
4-5Ferie w mieście? Nie ma nudy! Sprawdź ofertę zimowych 
atrakcji dla dzieci i młodzieży.

Gratulacje! Radny miasta Robert 
Górski został szczęśliwym tatą... 
trójki wspaniałych maluchów! 
Ostatnia sesja rady rozpoczęła 
się od życzeń i braw skierowa-
nych pod jego adresem. Potem 
radni zasiedli nad projektami 
uchwał. O czym dyskutowano?

nr 4 (199) 27 stycznia 2017 >> 3

POMYSŁ NA SZKOŁY
- Kierowaliśmy się przede wszystkim dobrem dzieci, bo to one są najważniejsze – mówiła wiceprezydent Wioleta Haręźlak. W środę przed-
stawiła proponowaną przez miasto nową sieć szkół.

Na komisji oświaty rady miasta 
spotkali się rodzice, nauczyciele, 
radni oraz wiceprezydent Wioleta 
Haręźlak. Cel spotkania? Projek-
towana siatka szkół od 1 września 
tego roku.

- Kierowaliśmy się przede 
wszystkim dobrem dzieci, bo to 
one są najważniejsze. Wszystkie 
inne interesy czy potrzeby musimy 
podporządkować temu głównemu 
imperatywowi – rzyznała W. Haręź-
lak.

Harmonogram zmian jest nastę-
pujący: do 15 lutego musi powstać 
ofi cjalny projekt miejskiej sieci 
szkół. Do końca marca musi być 
zaakceptowany przez radę miasta. 
Czasu na wypracowanie docelowej 
wersji sieci szkół jest więc bardzo 
mało.

- Poprosiliśmy dyrektorów, aby 
zebrali wśród rodziców ich wizje 
najlepszych zmian. Jeśli dyrektorzy 
będą dysponowali udokumento-
wanymi takimi opiniami, obiecuję, 
weźmiemy je pod uwagę – zadekla-
rowała W. Haręźlak.

To była rekcja na wypowiedź 
obecnych na sali przedstawicieli 
rad rodziców gotowych niemal od 
ręki zaprezentować ponad 100 ro-
dzicielskich opinii. Wszystkie mają 
opowiadać się za rozszerzeniem 
naboru do klas zerowych i pierw-
szych podstawówek o nabór do klas 
czwartych i siódmych już od 1 wrze-
śnia br. Propozycja rodziców doty-
czy nowej ośmioklasowej Szkoły 
Podstawowej nr 2, która powstanie 
na bazie Gimnazjum nr 1, przy ul. 
Wyszyńskiego.

Ale opinie rodziców uczniów z 
jednej konkretnej szkoły nie wy-
starczą. Wedle zapowiedzi wicepre-
zydent, równie istotne będą opinie 
rodziców i kadry pedagogicznej in-
nych szkół. Chodzi bowiem o stwo-
rzenie sieci maksymalnie godzącej 
interesy wszystkich zainteresowa-
nych stron.

- Żeby zaspokoić gwałtownie ro-
snące potrzeby edukacyjne dzieci 
mieszkających zwłaszcza w obrę-
bie os. Zastalowskiego, podjęliśmy 
decyzję o budowie nowej szkoły 
podstawowej. Powstanie przy ul. 
Źródlanej. Szkoła ta powinna otwo-
rzyć swoje podwoje już na początku 
września 2018 r. – poinformowała 
wiceprezydent Haręźlak.

Władze miasta zapowiedziały 
także rychłe zorganizowanie spo-
tkania ze wszystkimi dyrektorami 
miejskich placówek szkolnych, 
podczas którego uzgodnione zosta-
ną szczegóły. (pm)

- Nowa szkoła powstanie przy ul. �ródlanej. Powinna otworzyć swoje podwoje już na początku września 2018 r. – poinformowała wiceprezydent 
Wioleta Harę�lak. Fot. Krzysztof Grabowski

PROJEKT SIECI MIEJSKICH SZKÓŁ
Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez 
miasto Zielona Góra przekształcają się w ośmioletnie 
szkoły podstawowe. Co z gimnazjami? Uczniowie 
dzisiejszej klasy pierwszej i drugiej mają zagwaranto-
waną naukę w dotychczasowym budynku.
Proponowane zmiany w sieci szkół:
a Gimnazjum nr 1, ul. Wyszyńskiego, przekształca 
się w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 – nabór 
będzie prowadzony do klasy zerowej i pierwszej.
a Gimnazjum nr 2, ul. �w. Cyryla i Metodego, zosta-
nie włączone do VI Liceum Ogólnokształcącego 
(powstanie liceum z oddziałami gimnazjalnymi). 
Obecnie VI LO wchodzi w skład Zespołu Szkół Bu-
dowlanych, ul. Botaniczna – będzie z ZSB wyłączone i 
przeniesione na ul. �w. Cyryla i Metodego.
a Gimnazjum nr 3, ul. �w. Kingi 1, zostanie włączo-
ne do Szkoły Podstawowej nr 6, która zostanie 
przeniesiona tu z ul. Moniuszki (będzie to podsta-
wówka z oddziałami gimnazjalnymi). Działające tu V 
LO zostanie przeniesione na ul. Zachodnią.

a Gimnazjum nr 6, ul. Chopina, przekształca się w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 - nabór będzie 
prowadzony do klasy zerowej i pierwszej, przygoto-
wana zostanie też oferta dla obecnych klas szóstych 
SP 11.
a Gimnazjum nr 7, ul. Zachodnia, zostanie włączo-
ne do V Liceum Ogólnokształcącego, które zosta-
nie tu przeniesione z ul. �w. Kingi (będzie to liceum z 
oddziałami gimnazjalnymi).
a Utworzenie Zespołu Edukacyjnego nr 9, 
ul. Spawaczy, w skład którego wejdzie: Szkoła Pod-
stawowa nr 11 oraz Miejskie Przedszkole (obecnie 
Akademia Talentów). Przy ul. �ródlanej zostanie wybu-
dowany nowy budynek szkolny należący do SP 11 
- planowane zakończenie inwestycji – 1 września 2018 r.
Docelowo nauka w klasach 1-3 odbywać się będzie w 
budynkach: przy ul. Rzeźniczaka (obecna Akademia 
Talentów) oraz przy ul. �ródlanej (nowy budynek 
szkoły). Nauka w klasach 4-8 odbywać się będzie w 
budynku przy ul. Spawaczy (obecna SP 11).

a Gimnazjum dla dorosłych w CKUIP, ul. Staszica 
2, przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową 
dla dorosłych.
a W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 1, 
ul. Piastowska, wejdą: ośmioletnia Szkoła Podstawo-
wa Specjalna nr 16, trzyletnia Szkoła Specjalna Przy-
sposabiająca do Pracy, Gimnazjum Specjalne nr 11 (do 
wygaśnięcia oddziałów) oraz trzyletnia Branżowa 
Szkoła I Stopnia Specjalna.

Pozostałe gimnazja, wchodzące w skład zespołów 
edukacyjnych i zespołów szkół prowadzonych przez 
miasto, funkcjonują do momentu ich wygaszenia, tj. 
do 31 sierpnia 2019 r. Dotyczy to: Gimnazjum nr 4 
(ZSOiS), Gimnazjum nr 5 (ZE 1), Gimnazjum nr 8 
(ZE 3), Gimnazjum nr 9 (ZSEkol.), Gimnazjum nr 13 
(ZE 4), Gimnazjum nr 14 (ZE 6).

Przygotowano na podstawie prezentacji Wydziału Oświaty
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.
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Powstaje nowy zakład
Teraz - wmurowanie kamienia węgielnego, w sierpniu obiekt powinien być gotowy – to pla-
ny firmy R&D Tech. We wtorek zrealizowano pierwszy punkt.

Zakątek Strefy Aktywno-
ści Gospodarczej wzdłuż 
Trasy Północnej. Z kilku 
stron widać las, nieopodal 
siedziba Izby Celnej. Dwa 
zakłady – Instel i BLV - już 
prawie skończyły swoje za-
kłady i wkrótce planują je 
uruchomić. W samym na-
rożniku ul. Międzyrzeckiej 
widać już wylane funda-
menty. I miejsce na puszkę 
z aktem erekcyjnym. Tu po-
wstanie siedziba firmy R&D 
Tech działającej w Malbor-
ku i Zielonej Górze.

- Działamy od 2008 r. W 
Zielonej Górze jest sprzy-
jająca atmosfera dla firm. 
Mam porównanie, bo praco-
wałem również w Gdańsku. 
To był dobry pomysł, żeby 
tutaj otworzyć firmę – opo-
wiada Tomasz Rybka, pre-
zes firmy i współwłaściciel, 
który pochodzi z Żar. – Je-
steśmy oknem na świat za-
awansowanych technologii.

R&D Tech sprzedaje m.in. 
maszyny i linie technolo-
giczne do wytwarzania i 
obróbki profili aluminio-
wych z innych metali lek-
kich i tworzyw sztucznych, 
stosowanych głównie do 
produkcji stolarki okiennej. 
Kontrahentów ma głównie 
w Polsce, Ukrainie, Litwie, 
Estonii i okręgu Kalinin-
gradzkim.

Budowa za ponad 6 mln zł 
zakładu w Zielonej Górze to 
duża zmiana jakościowa w 
działalności firmy. – Teraz 
zatrudniamy ok. 20 osób w 
całej Polsce – tłumaczy wi-
ceprezes i współwłaściciel 
Krzysztof Drewek. – Zakła-
damy, że zatrudnienie w 
Zielonej Górze zwiększy-
my o 10-20 osób. My, na 
indywidualne zamówienie 
klientów, projektujemy i 
montujemy specjalistyczne 
maszyny lub linie technolo-
giczne. Wykonanie samych 
maszyn zlecamy komu in-

nemu, a my je przystoso-
wujemy do indywidualnych 
potrzeb. Często robiliśmy to 
u klientów. Teraz będziemy 
sprzęt przygotowywać i w 
dużej mierze wytwarzać w 
Zielonej Górze.

Dzięki inwestycji, R&D 
Tech ze spółki w dużej mie-
rze handlowej, stanie się 
również producentem urzą-
dzeń.

Budowany zakład ma 
pełnić podwójną funkcję. – 
Powstanie budynek bardzo 
reprezentacyjny – uważa 

projektant Grzegorz Wieliń-
ski. – Od strony ulicy stanie 
dwukondygnacyjny biuro-
wiec firmy, a z tyłu znajdzie 
się hala montażowa i miej-
sce do prezentacji wyro-
bów. Wszystko powinno być 
gotowe do sierpnia.

- Cieszę się, że państwo 
wybrali Zieloną Górę. To 
bardzo dobrze, że rozwija-
ją się nasze rodzime firmy 
i chcą tutaj inwestować – 
komplementował inwesto-
rów prezydent Janusz Ku-
bicki. – Po trosze jesteście 

moim pracodawcą, bo pła-
cicie u nas podatki. Dobrze, 
że wciąż powstają nowe za-
kłady.

R&D Tech kupił działkę 
od miasta. Jest ona objęta 
strefą ekonomiczną. – Przy-
gotowujemy się do sprzeda-
ży tutaj kolejnych terenów. 
Chodzi o kilka działek. Są 
zainteresowani ich kupnem 
– mówi Arkadiusz Kowa-
lewski, prezes Lubuskiego 
Parku Przemysłowo-Tech-
nologicznego, który pilotuje 
te inwestycje. (tc)

- Babuniu, dziaduniu, w dniu Waszego święta życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta! – 
zapewniały gorąco Rozśpiewane Elfy z Przedszkola nr 34. A po przedstawieniu porwały bab-
cie i dziadków do tańca i pamiątkowego zdjęcia! Fot. Daria Śliwińska-Pawlak

Czytelników, ale i pomocników, bibliotece im. C. Norwida nie brakuje! W środę bibliotekarze 
demontowali choinkę zbudowaną z 1.119 książek! Każdy, kto pomógł w „rozbiórce”, w nagro-
dę dostał książkowy fragment drzewka. Fot. Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Pendofsky w Hydro(za)gadce
Gratka dla wielbicieli jazzu i funky! 

W sobotę, 28 stycznia, o 19.00, w 
Hydro(za)gadce – koncert zespołu 
Pendofsky. Zagrają Grzegorz Grzyb, 
Łukasz Chyliński, Marcin Kajper, 
Marcin Pendowski. - Pendofsky jako 
pierwszy zdecydował się nagrać 
album na starych zapomnianych 
instrumentach z czasów Bloku 
Wschodniego, zwanych Komuno-
basami – tłumaczą organizatorzy. 
Liderem projektu jest basista, Marcin 
Pendowski, nominowany dwukrot-
nie do nagrody Fryderyki, współ-
kompozytor pierwszej produkcji dla 
Discovery Channel, muzyki do filmu 
„Solidarność. Początek Rewolucji”, 
współpracujący z wieloma artystami 
sceny jazzowej. Obecnie, poza 
autorskim projektem, jest członkiem 
zespołu Fisz Emade Tworzywo.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Siatkarski finał w CRS
Szykuje się sportowe wyda-

rzenie! W hali CRS, 4 i 5 lutego, 
odbędzie się Finał Pucharu Polski 
w Piłce Siatkowej Kobiet. Uczest-
niczki zielonogórskiego turnieju 
poznamy dopiero 1 lutego, kiedy 
odbędą się ćwierćfinały pucharu, 
do których przystąpią pary: Chemik 
Police - Wisła Warszawa, Giacomini 
Budowlani Toruń - Developres 
SkyRes Rzeszów, Impel Wrocław 
- Tauron MKS Dąbrowa Górnicza, 
Polski Cukier Muszynianka - Grot 
Budowlani Łódź. Zwyciężczynie 
zagrają w Zielonej Górze. Terminarz 
finałów w naszym mieście wygląda 
tak: 4 lutego, sobota, godz. 14.45 – 
pierwszy mecz półfinałowy, 18.00 
– drugi mecz półfinałowy; 5 lutego, 
niedziela, godz. 14.45 – finał. Bilety 
na abilet.pl i ticketpro.pl

(dsp)

Współwłaściciele firmy Tomasz Rybka (trzyma tubę) i Krzysztof Drewek, w asyście prezyden-
ta Janusza Kubickiego, szykują się do wkopania kamienia węgielnego. Poniżej wizualizacja 
zakładu. Fot. Krzysztof Grabowski
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Zakład zadba o inwestycje z Funduszu Integracyjnego
- Zmiany w statucie Komunalnego Zakładu Budowlanego podporządkowane zostały tylko jednemu celowi, KZB ma lepiej służyć mieszkań-
com dzielnicy Nowe Miasto – mówi prezydent Janusz Kubicki.

Z Funduszu Integracyjne-
go do dzielnicy Nowe Mia-
sto trafi łącznie ok. 100 mln 
zł. Zdecydowana większość 
tych pieniędzy sfinansuje 
tzw. inwestycje twarde za-
proponowane lub zaapro-
bowane przez mieszkańców 
dzielnicy. Niektóre z tych 
inwestycji pochłoną milio-
ny złotych, wymagając spe-
cjalistycznego planowania i 
nadzoru.

- Pamiętajmy, że w obrębie 
Nowego Miasta funkcjonu-
ją jeszcze fundusze sołec-
kie, rocznie to łączna kwota 
przekraczająca pół miliona 
złotych. Te pieniądze tak-
że trafiają na inwestycje, co 
prawda małe, czasami wręcz 
bardzo małe, ale z formalne-

go punktu widzenia nie ma 
żadnej różnicy pomiędzy 
tymi dużymi i małymi, wy-
magają bowiem stosowania 
tych samych procedur – tłu-
maczy prezydent.

Aby usprawnić realizację 
projektów finansowanych z 
obu funduszy, miejskie wła-
dze postanowiły utworzyć 
zintegrowane centrum de-
cyzyjne, które będzie koor-
dynować realizację projek-
tów inwestycyjnych w obrę-
bie dzielnicy Nowe Miasto.

- Do tego celu znakomicie 
nadaje się Komunalny Za-
kład Budowlany, który rów-
nież za czasów byłej już gmi-
ny wiejskiej odpowiadał za 
tego typu zadania. Co praw-
da, zakres obecnie powierzo-

nych mu zadań będzie znacz-
nie szerszy, ale wzmocnimy 
KZB kadrowo i sprzętowo 
– zapewniał wiceprezydent 
Krzysztof Kaliszuk podczas 
wtorkowej sesji rady miasta.

Proponowane zmiany 
zostały wcześniej przedsta-
wione m.in. sołtysom pod-
czas poniedziałkowego spo-
tkania. Na poziomie organi-
zacyjnym będą wyglądały 
następująco. Z wydziału 
miejskich inwestycji odej-
dzie od trzech do czterech 
pracowników, zostaną prze-
niesieni do specjalnie w tym 
celu tworzonego działu in-
westycji KZB. Ten zostanie 
ulokowany w siedzibie rady 
dzielnicy Nowe Miasto, przy 
ul. Dąbrowskiego. 

- W ostatnich dwóch latach 
zakupiliśmy dla KZB sporo 
nowego sprzętu, łącznie z 
kosztowną równiarką dróg 
gruntowych. Ale to nie ko-
niec zakupów, dozbroimy 
zakład w kolejny sprzęt, by 
mógł sprostać nawet najtrud-
niejszym zadaniom czy awa-
riom – zapowiada J. Kubicki.

Za ostatnimi zmianami 
kryje się nie tylko ten najważ-
niejszy motyw w postaci chę-
ci skrócenia drogi mieszkań-
com do jednostki miejskiej, 
która odpowiada za np. stan 
dróg w obrębie dzielnicy.

- Mamy jeszcze jeden 
powód, to duża kumulacja 
realizacji projektów inwe-
stycyjnych współfinan-
sowanych z programów 

unijnych, musimy odciążyć 
miejski wydział inwestycji, 
respektując zarazem intere-
sy mieszkańców - wyjaśnia 
prezydent J. Kubicki.

Przypomnijmy - z pienię-
dzy Funduszu Integracyj-
nego powstaje ok. 150 pro-
jektów, wśród nich są także 
bardzo duże, warte łącznie 
nawet 12 mln zł, np. budo-
wa ronda w Raculi. Te naj-
większe projekty, o dużym 
udziale pieniędzy unijnych, 
nadal będą pilotowane 
przez miejski wydział inwe-
stycji, ale z udziałem KZB.

Bezpośredni nadzór nad 
pracami Komunalnego Za-
kładu Budowlanego spra-
wować będzie zarząd dziel-
nicy Nowe Miasto. (pm)

O parkingach, ulicach i krzyżówce
- Chodzi nam o stworzenie nawet tysiąca nowych miejsc parkingowych, przedkładane dziś projekty uchwał to w dużej mierze efekt przeglą-
du przeprowadzego przez samych mieszkańców oraz przez radnych – wyjaśniał wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk.

Wtorkowa sesja rady mia-
sta zaczęła się sympatycz-
nie – od życzeń i braw skie-
rowanych do młodego rad-
nego klubu Zielona Razem, 
Roberta Górskiego.

- To bardzo spektakularna 
chwila, naszemu przewod-
niczącemu komisji rodziny 
urodziły się trojaczki. Więk-
szej legitymacji do sprawo-
wania swojej funkcji nie 
potrzebuje – żartobliwie ko-
mentował Adam Urbaniak.

Właściwa sesja zaczęła 
się od symbolicznej minuty 
ciszy. Radni uczcili w ten 
sposób pamięć niedawno 
zmarłego honorowego oby-
watela miasta, wieloletnie-
go dyrektora Muzeum Ziemi 
Lubuskiej, Jana Muszyń-
skiego.

Porządek obrad już na 
wstępie został poszerzony 
o długą listę dodatkowych 
projektów uchwał. Zdecy-
dowana większość miała 
charakter techniczny, np. 
projekt uchwały „w spra-
wie zasad usytuowania oraz 
ustalenia liczby punktów 
sprzedaży i podawania na-
pojów alkoholowych”. Do 
tej samej grupy można też 
zaliczyć projekt „ustale-
nia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych 
na terenie miasta Zielona 
Góra”.

Spór o Aglomeracyjną
Najwięcej czasu zajęły 

radnym projekty dotyczące 
„przystąpienia do sporzą-
dzenia zmian w miejsco-
wych planach zagospoda-
rowania przestrzennego”. 
Takich projektów uchwał 
omawiano we wtorek ok. 
20. Każdy wymagał tej sa-
mej procedury w postaci 
graficznego przybliżenia 
celu zmian oraz ustnego 

uzasadnienia przedstawi-
ciela miejskich władz.

- Generalnie chodzi nam o 
stworzenie podczas najbliż-
szych lat nawet 1000 nowych 
miejsc parkingowych, przed-
kładane dziś radnym projek-
ty uchwał to w dużej mierze 
efekt przeglądu w tzw. tere-
nie, który został przeprowa-
dzony przez samych miesz-
kańców oraz przez radnych 
Klubu Zielona Razem i PO 
– wyjaśniał wiceprezydent 
Krzysztof Kaliszuk.

Ogrom projektów wy-
musił samodyscyplinę 
radnych. Spór pojawił się 
na sali sesyjnej dopiero po 
13.00. Od tej godziny mają 
prawo zabierać głos przed-
stawiciele różnych grup 
mieszkańców.

- Chodzi nam o projekto-
wane skrzyżowanie obecnej 

ulicy Lisiej, w przyszłości 
Aglomeracyjnej, z ul. Dą-
browskiego. Aglomeracyjna 
ma mieć cztery pasy ruchu 
oraz brak możliwości jazdy 
na wprost ul. Dąbrowskiego, 
co zablokuje normalny ruch 
w obrębie całej dzielnicy 
– przekonywał Rafał Mako-
wiecki w imieniu przedsię-
biorców oraz mieszkańców 
ul. Dąbrowskiego.

Identycznie uważał 
Piotr Barczak, szef klubu 
PiS: - Podobno przebudo-
wa tego skrzyżowania ma 
kosztować aż 48 mln zł, to 
absurdalne rozwiązanie, 
doprowadzi do likwidacji 
już istniejących tam miejsc 
parkingowych.

Wiceprezydent Kaliszuk 
natychmiast zapowiedział, 
że autorzy zmian postarają 
się znaleźć nowe miejsca 

parkingowe, zarazem zde-
cydowanie ogłosił: - Miasto 
nie zgodzi się, aby ul. Aglo-
meracyjna miała tylko dwa 
pasy ruchu, tam natężenie 
ruchu przekracza 18 tys. sa-
mochodów na dobę.

Stanowisko wiceprezy-
denta poparł Kazimierz Ła-
twiński, klub PiS.

- Jeśli ul. Aglomeracyjna 
zostanie przekształcona w 
dwa pasy, całe osiedle się za-
tka. A ten obecnie funkcjo-
nujący w pobliżu parking, 
to dzikie miejsca postojowe 
– optował za miejskim pro-
jektem K. Łatwiński.

Chcemy podstawówki
Z prawa głosu skorzystały 

także przedstawicielki Rady 
Rodziców Gimnazjum nr 1.

- W obronie dorosłych 
występują związki zawodo-

we, w obronie dzieci muszą 
występować rodzice – za-
częła Dorota Kozica.

Tuż po niej przemówiła 
druga reprezentantka rady 
rodziców.

- Pozytywnie odbieramy 
zapowiedź miasta o prze-
kształceniu obecnego Gim-
nazjum nr 1 w szkołę pod-
stawową. Nasz opór budzi 
jednak informacja, że we 
wrześniu zostanie przepro-
wadzony nabór tylko do 
pierwszej klasy – stwierdzi-
ła Joanna Sarwa.

Według obu pań, nabór 
uczniów tylko do pierw-
szych klas oznacza w prak-
tyce marginalizację szkoły, 
sporo nauczycieli może 
stracić pracę. Dlatego rada 
rodziców proponuje inne 
rozwiązanie. Do nowej 
szkoły podstawowej po-

winno się przeprowadzić 
we wrześniu nabór do klas 
pierwszych oraz do klasy IV 
i VII.

- Takie rozwiązanie za-
pewni nauczycielom i 
naszym dzieciom stabil-
ność. To same korzyści dla 
wszystkich – przekonywała 
radnych J. Sarwa.

Zapowiadało się na dłużą 
dyskusję, ale Grzegorz Hry-
niewicz, przewodniczący 
komisji oświaty rady miasta 
przypomniał wszystkim, że 
ten sam projekt rady rodzi-
ców będzie jednym z tema-
tów środowego spotkania 
komisji (o tym na str. 1).

Zmiany nazw ulic
Pod koniec wtorkowej 

sesji głos zabrał przewodni-
czący doraźnej komisji ds. 
nazewnictwa ulic, Marek 
Budniak (klub PiS). Naj-
ciekawsze rekomendacje 
członków komisji to zmia-
ny mające doprowadzić do 
zerwania z komunistyczną 
spuścizną.

Komisja zaproponowa-
ła, aby obecną ulicę Armii 
Ludowej przemianować na 
ul. Władysława Jagiełły, ul. 
Przylep-9 Maja przekształ-
cić w ul. Przylep-8 Maja. 
Najbardziej kontrowersyj-
nie zabrzmiała propozycja, 
aby przy ul. Przylep-22 lipca 
zamontować tablicę infor-
mującą, że nazwa ulicy na-
wiązuje do daty: 22.07.1018 
r., kiedy to Bolesław Chro-
bry, podczas tzw. wyprawy 
kijowskiej, odniósł zwycię-
stwo nad Jarosławem Mą-
drym.

Z wyjaśnień przewodni-
czącego komisji wynika, że 
ta ostatnia propozycja jest 
autorstwa radnego Roberta 
Górskiego.

 (pm)

150
Tyle projektów  

powstaje z pieniędzy 
Funduszu  

Integracyjnego

Najwięcej czasu zajęły radnym projekty dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego - takich uchwał omawiano ok. 20 Fot. Krzysztof Grabowski
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Zima w mieście? Jest zabawa!
W poniedziałek ruszają ferie. Będzie mnóstwo czasu na odpoczynek od szkoły i zabawę! Nie wyjeżdżacie na zimowisko? Nie szkodzi.  
W mieście nie brakuje atrakcji!

Zamieszczamy wybrane z 
bogatej oferty zimowej pro-
pozycje, do których udało 
nam się dotrzeć. Większość 
z nich jest bezpłatna. War-
to pamiętać, że zajęcia dla 
uczniów, w czasie ferii, or-
ganizują też szkoły.

ARTYSTYCZNIE  
W AMFITEATRZE

Zielonogórski Ośrodek 
Kultury przygotował zaję-
cia adresowane do dzieci i 
młodzieży, ale w niektórych 
spotkaniach organizatorzy 
planują też udział doro-
słych. Zapisy na warszta-
ty pod nr tel. 68 451 10 02. 
Oto szczegółowy plan zajęć. 
Tam, gdzie nie ma podanej 
ceny – wstęp wolny.

a 30 stycznia, poniedziałek
- 16.00 – warsztaty wokalne 

dla dzieci od 5 do 10 lat, sala 6
- 17.00 – bajka dla dzieci 

od 3 lat „Przypadki doktora 
Bonifacego Trąbki”, Teatr 
A+A Wrocław, bilet 10 zł/os., 
Hydro(za)gadka
a 31 stycznia, wtorek

- 17.00 – mozaika, warsz-
taty dla dzieci i dorosłych, 
kawiarnia, bilet 10 zł za parę 
(dziecko + dorosły), następ-
ne dziecko 5 zł

- 17.00 – otwarte zajęcia 
grupy filmowej dla dzieci i 
młodzieży, sala 106
a 1 lutego, środa

- 11.00 – warsztaty komik-
sowe dla dzieci i młodzieży

- 11.00 – warsztaty wokal-
ne dla młodzieży od 12 do 16 
lat, Hydro(za)gadka

- 17.00 – mozaika, warsz-
taty dla dzieci i dorosłych, 
kawiarnia, bilet 10 zł za parę 
(dziecko + dorosły), następ-
ne dziecko 5 zł

- 17.00 – koncert „Dzieci 
- dzieciom, podziel się ta- 
lentem” - prezentacje in-
strumentów przygotowa-
ne przez uczniów Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycz-
nej I st.; spotkanie dla dzieci 
od 6 do 11 lat, Hydro(za)
gadka
a 2 lutego, czwartek

- 11.00 i 17.00 - warszta-
ty Małe instrumenty, Hy-
dro(za)gadka, bilet 10 zł/
os.

- 17.00 – warsztaty komik-
sowe dla dzieci i dorosłych, 
kawiarnia lub s. 308
a 3 lutego, piątek

- 11.00 - warsztaty pla-
styczne Zrolowani, kawiar-
nia, bilet 5 zł/os.

- 17.00 - warsztaty pla-
styczne dla dzieci i doro-
słych Uszyj mi...sie, ka-
wiarnia, bilet 15 zł na parę 
(dziecko + dorosły), następ-
ne dziecko 5 zł
a 6 lutego, poniedziałek

- 11.00 – warsztaty wokal-
ne dla młodzieży od 15 do 19 
lat, Hydro(za)gadka

- 17.00 – koncert familijny 
dla dzieci i dorosłych, bilet 
10 zł/os.

a 7 lutego, wtorek
- 11.00 – warsztaty pla-

styczne Papier czerpany, 
kawiarnia

- 17.00 – koncert „Dzieci 
- dzieciom, podziel się ta- 
lentem” - prezentacje in-
strumentów przygotowa-
ne przez uczniów Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycz-
nej I st.; spotkanie dla dzieci 
w wieku od 6 do 11 lat, Hy-
dro(za)gadka

- 17.00 – warsztaty cyrko-
we dla dzieci i dorosłych, 
kawiarnia, bilet 20 zł/os. za 
cykl zajęć
a 8 lutego, środa

- 17.00 - warsztaty pla-
styczne dla dzieci i doro-
słych Kolor emocji, ka-
wiarnia, bilet 10 zł za parę 
(dziecko + dorosły), następ-
ne dziecko 5 zł

- 17.00 – warsztaty cyrko-
we dla dzieci i dorosłych, 
Hydro(za)gadka, c.d.
a 9 lutego, czwartek

- 11.00 - warsztaty pla-
styczne dla dzieci Kolor emo-
cji, kawiarnia, bilet 5 zł/os.

- 17.00 – bajka dla dzieci od 
3 lat „ O bałwanku, który miał 
gorące serce”, Teatr Frajda z 
Torunia, bilet 10 zł/os.

- 17.00 – warsztaty cyrko-
we dla dzieci i dorosłych, 
Hydro(za)gadka, c.d.
a 10 lutego, piątek

- 11.00 – warsztaty pla-
styczne dla dzieci Zrolowa-
ni, kawiarna, bilet 5 zł/os.

- 17.00 - warsztaty pla-
styczne dla dzieci i doro-
słych Uszyj mi...sie, ka-
wiarnia, bilet 15 zł za parę 
(dziecko + dorosły), następ-
ne dziecko 5 zł

- 17.00 – Show cyrkowe – 
pokazy powarsztatowe, Hy-
dro(za)gadka

ZABAWA Z DREZYNĄ
Muzeum Lokalne Kolei 

Szprotawskiej w Zielonej Gó-
rze zaprasza dzieci ze szkół 
podstawowych i gimnazjów, 
organizacji społecznych i 
świetlic oraz indywidualnie z 
rodzicami na bezpłatne zaję-
cia na drezynie. - Łączą one w 
sobie elementy sportu i spa-
ceru historycznego – zapo-
wiadają organizatorzy. - Cze-
kamy na Was przez cztery dni 
ferii, we wtorki i czwartki, w 
godz. 10.00-14.00, w Parku 
Kolei Szprotawskiej, obok 
ronda Nauczycieli Tajnego 
Nauczania.

Oprócz krótkiego spaceru 
po Parku Kolei Szprotaw-
skiej, oglądania historycz-
nych terenów kolejowych 
oraz plansz edukacyjnych, 
dzieci wysłuchają opowie-
ści z historii najnowszej 
miasta oraz... będą mogły 
uruchomić drezynę! Spraw-
dzą, do jakiej prędkości 
można ją rozpędzić lub jak 
daleko nią zajechać. - Bez 
obaw, to bezpieczne zaba-
wy stacjonarne, wskazania 
pokaże licznik – uspokajają 
miłośnicy kolei.

Szczegółowy plan zajęć:
a 31 stycznia, wtorek - jak 
wyglądały stacje kolejo-
we w centrum Grunbergu i 
gdzie się znajdowały?
a 2 lutego, czwartek - jakie 
zakłady pracy działały daw-
niej w Zielonej Górze, boczni-
ce fabryczne, ich przeznacze-
nie i lokalizacja - część 1.
a 7 lutego, wtorek - jakie 
nowe stacje i przystanki ko-
lejowe ma Zielona Góra od 
2016 r.?
a 9 lutego, czwartek - jakie 
zakłady pracy działały daw-
niej w Zielonej Górze, część 2.

Organizatorzy proszą o 
wcześniejszy kontakt tele-
foniczny: 607 625 979, 696 
326 489, 604 937 710.
ATRAKCJE W BIBLIOTECE

- Nikomu nie pozwolimy 
się nudzić! Przygotowali-
śmy atrakcje dla dzieci i 
rodziców – zapowiadają or-
ganizatorzy zajęć w Woje-
wódzkiej i Miejskiej Biblio-
tece Publicznej im. C. Nor-
wida. W gmachu głównym i 
filiach zajęcia będą odbywa-
ły się od 30 stycznia do 11 lu-
tego. Oto szczegółowy plan.
a 30 stycznia, poniedziałek

- 16.30-18.00, filia nr 9, 
ul. Podgórna 45 - Witajcie 
w Bibliotece Bromby i Przy-
jaciół; wystawa „Bromba i 
inni”, literacka zabawa dla 
dzieci i rodziców
a 31 stycznia, wtorek

- 10.00, filia nr 2, os. Po-
morskie, budynek Zespołu 
Szkół - „Śnieżne opowie-
ści”, warsztaty zimowe, za-
bawy plastyczne i ruchowe

- 11.00, filia nr 7, media-
teka Szklana Pułapka, Pal-
miarnia - „Owocowa zima”, 
zabawy ruchowe, zadania 
plastyczne, czytanie

- 12.00-14.00, filia nr 9, ul. 
Podgórna 45 - Wąż Kaligraf, 
zabawy ruchowe, warsztaty 
plastyczne, gry edukacyjne
a 1 lutego, środa

- 11.00, Centrum Biblio-
teczne dla Dzieci i Młodzie-
ży – Biblioteka Pana Klek-
sa, al. Wojska Polskiego 9, 
Kleksowy Miniturniej Teni-
sa Stołowego dla młodzieży 
10-14 lat (zapisy do 28 stycz-
nia, tel. 68 45 32 610)

- 12.30, filia nr 11, ul. Pta-
sia 32 – historyjki współcze-
snych autorów dla dzieci

a 2 lutego, czwartek
- 12.00-14.00, filia nr 9, ul. 

Podgórna 45 - „Zwierzaki w 
zimowej odsłonie”, zajęcia 
literacko-plastyczne z wy-
korzystaniem mandali

- 12.00, Biblioteka Pana 
Kleksa, al. Wojska Polskiego 
9 - „Wierszem malowane” – 
promocja tomiku wierszy, 
warsztaty plastyczne dla 
dzieci z rodzicami

- 15.00, mediateka Szkla-
na Pułapka, Palmiarnia - 
„Owocowa zima”– zabawy 
ruchowe, zadania plastycz-
ne, czytanie
a 3 lutego, piątek

- 11.30, Biblioteka Pana 
Kleksa, al. Wojska Polskiego 
9 - „Zimowa Kraina Ekspe-
rymentów”, warsztaty na-
ukowe dla rodziców z dzieć-
mi (zapisy, tel. 68 45 32 610)

- 12.00, filia nr 2, os. Pomor-
skie, Zespół Szkół - „Piątek z 
Elmerem”, spotkanie z bajką, 
zabawy plastyczne i ruchowe

- 16.30-18.00, filia nr 9, ul. 
Podgórna 45 - gry edukacyjne 
i planszowe i dobra gimnasty-
ka „Wygibajtus owocowy”
a 6 lutego, poniedziałek

- 11.00, filia nr 5, ul. II 
Armii 30-40 - „Zwierzątko-
wo”, świat zwierząt z tysią-
ca kawałków
a 7 lutego, wtorek

- 10.00, filia nr 2, os. 
Pomorskie, Zespół Szkół 
- „Śnieżne opowieści”– 
warsztaty zimowe, zabawy 
plastyczne i ruchowe

- 12.00, Biblioteka Pana 
Kleksa, al. Wojska Polskiego 
9 - warsztaty plastyczne z 
Plastysiami dla dzieci z ro-
dzicami
a 8 lutego, środa

- 10.00, filia nr 2, os. Po-
morskie, Zespół Szkół - Zi-

mowe warsztaty językowe 
„Pada śnieg, pada śnieg...”, 
wesołe bajki, piosenki i wy-
liczanki oraz zabawy pla-
styczne i muzyczne

- 12.30, filia nr 11, ul. Pta-
sia 32 - historyjki współcze-
snych autorów dla dzieci

- 15.00, mediateka Szkla-
na Pułapka, Palmiarnia - 
„Owocowa zima”, zabawy 
ruchowe, zadania plastycz-
ne, czytanie
a 9 lutego, czwartek

- 11.00, Biblioteka Pana 
Kleksa, al. Wojska Polskiego 
9 - „Akademia zwierzaka dla 
szkolniaka”, warsztaty dla 
dzieci od 6 lat z rodzicami

- 11.00, filia nr 5, ul. II 
Armii 30-40 - „Zwierzątko-
wo”, świat zwierząt z tysią-
ca kawałków

- 11.00, mediateka Szkla-
na Pułapka, Palmiarnia - 
„Owocowa zima” – zabawy 
ruchowe, zadania plastycz-
ne, czytanie
a 10 lutego, piątek

- 12.00, filia nr 2, os. Po-
morskie, Zespół Szkół - „Pią-
tek z Elmerem”, spotkanie z 
bajką, zabawy plastyczne i 
ruchowe

- 16.30, filia nr 11, ul. Ptasia 
32 - „Akademia zwierzaka dla 
szkolniaka”, zajęcia dla dzie-
ci (zapisy, tel. 68 451 08 92)
a 11 lutego, sobota

- 11.00, Biblioteka Pana 
Kleksa, al. Wojska Polskiego 
9 - Czytanie na drugie śnia-
danie „Antywalentynki”
BOKS I KICKBOXING

Najstarszy klub sportów 
walki w województwie – 
Gwardia Zielona Góra – za-
prasza młodzież na zajęcia z 
podstaw kickboxingu i bok-
su. Będą się one odbywać w 
obiektach klubowych ZKS 
Gwardia przy ul. Strzeleckiej 
22, od 30 stycznia do 10 lu-
tego. Zajęcia poranne zapla-
nowano od poniedziałku do 
piątku, w godz. 10.00-11.30, 
będą też spotkania popo-
łudniowe - w poniedziałki, 
wtorki, środy i czwartki od 
17.00 do 18.30 oraz w piątki 
od 16.30 do 18.00.

Do dyspozycji: sala spor-
towa, salka specjalistyczna 
do sportów walki, siłownia, 
sauna, teren w okolicach 
klubu i strzelnica sportowa. 
Czekają trenerzy: Jarosław 
Biernacki (tel. 501 318 767) 
oraz Leszek Wojciechowski.

POGOTOWIE JĘZYKOWE
Bezpłatne, indywidualne 

konsultacje i konwersacje 
w języku angielskim oferu-
je Biblioteka Obcojęzyczna 
w Wojewódzkiej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. 
C. Norwida. To oferta dla 
młodzieży z gimnazjum i li-
ceum na dwa tygodnie ferii, 
od poniedziałku do piątku, 
w godz. 11.00-14.00. Zajęcia 
prowadzi anglistka Agniesz-
ka Ginko-Humphries. Zapi-
sy, tel. 68 45 32 638. (dsp)

Drezyna czeka w Parku Kolei Szprotawskiej na śmiałków! - Trzeba dużo siły, żeby ją uruchomić, ale od czego są przyjaciele! – 
Fabian, Patrycja, Zuzia, Hania, Ala i Oliwia z 3E Szkoły Podstawowej nr 1 dali radę! Wy też możecie spróbować! Pojazd się nie 
ruszy, ale specjalny licznik wskaże prędkość i odległość jakie uda się wypracować. Zajrzyjcie tu w ferie, we wtorki i czwartki, 
od 10.00 do 14.00. Fot. Krzysztof Grabowski
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Koleją jedziemy do Berlina
Pogodny wczesny ranek. Autobusem MZK docieramy do dworca PKP. Odnowiona stacja kolejowa Zielona Góra wita podróżnych rześkim 
powietrzem. Ponad 40 osób wsiada do pociągu jadącego do Berlina. Zapowiada się…, ale po kolei.

Dzień wcześniej wybra-
łem się na dworzec PKP, 
aby zakupić bilet Związku 
Komunikacyjnego Berli-
na-Brandenburgii VBB na 
podróż w obie strony za 
równowartość 28 euro. W 
tej cenie można pojechać 
pociągiem z Zielonej Góry 
do Berlina, kontynuować 
podróż po Berlinie rozbu-
dowaną siecią komunikacji 
miejskiej, a potem powrócić 
pociągiem do Zielonej Góry 
i… jeździć naszym MZK 
przez kolejne trzy dni. Nie-
źle, prawda?

Gorzej z promocją same-
go połączenia. Na dworcu 
nie dostrzegłem żadnej in-
formacji na ten temat. W 
kasie nabyć bilet można bez 
problemu, płacąc gotówką 
lub kartą, ale dostępność 
informacji na temat udo-
godnień jest wątpliwa. O 
sporym zainteresowaniu 
podróżnych biletem do Ber-
lina mogła tylko zaświad-
czyć ożywiona rozmowa 
toczona przy jednej z kas na 
temat… zalet bezpośrednie-
go połączenia do Berlina.

Wygodny pociąg DB Re-
gio ma 105 miejsc i normal-
ne wyposażanie współcze-
snych pociągów: ogrzewa-
nie, klimatyzacja, toalety. 
Pociąg jest dostępny za-
równo dla rowerzystów, 
jak i dla osób z ograniczoną 
sprawnością ruchową. Wy-
rusza do Berlina tuż przed 
7.00 rano, na miejscu jest o 
9.20. Podróż trwa 2,5 godzi-
ny. Całkiem nieźle.

Z szacunków Wydziału 
Transportu Urzędu Mar-
szałkowskiego Wojewódz-
twa Lubuskiego wynika, że 
„berliński” skład w dzień 
roboczy wypełnia się w 
ok. 80 proc. Ruszamy. Po 
drodze, jeszcze po polskiej 
stronie, około 30 osób wsia-
da bądź wysiada na kolej-
nych postojach. To poranny 
ruch aglomeracyjny, maleje 
w miarę oddalania się od 
Zielonej Góry. Dla tych po-
dróżnych pojazd pełni rolę 
zielonogórskiego pociągu 
podmiejskiego. Na małych 
przystankach, już w głębi 
Puszczy Rzepińskiej, nie 
ma żadnej wymiany pasa-
żerów.

Do Niemiec wjeżdżamy 
zgodnie z rozkładem jazdy. 
Na stacji Frankfurt (Oder) 
do pociągu wsiada personel 
Deutsche Bahn (DB Regio). 
Od niemieckich kolejarzy 
otrzymujemy informacje 
o robotach modernizacyj-
nych trwających na zachod-
nim podejściu do węzła 
berlińskiego. Część osób 
decyduje się na przyjęcie 
oferty przesiadki na nieco 
szybszy RegioExpress ma-
jący dodatkowy priorytet 
(w ramach tego samego 
biletu VBB) wjazdu do cen-
trum miasta. Po namyśle, 

jednak zostaję. Po drodze 
czeka mnie zatem komu-
nikacja zastępcza. Na stacji 
węzłowej Berlin-Ostkreuz 
widać gigantyczny zakres 
robót modernizacyjnych. 
Dzięki temu w nieodległej 
przyszłości zwiększy się 
znacznie przepustowość 
tego węzła oraz skróci czas 
podróży.

Ze stacji Ostkreuz obie-
ram kurs na lotnisko Schö-
nefeld, popularne miejsce 
przesiadkowe dla wielu po-
dróżujących z Polski. Pociąg 
miejski S-Bahn linii S9 po-
konuje tę trasę w niespełna 
pół godziny. Co ciekawe, 
jak wynika z  dostępnej na 
stacji mapy sieci, prawdo-
podobnie przekroczyliśmy 
o kilkaset metrów strefę 
miejską A+B Berlina. Ostat-
nia stacja w strefie miejskiej 
to Grünberg Allee, czyli Ale-
ja Zielonogórska. Na szczę-
ście, uśmiechnięty konduk-
tor pociągu DB Regio, do 
którego wsiadam w drodze 
powrotnej do centrum, 
okazuje się być wielce wy-
rozumiały. Brak jego życz-
liwości mógłby mnie kosz-
tować nawet 60 euro kary. 
Dlatego, wyruszając poza 
strefę B, pokrywającą się z 
granicami administracyjny-
mi landu-miasta Berlina, w 
tym jadąc na lotnisko, dla 
sprostania formalnościom 
warto dokupić zwykły bilet 
na przejazd jednorazowy za 
trzy euro.

Wracamy do centrum. 
Regio zajeżdża na stację 

Friedrichstrasse. To już 
ścisłe centrum. Końcowy 
odcinek trasy Friedrich-
strasse-Zoogarten to ledwie 
pięć kilometrów, które po-
ciąg pokonuje w parę mi-
nut. Dla mnie to także po-
dróż sentymentalna. Przed 
27 laty, w sierpniu 1989 r., 
po raz pierwszy wjecha-
łem tą trasą do …państwa 
kapitalistycznego. Dziś, to 
wciąż ta sama linia, ale w 
jakże innym Berlinie. Wte-
dy trasa była obstawiona 
wieżyczkami obserwacyj-
nymi, zaporami, fosami i 
wysokimi płotami z drutem 
kolczastym, czyli Murem 
Berlińskim. Dostępna była 
jedynie dla osób podró-
żujących przez Niemiecką 
Republikę Demokratyczną 
do Berlina Zachodniego. W 
bloku wschodnim zaczy-
nały się wówczas poważne 
przemiany, ale  NRD, wciąż 
rządzona twardą ręką ekipy 
Ericha Honeckera, szyko-
wała się jak gdyby nigdy nic 
do październikowych ob-
chodów 40-lecia swego po-
wstania. Chwilę potem ru-
nął mur. I sporo się w naszej 
części Europy zmieniło.

Teraz, gdy jesteśmy ze 
zjednoczonymi w wyniku 
przemian Niemcami we 
wspólnej unii gospodarczej 
i celnej, mamy swobodę po-
dróży w strefie Schengen, 
tamte wspomnienia brzmią 
jak prehistoria. Tym bar-
dziej warto powspominać.

Odbudowany i wciąż roz-
budowywany Berlin robi 

wrażenie zarazem rozko-
panego i dynamicznego. 
Odwiedzam Związek Trans-
portowy Berlina-Branden-
burgii VBB, którego siedzi-
ba jest dogodnie położona 
tuż przy stacji Zoogarten. 
(Warto odnotować: od 
niedawna również polscy 
przewoźnicy lokują swoje 
siedziby na dworcach). Z 
Niemcami mamy rozma-
wiać o organizacji i rozwoju 
połączeń transgranicznych 
z Polską, ale nieoczekiwane 
zawirowania powstałe wo-
kół bezpośredniego połą-
czenia z Zieloną Górą powo-
dują, że do naszej rozmowy 
w sposób naturalny wkrada 
się ten temat. Teraz można 
już śmiało powiedzieć, że 
po dwutygodniowej prze-
rwie „technicznej” spowo-
dowanej przebudową węzła 
w Berlinie i zmianą rozkła-
du jazdy - połączenie bez-
pośrednie z Zieloną Górą 
zostało utrzymane.

Możemy przystąpić do 
rozmów o rozwoju połą-
czeń, o poprawie marke-
tingu, o korzystniejszej ta-
ryfie. Pokazuję niemieckim 
rozmówcom jak niewiele 
przydatnych informacji wy-
nika z biletu, który kupuje 
się w kasie na zielonogór-
skim dworcu. Wskazuję też 
na niedostateczną informa-
cję w języku polskim. Dla 
przykładu: łatwiej znaleźć 
informację w języku hisz-
pańskim, francuskim, na-
wet w arabskim. W samym 
pociągu także informacja 

po polsku występuje śla-
dowo. Niezbyt efektywny 
jest system dynamicznej 
informacji pasażerskiej. 
Osobom przyzwyczajonym 
do coraz lepszych pojazdów 
polskich przewoźników 
wydać się ten system może 
wręcz systemem statycz-
nym. Wypominam naszym 
berlińskim partnerom kilka 
innych drobiazgów, które 
łącznie tworzą spore pole 
do poprawy.

Co ważne, zdołaliśmy 
przekonać niemieckich 
rozmówców, że połączenia 
do Zielonej Góry i przez 
Zieloną Górę warto mieć 
i rozwijać. To podstawa 
przyszłych relacji. A obecne 
mankamenty warto popra-
wiać wspólnie.

Pora wracać. Na węź-
le przesiadkowym przed 
dworcem Zoogarten zaga-
dują mnie po niemiecku 
dwaj pasażerowie z Polski, 
którzy padli ofiarą kradzieży 
w głębi Niemiec. Wracają do 
Katowic, korzystając, mó-
wiąc żartobliwie, z „finanso-
wania społecznościowego”. 
Mój wkład w ten „ratun-
kowy” projekt to pięć euro 
oraz bezpłatna informacja o 
pomocy finansowo-prawnej 
świadczonej przez polskie 
służby konsularne.

Przed odjazdem pociągu 
odwiedzam jeszcze punkt 
informacji pasażerskiej na 
dworcu. Od obsługi posługu-
jącej się łamaną angielszczy-
zną dostaję ulotkę w języku 
niemieckim, angielskim i... 

hiszpańskim. Czytam: „Los 
todos pasajeros de Polonia 
hablan perfectamende en 
Espanol”. Czy wszystko ja-
sne? No właśnie...

Niezadowolony udaję się 
do pobliskiego Centrum 
Podróży (Reisezentrum) 
Deutsche Bahn. Tam otrzy-
muję poprawną informa-
cję: - Można jeździć po 
Berlinie na zasadzie kon-
tynuowania podróży do 
celu. Do godziny 3.00 dnia 
następnego.

Wracamy. Na stacji 
Frankfurt słyszymy komu-
nikat wyemitowany przez 
dworcowe megafony w ję-
zyku polskim. Do Zielonej 
Góry przyjeżdżamy plano-
wo. Do domu wracamy au-
tobusem MZK  opłaconym 
w cenie biletu VBB.

Garść informacji  
praktycznych
a Bilet do Berlina: 14,40 
euro. W cenie biletu: po-
dróż po Berlinie w strefach 
miejskich A+B do celu po-
dróży maksymalnie do 3.00 
rano dnia następnego.

a Bilet do Berlina i z po-
wrotem: 28,40 euro. W 
cenie biletu: podróżowa-
nie berlińską komunikacją 
miejską w obrębie stref 
miejskich A+B do i od celu 
podróży. Podróżowanie ko-
munikacją miejską w Zie-
lonej Górze do trzech ko-
lejnych dni, licząc od dnia 
skasowania biletu.

a Czas przejazdu pociągu 
relacji Zielona Góra-Berlin 
wynosi około 2,5 godziny. 
Bilety można kupić w ka-
sach dworcowych i cen-
trach obsługi klienta na 
terenie całego kraju. Cena 
w euro przeliczana jest na 
złotówki po kursie z dnia 
zakupu.

a Z Zielonej Góry bezpo-
średnio dojedziemy do sta-
cji Berlin Lichtenberg, gdzie 
wygodnie można przesiąść 
się na metro, tramwaj, au-
tobus lub kolej miejską 
S-Bahn.

a Z wygodną przesiadką we 
Frankfurcie dojedziemy z 
RegioExpress do ścisłego 
centrum (Alexanderplatz, 
Friedrichstrasse, Hauptba-
hnnhof, Zoogarten).

a Chcąc udać się do strefy 
C – przykładowo: Poczdam, 
lotnisko Schönefeld - warto 
dla uniknięcia nieporozu-
mień i ewentualnych kar 
(60 euro) zakupić w Berlinie 
dla stref BC bilet jednorazo-
wy (3 euro) lub bilety poby-
towe (od 7,30 euro za bilet 
jednodniowy).

Damian Hajduk
(specjalista ds. transportu) 

Wygodny pociąg DB Regio ma 105 miejsc i normalne wyposażanie współczesnych pociągów: ogrzewanie, klimatyzacja, toale-
ty. Pociąg jest dostępny zarówno dla rowerzystów, jak i dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Fot. Krzysztof Grabowski
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Kolejne plany do dyskusji
Magistrat pracuje nad kolejnymi dwoma planami przestrzennego zagospodarowania. Możemy zobaczyć, co zmieni się w rejonie CRS i kina 
Nysa. Zmiany umożliwią ewentualną budowę stadionu. Sprawdź, jakie zmiany są planowane. Możesz zgłosić swoje uwagi.

To znane miejsca. Cho-
ciaż planowane są zmiany, 
to przeznaczenie terenu po-
zostanie bez zmian.

Wyłożenie projektu 
planu miejscowego 
zagospodarowania 

dotyczącego Śródmieścia 4. 
Chodzi o teren ograni-

czony ulicami: Bohaterów 
Westerplatte, Pieniężnego, 
Niepodległości i Kupiecką. 

To powtórne wyłożenie, 
bo projekt był już publicz-
nie prezentowany. Teraz 
planiści uwzględnili uwagi. 
– Chodzi o budynek, w któ-
rym mieści się kino Nysa. 
Zapisy, co do przeznacze-
nia tego terenu, nie ulegają 
zmianom – mówi wicepre-
zydent Dariusz Lesicki. Do-
tychczasowe zapisy umoż-
liwiają tutaj prowadzenie 
działalności kulturalnej, 
oświatowej lub gastrono-
micznej. Niemożliwe jest 
przerobienie budynku na 
obiekt handlowy, np. dys-
kont spożywczy. 

W poprzedniej wersji 
planu zakładano, że będzie 
można podwyższyć sąsied-
nią zabudowę (chodzi o 
parterowy budynek obok 
kina). Teraz z tego zapisu 
zrezygnowano. – Możliwa 
jest za to zabudowa partero-
wa niewielkiego podwórka 
pomiędzy kinem a sąsied-

nim budynkiem – wyjaśnia 
szczegóły Monika Praska z 
biura urbanistyki i planowa-
nia w magistracie.

Terminy:
Plan jest wyłożony od 

czwartku, 26 stycznia, do 17 
lutego. Uwagi można skła-

dać do 3 marca. Plan można 
oglądać w urzędzie miasta, 
ul. Podgórna 22, VIII piętro, 
pokój 809, w godz. 8.00-
14.00. W tym samym miej-
scu, w pokoju 810, odbędzie 
się publiczna dyskusja nad 
projektem, którą zaplano-

wano na 15 lutego, godz. 
14.00.

Wyłożenie do pu-
blicznego wglądu 
projektu miejsco-

wego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla 

obiektów sportowych  
w rejonie ul. Sulechowskiej 
i Amelii.

Plan dotyczący dwóch 
terenów na tyłach Centrum 
Rekreacyjno-Sportowego. 

Pierwszy teren znajduje 
się pomiędzy parkingiem 

przy CRS a hotelem Le-
śnym. Drugi, mniejszy, to 
działka na końcu ul. Amelii, 
przy skrzyżowaniu z ul. Za-
głoby. 

Obydwie działki należą 
do miasta i są przeznaczone 
na działalność sportowo-re-
kreacyjną. I to się nie zmie-
ni.

- Chcemy tak zmienić 
plan, by umożliwić ich lep-
sze wykorzystanie w ce-
lach sportowych. Stworzy 
to możliwość starania się o 
pieniądze zewnętrzne na 
kolejne obiekty – tłumaczy 
wiceprezydent Lesicki. – 
Przy ul. Amelii mogłaby po-
wstać hala sportowa do ko-
szykówki. Byłby to ośrodek 
przygotowań dla młodzie-
ży. Natomiast przy parkingu 
jest miejsce na ewentualną 
budowę stadionu piłkar-
skiego. 

Terminy:
Plan zostanie wyłożony 

do wglądu 2 lutego i będzie 
udostępniony do 23 lutego. 
Uwagi można składać do 9 
marca. Plan można oglądać 
w urzędzie miasta, ul. Pod-
górna 22, VIII piętro, pokój 
809, w godz. 8.00-14.00. 
W tym samym miejscu, w 
pokoju 810, odbędzie się 
publiczna dyskusja nad pro-
jektem, którą zaplanowano 
na 16 lutego, godz. 14.00.

(tc)

Urzędnicy będą roznosić decyzje podatkowe
Operacja „miejskie podatki” jest już zapięta na ostatni guzik. Od środy, 1 lutego, miejscy urzędnicy zaczynają roznosić po domach decyzje 
podatkowe. Nie zdziwcie się, jeżeli ktoś zapuka w tej sprawie do waszych drzwi.

Biuro Podatków Lokal-
nych dziś trochę przypomi-
na drukarnię. Tutaj przygo-
towywane są tysiące decyzji. 

- Chce pan wiedzieć do-
kładnie? – śmieje się Emi-
lia Wojtuściszyn, skarbnik 
miasta. – Przygotowaliśmy 
49.853 decyzji. Dotyczą one 
podatków lokalnych dla 
osób fizycznych: od nieru-
chomości, rolnego i leśne-
go. Roznosić je będzie 29 
urzędników.

Ten pomysł od lat jest 
praktykowany w urzędzie. 
– Tak jest taniej, w dodatku 
nasi pracownicy potrafią 
pójść w jedno miejsce kilka 
razy i jest mniej zwrotów – 

tłumaczy prezydent Janusz 
Kubicki. Dzięki temu sku-
teczność doręczeń jest bar-
dzo wysoka.

Krótko mówiąc, zamiast 
wysyłać korespondencję 
pocztą, taniej jest zapropo-
nować dodatkowe zajęcie 
własnym pracownikom. Ci 
po godzinach pracy w magi-
stracie ruszają w teren i wę-
drują z decyzjami od domu 
do domu. 

- Decyzje będą również 
roznosić w soboty. Każdy 
doręczyciel będzie miał 
specjalny identyfikator - do-
daje Stanisław Szczepaniak, 
kierownik  Biura Podatków 
Lokalnych.

Uwaga! W przypadku nie-
obecności adresata, decyzję 
może odebrać sąsiad lub 
dozorca. Jeżeli zobowiąże 
się, że dokument przeka-
że adresatowi. Wówczas 
urzędnik zostawi w skrzyn-
ce zawiadomienie, kto ma 
dokument.

- Przy okazji chciałabym 
uczulić mieszkańców, że 
doręczyciel nie ma prawa 
pobierać jakichkolwiek pie-
niędzy. Jego zadaniem jest 
jedynie dostarczyć decyzję 
podatkową - dodaje skarb-
nik Wojtuściszyn. – Urząd 
nie będzie też wysyłał ja-
kichkolwiek inkasentów. 
Jeżeli ktoś taki by się poja-

wił, oznacza to, że jest oszu-
stem.

To ostrzeżenie trochę na 
wyrost, bo jeszcze nigdy 
taki przypadek się nie zda-
rzył, ale warto te zasady 
przypomnieć. 

To jak możemy zapłacić? 
Najprościej przelewem. 

Kwoty podatku można 
wpłacić na indywidualny 
rachunek bankowy wskaza-
ny w decyzji. Każdy podat-
nik ma osobny numer kon-
ta. Jeżeli ktoś chce to zrobić 
osobiście, może zapłacić w 
kasie urzędu miasta, przy 
ul. Podgórnej 22. Kasa dzia-
ła od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 8.30-14.00.

- Mamy również podpisa-
ną umowę z bankiem PKO 
BP. Można zapłacić w każ-
dej placówce banku. One 
są praktycznie na każdym 
osiedlu – dodaje E. Wojtu-
ściszyn. – Za tę czynność 
bank nie pobiera prowizji. 
Wystarczy pokazać decyzję 
i pracownik banku wypełni 
odpowiedni dokument. 

Dodatkowy kanał płatno-
ści mają jeszcze mieszkańcy 
dzielnicy Nowe Miasto. Tu-
taj tradycyjnie można za-
płacić u sołtysa.

Decyzje będą roznoszo-
ne od 1 lutego do 13 marca. 
Pierwszą ratę podatku należy 
wpłacić do 15 marca. (tc)

15 marca
Do tego dnia trzeba 

wpłacić pierwszą ratę 
podatku

Plan zakłada, że możliwa będzie parterowa zabudowa niewielkiego podwórka pomiędzy kinem Nysa a sąsiednim budynkiem
Fot. Krzysztof Grabowski
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Zakątek, gdzieś na skraju placu
Oooo. Świat się zmienia. Kiedy staroluteranie budowali swoją świątynię przy placu Kaizera Wilhelma, to stała gdzieś tam, na uboczu, w zasa-
dzie na skraju miasta. A dzisiaj? Samo centrum. Wszystko się zmieniło przez 100  lat. Poznajecie to miejsce?

- Czyżniewski! Zadajesz 
pytania, ale ja się pytam, 
czy pomyłeś patelnię – moja 
żona, chociaż urodzona na-
uczycielka, postanowiła zro-
bić wszystko na opak, czyli 
odpowiedzieć pytaniem na 
pytanie. Krótko mówiąc, 
zyskała na czasie… kilka se-
kund na zastanowienie się.

- Krzaki, jakiś pomnik, 
nie widać ulicy… - teraz już 
udaje, że nie wie.

Dzisiejsze główna pocz-
tówka pokazuje jedno z 
moich ulubionych miejsc 
w Grünbergu. Ponadto jest 
stara… i trochę oszukuje. 
Niemiecki fotograf użył ta-
kiego obiektywu, że mamy 
wrażenie, jakby wszystko 
stało w jednym miejscu, w 
jednej linii. To złudzenie. 
Kaiser Wilhelm Platz. Pocz-
tówka wysłana z Grünbergu 
16 maja 1910 r. Wydruko-
wano ją przynajmniej pięć 
lat wcześniej, bo do 1905 
r. obowiązywały przepisy 
pocztowe zakazujące na od-
wrocie pisać coś innego niż 
adres. Dajmy jednak spo-

kój niemieckim przepisom 
pocztowym. Pocztówka po-
kazuje dzisiejszy pl. Boha-
terów. Pomnik cesarza Wil-
helma stał mniej więcej w 
tym samym miejscu co dzi-
siejszy pomnik Bohaterów. 
Fotograf musiał stać gdzieś 
przy fontannie. Natomiast 
tam, gdzie na zdjęciu widzi-
my w tle kamieniczki, dzi-
siaj przebiega ul. Bohaterów 
Westerplatte. 

Czego brakuje? Kościoła! 
Pocztówkę wysłano 16 maja 
1910 r. Bardzo żałuję, że nie 
wykonano jej w tym samym 
dniu, to by było coś – zoba-
czylibyśmy budowę nowej 
świątyni. 

Dzisiejszy pl. Bohaterów 
wytyczono pod koniec XIX 
wieku. Jego powstanie za-
wdzięczamy miejskiemu 
architektowi Albertowi Se-
verinowi. To on usnął stąd 
drewniane szopy i maga-
zyny, twierdząc, że trzeba 
stworzyć tutaj reprezenta-
cyjny plac. W narożnikach 
placu pojawiły się piękne 
wille, w 1895 r. w centrum 

placu ustawiono pomnik 
cesarza Wilhelma. Wzdłuż 
niedawno wytyczonej al. 
Niepodległości zamożni zie-
lonogórzanie zaczęli budo-
wać swoje siedziby. Wciąż 
było na to miejsce. 

Działka przy placu bardzo 
spodobała się zielonogór-
skim staroluteranom. Ten 
niewielki kościół powstał w 
I połowie XIX wieku w opo-
zycji do narzuconej przez 
króla pruskiego Fryderyka 
Wilhelma III unii dwóch 

największych kościołów 
ewangelickich: luterańskie-
go i reformowanego. Nie-
akceptowany przez władze 
państwowe i często prze-
śladowany nie miał najlep-
szych warunków rozwoju. 

Jego członkowie prze-
żywali ciężkie chwile, ale 
oparli się pomysłom zjed-
noczeniowym i  trwali przy 
tradycji. Staroluteranie nie 
mieli świątyń, duża część 
z nich wybrała emigrację. 
Ze Środkowego Nadodrza 

wyemigrowało wtedy do 
Australii ponad 900 osób. 
„Pierwsza grupa licząca 200 
osób, pod przywództwem 
ks. Augusta L. Christopha 
Kavela z parafii w Klępsku, 
wypłynęła barkami 8 lipca 
1838 r. z Cigacic. Z Hambur-
ga statkami „Prince George” 
i „Bengalee” dopłynęli 20 li-
stopada 1838 r. do Australii. 
Tę emigrację opisywałem 
już w Spacerowniku. 

W mieście liczba wy-
znawców sięgała kilkudzie-
sięciu osób. Wystarczała im 
kaplica przy dzisiejszej ul. 
Dra Pieniężnego. Gdy licz-
ba wiernych wzrosła do ok. 
300, zapadła decyzja o bu-
dowie nowej świątyni.

14 lipca 1909 r. parafia 
kupiła od Carla Mühle dział-
kę przy placu. Kosztowała 
8.500 marek. 

Miesiąc później wkopano 
kamień węgielny pod budo-
wę świątyni. Kościół zapro-
jektowany przez architekta 
E. Schulze był za dwa lata 
gotowy. Budowa pochło-
nęła 60 tys. marek. Ofiary 

składali głównie wierni. 
Wyróżniły się dwie kobie-
ty: żona fabrykanta Branda 
i żona tajnego radcy Soder-
stroma ze Związku Kobiet. 
Władze miasta dołożyły 4,3 
tys. marek na wybrukowa-
nie terenu wokół kościoła. 

Uroczystość poświęcenia 
Kościoła Chrystusowego 
odbyła się 11 czerwca 1911 r. 
Parafia nie była bogata. Za-
brakło pieniędzy na dzwo-
ny, które zamontowano do-
piero ćwierć wieku później. 

- Natomiast organy prze-
niesiono ze starej i znacznie 
mniejszej kaplicy. Wyglądały 
dziwnie na o wiele większym 
chórze, dlatego dobudowa-
no do nich boczne skrzydła, 
będące atrapami – tłumaczył 
mi Wolfgang J. Brylla, autor 
książki o historii kościoła.

Staroluteranie gospoda-
rzyli w świątyni do wojny. 
Po 1945 r. przemianowano 
ją na katolicki kościół pw. 
św. Józefa. Dzisiaj jest wła-
snością wspólnoty ewange-
licko-augsburskiej. 

Tomasz Czyżniewski
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Wnętrze świątyni w latach 30. XX wieku
Ze zbiorów Rafała Makowieckiego

Widok na dzisiejszy pl. Bohaterów przed wybudowaniem kościoła. Do dzisiaj przetrwał jedynie budynek po lewej stronie - kiedyś siedziba PZU. Nie ma jeszcze Ewangelickiego Kościoła Jezu-
sowego. Ze zbiorów Czesława Osękowskiego

Widok na plac i świątynię staroluteranów. To było spokojne i ciche miejsce, trochę na uboczu.
Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Widok na plac w okresie pomiędzy 1911 r. (budowa kościoła) a 1918 r. (rozbiórka pomnika ce-
sarza) Ze zbiorów Sławomira Ronowicza


