2 mln zł)
2.2 Zbudowanie ronda na 
os. Zdrojowym, przy ap-
tece, które bezkolizyjnie 
połączy ul. Ruczajową z 
Sulechowską (2 mln zł)
2.3 Boisko piłkarskie ze 
sztuczną nawierzchnią w 
Kaczym Dole wraz z par-
kingiem, dz. 166 pomię-
dzy ul. Okulickiego, ul. 
Sucharskiego i ul. Monte 
Cassino (400 tys. zł)
2.4 Remont ul. Źródlanej, 
od ul. Ludowej do Sule-
chowskiej (190 tys. zł)
2.5 Oczyszczenie z wodo-
rostów – Dzika Ochla (300 
tys. zł)
2.6 Podświetlenie elewa-
cji kościoła pw. Matki Bo-
żej Częstochowskiej, pl. 
Powstańców Wielkopol-
skich (400 tys. zł)
2.7 Dom Pomocy Spo-
łecznej, al. Słowackiego 

29 - zagospodarowanie 
terenu zielonego dla osób 
starszych i niepełnospraw-
nych „Lekarz leczy, natura 
uzdrawia” (300 tys. zł)
2.8 Zasadzenie 2016 no-
wych drzew na terenie 
miasta (1,1 mln zł)
2.9 Prawoskręt z ul. 
Energetyków do Elek-
tronowej wraz z nowym 
przystankiem MZK linii 
12, koło poczty (260 tys. 
zł)
2.10 Modernizacja jezd-
ni i chodników – Raculka, 
ul. Jeździecka, Rumako-
wa, Wyścigowa (2 mln zł)
2.11 Skrzyżowanie al. 
Wojska Polskiego z Reja 
oraz al. Wojska Polskiego 
z Wandy – sygnalizacja 
świetlna na przejściach 
dla pieszych (700 tys. zł)
2.12 Zwiększenie ilo-
ści miejsc parkingowych, 
poprzez powiększenie 
parkingu przy śmietniku 
i większego przy ulicy, 
okolice ul. Pionierów Zie-
lonej Góry 28 (300 tys. zł)
2.13 Park rekreacji, zabaw 
i sportu – pomiędzy ul. 
Francuską a Braci Gierym-
skich (2,5 mln zł)
2.14 Budowa łącznika 
ul. Zacisze z Osadniczą 
(960 tys. zł)
2.15 Kompleksowy re-
mont boiska, ul. Strumy-
kowa, działka 91/2 (350 
tys. zł)
2.16 Modernizacja sta-
dionu do futbolu amery-
kańskiego przy ul. Bota-
nicznej 66 – cz. 2 (3 mln zł)
2.17 Modernizacja ścież-
ki rowerowej – odcinek łą-
czący ścieżki os. Przyjaźni 
z os. Cegielnia wzdłuż ul. 
Dunikowskiego do Ka-
mionkowej (205 tys. zł)
2.18 Ul. Fabryczna – re-
witalizacja (750 tys. zł)

2.19 Ul. Władysława IV – 
budowa miejsc parkingo-
wych (250 tys. zł)
2.20 Remont chodników 
i ulic – os. Morelowe (600 
tys. zł)
2.21 Naprawa chodni-
ków i ul. Morelowej oraz 
utworzenie dodatkowych 
miejsc parkingowych – os. 
Morelowe (350 tys. zł)
2.22 Budowa parkingu 
przy Rodzinnym Ogrodzie 
Działkowym „Wypoczy-
nek” – ul. Łużycka (200 
tys. zł)
2.23 Zadaszenie lodowi-
ska namiotem – MOSiR (1 
mln 377 tys. 600 zł)
2.24 Naprawa chodni-
ków – ul. II Armii oraz ul. 
Rydza-Śmigłego (260 tys. 
zł)
2.25 Remont ul. Jasia i 
Małgosi oraz Kopciuszka 
– os. Bajkowe (900 tys. zł)
2.26 Rozbudowa Schro-
niska dla Matki i Dziecka 
– ul. Piaskowa 9E (560 tys. 
zł)
2.27 Wykonanie trwałej 
nawierzchni ulic – ul. Zło-
ta, Srebrna, Tęczowa, Ko-
lorowa (1,47 mln zł)
2.28 Droga dojazdowa 
do ROD „Zastal II” – ul. 
Dożynkowa (200 tys. zł)
2.29 Droga przeciwpoża-
rowa – place przy budyn-
kach szkolnych z wjazdem 
od ul. Dzikiej (420 tys zł)
2.30 Budowa boiska or-
lik – działka przy ul. Ką-
pielowej (1,2 mln zł)
2.31 Budowa pomnika 
marszałka Józefa Piłsud-
skiego – miejsce do uzgod-
nienia z władzami miasta 
(170 tys. zł)
2.32 Ocieplenie i elewacja 
budynków – ul. Dolina Lu-
izy nr 1, 2, 4 (425 tys. zł)
2.33 Modernizacja terenu 
rekreacyjnego Kaczy Dół – 
os. Słoneczne, ul. Monte 

Cassino, ul. Sucharskiego, 
ul. Okulickiego, działka nr 
166 (1 mln zł)
2.34 Kaczy Dół – rozbu-
dowa skateparku (500 tys. 
zł)
2.35 Boisko do gry w ko-
szykówkę i siatkówkę, ul. 
Jasna – plac przy Radiu 
Zachód (325 tys. zł)
2.36 Budowa drogi, tzw. 
łącznika pieszo-jezdnego 
wraz z miejscami parkin-
gowymi ul. Konstrukto-
rów z ul. Mechaników 
– działki nr 10/27, 10/30 i 
10/36, os. Zastalowskie – 
ul. Konstruktorów wzdłuż 
ekranu dźwiękochłonne-
go (1,4 mln zł)
2.37 Remont „ulicy Spa-
cerowej” (nazwa potocz-
na), biegnie ona od ronda 
Zesłańców Sybiru w pra-
wo, w kierunku zalewu 
Ochla, przez teren ROD 
Leśna Polana (250 tys. zł)
2.38 Modernizacja drogi 
osiedlowej przy budyn-
kach ul. Batorego 128C, D, 
E, F, 166, 168, 170 – os. Na 
Olimpie (1,57 mln zł)
2.39 Połączenie ul. Ja-
giellonki z Dekoracyjną 
(630 tys. zł)
2.40 Wielopokoleniowy 
ogród społeczny, działka 
między ul. Kombatantów 
a DPS (500 tys. zł)
2.41 Przebudowa skrzy-
żowania ul. Rzeźniczka i 
ul. Batorego (2,1 mln zł)
2.42 Budowa nowych 
miejsc parkingowych – ul. 
Władysława IV nr 16 i 18 
(200 tys. zł)
2.43 Dostosowanie ul. 
Władysława IV do osób 
niepełnosprawnych poru-
szających się na wózkach i 
o kulach (250 tys. zł)
2.44 Poszerzenie i bu-
dowa miejsc postojowych 
wzdłuż ul. Dolnej 8-10 – 
20-22 (680 tys. zł)
2.45 Zagospodarowanie 
terenu na osiedlu przy ul. 
Krzywoustego, działka nr 
23/52, obręb 17; działka 25 
obręb 17 (3 mln zł)
2.46 Remont nawierzch-
ni ciągu ul. Ludowej (1 
mln 255 tys. zł)
2.47 Zagospodarowanie 
terenu wokół stawów przy 
osiedlu na ul. Waszczyka/
ul. Plater (1,15 mln zł)
2.48 Budowa miejsc par-
kingowych w pasie drogo-
wym przy os. Pomorskim, 
działka 92/1 i 216 (180 tys. 
zł)
2.49 Budowa drogi do-
jazdowej z oświetleniem i 
chodnikiem do budynków 
przy ul. Łukasiewicza 11 
ABCD, 13 ABCD, 15 ABCD, 17 
ABCD – ul. Czekanowskiego 
i ul. Nobla (1,5 mln zł)
2.50 Budowa placu za-
baw oraz ścieżki zdrowia 
na osiedlu przy ul. Łuka-
siewicza, działka 219/10, 
obręb 40 (350 tys. zł)

2.51 Utwardzenie drogi 
dojazdowej ul. Jasińskie-
go – działka 196, obręb 31 
oraz budowa miejsc par-
kingowych – działka 197, 
obręb 31 (600 tys. zł)
2.52 Jedno wzgórze – wie-
le korzyści – parking przy 
Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 7, Domu Pomocy 
Społecznej dla Kombatan-
tów, parafii pw. św. Urbana 
i Obserwatorium Astrono-
micznym UZ – ul. Lubuska 
11 (350 tys. zł)
2.53 Remont chodni-
ków na os. Słowackiego – 
ul. Skierki, Lilii Wenedy, 
Wacława, Lecha, Mazepy 
(550 tys. zł)
2.54 Zagospodarowa-
nie skweru oraz wymiana 
płytek chodnikowych – ul. 
Ptasia 18 – 32 (350 tys. zł)
2.55 Odnowienie elewa-
cji i ocieplenie budynków 
– ul. Dolina Luizy 1, 2, 4 
(425 tys. zł)
2.56 Udrożnienie sieci 
deszczowej i sanitarnej ul. 
Władysława IV 16 i 18 (250 
tys. zł)
2.57 Naprawa chodni-
ków, jezdni oraz obniże-
nie krawędzi chodniko-
wych – os. Morelowe (850 
tys. zł)
2.58 Remont ul. Średniej 
(500 tys. zł)
2.59 Wymiana na-
wierzchni chodników – os. 
Na Skarpie – Jędrzychów 1 
– ul. Żytnia, Jarzębinowa, 
Jagodowa (900 tys. zł)
2.60 Modernizacja i za-
gospodarowanie terenu 
(skweru) – ul. Partyzan-
tów 14-20, 24-30, 32-38 – 
tzw. podkowa za sklepem 
Lewiatan (160 tys. zł)
2.61 Rewitalizacja skwe-
ru z małym parkiem – ul. 
Partyzantów 40, naprze-
ciw komendy policji (400 
tys. zł)
2.62 Całoroczna zada-
szona hala do jazdy na ły-
żwach (3 mln zł)
2.63 Modernizacja oraz 
rozbudowa miejsc parkin-
gowych – ul. Cyryla i Me-
todego oraz Zawadzkiego 
(450 tys. zł)
2.64 Budowa tężni (1,23 
mln zł)
2.65 Rewitalizacja Bun-
kra Kultury - przy budyn-
ku Centrum Biznesu (557 
tys. 500 zł)
2.66 Wymiana chodnika 
przez park od os Zacisze – 
sala gimnastyczna WSP – 
do akademika Wcześniak 
(250 tys. zł)
2.67 Docieplenie, odno-
wienie elewacji budynku 
Akademickiego DS. Zie-
mowit (250 tys. zł)
2.68 Budowa oświetle-
nia wzdłuż ul. Szafrana 
– działka 192/7, obręb 16 – 
ul. Wazów 78abc (250 tys. 
zł)
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Program właśnie rusza. 
Powstała już strategia. Są 
pierwsze konkursy, będą 
pierwsze pieniądze do wy-
dania. Później pojawią się 
pierwsze inwestycje. Po-
winny się one zakończyć 
najpóźniej w 2022 r.

W „Łączniku Zielonogór-
skim” będziemy informo-
wać o postępie prac i naj-
ciekawszych pomysłach. 
Teraz postaramy się odpo-
wiedzieć na kilka podsta-
wowych pytań.

ZIT – czyli Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne. 
To instrument rozwoju 
regionalnego Unii Euro-
pejskiej skierowany wy-
łącznie do dużych miast. 
Unia chce w ten sposób 
wspierać duże miasta 
jako centra rozwoju. Po-
czątkowo nie było oczy-
wiste, że wśród takich 
centrów znajdzie się Zie-
lona Góra.

- Sporo mówiłem o tym 
problemie, gdy zaczyna-
liśmy proces połączenia 
miasta z gminą. Wtedy 
rządowa koncepcja za-
kładała unijne wsparcie 
tylko dla największych 
aglomeracji – mówi pre-
zydent Janusz Kubicki. 
- Wywalczyliśmy to, że 
jesteśmy w ZIT. W Polsce 
ten specjalny program 
obejmuje tylko 18 miast, 
w tym również Zieloną 
Górę.

MOF – czyli Miejski 
Obszar Funkcjonalny. 
Chociaż ZIT przeznaczo-
ny jest dla największych 
miast, to nie zamyka się 
w ich granicach admini-
stracyjnych. Chodzi o to, 
żeby wspólnie rozwiązy-
wać problemy na całym 
terenie otaczającym mia-
sto, gdzie w sposób na-
turalny istnieje potrzeba 
ściślejszej współpracy.

Przykład? Chociaż-
by bardzo popularne w 
ostatnich latach ścieżki 
rowerowe. Ich trasy nie 
powinny zamykać się na 
terenie jednej gminy, ale 
łączyć się z podobnymi 
trasami u sąsiadów. Prze-
cież dla rowerzysty nie 
ma znaczenia podział ad-
ministracyjny – on chce 

bez problemów bezpiecz-
nie dojechać do celu – do 
szkoły, do pracy, urzędu. 
Taką sieć rowerową najle-
piej stworzyć wspólnie. I 
takie rozwiązania wspie-
ra Unia Europejska.

Dlatego wymyślono 
Miejski Obszar Funkcjo-
nalny. W naszym przy-
padku, oprócz Zielonej 
Góry, obejmuje on rów-
nież Sulechów, Świdni-
cę, Czerwieńsk i Zabór. 
Mieszka tu 185 tys. ludzi. 

Nasze województwo 
jest wyjątkowe, bo mamy 
w nim dwa MOF-y – zielo-
nogórski i gorzowski. To 
fenomen w skali kraju, 
bo w pozostałych woje-
wództwach utworzono 
po jednym takim obsza-
rze funkcjonalnym wokół 
stolicy regionu. Wspólny 
obszar ma nawet Byd-
goszcz z Toruniem, gdzie 
urzędy podzielono po-
między dwa miasta, po-
dobnie jak w Lubuskiem. 
W Bydgoszczy urzęduje 
wojewoda, w Toruniu 
marszałek.

- Jednak te miasta są 
położone blisko siebie i 
ich obszary funkcjonal-
ne stykają się. W naszym 
przypadku jest inaczej. 
Po bardzo trudnych roz-
mowach udało się nam 
przekonać ministerstwo, 
że tutaj powinny być 
dwa, niezależne od sie-
bie obszary funkcjonalne 
– wyjaśnia wiceprezy-
dent Krzysztof Kaliszuk. 
– Przekonały ich argu-
menty, że przy tak dużej 
odległości – ponad 100 
km – trudno wiedzieć w 
Zielonej Górze, co trzeba 
zrobić w Santoku, Kłoda-
wie czy Deszcznie. Taka 
współpraca byłaby mało 
realna. Udało się. Stwo-
rzyliśmy dwa niezależne 
ZIT-y. Dzięki temu mamy 
więcej pieniędzy do po-
działu.

Dzięki ZIT – czyli Zinte-
growanym Inwestycjom 
Terytorialnym, dla Miej-
skiego Obszaru Funkcjo-
nalnego Zielonej Góry 
mamy ponad 58 mln euro. 
Z tego ponad 46 mln trafi 
na inwestycje - pisaliśmy 
w „Łączniku” pół roku 

105 mln euro dla Zielonej Góry, Sulech owa, Czerwieńska, Świdnicy i Zaboru

PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020.

MIEJSKI   OBSZAR   FUNKCJONALNY
gmina powierzchnia ludność
Zielona Góra 278 km kw. 138.521
Sulechów 237 km kw. 26.755
Czerwieńsk 195 km kw. 9.997
Świdnica 160 km kw. 6.307
Zabór 93 km kw. 3.947

Tego jeszcze nie było. Zielona Góra i sąsiadujące z nią cztery gminy mają własne środki unijne do wykorzystania z tzw. Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych. Sami zadecydujemy, jak je wydać, kiedy i na jakie inwestycje. Jest jeden warunek podstawowy 
– mają służyć wspólnemu, zrównoważonemu rozwojowi. Mamy działać wspólnie.

Co to jest ZIT?

Co to jest MOF?

Pieniądze. 
To ile ich mamy?
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105 mln euro dla Zielonej Góry, Sulech owa, Czerwieńska, Świdnicy i Zaboru

PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020.

Liderem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
jest miasto Zielona Góra. Stąd ostateczne decyzje o wy-
borze projektów podejmuje prezydent Janusz Kubicki, 
jako tzw. instytucja pośrednicząca. Wszystkie projekty 
opiniuje zarząd ZIT, który poza prezydentem tworzą 
włodarze pozostałych gmin MOF: burmistrz Czerwień-
ska Piotr Iwanus, wójt Świdnicy Adam Jaskulski, bur-
mistrz Sulechowa Ignacy Odważny i wójt Zaboru Ro-
bert Sidoruk. Sekretarzem ZIT jest Krzysztof Kaliszuk.

Pracownicy biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz gminni koordynatorzy ZIT: Anna Adamska (Zielona Góra), Marek 
Maćkowiak (Sulechów), Daria Śliwińska-Pawlak (Zielona Góra), Tomasz Pietruszka (Czerwieńsk), Dominika Iwan (Zielona Góra), Boże-
na Piwecka (kierownik biura ZIT, Zielona Góra), Arisa Jaz (Świdnica), Piotr Kulikowski (Zabór), Iwona Skowrońska (zastępca naczelnika 
Wydziału Funduszy Europejskich, Zielona Góra). Fot. Krzysztof Grabowski

temu. Jednak dzisiaj, w 
tytule, piszemy, że do dys-
pozycji mamy ok. 105 mln 
euro, czyli grubo ponad 
400 mln zł. To ponad 2/3 
tegorocznego budżetu Zie-
lonej Góry.

Skąd te różnice?
- Zgadza się, w ramach 

ZIT otrzymamy ponad 58 
mln euro – potwierdza wi-
ceprezydent Kaliszuk. – Tu 
się nic nie zmieniło.

To są pieniądze, któ-
re na podstawie umów z 
Unią Europejską trafią do 
Regionalnych Programów 
Operacyjnych i mogą być 
wydane tylko na ten cel. 
Krótko mówiąc, są one 
w puli przeznaczonej dla 
województwa. Dodatkowo 

wszystkim ZIT-om przy-
znano centralne środki 
unijne w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko. To tzw. 
projekty komplementarne. 
Jednym z nich jest nisko-
emisyjny transport pu-
bliczny.

- My, dzięki temu że je-
steśmy w programie ZIT, 
możemy się starać o cen-
tralne środki na wymianę 
wszystkich autobusów 
MZK na nowoczesne po-
jazdy ekologiczne. Dosta-
liśmy na to 39,5 mln euro 
– wyjaśnia K. Kaliszuk. 
– W sumie dzięki ZIT-om 
będziemy mieli do dyspo-
zycji 105 mln euro. Otrzy-
mamy też środki na termo-

ZIT W „ŁĄCZNIKU”
W każdym numerze „Łącznika Zielonogórskie-

go” znajdą się dwie strony informacji na temat Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz strona 
poświęcona aktualnościom z gmin wchodzących 
w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

KONTAKT
a  Urząd Miasta Zielona Góra – Wydział Funduszy 

Europejskich Biuro Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych 
ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra, 
tel. 68 478 32 90
e-mail: Biuro ZIT@um.zielona-gora.pl

a  Sulechów, tel. 68 385 11 28 
a Czerwieńsk, tel. 68 327 81 79 
a Świdnica, tel. 68 327 31 15 w. 128  
a Zabór, tel. 68 321 83 08

modernizację budynków 
komunalnych i spółdziel-
czych w wysokości 5,5 mln 
euro.

Ponadto Elektrociepłow-
nia „Zielona Góra” będzie 
mogła zrealizować szereg 
zadań dot. modernizacji i 

rozbudowy miejskiej sieci 
ciepłowniczej oraz wybu-
duje węzły cieplno-chłod-
nicze i ciepłownicze. Na 
ten cel otrzyma dotacje w 
wysokości 9,1 mln euro.

 (tc)
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Zagrajmy z Wielką Orkiestrą!
W niedzielę, 10 stycznia, zwołujemy całą rodzinę i wychodzimy z domu! Sulechowianie zbierają się na placu przy ratuszu, mieszkańcy Czer-
wieńska w gimnazjum, mieszkańcy Świdnicy w ośrodku kultury. Bawimy się i gramy razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Przed 
nami 24. finał!
W SULECHOWIE
Pobij rekord 
w tańcu plenerowym

Finał WOŚP odbędzie się 
na pl. Ratuszowym. Otwar-
cie imprezy zaplanowano o 
13.30, wtedy też odbędzie 
się musztra w wykonaniu 
uczniów liceum ogólno-
kształcącego. W programie 
pn. „Otwieramy wszyst-
kie serca” wystąpią: 13.45 
– przedszkole Dobra Wróż-
ka, 14.05 – przedszkole nr 
6, 14.15 – przedszkole nr 
5, 14.25 – przedszkole nr 7, 
14.35 – przedszkole Gucio, 
14.45 – Jump Mini, Mini 
Jump Mini, 14.55 – SP Nieka-
rzyn, 15.10 – bijemy rekord 
24. finału WOŚP w Sulecho-
wie w tańcu plenerowym ra-
zem z Zumba Fitness, 15.20 
– szkoła podstawowa nr 1, 
15.35 – gimnazjum nr 2, 15.45 
– kolędy w wykonaniu pod-
opiecznych CUS OPS, 16.15 
– zespół taneczny – kl. 5a ZS, 
16.20 – wokaliści ZS, chór 
Crescendo ZS w Sulecho-
wie, 16.40 – zespół taneczny 
Flava – Trzebiechów, 16.50 
– liceum ogólnokształcą-
ce, 17.15 – zespół śpiewaczy 
Dominanta UTW SDK, 17.35 
– formacja taneczna Jump 
SDk (Jump Junior Jump, 
Jump Kids, Małe Jumpy), 
18.00 – chór Cantabile, 18.20 
– taniec ognia „Płonąca na-
dzieja”, Fireshow, Bojadła, 
19.00 – zespół Samowar. O 
20.00 – Światełko do nieba 
z zespołem Samowar, pokaz 
sztucznych ogni.

Występy będą poprze-
platane aukcjami: o 15.00, 
16.00, 17.00, 17.50, 18.40, o 
19.30 – aukcja z udziałem 
zaproszonych gości.

Imprezę poprowadzi Ja-
cek Stefanowicza z Radia 
Zachód.

Zobaczymy także pokaz 
w wykonaniu Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej PSP 

z Sulechowa oraz pokaz 
sprzętu wojskowego 5 Puł-
ku Artylerii w Sulechowie. 
Koncert połączony z licy-
tacją odbędzie się także w 
szkole podstawowej w Ci-
gacicach.

Kwestować będzie 100 
wolontariuszy WOŚP (or-
ganizator Hufiec Babimoj-
sko-Sulechowski ZHP, Bi-
blioteka Publiczna Gminy 
Sulechów przy współpracy 
żołnierzy z 5 Lubuskiego 
Pułku Artylerii w Sulecho-
wie, policji, żandarmerii, 
wolontariuszy z Sulechowa, 
Trzebiechowa i Bojadeł).

Dodatkowo odbędą się: w 
piątek, 8 stycznia, od 8.00, 
na terenie jednostki woj-
skowej – akcja krwiodaw-
stwa; w sobotę, 9 stycznia, 
o 9.00 – turniej piłki nożnej, 
wpisowe trafi na WOŚP.

Warto dodać, że przed-
stawiciele lokalnego sztabu 
WOŚP będą obecni w TVP 2, 

tam pokażą baner reprezen-
tujący gminę. (dsp)

W CZERWIEŃSKU
Licytuj pizzę 
i rejs po Odrze

24. finał WOŚP w Czer-
wieńsku odbędzie się w 
Gimnazjum im. Jana Pawła 
II przy ul. Zielonogórskiej 
43 b. Sztab WOŚP planuje 
rozpocząć imprezę o 14.30 i 
zakończyć ok. 20.00.

Plan na 10 stycznia przed-
stawia się następująco: 
14.30 – start, 14.30 - wystę-
py dzieci i młodzieży, 15.10 
- pokaz pierwszej pomocy 
(OSP Czerwieńsk), 15.20 
- 3+2, 15.40 – HIT, 15.50 – 
Cantilena, 16.10 - pokaz 
pierwszej pomocy (OSP 
Czerwieńsk), 16.20 – Sze-
ściopak, 16.50 – HIT, 17.00 
- Shivering Lands (Bartosz 
Wesołowski), 17.40 Pa-
trycja Kotowska, 18.00 – 

Hello, 18.55 – HIT, 19.00 – 
UMO, 20.00 - Światełko do 
nieba (zakończenie).

W przerwach będą pro-
wadzone licytacje przed-
miotów, z których dochód 
zostanie przekazany na 
rzecz Fundacji WOŚP. - W 
tym roku zlicytować bę-
dzie można m.in. bony na 
pizzę, strzyżenie w miej-
scowym zakładzie fryzjer-
skim, koszulki, czapeczki, 
kalendarze, voucher na 
rejs czarterowy po Odrze, 
dzień z radiem Index i 
wiele innych atrakcyjnych 
fantów – wylicza Domi-
nik Brzezicki, szef sztabu 
WOŚP w Czerwieńsku.

Szczegóły dotyczące 
przedmiotów przeznaczo-
nych na licytację dostępne 
są na stronie www.fb.com/
wospczerwiensk.

Na ulicach Czerwieńska 
(i nie tylko) kwestować 
będzie 56 wolontariuszy. 

Jak co roku, akcja Jurka 
Owsiaka przyciąga bardzo 
młodych „pomocników”. 
Najmłodsi wolontariusze 
w Czerwieńsku mają po 
siedem lat. (tp)

W ŚWIDNICY
Na aukcji rzeźba 
Jurka Owsiaka

Już po raz czwarty gmina 
Świdnica przyłączyła się 
do Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. 34 wolon-
tariuszy, wraz z mieszkań-
cami gminy, zagra z orkie-
strą Jerzego Owsiaka.

Podczas finału WOŚP 
wolontariusze, a wśród 
nich najmłodszy, ośmio-
miesięczny Jaś oraz młoda 
duchem prezes Klubu Se-
niora w Świdnicy - Bogusia 
Hadzicka, będą kwestować 
od wczesnych godzin ran-
nych. Trzech wolontariuszy 
(jako jedni spośród przed-
stawicieli 44 sztabów w 
całej Polsce, które kwestują 
także elektronicznie) bę-
dzie kwestować przy uży-
ciu terminali POS, a więc i 
w tym roku, będzie można 
wesprzeć WOŚP za pomocą 
karty bankomatowej.

- Wszystkich aktywnych 
ruchowo zapraszamy o 
14.00 pod halę sportową 
„Świdniczanka” w Świd-
nicy, na trasę biegu „Po-
licz się z cukrzycą”. Zaś 
wieczorem, od 18.00, w 
Gminnym Ośrodku Kultu-
ry, przy ul. Ogrodowej w 
Świdnicy, przeprowadzimy 
liczne licytacje – zachęca 
Tomasz Marczewski, dyrek-
tor GOK-u. - Wśród przed-
miotów znalazły się m.in. 
rzeźba przedstawiająca Jur-
ka Owsiaka, ufundowana 
przez zarząd PSL w Świd-
nicy, laleczki ręcznie szyte 
przez Katarzynę Wlazły – 
mieszkankę Świdnicy, które 
zrobiły furorę podczas ze-

szłorocznej licytacji. Będą 
też ręcznie robione cudeń-
ka w technice decoupage 
– wykonane przez sekcję 
decoupage GOK-u, gadżety 
ufundowane przez gminę 
Świdnica, gadżety WOŚP.

T. Marczewski przekazał 
też na licytację pracę wła-
snych rąk - zwycięzcy licy-
tacji umyje okna.

Przerwy pomiędzy licy-
tacjami wypełnią występy 
artystyczne, wśród nich mi-
nirecital Moniki Patryn i wi-
ceprzewodniczącego rady 
gminy Świdnica, Macieja 
Białka. (do)

W ZABORZE
Liczymy na hojność 
mieszkańców

Bezpośrednio w gminie 
nie zorganizowano sztabu, 
mieszka tu jednak wielu 
byłych wolontariuszy i zwo-
lenników Owsiakowej ini-
cjatywy. - W związku z nie-
wielką odległością gminy od 
miasta, na pewno duża część 
mieszkańców zdecyduje się 
wspierać Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy bezpo-
średnio w Zielonej Górze. Ta 
część mieszkańców, która z 
różnych powodów nie zdoła 
dotrzeć na deptak, niewąt-
pliwie postara się wesprzeć 
WOŚP online, korzystając ze 
specjalnie uruchomionych z 
okazji 24. finału aplikacji lub 
też uczestnicząc w aukcjach 
internetowych – wierzy w 
swoich mieszkańców wójt 
gminy Robert Sidoruk. - Jak 
co roku, orkiestrze przy-
świeca szczytny cel, na któ-
ry mieszkańcy z całą pew-
nością nie poskąpią grosza, 
tym bardziej, że niespełna 
miesiąc temu mieliśmy pró-
bę hojności. Zbieraliśmy 
pieniądze dla naszego małe-
go mieszkańca, zmagające-
go się z białaczką i ludzie nie 
zawiedli. (ms)

Gorąco było na scenie ubiegłorocznego, 23. finału WOŚP w Świdnicy. W tym roku, z pewno-
ścią, temperatura wzrośnie jeszcze bardziej! 

Fot. Materiały Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy

W SULECHOWIE

Poznaj historię 
tej ziemi

Od minionego czwartku, miłośni-
cy lokalnej historii Sulechowa mogą 
szukać takich informacji na nowej 
stronie internetowej Sulechowskiego 
Towarzystwa Historycznego. Stowa-
rzyszenie działa od 2005 r., a za swój 
cel przyjęło przede wszystkim upo-
wszechnianie wiedzy historycznej o 
mieście Sulechowie i okolicach. Ale 
nie tylko, bo STH prowadzi również 
badania. Od 2012 r. badane jest pole 
bitewne tzw. bitwy pod Kijami (Pałą-
kiem) z 1759 r., jednej z wielu batalii 
okresu wojny siedmioletniej. Infor-
macje na ten temat również będzie 
można znaleźć na nowej stronie STH. 
Znajdą się też tutaj opracowania 
członków stowarzyszenia, ale nie 
tylko.  (mm)

W CZERWIEŃSKU

Badania dla pań
We wtorek, 12 stycznia, w Czer-

wieńsku, na placu za Ratuszem 
(ul. Rynek 25), zostaną przepro-
wadzone bezpłatne badania w 
ramach programu profilaktyki raka 
piersi, refundowane przez NFZ. 
Badanie jest bezpłatne dla pań w 
wieku 50-69 lat, które w ciągu 24 
miesięcy nie miały przeprowadzo-
nego profilaktycznego badania 
mammograficznego na koszt NFZ. 
Wystarczy przynieść ze sobą dowód 
osobisty. Istnieje również możliwość 
wykonania badania odpłatnie, w 
cenie 80 zł. Przerwa w badaniach: 
13.00-14.00. 

Rejestracja telefoniczna od 
poniedziałku do piątku od 8.00 do 
16.00 pod nr 68 45 27 796, 68 45 27 
717, 605 596 655.

 (tp)

W ŚWIDNICY

Kalendarz gminy
Tradycją jest, że urząd gminy 

wydaje swój kalendarz. W tym 
roku powstała siódma edycja. - Na 
kartach kalendarza przedstawiamy 
twórczość mieszkańców gminy albo 
samych mieszkańców – mówi zastęp-
ca wójta Arisa Jaz, pomysłodawczyni 
kalendarza. – W 2011 roku były to 
grafiki młodzieży przedstawiające 
zabytki, w 2010 najmłodsi malowali 
swoje miejscowości o różnych porach 
roku. Był też kalendarz przedsta-
wiający obrazy seniorów oraz taki 
ze zdjęciami wyrobów lokalnych 
twórców. Tematem tegorocznego 
kalendarza było pokazanie klimatu 
każdej miejscowości. Fotografie są 
bardzo różne. Przedstawiają dzieci, 
zawody wędkarskie, dożynki, zabytki. 
Mieszkańcy mogą  otrzymać kalen-
darz za darmo od sołtysów. (do)

W ZABORZE

Nowy sołtys
W poniedziałek, 4 stycznia, 

Czarna wybrała sołtysa. Ustępujący 
z powodów zdrowotnych włodarz, 
piastował stanowisko przez cztery 
kadencje. Mieszkańcy, tym razem, 
postawili na kobietę i sołtysem 
została 54-letnia Jolanta Jarmoch. 
Mieszkańcy gminy znają ją z ról w 
spektaklach wystawianych przez 
Teatr Zza Boru. J. Jarmoch jest skarb-
nikiem Lubuskiego Stowarzyszenia 
Gospodarstw Agroturystycznych, 
prowadzi nowoczesne gospodarstwo 
agroturystyczne należące do Ogólno-
polskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, 
w którym można dowiedzieć się 
m.in. o podstawach produkcji roślin-
nej, produkcji zwierzęcej, podsta-
wach przetwórstwa plonów rolnych, 
twórczości ludowej oraz rękodzieła.

(ms)Adres strony http://www.sth-stowarzyszenie.za.pl
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Jest kanalizacja w Raculi i Drzonkowie
Uf! Mieszkańcy Raculi i Drzonkowa mogą odetchnąć z ulgą. Po latach perturbacji i przestojów wreszcie mają kanalizację. Nic, tylko się pod-
łączać. – To była najdłużej ciągnąca się inwestycja. Na szczęście, jest już za nami – komentowała Beata Jilek, prezes Zielonogórskich Wodo-
ciągów i Kanalizacji.

Koniec roku. Świetlica w 
Raculi. Stoły już przygoto-
wane do zabawy sylwestro-
wej.

- Jak wygląda sytuacja? – 
pytamy radnego Tomasza 
Sroczyńskiego, wiceprze-
wodniczącego rady mia-
sta, do niedawna sołtysa 
Raculi.

- Wszystko jest przygoto-
wane – żartuje T. Sroczyń-
ski, rozglądając się po sali. 
– A tak na serio, to wreszcie 
można odetchnąć z ulgą. Ile 
trzeba było się nawalczyć z 
poprzednią firmą... Ile było 
z tym kłopotów… Z ostatnim 
wykonawcą bardzo dobrze 
się współpracowało. Inwe-
stycję skończył w terminie. 
Wygląda to dobrze. O jako-
ści robót, tak ostatecznie, 
przekonamy się, jak ludzie 
zaczną się podłączać.

Budowa kanalizacji w Ra-
culi i Drzonkowie to prawie 
epopeja. Przetarg, ogłoszo-
ny w maju 2011 r., wygrała 
wrocławska firma Wrobis i 
natychmiast wynajęła firmę 
Usbor, później Hydrobud 
z Lubina, jako podwyko-
nawców. Te nie dały rady 
mimo przedłużanego co rok 

terminu. Rozkopane ulice 
i nikłe tempo prac, to była 
codzienność na budowie.

- Cholery można dostać, 
gdy się na to patrzy – to wy-
jątkowo łagodny komentarz 
mieszkańców komentują-
cych dwa lata temu tempo 
prac.

- Dlatego musieliśmy wy-
rzucić ich z placu budowy. 
Trzeba było szukać nowego 
wykonawcy. Muszę przy-

znać, że dobrze trafiliśmy. 
Tylko życzyć sobie, żeby ta-
kich firm było jak najwięcej. 
Były, oczywiście, różne pro-
blemy, ale wreszcie inwesty-
cja została zakończona – cie-
szyła się prezes Jilek.

Przedsiębiorstwo Robót 
Wodno-Kanalizacyjnych i 
Ekologicznych EKO-WOD ze 
Świdnicy nie miało łatwego 
zadania, bo musiało popra-
wiać to, co inni spaprali.

EKO-WOD miał do wyko-
nania ok. 5 km kanalizacji 
grawitacyjnej i 12 tłoczni. 
Wyzwaniem było też od-
tworzenie nawierzchni 
dróg, np. drogi wojewódz-
kiej (ul. Drzonków-Olimpij-
ska), którą po poprzedni-
kach jedynie prowizorycz-
nie połatano.

- Słowa dotrzymałem, in-
westycja została skończona 
w terminie. Mam nadzieję, 

że będziemy jeszcze współ-
pracować przy kolejnych 
inwestycjach – podsumo-
wał zadowolony Mariusz 
Sośniak, prezes EKO-WOD.

Zadowolony był rów-
nież przewodniczący rady 
dzielnicy, Mariusz Zalewski 
(mieszkaniec Drzonkowa): 
– Ta inwestycja kosztowała 
nas wszystkich wiele ner-
wów. Wreszcie, po kilku la-
tach opóźnienia kanalizacja 
jest gotowa. Nic, tylko się 
podłączać.

- Zainteresowanie jest 
bardzo duże. Sporo ludzi 
już złożyło odpowiednie 
dokumenty, pytają, ile ja 
płacę i czy podłączenie do 
kanalizacji jest opłacal-
ne – uśmiecha się sołtyska 
Drzonkowa, Renata Woź-
niak. Jej dom od lat jest 
podłączony do sieci prowa-
dzącej do starej drzonkow-
skiej oczyszczalni ścieków.

A jak pani sołtys ocenia 
przebieg i jakość prac?

- Najważniejsze, że 
wreszcie mamy koniec roz-
kopów. Część ulic ma nawet 
lepszą nawierzchnię niż 
wcześniej. Niezbyt dobrze 
wygląda ul. Olimpijska, 

nieopodal kapliczki, bo tam 
jeszcze będą prowadzone 
inne prace i jesteśmy umó-
wieni, że wtedy ją popra-
wimy – odpowiada R. Woź-
niak.

To był ostatni etap kana-
lizowania tzw. aglomeracji 
zielonogórskiej, który kosz-
tował ok. 300 mln zł, z tego 
ok. 180 mln zł sfinansowała 
Unia Europejska. Jednak to 
nie koniec inwestycyjnych 
planów ZWiK.

- W najbliższych latach 
chcemy sięgnąć po kolejne 
środki unijne i skanalizo-
wać Ochlę oraz Zatonie – B. 
Jilek opowiadała o planach 
firmy. – Planujemy rozbu-
dowę oczyszczalni ścieków 
oraz budowę sieci wodo-
ciągowej w Krępie, Łężycy 
i Czarkowie. Myślimy rów-
nież o doprowadzeniu wo-
dociągu do Wilkanowa.

Na koniec uroczysto-
ści Stanisław Kuś, który w 
ZWiK odpowiada za utrzy-
manie sieci, odebrał klucze 
od tłoczni pompujących 
ścieki do oczyszczalni. – 
Mamy ich już 72 – podsu-
mował.

 (tc)

Podpisanie protokołu z odbioru robót: Henryk Kozyra, zastępca dyrektora ZWiK ds. technicz-
nych, Radosław Jurkiewicz, inżynier kontraktu i Mariusz Sośniak, prezes EKO-WOD.

Fot. Tomasz Czyżniewski

W ZIELONEJ GÓRZE

Krok w stronę 
szpitala  
klinicznego
Z początkiem stycznia, w urzę-
dzie marszałkowskim doszło  
do notarialnego potwierdzenia 
aktu przekształcenia szpitala 
wojewódzkiego w Zielonej Górze 
w spółkę prawa handlowego. 

Akt notarialny będzie załącz-
nikiem do wniosku rejestrowego, 
jaki zarząd województwa skieruje 
do Krajowego Rejestru Sądowego. 
Z chwilą dokonania wpisu, szpital 
stanie się spółką prawa handlo-
wego i zacznie działać pod nazwą 

Wojewódzki Szpital Kliniczny im. K. 
Marcinkowskiego w Zielonej Górze 
Sp. z o.o. 

- Szpital kliniczny to szansa 
podniesienie jakości świadczonych 
usług zdrowotnych -mówi marszałek 
Elżbieta Anna Pok.

Jednocześnie zarząd wojewódz-
twa wskazał Stanisława Łobacza, 
który przez ostatnie lata kierował 
lubuskim oddziałem Narodowego 
Funduszu Zdrowia, na pierwszego 
prezesa nowej spółki szpitalnej. 
Kadencja pierwszego zarządu spółki 
i jej pierwszej rady nadzorczej trwać 
będzie 1 rok, kolejne kadencje - trzy 
lata obrotowe. 

Zarejestrowana w KRS szpitalna 
spółka będzie w 100-proc. wła-
snością samorządu województwa. 
Docelowo większościowy udział 
spółce przejmie Uniwersytet Zielo-

nogórski, szpital stanie się uniwer-
sytecką kliniką.

- Udziały w spółce podzielą się 
na uprzywilejowane i nieuprzywi-
lejowane. Województwo będzie 
posiadać udziały uprzywilejowane, 
które na Zgromadzeniu Wspólników 
dadzą wartość trzech głosów za 
każdy udział. Natomiast pozostali 
wspólnicy posiadać będą jeden 
głos na jeden udział. Województwu 
przysługuje też pierwszeństwo 
nabycia zbywanych udziałów – 
poinformowała marszałek Elżbieta 
Anna Polak.

Przekształcenie odbywa się na 
zasadach określonych w ustawie o 
działalności leczniczej i otwiera nowe 
szanse rozwoju przed kierunkiem 
lekarskim w Zielonej Górze, na któ-
rym obecnie studiuje 60 osób.

 (red)

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA

Pomysły na 
rewitalizację

Urząd Miasta Zielona Góra prowa-
dzi konsultacje społeczne dotyczące 
wyznaczenia obszaru zdegradowa-
nego i obszaru rewitalizacji. Formu-
larz do zgłaszania uwag w sprawie 
przebiegu granic tych obszarów 
można pobrać na stronie interne-
towej UMZG, wypełnić i odesłać. 
Jednocześnie informujemy, że od 15 
stycznia 2016 na stronie internetowej 
UMZG, dostępna będzie ankieta, 
gdzie można będzie wypowiedzieć 
się w tym temacie oraz zgłosić po-
mysły na działania rewitalizacyjne w 
tych obszarach. Gorąco zachęcamy 
do udziału! (red)

W GORZOWIE

Biskupi  
ingres
5 stycznia w gorzowskiej kate-
drze odbył się ingres bp. Tade-
usza Lityńskiego, który objął 
urząd biskupa diecezjalnego 
diecezji zielonogórsko-gorzow-
skiej. 

W uroczystej mszy wziął udział 
abp Celestino Migliore - nuncjusz 
apostolski w Polsce, prymas Polski - 
arcybiskup Wojciech Polak oraz 
przedstawiciele polskiego episkopa-
tu. Nie zabrakło lubuskich parlamen-
tarzystów i władz regionu. Samorząd 
województwa reprezentowała 
marszałek Elżbieta Anna Polak.  

Uroczystość w katedrze gorzow-
skiej została poprzedzona formalnym 
objęciem urzędu przez bp. Tadeusza 
Lityńskiego. Akt ten dokonał się w 
gorzowskim Domu Biskupim, przy ul. 
30 Stycznia 1, gdzie nominat okazał 
Kolegium Konsultorów oryginał 
pisma nominacyjnego. 

- Jestem jednym z Was. Bądźcie 
przy mnie. Ze szczególnym wzrusze-
niem, w pierwszą niedzielę adwentu, 
tuż po nominacji na biskupa diece-
zjalnego wniosłem do naszej katedry 
świecę jubileuszową 1050. rocznicy 
Chrztu Polski, którą otrzymałem na 
Jasnej Górze. Idąc z tą świecą do 
ołtarza, uświadomiłem sobie wielką 
odpowiedzialność za podtrzymywa-
nie światła wiary w Kościele Zielono-
górsko-Gorzowskim – mówił biskup 
podczas homilii.

 (red)
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Nasz pastor z Czerwieńska
A może tytuł powinien brzmieć: Nasz pastor z Zielonej Góry? Historia pastora Joachima Schirmera sięga czasów, kiedy zielonogórzanie 
wyznania ewangelickiego nie mieli w mieście swojej świątyni. Dlatego jeździli się modlić za granicę. Do… Czerwieńska!

- Czyżniewski, widzę, że 
ponieważ „Łącznik” tra-
fi a również do sąsiednich 
gmin, wymyśliłeś sobie 
pastora, który łączy nasze 
miasta – moja żona, stojąc 
przy zlewie, znacząco ob-
serwowała znajdującą się w 
nim brudną patelnię.

Co prawda, teściowa na 
święta ją umyła, ale w Nowy 
Rok weszliśmy z bruda-
sem… Ja już chyba nigdy się 
nie pozbędę uwag na temat 
jakości mojego zmywania…

- Kochanie, nie wymyśli-
łem sobie pastora Schirmera. 
To postać autentyczna. Jego 
epitafi um możemy zobaczyć 
w kościele Matki Bożej Czę-
stochowskiej – postanowi-
łem przejść do sedna sprawy.

Pora wytłumaczyć Czytel-
nikom, co łączy kościół pw. 
św. Wojciecha w Czerwień-
sku z kościołem Matki Bożej 
Częstochowskiej w Zielonej 
Górze? W przeszłości były 
to świątynie ewangelickie. 
A kościół św. Wojciecha stoi 
w miejscu, gdzie 200 lat 
temu zbudowano tzw. ko-
ściół graniczny.

Trudno sobie wyobrazić, 
ale dwa wieki temu tuż za 
miastem przebiegała grani-
ca dwóch państw. Zielona 
Góra wchodziła w skład ka-
tolickiego Śląska, pod pano-
waniem cesarza Austrii, zaś 
Czerwieńsk leżał w prote-
stanckiej Brandenburgii. To 
okres kontrreformacji i ogra-
niczeń w swobodzie wyzna-
wania wiary.

Zielonogórzanie, wówczas 
w większości ewangelicy, 
mieli do dyspozycji jedynie 
katolicki kościół pw. św. Ja-
dwigi. Nie mieli możliwości 
swobodnych praktyk religij-
nych. Takie to były czasy.

Miało się to zmienić po 
podpisaniu Konwencji Al-
transztadzkiej, 1 września 
1707 r. Protestanci zyska-
li wiele praw. Zniesiono 
np. nakaz uczestnictwa w 
mszach katolickich, chrzcze-
nia dzieci w tymże obrządku, 
posyłania ich do katolickich 
szkół. Cesarz Józef zezwo-
lił ponadto na odwiedzanie 
kościołów położonych poza 
granicami prowincji śląskiej.

Takie świątynie istniały 
już wcześniej. Nazywano je 
kościołami granicznymi. Na 
obrzeżach powiatu zielono-
górskiego było ich pięć, m.in. 
w Lesie Odrzańskim koło Ci-
gacic i w Czerwieńsku.

Już w 1654 r., na zachód 
od wsi Nowy Nietków, wy-
budowano niewielki kościół 
graniczny. 36 lat później, 24 
stycznia 1690 r., rodzina von 
Rothenburg założyła miasto 
Rothenburg an der Oder, 
czyli Czerwieńsk.

Kościółek cieszył się ol-
brzymim zainteresowaniem 
zielonogórskich protestan-
tów.

Przemysław Góralczyk, 
badacz historii Czerwień-
ska i autor kilku publikacji 
o mieście, sprawdził zapisy 
w księgach parafi alnych od 
1655 r. W latach 1672-1685 za-
warto tu 107 związków mał-
żeńskich, z czego aż 57 par 
pochodziło z Zielonej Góry. 
W 1686 ślub wzięło pięć par, 
wszystkie z Zielonej Góry. 
W 1687 r. na 11 par dziewięć 
pochodziło z Zielonej Góry. 
Rok później – pięć ślubów 
– sami zielonogórzanie. I w 
kolejnych latach: 1688 - na 13 
par dziewięć z Zielonej Góry; 
1690 r. - 18 ślubów, 12 par z 
Zielonej Góry; 1691 – na 25 
par aż 20 pochodziło z Zielo-
nej Góry. I tak przez kolejne 
lata do roku 1714 r.

W kościele, obok ślubów, 
kilkanaście razy w ciągu roku 
odbywały się chrzty. Od 1674 
do 1680 r. na 289 chrztów aż 
168 dotyczyło dzieci z Zie-
lonej Góry. A w latach 1681- 
89 r. na 265 chrztów, tylko 
pięcioro dzieci pochodziło z 
Czerwieńska. Reszta to zie-
lonogórzanie.

Po podpisaniu Konwencji 
Altransztadzkiej, w 1707 r. 
wybudowano nową świą-
tynię. Inicjatorem budowy 
był pastor Johannes Reiche. 
Miała konstrukcję szachul-
cową.

- Powstała pomiędzy wio-
ską i miastem. Dziś to cen-
trum miasta – tłumaczył mi 
P. Góralczyk. Budowniczy 
kościoła, pastor Johannes 
Reiche zmarł 5 października 
1717 r. I wtedy w naszej histo-
rii pojawia się pastor Joachim 
Schirmer. Zielonogórzanin 
urodzony 9 maja 1688 r.

Przez ćwierć wieku służył 
ewangelikom po obu stro-
nach granicy. Stał się bardzo 
popularną postacią. Kiedy 
wojska króla Fryderyka za-
jęły Śląsk, oczywistym było, 
że Schirmer wróci do ro-
dzinnego miasta. Pojawił się 
tutaj 28 maja 1742 r. i wraz 
z burmistrzem Krzyszto-
fem Kauff manem rozpoczął 
pracę przy budowie nowej 
ewangelickiej świątyni. W 
tym czasie nabożeństwa od-
prawiano w ratuszu.

Obydwaj panowie byli sku-
teczni. Świątynia była gotowa 
w grudniu 1748 r. To dzisiej-
szy kościół pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej. O zasługach 
pastora i burmistrza przypo-
minają epitafi a umieszczone 
na ścianach świątyni. Prze-
trwały do dzisiaj.

- A co się stało z kościołem 
granicznym, w Czerwieńsku? 
– moja żona lubi znać wszyst-
kie szczegóły. - Nie przetrwał?

Nie przetrwał. W miejscu, 
w którym stał, wybudowa-
no większą świątynię po-
święconą 13 grudnia 1877 r. 
To dzisiejszy kościół pw. św. 
Wojciecha.

Tomasz Czyżniewski

Czerwieńsk. Wybudowany w 1877 r. kościół św. Wojciecha
Ze zbiorów Przemysława Góralczyka

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej powstał w 1748 r.
Ze zbiorów Grzegorza Biszczanika
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Tak wyglądał kościół graniczny wybudowany w 1707 r.
rys. Robert Jurga

Blisko Zielonej Góry był też kościół graniczny położony koło 
Cigacic, w Lesie Odrzańskim

wojska króla Fryderyka za-
jęły Śląsk, oczywistym było, 
wojska króla Fryderyka za-
jęły Śląsk, oczywistym było, 
wojska króla Fryderyka za-

w grudniu 1748 r. To dzisiej-

w którym stał, wybudowa-

EPITAFIUM 
JANA  JOACHIMA  SCHIRMERA

Wykonane z piaskowca. Znajduje 
się w kościele Matki Bożej Często-
chowskiej, na wschodniej ścianie, 
po lewej stronie ołtarza. Płyta pro-
stokątna osadzona na posadzce, w 
której górnych rogach umieszczone 
są dwie siedzące fi gury: po lewej 
stronie chłopca trzymającego w 
prawej ręce krzyż, po prawej stronie 
dziewczynki, owiniętej częściowo 
w sukno. Wysokość: 230 cm; szero-
kość: 170 cm.

Przed ołtarzem spoczywa sługa 
Boży Jan Joachim Schirmer. Uro-
dził się on tutaj (w Zielonej Górze) 
9 maja 1688, powołany został do 
Wspólnoty Bożej w Czerwieńsku! w 
1717 (roku), ożenił się w 1718 z pan-
ną Marią Magdaleną Gumprecht 
z Lubania, spłodził z nią w zgod-
nym małżeństwie czterech synów i 
osiem córek a po jej śmierci w 1733 
połączył się on ponownie węzłem 
małżeńskim w 1737 z panną Kata-
rzyną Julianną Bemdt z Legnicy, 
z którą w zgodnym małżeństwie 
spłodził dwóch synów. W 1742 

(roku) został on powołany 
na pastora tutejszej gmi-
ny (ewangelickiej), skąd 17 
kwietnia 1753) po 4 dniowej 
obłożnej apopleksji, w wie-
ku 63 lat bez 3 tygodni, po 
36 latach wiernego pełnie-
nia urzędu, wstąpił poprzez 
spokojną śmierć do nieba. 
Jego pogrzeb odbył się 20 
kwietnia, natomiast uroczy-
stości pogrzebowe 24 tegoż 
miesiąca. 

Śpij najukochańszy skar-
bie! W twym dole grobo-
wym aż do tego dnia, w 
którym wielce uradowana 
dusza, zamiast próchnieją-
cej i całkowicie rozpadającej 
się budowli, będzie oglą-
dać blask nieba w pełnym 
świetle. Tymczasem, dopó-
ki mnie po wszystkich cier-
pieniach z czasem również 
nie złożą w zimnym grobie i 
nie będę się cieszyć z tobą w 
wielkiej chwale Bożej, pozo-
staje zachowana w mej piersi 
droga pamięć o Tobie. 

Tłumaczenie: Adam GórskiFot. Krzysztof Grabowski


