
4-5Ten teren znakomicie nadaje się do wypoczynku! Zobacz,  
jak ma być zagospodarowany las na os. Słowackiego.

Już trzy tysiące zielonogór-
skich noworodków i ich mam 
otrzymało od miasta powitalną 
paczkę. Tę z numerem 3 tysiące 
odebrała Justyna Wilk, mama 
malutkiego Gabriela. Gabryś 
spotkanie zniósł ze stoickim 
spokojem, ani nie spał, ani nie 
płakał.nr 45 (193) 9 grudnia 2016

ZAPŁAĆ TELEFONEM!
Tak, tak – to jest możliwe również w naszym mieście. Od 1 grudnia za ustawienie samochodu w płatnej strefie parko-
wania możemy zapłacić przy pomocy smartfonu.

Do tego trzeba się jednak 
przygotować. Zajmie to do-
słownie chwilę. Wszystko 
możemy załatwić bez wy-
chodzenia z domu. Musi-
my mieć tylko smartfona 
i …drukarkę. Na telefon 
ściągamy odpowiednią 
aplikację i się rejestrujemy. 
A do czego potrzebna jest 
drukarka? Na niej druku-
jemy pobraną z internetu 
winietkę, którą musimy 
umieścić w widocznym 
miejscu za szybą.

- Wtedy kontroler będzie 
wiedział, że korzystamy 
z moBILETU i sprawdzi w 
systemie, czy zapłaciliśmy 
za parkowanie – tłumaczy 
Arkadiusz Sobków, kierow-
nik strefy płatnego parko-
wania. – To bardzo wygodne 
rozwiązanie dla kierowców, 
którzy zapłacą za rzeczywi-
sty czas postoju. Włączamy 
system w momencie par-
kowania i określamy, że sa-
mochód zostawimy np. na 

dwie godziny. Wra-
camy po godzinie. 
Opuszczamy par-
king i wyłączamy 
aplikację. Dopiero 
wtedy naliczana jest 
opłata. Co do minuty 
postoju. Nic więcej.

a Jak to działa? Mo-
BILET działa na za-
sadzie elektronicznej 
portmonetki – przedpła-
ta (prepaid) trafi 
na indywidualny 
rachunek moBILET 
otrzymany pod-
czas rejestracji. Aby 
dokonać wpłaty na 
konto, użytkownik 
może skorzystać z 
tradycyjnego przele-
wu bankowego, karty 
kredytowej lub ekspre-
sowego zasilenia poprzez 
stronę internetową lub bez-
pośrednio z aplikacji mobil-
nej. Sami decydujemy, ile 
pieniędzy przeznaczymy 
na ten cel.

a Jak płacimy? Dzięki 
intuicyjnej obsłudze, za-
kup jest bardzo prosty. W 
celu opłacenia postoju w 
strefie, po zaparkowaniu 
należy uruchomić aplika-
cję, wybrać „Parkowanie”, 

następnie miasto, numer 
rejestracyjny, czas postoju 
i potwierdzamy zakup. Sys-
tem, po zatwierdzeniu wy-
branych parametrów, łączy 
się z serwerem za pomocą 
internetu. A my otrzymu-
jemy aktywny bilet, który 

jest potwierdzeniem 
prawidłowo wniesio-
nej opłaty.

a Skąd wziąć 
aplikację? System 
jest dostępny we 
wszystkich sieciach 
komórkowych, za-
równo dla nume-
rów z abonamen-
tem, jak i na kartę. 
Aby korzystać z 

moBILET, należy pobrać 
aplikację ze strony m.mo-
bilet.pl lub ze sklepu z apli-
kacjami w telefonie. Każda 
sieć ma taki sklep. Podczas 
pierwszego uruchomienia 
konieczne jest przeprowa-
dzenie krótkiej rejestracji, 
doładowanie konta dowol-

ną kwotą i już możemy ku-
pować bilety.

a Gdzie możemy par-
kować? W Zielonej Górze 
mamy do dyspozycji ok. 
1.600 miejsc w płatnej stre-
fie. Wszystkie są dostępne 
w moBILET. Z naszej te-
lefonicznej eportmonet-
ki możemy skorzystać w 
wielu polskich miastach. 
Wcześniej trzeba jednak 
sprawdzić, czy działa tam 
moBILET.

- To kolejny krok w za-
stosowaniu nowoczesnych 
rozwiązań, które ułatwia-
ją życie zielonogórzanom. 
Będzie ich więcej. Mobilne 
rozwiązania testujemy rów-
nież w MZK – komentuje 
Krzysztof Sikora, dyrektor 
Departamentu Przedsię-
biorczości i Gospodarki Ko-
munalnej.

Szczegóły na stronach in-
ternetowych: www.zgkim.
zgora.pl lub www.mobilet.
pl. (tc)

>> 3

Czuć już magię świąt! W poniedziałkowe popołudnie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, rozbłysły wszystkie świetlne ozdoby w centrum miasta. 
Mikołaj we własnej osobie, prezydent Janusz Kubicki i najmłodsi zielonogórzanie, wspólnymi siłami „odpalili” olbrzymią choinkę, która co roku zdobi rynek. 
Potem był czas na życzenia i słodkości! Fot. Krzysztof Grabowski

Świąteczne prezenty  
ze ZGraną Rodziną  >> 7

W ZIELONEJ GÓRZE

Rusza jarmark 
na deptaku
Podgrzewamy świąteczną atmos-
ferę, która zagościła już na dep-
taku. W czwartek rusza Jarmark 
Bożonarodzeniowy.

Za kilka dni otworzą się 
kramy ze świątecznymi spe-
cjałami i ozdobami. Jarmark 
Bożonarodzeniowy rusza 
w czwartek, 15 grudnia, i 
będzie działał do kolejnego 
czwartku, 22 grudnia. Jak 
zwykle, swoje dzieła zaofe-
rują artyści i rękodzielnicy, 
na jarmarku nie zabraknie 
więc stroików, haftowanych 
obrusów, ozdób choinko-
wych i pięknych aniołów. 
Dla smakoszy tradycji po-
jawią się także artykuły po-
trzebne do przygotowania i 
wzbogacenia potraw wigi-
lijnych. Zmarzluchy mogą 
liczyć na recepturę i degu-
stację grzańca. Na jarmark 
zaprasza Zielonogórski 
Ośrodek Kultury i Stowarzy-
szenie Moje Miasto.

Na miejskiej wigilii spo-
tkamy się w przyszłą nie-
dzielę, 18 grudnia. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Rodzice 
o reformie
Co dalej ze szkołami? – chcą się 
dowiedzieć rodzice, którzy  
organizują spotkanie n t. zmian  
w oświacie.

Organizatorem jest Forum 
Rodziców i Rad Rodziców. – 
Oczekujemy, że przybędą 
wszyscy zainteresowani 
zagadnieniami związany-
mi z tym tematem – mówi 
Edward Sobański, przewod-
niczący Forum i zaprasza 
rodziców.

Organizatorzy stawiają 
szereg pytań, na które chcie-
liby poznać odpowiedź. Oto 
niektóre z nich. Po co takie 
szalone tempo? Jak ucznio-
wie przyszłych VII i VIII klas 
zamierzają nadrobić jeden 
rok nauki mniej, skoro licea 
mają być elitarne i dostęp 
do nich będzie ograniczo-
ny? Kto będzie uczyć nasze 
dzieci, gdy rozpocznie się 
rotacja nauczycieli? Gdzie 
dziecko będzie chodziło do 
szkoły od 1 września 2017? 

Spotkanie odbędzie się w 
środę, 14 grudnia, w Gimna-
zjum nr 6, przy ul. Chopina, 
o 16.00. (tc)



łącznik zielonogórski    9 grudnia 2016 www.Lzg24.pl2

Łącznik Zielonogórski - bezpłatny informator samorządowy
ISSN 2299-761X

Redakcja: al. Niepodległości 13, 65-048 Zielona Góra
e-mail: redakcja@Lzg24.com.pl, tel. 68 415 22 44

Redaktor naczelny: Tomasz Czyżniewski
Redaktor prowadząca: Daria Śliwińska-Pawlak

Wydawca: Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
Nakład: 40 tys.

Z  Ż YC I A  M I A S TA  > > > 

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

Czasuś odmierza nam czas
- Od lat marzyłem, że ufunduję Bachusika i wreszcie go mam! Nad wejściem do mojej firmy 
- cieszy się Wiesław Pierzyna.

W zeszły piątek wraz z 
żona Jolantą odsłonił rzeź-
bę umieszczoną na budyn-
ku, przy ul. Jedności 4. Kie-
dyś w tym miejscu był sklep 
z kapeluszami, teraz jest ze-
garmistrz.

Złotymi literami skrzętnie 
odnotowano, że firma dzia-
ła od 1975 r.

- Przedtem działałem w 
pasażu DT Centrum. Od 
razy wiedziałem, gdy tylko 
przeprowadziłem się na ul. 
Jedności, że nad drzwiami 
jest miejsce na Bachusi-
ka. Najnowszego Bachusi-
ka zainspirował Rzepikus 
siedzący nad wejściem do 
pobliskiej piekarni Walde-
mara Rzepki, przy pl. Pocz-
towym. Panowie się znają.

- Rzepikus ma twarz se-
niora rodu Rzepków, Czasuś 
pana Wiesława – uśmiecha 
się Robert Tomak, autor obu 
rzeźb i oczywiście jeszcze 
kilku innych Bachusików.

Zakład W. Pierzyny to nie-
wielkie muzeum. Na ścia-
nach wisi wiele starych i 
pięknych zegarów. Niektóre 

mają po 200 i więcej lat. A 
zegarek kieszonkowy z 1650 
r. wciąż dobrze odmierza 
czas. Wszystkim im patro-
nuje nowy Bachusik, który 
aż błyszczy w słońcu. (tc)

Mikołajkowo było na ulicach i w szkołach. Tradycyjnie, uczniowie Zespołu Edukacyjnego nr 
7 obejrzeli przedstawienie przygotowane przez nauczycieli. Z zaprzęgu świętego Mikołaja 
uciekły renifery, a Elfy próbowały rozwiązać ten problem. Nad rozgardiaszem usiłował zapa-
nować Szefo... Fot. Archiwum ZE nr 7

Prezydent wziął na siebie rolę mikołajkowego przewodnika po ratuszu. W czwartek ugościł 
m.in. drugoklasistów z SP 18. Podczas „posiedzenia” w sali sesyjnej, uczniowie mieli mnóstwo 
pytań. Także i takie: - Czy prezydent umie gotować? - Tak, jajecznicę i hot-dogi – śmiał się Ja-
nusz Kubicki. Fot. Ewa Duma

Jolanta i Wiesław Pierzynowie odsłaniają ufundowanego 
przez siebie Bachusika Zdjęcia Tomasz Czyżniewski

W ZIELONEJ GÓRZE

Zbiórka elektrośmieci
W sobotę, 10 grudnia, mobilny 

punkt zbierania elektrośmieci bę-
dzie czynny w godz. 9.00-14.00, na 
parkingu przed Auchan. Można za 
darmo pozbyć się urządzeń elektro-
technicznych  elektrycznych, a pod 
nr tel. 22 22 33 300 umówić się na 
bezpłatny odbiór dużych urządzeń 
z domu (np. pralki, lodówki). 

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Przejedź się drezyną
Klub Miłośników Kolei Szprotaw-

skiej, przy okazji zbierania głosów do 
budżetu obywatelskiego, zaprasza 
w sobotę, 10 grudnia, w godz. 
10.00-14.00 na zabawy na drezynie 
turystycznej i prezentacje w ramach 
akcji „Pogodne niedziele”. Miejsce: 
skansen w Parku Kolei Szprotawskiej, 
ul. Morwowa. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Piosenki z Kresów
Klub Miłośników Anny German 

zaprasza w sobotę, 11 grudnia, o 
16.00, do Hydro(za)gadki na kon-
cert „Hity Kresowe” w wykonaniu 
Chóru Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich Pohulanka. Zespół w 
ub. roku obchodził 20. urodziny, 
jest laureatem wielu nagród i wy-
różnień. (dsp)

W REGIONIE

Spacer z kijkami
Zielonogórskie Centrum Space-

rów Nordyckich zaprasza na spacer 
pn. „Szlakiem pomników przyrody”, 
w niedzielę, 11 grudnia. Zbiórka o 
10.00, przy drodze nr 279 ze Świd-
nicy do Buchałowa, blisko obiektów 
sportowych (naprzeciw zbiornika 
retencyjnego). Udział bezpłatny. 

 (el)

Czasuś siedzi sobie na beczce, w 
którą wmontowany jest mechanizm 
zegara. Przypomina o upływie czasu 
i opierającej się starości winiarskiej 
tradycji miasta. Jest 37. Bachusikiem 
i 40. rzeźbą z nimi związaną. Jed-
nym z nielicznych mających twarz 
fundatora lub członka jego rodziny. 
Tak przybyła nam kolejna maskotka 
Zielonej Góry.

W ZIELONEJ GÓRZE

Elektrociepłownia 
funduje ciepło
- Nasza doroczna darowizna dla 
najuboższych rodzin to nie jał-
mużna, tylko odruch serca i mo-
ralny obowiązek. To nie tylko nasi 
klienci, to również nasi współ-
mieszkańcy – stwierdził Marian 
Babiuch, prezes Elektrociepłowni 
„Zielona Góra” S.A.

Elektrociepłownia „Zielo-
na Góra” od dziewięciu już 
lat przekazuje Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej imponującą kwo-
tę. W tym roku, podczas 
czwartkowej uroczystości, 
w ratuszu, prezes M. Ba-
biuch podpisał z prezyden-

tem Januszem Kubickim 
porozumienie, na podsta-
wie którego aż 70 tys. zł 
trafi do najuboższych zielo-
nogórskich rodzin. Posłużą 
do opłacenia rachunków 
za tzw. ciepło sieciowe do-
starczane przez Elektrocie-
płownię. Łączna wartość 
świątecznej akcji pomocy 
to 650 tys. zł. Skorzystało z 
niej ok. 1.800 rodzin, śred-
nio 200 rocznie.

- Nasza doroczna daro-
wizna to nie jałmużna, tyl-
ko odruch serca i moralny 
obowiązek. To nie tylko 
nasi klienci, to również nasi 
współmieszkańcy - podkre-
ślił M. Babiuch.

W czwartkowej uroczy-
stości uczestniczyła także 
nowa dyrektor generalna 
Elektrociepłowni, Monika 
Łabuz-Suwała.

- Mieszkam tu od lipca br. 
I choć czasami tęsknię za 
Krakowem, skąd pochodzę, 
to jednak z każdym dniem 
coraz bardziej odkrywam, 
jak pięknym i przyjaznym 
miastem jest Zielona Góra. 
To znakomite miejsce do 
życia. W środę byłam na 
meczu koszykówki. Oczy-
wiście, kibicowałam na-
szym – zdradziła nam pani 
dyrektor.

Darowizna ECZG jeszcze 
w tym miesiącu najpierw 
trafi na bankowe konto mia-
sta, potem na konto MOPS.

- Przed chwilą założy-
łem czapkę Mikołaja, bo 
to prawdziwie świąteczna 
chwila. Kolejna duża grupa 
zielonogórzan, dzięki ini-
cjatywie prezesa Babiucha, 
otrzyma ważną dla nich 
finansową pomoc. I to tuż 

przed świętami. Z całego 
serca dziękuję - prezydent 
Kubicki nawet nie usiłował 
ukryć wzruszenia.

Pracownicy socjalni 
MOPS, na podstawie środo-
wiskowych wywiadów oraz 
wniosków samych zaintere-
sowanych, przygotują teraz 
listę rodzin najbardziej po-
trzebujących wsparcia.

- Największa suma wspar-
cia to 2 tys. zł, najniższa nie 
przekroczy 100 zł – tłuma-
czył nam Mieczysław Jeru-
lank, dyrektor MOPS.

Jakie warunki trzeba speł-
nić, by móc skorzystać ze 
świątecznej pomocy ECZG? 
Przede wszystkim trzeba 
korzystać z ciepła siecio-
wego dostarczanego przez 
Elektrociepłownię. Ponadto 
trzeba być podopiecznym 
MOPS. (pm)
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Witamy maleńkich zielonogórzan!
Przybywa najmłodszych mieszkańców. Już trzy tysiące zielonogórskich noworodków i ich mam otrzymało od miasta powitalną paczkę.  
Tę z numerem 3 tysiące odebrała Justyna Wilk, mama malutkiego Gabriela.

Na panią Justynę i jej 
małego synka czekał duży 
karton z kokardą. To jed-
na z tysięcy paczek powi-
talnych wręczanych od 1 
stycznia 2014 r. wszystkim 
„świeżo upieczonym” ma-
mom-zielonogórzankom. 
Wewnątrz miesięczna wy-
prawka dla bobasa. W jej 
skład wchodzą pieluszki, 
chusteczki nawilżające, ko-
cyk z logo programu ZGra-
nej Rodziny, śliniaczek, 
myjka. Tym razem było 
jeszcze coś ekstra: biała ko-
szula – niemowlęce body z 
czarną muchą przy kołnie-
rzyku.

- Jak się jest jednym z 
bohaterów uroczystości 
zorganizowanej w cztero-
gwiazdkowym hotelu, to 
trzeba się elegancko ubrać 
– żartowała wiceprezydent 
Wioleta Haręźlak, która 
mamie i chłopcu życzyła 
wszystkiego najlepszego w 
hotelu Ruben.

Gabryś spotkanie zniósł 
ze stoickim spokojem, ani 
nie spał, ani nie płakał.

- Skończył już trzy mie-
siące – mówiła szczęśliwa 
mama. – Chyba będzie mu-
zykiem jak jego tata, bo już 
wykazuje dużą wrażliwość 
na otaczające go dźwięki.

Uroczystości towarzy-
szyło wręczenie certyfika-
tów kolejnym partnerom 
miejskich programów raba-
towych. ZGrana Rodzina i 
ZGrani Zielonogórzanie 50 
+ mają ich już ponad 340. 
Bogata oferta sprawia, że 
większość zielonogórzan 
chce posiadać kartę jednego 
z tych programów. Łącznie 
wydano ich już prawie 60 
tysięcy.

- Jestem dumna z tego, 
że mieszkam w mieście, w 
którym jest tylu ludzi i tyle 
firm patrzących sercem. 
Dziękuję – powiedziała pani 
prezydent. (el)

Na panią Justynę i małego Gabrysia czekał duży karton z kokardą. W środku miesięczna wy-
prawka dla dziecka.  Fot. Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Głosujemy 
do 16 grudnia
Czasu zostało już niewiele! Na co 
przeznaczyć pieniądze z budżetu 
obywatelskiego? Przebudować 
skrzyżowanie czy zamalować 
bazgroły na ścianach? Wybór 
należy do mieszkańców.

Ty decydujesz, co ma 
powstać w Zielonej Górze. 
Potrzeb i marzeń jest wie-
le. Tworzą listę 164 zadań, 
na które można głosować. 
Tylko do 16 grudnia! Przy-
pominamy zasady. Głoso-
wać mogą tylko mieszkańcy 
Zielonej Góry, którzy ukoń-
czyli 13 lat - osoby zameldo-
wane na stałe lub czasowo 
w Zielonej Górze. Głoso-
wać można za pomocą an-
kiety internetowej (www.

zielona-gora.pl, zakładka 
Budżet Obywatelski 2017) 
lub za pomocą papierowej 
karty do głosowania. Kar-
tę można wydrukować ze 
strony internetowej urzędu 
lub pobrać w punktach do 
głosowania: Biuro Obsługi 
Interesantów, parter urzędu 
miasta, ul. Podgórna 22 oraz 
Biuro Analiz i Rozwoju, al. 
Niepodległości 13.

Głos oddaje się poprzez 
zaznaczenie X przy wybra-
nym zadaniu: jednym na 
liście zadań dużych i mak-
symalnie pięciu na liście 
zadań małych. Głosować 
można tylko raz. Głosy 
osób, które zagłosują po-
wtórnie, będą odrzucane. 
Karty zbiorcze nie są akcep-
towane. Wypełnioną kartę 
należy wrzucić do urny w 
jednym z punktów do gło-
sowania.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Świątecznie 
w Palmiarni
W tę sobotę, 10 grudnia, ZGrana 
Rodzina i partnerzy programu 
zapraszają na świąteczne warsz-
taty do Palmiarni. Upieczemy 
pierniczki, zrobimy przytulanki-
-bałwanki, pogramy w gry...

- Zapraszamy wszystkie 
ZGrane Rodziny i ZGra-
nych Zielonogórzan 50+ 
wraz z wnukami na warsz-
taty, gdzie będziecie mogli 
puścić wodze wyobraźni, 
wykazać się kreatywno-
ścią i świetnie spędzić czas 
- zachęcają organizatorzy 
świątecznych warsztatów, 
które odbędą się w tę so-
botę, w godz. 11.00-13.00, 
w Palmiarni. Na przygoto-
wanych stoiskach będzie 

można zrobić z Panzet Bis 
ozdoby na choinkę, z Gacu-
siem drobiazgi z ciastoliny, 
z Helen Doron przytulan-
ki-bałwanki i origami, ze 
Żłobkiem Montessori Bose 
Stópki ozdoby z masy sol-
nej i bałwanki z serwetek, 
ze ZGRaną Rodziną kartki 
świąteczne. Na warszta-
tach kulinarnych Ence Ręce 
udekorujemy piernikowe-
go „Ciastka” oraz pierniki 
3D, zrobimy sobie fotogra-
fie z rekwizytami. Biały 
Tulipan pomoże ozdobić 
świąteczne pierniki. Za 
sprawą Centrum Gier Plan-
szowych Zielone Wzgórza 
poznamy nowości wśród 
gier planszowych dla dzie-
ci i młodzieży. Wstęp wol-
ny dla posiadaczy karty 
ZGrana Rodzina i ZGrani 
Zielonogórzanie 50+ wraz z 
wnukami.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Radni fundują 
stypendia
25 studentów Uniwersytetu 
Zielonogórskiego otrzymało 
stypendia ufundowane przez 
radnych z klubu Zielona  
Razem.

Za dobrą naukę, osią-
gnięcia naukowe i arty-
styczne oraz działalność 
społeczną można dostać 
od radnych stypendium. 
W tym roku radni przyzna-
li je studiującym zielono-
górzanom po raz trzeci, z 
kwoty, którą otrzymują do 
dyspozycji w ramach tzw. 
puli prezydenckiej. Na 
stypendia przeznaczyli 75 
tys. zł, a każdy ze stypen-
dystów otrzymał jednora-
zowo 3 tys. zł. - Stypendia 

mają być zachętą dla stu-
dentów, by po zakończe-
niu studiów nie wyjeżdżali 
z Zielonej Góry - tłumaczą 
darczyńcy. Radni wskaza-
li też konkretne kierunki, 
których studenci mogli 
starać się o stypendia: ar-
chitektura, architektura i 
urbanistyka, malarstwo, 
budownictwo, edukacja 
artystyczna w zakresie 
sztuki muzycznej, ekono-
mia, fizyka techniczna, 
informatyka, pielęgniar-
stwo.

Uroczystość wręczenia 
stypendiów odbyła się w 
poniedziałek, 5 grudnia, w 
Sali Senatu UZ.

Radni przyznali także 25 
tys. zł na działalność kół 
naukowych studentów i 
doktorantów zarejestrowa-
nych na UZ. Dofinansowa-
nie otrzymało 14 kół.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Kiermasz u studentów
W sobotę, 10 grudnia, w godz. 

11.00-17.00, w Instytucie Sztuk 
Wizualnych Wydziału Artystycznego 
Uniwersytetu Zielonogórskiego przy 
ul. Wiśniowej 10, odbędzie się kier-
masz świąteczny. Studenci i absol-
wenci instytutu będą sprzedawać 
na nim swoje prace: obrazy, grafiki, 
plakaty, ilustracje, rysunki. Do ku-
pienia będą też płyty absolwentów 
Instytutu Muzyki (m.in. saksofonisty 
Jana Adamczewskiego). Będzie też 
niespodzianka -o 15.00 zagra Morte 
Plays - jazzowy kwartet Marcina 
Łukasiewicza, który wykonuje autor-
skie kompozycje lidera. Zespół ma 
w swoim dorobku album o nazwie 
„Anomalia”, wydany we wrześniu br. 
Więcej: https://www.facebook.com/
events/774946222660375/ (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Śladem kolei do Szprotawy
Klub Miłośników Kolei Szprotaw-

skiej zaprasza na ostatni w tym roku 
rajd z cyklu „Z pociągu już nie zoba-
czysz”. Tradycyjnie będzie to szlak 
kolei zielonogórsko – szprotawskiej 
– Konkretnie końcówka linii kolejo-
wej - Szprotawa. Będziemy gościem 
Towarzystwa Bory Dolnośląskie i 
regionalisty Macieja Boryny – zdra-
dzają organizatorzy. Na trasie rajdu: 
muzeum lokalne, bunkier atomowy, 
wiadukt kolejowy, dawny dworzec. 
Zbiórka przed wyprawą o 9.00, przy 
doboszu, pl. Powstańców Wielko-
polskich. Udział w rajdzie bezpłatny, 
jedziemy własnymi samochodami. Po-
wrót ok. 15.00. Po powrocie odbędzie 
się tradycyjne spotkanie noworoczne 
w „Wareckiej”, zaprasza Klub. Informa-
cje pod nr tel. 607 625 979. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zawadzka czyta Jasnorzewską
Wojewódzka i Miejska Biblioteka 

Publiczna im. C. Norwida zaprasza na 
kolejną edycję Krakowskiego Salonu 
Poezji w Zielonej Górze. Poezję 
Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej 
czytać będzie Magdalena Zawadzka, 
wybitna aktorka teatralna i filmowa, 
niezapomniana Basia z ekranizacji 
„Pana Wołodyjowskiego” Henryka 
Sienkiewicza. Wydarzenie kończy 
Festiwal Literacki im. Anny Tokar-
skiej. 6 Proza Poezji.

Z M. Zawadzką spotkamy się w 
niedzielę, 11 grudnia, o 12.00, w Sali 
Dębowej biblioteki (al. Wojska Pol-
skiego 9). Obowiązują bezpłatne wej-
ściówki, dostępne już od minionego 
czwartku w informacji katalogowej 
(parter, od 10.00 do 19.00).

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Czytamy w autobusie
MZK i Zespół Edukacyjny nr 3 

zapraszają do udziału w kampanii spo-
łecznej „Podróże z książką”. – Chcemy 
wywołać wśród pasażerów modę na 
czytanie książek w codziennej drodze 
do pracy czy szkoły – tłumaczą orga-
nizatorzy. Kampania rozpoczęła się 
w poniedziałek, 5 grudnia i potrwa do 
niedzieli, 11 grudnia. Będzie cyklicznie 
powtarzana do czerwca 2017 r. Na 
początek akcji, w autobusach linii nr 
27, na siedzeniach znajdziemy spe-
cjalnie ostemplowane książki. Będzie 
można je poczytać w drodze lub 
zabrać do domu, a po przeczytaniu 
zostawić w dowolnym autobusie MZK 
lub w punktach sprzedaży biletów (ul. 
Bema i Kupiecka). Kampanię można 
wesprzeć, dokładając w autobusach 
własne książki. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

W południe zawyją syreny
Będzie głośno. W czwartek, 

15 grudnia, w godz. 12.00-12.30 
odbędzie się próba nowych, elektro-
nicznych syren alarmowych obrony 
cywilnej. W samo południe nadany 
zostanie sygnał ogłoszenia alarmu – 
to modulowany dźwięk w okresie 3 
minut. Pół godziny później nadany 
zostanie sygnał odwołania alarmu – 
dźwięk ciągły, trwający 3 minuty. – To 
sygnały treningowo-szkoleniowe, 
które mają sprawdzić stan techniczny 
systemu ostrzegania oraz zapoznać 
mieszkańców z sygnałami – tłumaczą 
służby wojewody lubuskiego. – Po 
usłyszeniu takiego alarmu, miesz-
kańcy powinni włączyć radio lub 
telewizję na lokalne pasma, gdzie 
będą podawane zasady zachowania 
się i bieżące komunikaty. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Jazz i obraz
W czwartek, 15 grudnia, o 19.00, 

Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza na 
kolejną odsłonę cyklu Jazzujące Mu-
zeum. Tym razem, przed zielonogór-
ską publicznością wystąpi Wojciech 
Niedziela & Piotr Schmidt Duo. – We 
wspólnym projekcie łączą swe siły: 
uznany, niekwestionowany mistrz 
pianistyki jazzowej oraz znakomity 
trębacz młodego pokolenia – mówią 
organizatorzy. W programie wieczoru 
również prezentacja obrazu Jana 
Dobkowskiego „Spacer po własnym 
ogrodzie”, 1970, olej z kolekcji MZL. 
Bilety kosztują 25 zł, do kupienia w 
kasie muzeum, młodzież szkolna 
i studenci płacą 10 zł. Rezerwacja 
tel. 68 327 23 45, 509 053 444. Ilość 
miejsc ograniczona

(dsp)



łącznik zielonogórski    9 grudnia 2016 www.Lzg24.pl4

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

Las na os. Słowackiego zo stanie zagospodarowany
Ta enklawa zieleni to je-

den z tych terenów, które 
znakomicie nadają się do 
wypoczynku. Takich miejsc 
szczególnie brakuje przy są-
siednich, szczelnie zabudo-
wanych ulicach os. Słowac-
kiego. Teraz są pieniądze na 
ich zagospodarowanie.

- W projekcie budżetu 
na przyszły rok, w inwe-
stycjach, przewidziana jest 
również odnowa parków. 
Chodzi o takie tereny jak 
park przy ul. Sowińskiego, 
Partyzantów czy w Kieł-
pinie – prezydent Janusz 
Kubicki pokazywał plany 
podczas prezentacji przy-
szłorocznego budżetu.

Prace te są możliwe dzię-
ki unijnym pieniądzom z 
programu Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. 
W ciągu kilku lat, na terenie 
całego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Zielonej 
Góry, do wydania jest ok. 
3,5 mln euro.

Parkowy program ma na 
celu „udostępnienie zaso-
bów przyrodniczych i tere-
nów rekreacyjnych”. Tak 
będzie w przypadku lasu 
przy ul. Salomei i Nowej.

- Las składa się z dwóch 
części przeciętych ulicą Le-
chitów. Teraz chcemy go 
uporządkować i udostępnić 
mieszkańcom – pokazuje na 
planie Izabela Bernaczek-
-Borek, która w magistracie 
odpowiada za ten projekt.

- Przecież tam cały czas 
chodzą ludzie – stwierdzam.

- To wykorzystaliśmy. 
Tam, gdzie ludzie cho-

dzą, powstaną utwardzo-
ne ścieżki z nawierzchnią 
mineralną. Tylko wąskie 
krawężniki będą z betonu 
– opowiada architekt kra-
jobrazu Aneta Wawrowicz, 
która wraz z Natalią Plon-
kowską przygotowała pro-
gram funkcjonalno-użytko-
wy będący podstawą do dal-
szych prac przy projektowa-
niu i wykonaniu inwestycji.

Jedziemy na miejsce. Je-
sienią to miejsce nie wy-
gląda najlepiej. Stajemy na 
skrzyżowaniu ul. Nowej i 
Lechitów. Las odcina osie-
dle od ruchliwej ulicy. Tuż 
obok, przy ul. Nowej, bu-
dowane są kolejne domy 
wielorodzinne. Obok prze-
biega rowerostrada Zielona 
Strzała. Przy skrzyżowaniu, 
na skraju lasu stoją dwie 
opuszczone budowle. Jedna 
z nich to nieczynna trafosta-
cja.

- Tu zmiany będzie wi-
dać najbardziej – tłumaczy 
I. Bernaczek-Borek. – Te 
budynki zostaną zburzo-
ne. Zamiast nich będziemy 
mieli wejście do lasu. Bę-
dzie tutaj drewniany stojak 
dla rowerów oraz altana, za 
nimi symboliczna brama 
wejściowa do lasu. Symbo-
liczna, bo niezamykana.

- Nazwaliśmy to miejsce: 
Przystanek Zielona Strzała 
– tłumaczy A. Wawrowicz. 
– Rowerzyści jadący z cen-
trum Zieloną Strzałą mogą z 
niej zjechać, zatrzymać się, 
odpocząć i pójść zobaczyć 
wytyczoną ścieżkę eduka-
cyjną. Trafią do eko-parku. 

To jest założenie natura-
listyczne, gdzie zrobimy 
niewiele zmian, głównie 
porządkowych, np. usunie-
my samosiejki czy topole, 
których konary się łamią i 
zagrażają ludziom. Las za-
chowa swój charakter, drze-
wa i rośliny będą typowe 
dla otaczającej Zieloną Górę 
przyrody.

I to przyrodę mają po-
znawać mali zielonogórza-
nie, którzy z rodzicami lub 
szkolną klasą przyjdą tutaj 
na spacer. Zaprojektowana 
ścieżka edukacyjna pełna 
będzie ruchomych elemen-
tów. Mały obywatel, obra-
cając kostki z rysunkami 
zwierząt, będzie musiał 
dobrać odpowiednie ukła-
danki. Na miejscu znajdą 
się ławki i polana rekre-
acyjna. Część druga parku 
będzie oświetlona. Na jej 
skraju powstanie niewielki 
wybrukowany parking na 
10 miejsc. – To tylko prace 
porządkowe, w tej chwili w 
tym miejscu istnieje dziki 
parking – dodaje I. Berna-
czek-Borek. 

UWAGA! PFU to doku-
ment określający czego 
oczekuje miasto od wyko-
nawcy. Ostateczny kształt 
inwestycji nada projektant 
i firma wykonawcza - wyło-
nieni w przetargu. W „Łącz-
niku” pokazujemy jedynie 
przykładowe, możliwe roz-
wiązania. Obecnie ta kon-
cepcja jest oceniana przez 
urząd marszałkowski.

Tomasz Czyżniewski

Przez las, przy ul. Nowej i Lechitów, mieszkańcy chodzą na skróty. Tak skutecznie, że wydeptali regularne ścieżki. Teraz miasto je utwardzi 
i teren udostępni większej liczbie ludzi. Będą ławki, wieża widokowa, stojaki na rowery i plansze edukacyjne.

W tym miejscu powstanie Przystanek Zielona Strzała, za którym będzie brama prowadząca 
do lasu Fot. Tomasz Czyżniewski

ul. Now
a

ul. Nowa
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Las na os. Słowackiego zo stanie zagospodarowany
WIEŻA WIDOKOWA
Będzie zlokalizowana w 
drugiej części parku, przy 
głównej alei. Wieża widokowa 
ma umożliwić obserwację 
ptaków i wiewiórek w koro-
nach drzew. Wykonana w 
całości z elementów drew-
nianych będzie miała ok. 12 
m wysokości. Ściany wieży 
ażurowe. Składać się będzie z 
czterech podestów obserwa-
cyjnych. Urządzenie przezna-
czone jest dla dzieci powyżej 
sześciu lat. Nie będzie na niej 
elementów zabawowych – 
ślizgów tunelowych i ścianki 
wspinaczkowej, jednak wieża 
będzie tak zaprojektowana, 
by w przyszłości móc dołożyć 
również i te elementy. Teren 
pod wieżą powinien być 
utwardzony, wykonany z tej 
samej nawierzchni co alejki.

LEŚNE REKORDY
/ SKOCZNIA
Wydzielony pas o parame-
trach ok. 5 x 2 m wysypany 
piaskiem i obłożony wałkami. 
Konstrukcja daje szansę 
sprawdzenia się i zmierzenia 
z prawdziwymi rekordzistami 
występującymi w świecie 
zwierząt. Po lewej stronie 
umieszczona jest duża linijka 
dł. 5m, na której pokazane 
są przykłady zwierzęcych 
skoków w ilustrowanej wersji 
grafi cznej, np. żaby trawnej, 
kuny leśnej, wiewiórki, lisa, 
rysia czy też sarny. Dodatko-
wo będzie tutaj tablica kre-
dowa służąca do zapisywania 
wyniku odległości skoku.

GRZYBOBRANIE
Mali zielonogórzanie będą się 
mogli tutaj nauczyć wyglądu 
grzybów. W parku staną rzeźby 
grzybów wykonane z litego 
drewna o wysokości 40-50 cm. 
Średnica kapelusza w zależno-
ści od gatunku: 35-50 cm.
Zestaw grzybów to: borowik 
brunatny, borowik szlachetny, 
czubajka kania, pieprznik 
jadalny (kurka), muchomor 
czerwony, smardz jadalny. 
Obok każdego grzyba stanie 
tabliczka gatunkowa formatu 
minimum A3.

ul. Salom
ei

ul. Lechitów

ul. Karłow
icza

ul. O
rkana

OPRACOWAŁY
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Z komputerem są już za pan brat
Zakończył się cykl zajęć, na które zaproszono starszych mieszkańców Nietkowa. Czy uczestnicy przełamali bariery, które przeszkadzały im w 
używaniu komputera i internetu na co dzień? Taki był cel szkoleń. Zainteresowanie nimi przeszło najśmielsze oczekiwania.

W bezpłatnych zajęciach, 
zainspirowanych i przygoto-
wanych przez Stowarzysze-
nie Mieszkańców Nietkowa, 
mogło wziąć udział 50 osób. 
Projekt fi nansowo wsparła 
gmina Czerwieńsk, a spra-
gnionych wirtualnej wie-
dzy seniorów z otwartymi 
ramionami przyjął wiejski 
dom kultury w Nietkowie. Z 
zajęć mieli skorzystać przede 
wszystkim emeryci i osoby z 
tzw. grupy 50 +. Ale specjal-
ne zajęcia adresowano rów-
nież do niewielkiej grupy 
uczniów szkoły podstawo-
wej zainteresowanych po-
głębieniem wiedzy na temat 
bezpieczeństwa w sieci.

- To dwie różne grupy. 
Jedna za czasów swojej 
młodości nie znała kom-
puterów, więc albo się ich 
obawia, albo chętnie, ale z 
trudem pokonuje mentalne 
bariery, druga umiejętności 
informatyczne „wyssała z 
mlekiem matki” i wiedzę 
chłonie jak gąbka - mówi 
Krzysztof Smorąg, prezes 
stowarzyszenia, który oso-

biście prowadził szkolenia 
dla mieszkańców swojej 
wioski. - Nie sądziłem, że 
cykl wzbudzi aż tak duże 
zainteresowanie. Jedni 
uczestniczyli w zajęciach 
następnej grupy i odwrot-
nie... jakoś niezręcznie by-
łoby ich wypraszać, więc 
zostawali „po godzinach”.

Czego uczyli się star-
si mieszkańcy Nietkowa? 
Praktycznych rzeczy. Przede 
wszystkim poznali przeglą-
darkę internetową, lokalne 
strony internetowe, Biule-
tyn Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy i Miasta w 
Czerwieńsku, zasady wy-
miany informacji na porta-
lach społecznościowych i 
prowadzenia bankowości 
elektronicznej, sposoby do-
konywania zakupów w sieci 
i obróbki zdjęć cyfrowych 
przy pomocy podstawowego 
oprogramowania. Kto chciał, 
założył sobie pocztę elek-
troniczną, przesłał e-maile 
z drukami urzędowymi oraz 
z załącznikami grafi cznymi 
albo założył sobie profi l na 

Facebook’u. Sporo było też o 
zagrożeniach w sieci.

- Jednak bezpieczeństwo 
w sieci to był główny temat 
zajęć, które prowadziłem z 
dziećmi – mówi K. Smorąg.

Najmłodsi użytkownicy 
komputerów często bagate-
lizują przestrogi dotyczące 
zagrożeń w sieci, słucha-
jąc ich na „pół gwizdka”. 

Smorąg chyba znalazł na to 
sposób. Pod jego nadzorem 
dzieciaki próbowały „po-
kombinować ze zdjęciem” - 
dajmy na to umieszczonym 
na Facebooku - by ośmie-
szyć właściciela wizerunku. 
W ten sposób uczniowie 
przekonali się, jak łatwo 
można zrobić im krzywdę, 
wykorzystując upowszech-

niane przez nich w interne-
cie informacje.

Projekt pod nazwą „Wy-
korzystanie komputerów i 
internetu w życiu codzien-
nym” w Nietkowie realizo-
wano do końca listopada. 
Wiele wskazuje na to, że 
mieszkańcom i członkom 
stowarzyszenia zaostrzył 
apetyt na więcej. Tym bar-

dziej, że – jak to w projek-
tach bywa – realizatorzy 
otrzymali cyfrowy aparat fo-
tografi czny, sztalugi, tusze i 
papier do drukarki przeka-
zane tutejszemu domowi 
kultury. Teraz dzięki nim 
powstała wystawa zdjęć 
ze szkolenia, którą w WDK 
Nietków będzie można oglą-
dać jeszcze kilka tygodni.

Stowarzyszenie Miłośni-
ków Nietkowa istnieje od 
dwóch lat. Gromadzi pierw-
sze doświadczenia, choćby 
w pisaniu projektów. Dzięki 
wcześniejszemu udziałowi 
w „Trampolinie”, pomocy 
sponsorów, własnej pracy, 
członkowie SMN wymalo-
wali wiejską salę i wyposażyli 
ją w meble oraz komputery 
(których – o czym marzą – oby 
było w przyszłości więcej).

- Mamy wiele planów, ale 
to tajemnica – mówi prezes. 
– Gmina dba, by było nam 
tu ciepło, starając się o środ-
ki na termomodernizację 
ośrodka w Nietkowie, a my 
zadbamy o jego „życie we-
wnętrzne”. (el)

W SULECHOWIE

Super są nasi
wolontariusze
Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza, z przedstawicie-
lami organizacji pozarządowych 
i wolontariuszami spotkał się 
burmistrz.

Zaangażowanym organi-
zacjom i osobom burmistrz 
nadał tytuły „Lider Trzecie-
go Sektora”. Przyznane zo-
stały w trzech kategoriach. 
Tytuł „Stowarzyszenie na 
Medal” otrzymało stowa-
rzyszenie Aktywny Kalsk. 
Tytuł „Działacz Roku” przy-
znano Elżbiecie Trawce, 
skarbnikowi sulechowskich 
Amazonek. Superwolonta-
riuszami 2016 zostały dwie 

osoby. Wojciech Petrus - 
uczeń Zespołu Szkół w Sule-
chowie, wolontariusz Koła 
Misyjnego oraz Szkolnego 
Klubu Wolontariatu, który 
angażuje się w wiele akcji 
charytatywnych, np.: Pola 
Nadziei, Szlachetna Pacz-
ka, Opowieść Wielkanocna, 
Bandaż do Afryki, Kup pan 
szczotkę, Puszka dla Ma-
luszka, Podaj Mydło. Drugim 
Superwolontariuszem zo-
stała Wiktoria Szymańczuk 
- uczennica podstawówki 
w Cigacicach działająca na 
rzecz szkoły oraz społeczno-
ści Cigacic i Górzykowa, po-
maga m.in. w zbiórkach dla 
zwierząt z zielonogórskiego 
schroniska, uczestniczy w 
akcji „Przyjdź do mnie świę-
ty Mikołaju”, inicjuje zbiór-
ki WOŚP na terenie zakładu 
Rockwool. (el)

W ZABORZE

Zawsze można
na nich liczyć
Wójt wyróżnił ośmioro młodych 
wolontariuszy, którzy od dwóch 
lat aktywnie działają pod egidą 
Stowarzyszenia Miłośników 
Czarnej.

Mają zaledwie po 11-17 lat 
i już połknęli bakcyla. Ga-
briela Ośka, Weronika Ka-
pusta, Adrianna Dziewiarz, 
Kamil Wójcikowski, Szymon 
Zakrzewski, Wiktoria Bied-
niak, Aleksandra Mizerak i 
Jakub Dziewiarz – aktywnie 
włączają się w życie gminy 
i pomagają potrzebującym. 
M.in. mieszkańcom Czar-
nej - starszym, samotnym i 
niepełnosprawnym - w go-

spodarstwach domowych. 
Oferują też pomoc kole-
żeńską w odrabianiu lekcji, 
dbają o kronikę stowarzy-
szenia, zbierają makulaturę 
zamienianą na złotówki, 
które wspierają organiza-
cję wycieczek dla dzieci, 
udzielają się na kiermaszach 
rękodzielniczych, poma-
gają w organizacji loterii 
fantowych. Zawsze można 
liczyć na ich pomoc podczas 
ogólnopolskiej akcji WOŚP. 
Opiekę nad wolontariusza-
mi z Zaboru sprawuje Ju-
styna Zakrzewska-Woźniak, 
radna gminy Zabór i szefowa 
stowarzyszenia z Czarnej.

Uroczyste wręczenie dy-
plomów i listów gratula-
cyjnych rodzicom wolonta-
riuszy zaplanowano na 28 
grudnia, podczas sesji rady 
gminy. (el)

W SULECHOWIE

Jasełka w dawnym zborze
Sulechowski Dom Kultury 

zaprasza do dawnego zboru na 
tradycyjne spotkanie grup kolęd-
niczych i jasełkowych. Impreza 
odbędzie się w środę, 14 grudnia, 
o godz. 10.00. Udział w prezenta-
cjach zadeklarowały trzy zespoły 
i amatorskie grupy teatralne ze 
szkoły podstawowej nr 1 i z ośrodka 
szkolno-wychowawczego w Sule-
chowie oraz ze szkoły podstawowej 
w Pomorsku. Zespoły, jak co roku, 
przyjadą ze swoją widownią, repre-
zentującą zgłoszone placówki, ale 
dla wszystkich zainteresowanych 
wstęp na sulechowskie jasełka jest 
bezpłatny. Impreza organizowana 
jest w ramach eliminacji gminnych 
do programu Promocji Twórczych 
Działań Artystycznych Dzieci i 
Młodzieży PRO ARTE.

(el)

W SULECHOWIE

Wystawa z Chopinem
Do 12 grudnia można oglądać 

wystawę pt. „Chopin w Sulechowie. 
Historia Konkursów Chopinowskich”, 
na którą zaprasza biblioteka. – Są 
tu m.in. pamiątki z festiwali 
chopinowskich, zdjęcia z I Zjazdu 
Chopinowskiego Chórów Szkolnych 
z 1949 r. - zachęca dyrektorka Te-
resa Zawalna. Ekspozycja otwarta 
została 25 listopada, wtedy prezes 
Sulechowskiego Towarzystwa 
Historycznego, Marek Maćkowiak, 
opowiedział o dniu, w którym młody 
Chopin zatrzymał się w sulechow-
skim zajeździe pocztowym (wrzesień 
1828 r.) i zaimprowizował w nim 
krótki koncert. O twórczości Chopina 
opowiadał jej znawca Jan Popis, a 
tegoroczny Festiwal Muzyki Chopina 
w Sulechowie wspominał jego dyrek-
tor Tomasz Furtak.

(el)

Strach ma wielkie oczy – choć na początku uczestnicy zajęć w Nietkowie pokonywali swoje 
obawy dotyczące pracy z komputerem, potem większość świetnie się bawiła

Fot. Galeria WDK Nietków

W REGIONIE

Pracowite
dni Mikołaja
Ostatni weekend zdecydowanie 
należał do Mikołaja, nawet jeśli 
w niektóre miejsca przybył ciut 
za wcześnie. Ale to nie koniec 
atrakcji!

a Sulechów. W minioną so-
botę, 3 grudnia, w hali spor-
towej szkoły podstawowej 
nr 1 odbył się Mikołajkowy 
Turniej w Akrobatyce Spor-
towej, a w Zespole Szkół - 
XII Turniej Mikołajkowy z 
udziałem 250 zawodniczek 
z województw: lubuskiego, 
wielkopolskiego, zachod-
niopomorskiego i dolnoślą-
skiego. Zawody w minisiat-
kówce dziewcząt odbyły się 

w ramach Nadodrzańskiej 
Akademii Piłki Siatkowej. 
Puchary i medale zdobyły 
opolanki, mieszkanki Ko-
szalina, Goleniowa, Nowej 
Soli, Szczecina i Zbąszynka.
Tego samego dnia Mikołaj 
przybył do dawnego zboru, 
by spotkać się z dziećmi, 
które w ramach corocznej 
akcji „Przyjdź do mnie Mi-
kołaju” rozstały się ze swo-
imi maskotkami, książkami 
i grami… Kilka dni później, 
te dary serca Mikołaj przy-
wiózł dzieciom z ośrodka 
szkolno - wychowawczego.
Mikołaj, który jeszcze we 
wtorek czytał dzieciom baj-
kę w zborze, Sulechowa nie 
opuścił. 10 grudnia, o 14.00, 
zaprasza na III Bieg Mikołaj-
kowy w Kalsku. Pokonasz 5 
km, w nagrodę otrzymasz 
słodki medal!

a Zabór. W niedzielę, 4 
grudnia, Mikołaj z worem 
prezentów odwiedził gmi-
nę. Najpierw, o 16.00, w 
sali gminnej spotkał się z 
dziećmi z sołectwa Zabór, z 
którymi grał, bawił się, robił 
ozdoby choinkowe, tańczył 
i śpiewał. A już godzinę póź-
niej był w świetlicy w Czar-
nej, gdzie również zabawiał 
najmłodszych.
a Czerwieńsk. Na niedzielę, 
11 grudnia, Mikołaj zapo-
wiada tradycyjny Mikołaj-
kowy Festiwal Tańca. Odbę-
dzie się on w hali sportowej 
„Lubuszanka”. Tancerze 
z formacji klubów Kraina 
Tańca oraz Taneczny Hit 
będą walczyć o puchar bur-
mistrza. Pierwsza część im-
prezy rozpocznie się o 11.00, 
druga o 17.00. Wstęp jest 
wolny. (el)

W ZABORZE

Wiosną wyjdą
efekty pracy

Ostatnie ciepłe dni 
w Droszkowie. Dzieci z 
tutejszej szkoły i przed-
szkola wykorzystały sło-
neczną pogodę i wraz z 
wychowawcami zajęcia 
z przyrody odbyły w ple-
nerze. Zamiast teoretycz-
nych zajęć, było obsadza-
nie klombu położonego 
w centrum wsi cebulka-
mi wiosennych roślin. 
Klomb powstał dzięki 
wsparciu gminy, cebul-
ki ufundowało sołectwo 
oraz mieszkańcy, a dzie-
ciaki zajęły się praktyczną 

stroną przedsięwzięcia. 
Będą miały wiele radości, 
gdy wiosną zobaczą kolo-

rowe efekty swojej pracy. 
To była wspólna akcja pn. 
„Skwerek”. (el)

Łopatki poszły w ruch! Będzie pięknie! Fot. Archiwum
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100 lat naszego kościoła Zbawiciela
Kiedyś kościelny podział miasta był bardzo prosty. Z jednej strony - parafi a św. Jadwigi, z drugiej - Zbawiciel. Pół miasta tu, pół miasta tam. 
Teraz, parafi i jest o wiele więcej. A w Zbawicielu szykują się do obchodów 100-lecia istnienia świątyni. 

- Czyżniewski! Patelnia 
umyta, wyciągaj swój we-
hikuł czasu i jazda w prze-
szłość. 100 lat. Ładnie. 
Pamiętasz, że tu braliśmy 
ślub, chrzciliśmy Kubusia, 
Mateusz poszedł do pierw-
szej komunii – moja żona 
nie mogła się zdecydować, 
na jaką datę ustawić nasz 
wehikuł czasu. Maszyna od 
lat nie była używana. Cieka-
we, co nam wyjdzie. Fiuuu i 
cofnęliśmy się w czasie.

W eleganckim salonie 
willi przy fabryce (powojen-
nym Zastalu) rozmawiają 
dwie osoby.

- Paul, nie może być tak, 
że rada parafi alna będzie 
nas karcić za jakieś niedo-
róbki. Mówić, że są jakieś 
kłopoty, że jest ciemno, 
ogrzewanie nie działa. Zbu-
dowałam kościół i mi na 
nim zależy. Powiedz im, że 
przez najbliższe miesiące 
będę go utrzymywała – ko-
bieta mówiła stanowczym 
głosem.

- Dobrze Liddy, załatwię 
to. Już wezwałem wyko-
nawcę i rzeczoznawcę. 
Wszystko musi chodzić jak 
w zegarku – zapewniał męż-
czyzna. 

Nasi bohaterowie to dwie 
bardzo znaczące postaci 
w dziejach naszego mia-
sta. Panna Liddy Beuchelt, 
spadkobierczyni imperium 
swojego brata Georga jest 
właścicielem wielkiej fabry-
ki. To ona doprowadziła do 
wybudowania kościoła pw. 
Zbawiciela. Jej rozmówca, 
Paul Henke, wżeniony w ro-
dzinę Beuchelta, przez kil-
kanaście lat kierował fabry-
ką jako naczelny dyrektor. 

Nie wiemy, czy taka roz-
mowa miała miejsce. Wie-
my, że takie problemy były 
z nową świątynią.

Trwała właśnie I woj-
na światowa, która odci-
snęła straszliwe piętno na 
mieście. Chyba nie było w 

Grünbergu rodziny, w któ-
rej ktoś by nie zginął lub nie 
został ranny. Te wydarzenia 
początkowo przeszkodzi-
ły w realizacji testamentu 
Georga Beuchelta, który 
zmarł 17 sierpnia 1913 roku. 
Zapisał on 50 tys. marek na 
budowę nowej świątyni. 
Jego siostra Liddy, kilka lat 
później, postanowiła zreali-
zować wolę brata jako wo-
tum błagalne za poległych. 

Na jej zlecenie architekci 
Wilhelm Osff eld i Wolfgang 
Wagner zaprojektowali 
dużą i nowoczesną świąty-
nię. W tym czasie Zielona 
Góra liczyła ponad 20 tys. 
mieszkańców, projektowa-
ny kościół na 1.000 mkw. 
mógł pomieścić ok. 2.000 
wiernych (1.200 miejsc sie-
dzących: 800 na parterze i 
400 na piętrze).

Kamień węgielny poło-
żono w marcu 1915 roku. 
Mimo wojny, prace ruszyły 
w tym samym roku. Kościół 
zbudowano z cegły, jedynie 

wieża ma konstrukcję żel-
betonową.

Uroczyste poświęcenie 
kościoła pw. Zbawiciela na-
stąpiło 3 stycznia 1917 roku. 
100 lat temu. 

Świątynia charakteryzo-
wała się świetną akustyką i 
miała ogrzewanie parowe. 
Wierni mieli w cieple brać 
udział w nabożeństwie. 

- Z tym był kłopot – opo-
wiada Izabela Korniluk, sze-
fowa działu historycznego, 
która w muzeum przygo-
towuje wystawę z okazji 
100-lecia kościoła. – W do-
kumentach parafi alnych 
odnalazłam dokument ze 
spotkania fundatorów z 
przedstawicielami ewange-
lickiej gminy. Omawiano na 
nim problemy związane z 
eksploatacją świątyni.

Problem był poważny, 
skoro w ciągu tygodnia do-
szło aż do trzech spotkań. 
8 marca 1917 r. Paul Hen-
ke spotkał się z przedsta-
wicielami zarządu gminy. 

Dwa dni później do miasta 
przyjechał przedstawiciel 
wykonawcy ogrzewania 
- wrocławskiej fi rmy Zim-
merstädt Breslau oraz rze-
czoznawca z Berlina.

Do kolejnej narady doszło 
12 marca 1917 r. Na spotka-
niu obecni byli: Paul Henke,  
superintendent (zwierzch-
nik kościoła w powiecie) 
Lonicer, pastor Friedrich 
Böhm, radca handlowy Suc-
ker, rentierzy Liehr i Mühle, 
mistrz ciesielski Streicher i 
sekretarz kościelny Simon. 
Ponadto ze strony kierow-
nictwa budowy w naradzie 
uczestniczył architekt Carl 
Dinkler, natomiast przed-
stawicielem fi rmy odpo-
wiedzialnej za ogrzewanie, 
Zimmerstädt Breslau, był 
inżynier Seidler. Radca bu-
dowlany Wilhelm Wagner z 
powodu wyjazdu służbowe-
go nie mógł uczestniczyć w 
spotkaniu.

- Spotkanie trwało trzy 
godziny. Rozpatrywano 

dwa najważniejsze proble-
my, oświetlenie kościoła 
i niewydolne ogrzewanie 
– czyta dokument I. Kor-
niluk. 

Rada gminy ewangelickiej 
uważała, że w świątyni jest 
za ciemno i trzeba używać 
sztucznego oświetlenia.

- Teraz mamy krótkie zi-
mowe dni. Na dworze jest 
szaro i ciemno. To się zmie-
ni na wiosnę. Połowa okien 
jest od strony południowej i 
przy pełnym słońcu w świą-
tyni będzie bardzo jasno – 
przekonywał P. Henke.

Więcej problemów było 
z ogrzewaniem. Chociaż 
rzeczoznawca ocenił, że ro-
boty wykonano prawidło-
wo a wrocławska fi rma jest 
sprawdzonym wykonaw-
cą, to mimochodem padło 
stwierdzenie, że, niestety, 
wielu fachowców wcielono 
do armii, ich następcy mają 
niższe kwalifi kacje. Mowa 
była nawet o ewentualnych 
karach.

Dyrektor Henke znów tłu-
maczył problemy porą roku. 
Kościół oddano do użyt-
ku zimą, która była bardzo 
mroźna, ściany są wilgotne 
i potrzebują czasu, by wy-
schnąć i się nagrzać. 

- Przedstawicieli gminy 
zapewniono, że fundacja 
Beuchelta i wykonawca po-
kryją koszty ogrzewania w 
tym i przyszłym roku oraz 
przez pewien czas będą 
opłacać palaczy – dodaje I. 
Korniluk.

A ja siedzę sobie w koście-
le i się zastanawiam, czy jest 
w nim ciemno i zimno? Chy-
ba obawy rady gminy ewan-
gelickiej się nie spełniły. A 
co Państwo o tym myślą?

Tomasz Czyżniewski
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Budowa kościoła pw. Zbawiciela. Otaczających budowę drzew nie wycięto Z archiwum Zastalu

Paul Henke – dyrektor gene-
ralny fi rmy Beuhelt&Co pro-
wadził rozmowy z radą gminy 
ewangelickiej
 Z archiwum Zastalu

Liddy Beuchelt, to ona, re-
alizując testament brata, do-
prowadziła do wybudowania 
kościoła Z archiwum Zastalu

APEL
Muzeum przygotowuje 

wystawę o historii kościoła. 
Pomóżcie ją zorganizować. 
Jeżeli macie jakieś zdjęcia 
pokazujące wygląd tej świą-
tyni lub kolejne zmiany w 
jej otoczeniu, skontaktujcie 
się z muzeum. Wspania-
łym uzupełnieniem byłyby 
również prywatne zdjęcia, 
pamiątki, kartki pocztowe, 
wycinki z prasy, dokumenty, 
etc. Po przyniesieniu do mu-
zeum, zostaną natychmiast 
zeskanowane i oddane. 
Zdjęcia można też przesłać 
(wraz z opisem) na adres: hi-
storyczny@mzl.zgora.pl.

Muzeum czeka na mate-
riały do 16 grudnia. Kontakt: 
Izabela Korniluk tel. 68 327 
23 45 wew. 34.

Muzeum szuka zdjęć pokazujących, jak funkcjonowała parafi a. Na fotografi i ks. proboszcz Konrad 
Herrmann w punkcie aptecznym z darmowymi lekami Archiwum parafi alne

Po 1945 r.
Do 1945 r. kościół był świątynią ewangelicką. 

Katolicy przejęli ją 13 stycznia 1946 r. Poświęcono 
wówczas kościół i tylko nieznacznie zmieniono 
jego nazwę. Przedwojenną pw. Zbawiciela zmie-
niono na Najświętszego Zbawiciela. Samodziel-
ną parafi ę powołano 11 lutego 1949 r. Pierwszym 
proboszczem został ks. Wincenty Kowalski, który 
pierwszą uroczystą sumę odprawił 27 lutego. Po-
woli zmieniano wystrój wnętrza. Zadanie zapro-
jektowania nowego ołtarza otrzymał poznański 
architekt Wasiewicz. Uroczyście poświęcono go 
w Niedzielę Palmową 1950 r. Parafi a liczyła wtedy 
ok. 13 tys. wiernych. Dwa lata później na uroczy-
ste bierzmowania 1.711 dzieci przyjechał kardynał 
Stefan Wyszyński. 

Ołtarz przetrwał 25 lat. Zmieniono go podczas 
przebudowy w 1975 r. Jego dwa drewniane fi lary 
symbolizują ręce unoszące krzyż. Umieszczona 
na nim rzeźba Chrystusa, jak i metalowe taberna-
kulum, pochodzą z poprzedniego ołtarza.


