
7Między Ochlą a Kiełpinem inwestor chce stworzyć niewielkie 
osiedle mieszkaniowe. Może tu powstać ok. 100 domków.

- Od słowa amator wolę termin 
„pasjonat teatru”. Ktoś taki 
„robi” teatr przede wszystkim 
z potrzeby serca, amatorom 
nikt przecież nie płaci za 
udział w spektaklu, choć to 
praca eksploatująca fizycznie 
i emocjonalnie – mówi Marta 
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ZNIKAJĄ GIMNAZJA 
JEST NOWA SIEĆ SZKÓŁ
Od 1 września rusza rządowa reforma oświaty zakładająca likwidację gimnazjów. A to oznacza zmiany w dotychczasowej sieci miejskich 
szkół. W środę radni przegłosowali nową strukturę. Teraz na zmiany musi się zgodzić kurator.

Chociaż temat jest gorący 
(część rodziców w ramach 
protestów, w styczniu, prze-
prowadziła jednodniowy 
strajk, nie posyłając dzieci 
do gimnazjów), to podczas 
sesji było spokojnie. Najwię-
cej dyskutowano o jednym 
przedszkolu, zerówkach i… 
ile to będzie kosztowało?

- Ustawa nakazuje nam 
m.in. likwidację gimnazjów. 
Nie jest to ani proste zada-
nie, ani łatwe. Mamy taki 
obowiązek i musimy się z 
niego wywiązać – tłumaczył 
prezydent Janusz Kubicki na 
początku obrad, przedkłada-
jąc projekty uchwał. Radni 
zadali kilkanaście pytań.

- Pani minister zapewnia, 
że nikt nie straci pracy, na-
wet będzie jej więcej. A jak 
będzie u nas – dopytywał się 
radny Mariusz Rosik z PO.

- Naszym założeniem jest, 
żeby wszyscy nauczyciele 
znaleźli pracę w swoim za-
wodzie. Mam nadzieję, że 
to się uda – odpowiadał pre-
zydent Kubicki.

Radny Jacek Budziński, 
klub PiS, dopytywał - jak 
będą funkcjonować szkoły 
na os. Zastalowskim. W od-
powiedzi dostał pokazywa-
ną już prezentację z siecią 
szkół w mieście. – Dosta-
jemy setki pytań, po co ta 
reforma. Co będzie, jak się 

zmieni rząd? Chcemy, żeby 
szkoły były tam, gdzie są 
dzieci – mówił prezydent i 
stawiał zarzut, że samorzą-
dy dostały za mało czasu na 
dobre przygotowanie zmian 
oraz za mało pieniędzy na 
budowę nowych szkół.

- To ile będzie ta zmiana 
kosztowała? – dopytywał 
się Krzysztof Machalica i 
inni radni. 

Według prezydenta - ok. 
20 mln zł. 

- Skąd weźmiemy te pie-
niądze? – zastanawiał się Mi-
rosław Bukiewicz, klub PO.

- Ta decyzja należy do 
radnych: albo podniesiemy 
podatki, albo zrezygnuje-

my z części inwestycji, czyli 
nowych chodników czy par-
kingów – mówił J. Kubicki.

Z wyliczeniami prezyden-
ta nie zgadzał się Kazimierz 
Łatwiński, klub PiS. – Prze-
cież część inwestycji i tak 
byłaby robiona – przekony-
wał.

- Jeżeli kupujemy auto 
dla sześciu osób, to ono się 
nie sprawdzi w momencie, 
gdy będzie chciało do niego 
wsiąść osiem osób – obrazo-
wo tłumaczył prezydent.

Piotr Barczak, klub PiS, 
przypominał, jak wprowa-
dzano kiedyś gimnazja i 
zmieniano sieć szkół. – Jej 
zorganizowanie nie jest ła-

twe. Musi maksymalnie 
zaspokoić potrzeby dzieci 
– mówił. Radni dyskutowa-
li jeszcze o potrzebie zeró-
wek w szkołach. Tomasz 
Sroczyński apelował, żeby 
stworzyć regulamin naboru 
do SP 2, by nie powodować 
konfliktów. – Powinniśmy 
ułatwić „wyciągnięcie” 
uczniów z SP 11 – mówił. – 
Jeżeli część uczniów prze-
niesie się do zespołu szkół w 
Przylepie lub powstającej SP 
13, przy Chopina, to zmniej-
szy się liczba dzieci w SP 11 
i nie będą się uczyć na dwie 
zmiany prawie do 19.00.

Radni przegłosowali sieć 
szkół. Za byli radni klubów 

Zielona Razem i PiS. Wstrzy-
mali się od głosu głównie 
radni PO. To uchwała inten-
cyjna. Teraz musi ją ocenić 
kurator.

Osiągnięto też kompro-
mis w sprawie przedszkola 
nr 18, przy ul. Jana z Kol-
na. Od 1 września główna 
siedziba przedszkola znaj-
dzie się w budynku przy 
ul. Moniuszki, gdzie dzisiaj 
funkcjonuje SP 6. Przy ul. 
Jana z Kolna pozostanie filia 
przedszkola. (tc)

Miniprzewodnik  po 
sieci szkół  >> 3-6

- Myślę, że udało się nam optymalnie ułożyć sieć szkół. Nie obyło się bez kontrowersji i sporów. Wszystkich rodziców jeszcze raz zapewniam: każde dziecko skończy szkołę w tym samym 
miejscu, w którym rozpoczęło naukę. Zmiana rejonów szkół nie oznacza przenosin dzieci – mówi odpowiadająca za oświatę wiceprezydent Wioleta Haręźlak. Fot. Krzysztof Grabowski
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Podróż po sens i piękno
- Amator trafia do teatru najczęściej z ciekawości. Szuka odpowiedzi na dręczące go pytania, 
jednocześnie chce się sprawdzić, zobaczyć siebie w oczach innych – mówi Marta Pohrebny.

- Lada moment zacznie 
się zielonogórskie święto 
amatorskiego teatru, PO-
KOT 2017, czy w czasach 
Facebooka jeszcze kogoś 
interesuje teatr?

Marta Pohrebny, zielo-
nogórska aktorka i instruk-
torka teatralna: - POKOT to 
coroczne podsumowanie 
dorobku lubuskich amator-
skich grup teatralnych. Nie 
mamy się czego wstydzić. 
Zielonogórskie teatry repre-
zentują naprawdę wysoki 
poziom. Samych grup dzie-
cięcych mamy ok. 30. Do 
tego liczne „dorosłe” zespo-
ły skupione choćby wokół 
Domu Harcerza i Zielono-
górskiego Ośrodka Kultury. 
Żartobliwie mówiąc – nasze 
miasto na teatrze stoi. Po-
wiem więcej, zainteresowa-
nie teatrem, zarówno tym 
zawodowym, jaki amator-
skim, będzie tylko rosło.

- Teatr jako odtrutka na 
toksyczną rzeczywistość?

- Tu nie chodzi o ucieczkę 
od świata, czyli zamknięcie 
się w izolowanej przestrzeni 
teatralnej. Takie podejście 
skazywałoby teatr na od-
grywanie roli społecznego 
rezerwatu. Zapotrzebowanie 
na teatr będzie rosło z innego 
powodu - ludzie będą szukać, 
już szukają, czegoś radykal-
nie odmiennego od telewi-
zyjnego przekazu podlanego 
potężną porcją agresji. Teatr 
dla bardzo wielu młodych i 
dojrzałych to znakomity to-
warzysz podróży w poszuki-
waniu sensu i piękna.

- Do czego potrzebny jest 
nam aktor, skoro niemal 
każdego dnia udajemy ko-
goś innego?

- To może zabrzmi dziw-
nie, ale w teatrze szukamy 
iluzji, która pomoże nam 
poznać prawdę o świecie i 
o nas samych. Owszem, na 
co dzień często przywdzie-
wamy różne maski. Czasa-
mi wręcz zapominamy się 
w tym odgrywaniu fałszy-

wych ról. Na szczęście, teatr 
pozwala oddzielić ziarno 
od plew, pozwala przywró-
cić właściwą miarę rzeczy. 
Przywraca wysoką rangę 
najbardziej podstawowym 
wartościom.

- Co każe amatorom po-
dejmować ryzykowaną grę 
z własną psychiką?

- Wolę termin „pasjonat 
teatru”. Ktoś taki „robi” te-
atr przede wszystkim z po-
trzeby serca, amatorom nikt 
przecież nie płaci za udział 
w spektaklu, choć to praca 
eksploatująca fizycznie i 
emocjonalnie. Amator trafia 
do teatru najczęściej z cie-
kawości. Szuka odpowiedzi 
na dręczące go pytania, jed-
nocześnie chce się spraw-
dzić, chce zobaczyć siebie w 
oczach innych członków ze-
społu i widzów. To także od-
powiedź na niezaspokojoną 
potrzebę sacrum, w teatrze 
bowiem, zwłaszcza ama-
torskim, nie ma miejsca na 
oszustwo i kłamstwo. Ama-
tor nie skończył zawodowej 
szkoły aktorskiej, jego jedy-
nym instrumentem jest jego 
własna psychika i ciało. Mó-
wiąc wprost – może grać tyl-
ko sobą samym. W tym sen-
sie dokonuje aktu ufnego 

zawierzenia na teatralnym 
ołtarzu. Rdzeniem tego aktu 
jest uczciwość wobec siebie 
i innych.

- Jaką cenę płaci się za 
sceniczną szczerość?

- Żadnego problemu nie 
ma z dziećmi, te bowiem z 
łatwością „wchodzą” w rolę i 
z równą łatwością z niej wy-
chodzą. W przypadku doro-
słych jest znacznie trudniej. 
Na szczęście, amatorzy nie 
grają zbyt często. To nie jest 
praca wykonywana dzień w 
dzień. Zawodowiec uczony 
jest w szkole różnych tech-
nik, amator za dobrze przy-
gotowaną rolę płaci najcen-
niejszą walutą, bo swoją wia-
rygodnością i autentyzmem.

- Kto stoi na straży bezpie-
czeństwa aktora-amatora?

- Tu olbrzymia rola opie-
kunów i instruktorów te-
atralnych. Wzorem pedago-
ga i reżysera jest zielono-
górzanka Małgorzata Pasz-
kier-Wojcieszonek, to mój 
teatralny guru. Jej spektakle 
to nie tylko murowany suk-
ces, ale zarazem przykład 
szczególnej więzi opartej o 
zaufanie. Dodatkowym bez-
piecznikiem jest pozytywna 
reakcja widowni oraz spora, 

nawet jak na zielonogórskie 
warunki, rozpoznawalność.

- Jesteście głodni okla-
sków?

- Jasne (śmiech), jak wszy-
scy lubimy być akceptowani. 
Ale zaspokojenie własnej 
próżności nie jest naszym 
najważniejszym celem. Po-
służę się przykładem wieko-
wego pana Henryka. Jemu 
towarzyska sława do nicze-
go nie była potrzebna. W te-
atrze szukał czegoś zupełnie 
innego. I znalazł.

- Co to było?
- Wedle jego słów, teatr 

stał się dla niego niewyczer-
paną studnią, z której czer-
pał energię do życia.

- Dziękuję.
Piotr Maksymczak

We wtorek obchodzono Dzień Pioniera Zielonej Góry. Odpra-
wiono mszę, zapalono znicze i złożono kwiaty. – To ważne, by 
pamiętać, jak tworzyło się powojenne miasto– mówił Julian 
Stankiewicz, prezes Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry.

W dwóch obiektach należących do Centrum Nauki Keplera, tzn. Planetarium Wenus i Centrum Przyrodniczym, pojawiło się w 
tym tygodniu wielu młodych ludzi. To efekt uruchomionego właśnie projektu „Świat Nauki”, z którego aż do 2023 r. skorzysta 
około 25 tys. uczniów, począwszy od IV klas szkół podstawowych na liceach, technikach i szkołach zawodowych kończąc.

Zdjęcia Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Wernisaż w Pro Arte
Wernisaż wystawy „Droga” – ma-

larstwa Grzegorza L. Piotrowskiego, 
odbędzie się dziś (piątek, 17 lutego) 
o 18.00 w Galerii Pro Arte Okręgu 
Zielonogórskiego ZPAP. – U artysty 
dominują trzy główne nurty tema-
tyczne: akty, portrety i pejzaże. Prace 
mają charakterystyczny styl i mimo 
oszczędnej formy są bardzo ekspre-
syjne – opisuje kurator wystawy dr 
Iwona Peryt-Gierasimczuk. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Kondrat z „Karmą”
Dziś (piątek, 17 lutego) o 20.00, 

w Hydro(za)gadce wystąpi Joanna 
Kondrat z płytą „Karma”, która 
ukazała się w czerwcu 2016 r. na-
kładem Polskiego Radia. - Album 
namaścili swoją obecnością Staszek 
Soyka oraz raper Ten Typ Mes – 
informują organizatorzy koncertu. 
Wystąpią: Joanna Kondrat – wokal, 
Maciej Tubis – fortepian, Andrzej 
Święs – kontrabas, Radek Bolewski 
– perkusja. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zarządzanie a bieganie
Jak rekreacyjne biegać/maszero-

wać, wykorzystując do tego funkcje 
zarządzania? – brzmi zaskakująco? A 
jednak można to zrobić. Jak? Odpo-
wiedzi na pytanie szukaj w środę, 22 
lutego, na spotkaniu z dr. Dariuszem 
Stankiewiczem, pracownikiem 
Wydziału Ekonomii i Zarządzania 
UZ. Spotkanie rozpocznie się o godz. 
16.00 w  filii nr 4 biblioteki im. C. 
Norwida, ul. Podgórna 45. (dsp)

W DRZONOWIE

Szybujące impresje
W Lubuskim Muzeum Woj-

skowym można oglądać nową 
wystawę czasową, prace plastyczne 
gdańskiej artystki o zielonogór-
skich korzeniach – Alicji Czarnej. 
„Szybujące impresje” to 35 prac o 
tematyce lotniczej. – Ich odbiór jest 
kompozycją dającą wrażenie głębi 
tematu, działając na widza nie tylko 
poprzez swoją formę, lecz także 
układ plastyczny – opisują wystawę 
organizatorzy. (dsp) Zielonogórskie teatry amatorskie reprezentują naprawdę wysoki poziom. Żartobliwie mó-

wiąc – nasze miasto na teatrze stoi - uważa Marta Pohrebny. Fot: Krzysztof Grabowski

Zgłoś się na POKOT
Regionalne Centrum Animacji 
Kultury zaprasza na Ponoworocz-
ne Konfrontacje Teatralne POKOT. 
Od 17 do 19 marca, na deskach 
Lubuskiego Teatru, będzie można 
zobaczyć spektakle młodzieżo-
wych i dorosłych grup teatralnych. 
Zgłoszenia zespołów do 28 lutego, 
formularz na stronie rcak.pl oraz 
lubuskiekultura.pl
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a Dwie placówki: Gimnazjum 
nr 1, przy ul. Wyszyńskiego, 
i Gimnazjum nr 6, przy ul. 
Chopina, zostaną przekształ-
cone w szkoły podstawowe nr 
2 i nr 13. Będzie w nich prowa-
dzony nabór do klas: 0, 1, 4 i 
7 szkoły podstawowej (dwa 
ostatnie poziomy na wniosek 
rodziców). 
a Gimnazja działające w ze-
społach szkół będą funkcjo-
nować w nich aż do wyga-
szenia, 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).
a Gimnazjum nr 2, ul. Św. 
Cyryla i Metodego, zosta-
nie włączone do VI Liceum 
Ogólnokształcącego. Obec-
nie VI LO wchodzi w skład 
Zespołu Szkół Budowla-
nych, przy ul. Botanicznej 
– będzie z ZSB wyłączone i 
przeniesione na ul. Św. Cy-
ryla i Metodego.
a Gimnazjum nr 3, ul. Św. 
Kingi 1, zostanie włączone 
do Szkoły Podstawowej nr 6, 
która zostanie przeniesiona 
tu z ul. Moniuszki (będzie to 
podstawówka z oddziałami 
gimnazjalnymi). Rodzice 
mieszkający przy ul. Mo-
niuszki mogą składać wnio-
ski o przyjęcie dziecka do SP 
14 lub SP 1. Działające przy ul. 
Św. Kingi V LO zostanie prze-
niesione na ul. Zachodnią.
a Gimnazjum nr 7, ul. Za-
chodnia, zostanie włączone 
do V LO, które zostanie tu 
przeniesione z ul. Św. Kingi
a Powstanie Zespół Edu-
kacyjny nr 9, ul. Spawaczy, 
w skład którego wejdzie: 
Szkoła Podstawowa nr 11 
oraz Miejskie Przedszkole 
nr 46 (obecnie Akademia 
Talentów). Przy ul. Źródla-
nej zostanie wybudowany 
nowy budynek szkolny na-
leżący do SP 11 - planowane 
zakończenie inwestycji – 1 
września 2018 r.

Docelowo - nauka w kla-
sach 1-3 odbywać się będzie 
w budynkach: przy ul. Rzeź-
niczaka (obecna Akademia 
Talentów) oraz przy ul. 
Źródlanej (nowy budynek 
szkoły). Nauka w klasach 
4-8 odbywać się będzie w 
budynku przy ul. Spawaczy 
(obecna SP 11).
a Drzonków, Zawada, Ochla 
i Przylep – istniejące tutaj 
zespoły edukacyjne będą 
działać na dotychczaso-
wych zasadach. Dzieci będą 
dowożone gimbusami. 

Przeznaczenie zmieni 
budynek, w którym dzisiaj 
mieści się SP nr 6, przy ul. 
Moniuszki. Po wyprowadz-
ce szkoły pod nowy adres, 
powstanie tutaj ośmiood-
działowe miejskie przed-
szkole na ok. 200 dzieci. 

(red)

 P Y T A N I A  O  Z M I A N Y
- Po zmianie sieci szkół okazało się, że moje dziecko uczy się dzisiaj  
w szkole, która nie będzie już jego rejonową podstawówką. Czy to ozna-
cza, że muszę przenieś dziecko do szkoły rejonowej lub będzie to robić 
miasto? 
- Nikt nikogo nie będzie zmuszał do takich zmian. Miasto nie będzie przenosić 
dzieci lub całych klas ze szkoły do szkoły. Obowiązuje zasada: uczeń kończy edu-
kację tam, gdzie ją rozpoczął. Nie ma obowiązku przeniesienia dziecka. Może się 
to odbyć tylko w takim momencie, gdy rodzic sam wyrazi taką wolę. 
- W jakim przypadku obowiązuje rejonizacja?
- Przy naborze do klas pierwszych.
- Mój starszy syn chodzi do szkoły, której nie będzie już w naszym rejo-
nie. Od września naukę rozpoczyna młodsza córka. Mam ją posłać do 
innej szkoły? To absurd!
- Nie będziemy rozdzielać rodzeństwa. Młodsze, mimo zmiany obwodów, można 
zgłaszać do szkoły, do której chodzi starszy brat. Takie przypadki są rozpatrywa-
ne indywidualnie.
- Chciałabym po szóstej klasie przenieść dziecko do VII klasy w dawnym 
gimnazjum. Czy istnieje taka możliwość?
- Zgodę na utworzenie od podstaw takich klas mają tylko dwa gimnazja: nr1 przy 
ul. Wyszyńskiego i nr 6 - przy ul. Chopina. Tylko te gimnazja zostaną przekształ-
cone w szkoły podstawowe: nr 2 i nr 13. Odbywa się to tylko za zgodą rodziców.
- Czy wszyscy nauczyciele oraz inni pracownicy oświaty będą mieli 
zapewnioną pracę w nowej sieci szkół?
- Do urzędu miasta spłynęły dane od dyrektorów wszystkich szkół podstawo-
wych i gimnazjów mówiące o planowanych zmianach w zatrudnieniu.  Dotyczą 
one gotowości do przyjęcia nauczycieli do pracy od września 2017 oraz dane o 
liczbie etatów, o które zostanie zredukowane zatrudnienie. Trwa obecnie wery-
fikacja tych danych i porządkowanie ich w tabelach pokazujących poszczególne 
przedmioty nauczania. Kiedy zostaną uporządkowane i zweryfikowane, przed-
stawimy skalę problemu związkom zawodowym. Miasto w pierwszej kolejności 
będzie proponowało nowe zatrudnienie nauczycielom zatrudnionym przez 
mianowanie i pracownikom oraz nauczycielom zatrudnionym na czas nieokre-
ślony. Jeżeli pojawi się taka możliwość, to propozycję pracy dostaną również ci 
zatrudnieni obecnie na czas określony.
- Czy nauczyciele i pracownicy przejdą od razu na całe etaty do innych 
miejsc? 
- Reforma rozłożona jest na lata, wrzesień 2017 to tylko jej początek. Przez dwa 
lata będzie zwiększało się zatrudnienie w szkołach podstawowych, bo docho-
dzą klasy siódme, potem ósme,  w tym czasie zatrudnienie będzie malało w 
gimnazjach. Nie wszyscy nauczyciele od razu będą wykonywali pracę w jednym 
miejscu. W okresie przejściowym będą osoby, które realizować będą godziny w 
różnych szkołach.
- Czy przejścia dotyczą tylko nauczycieli gimnazjów? 
- Nie. Obecnie we wszystkich szkołach podstawowych kończy edukację na po-
ziomie klas trzecich dużo więcej uczniów niż przyjdzie do klas pierwszych. Ruch 
więc będzie dotyczył również i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Znajdą oni 
zatrudnienie w tych szkołach, które powstają na bazie gimnazjów, czyli SP nr 2 i 
SP nr 6 oraz w nowych oddziałach przedszkolnych, które powstaną w mieście.
- Kiedy powstaną nowe miejsca w przedszkolach zielonogórskich?
- Na wrzesień 2017 roku szykujemy 600 nowych miejsc w przedszkolach, co da 
ponad 50 nowych etatów pedagogicznych i ok. 30 etatów obsługi.  
- Kiedy definitywnie skończy się ruch kadrowy?
- W 2019 roku ustabilizuje się zatrudnienie w szkołach podstawowych, ale za-
cznie się ruch w szkołach zawodowych branżowych, liceach ogólnokształcących 
i technikach. Jednocześnie wyjdzie ze szkół podstawowych pierwszy rocznik 
klas ósmych i ostatni rocznik gimnazjalistów. Dojdzie więc do kumulacji dwóch 
roczników, które jednocześnie przejdą do nowych szkół. Podwójny rocznik 
wymusi gwałtowne zwiększenie zatrudnienia w tych szkołach. Będzie to fala 
jednego rocznika, która przejdzie przez kolejne lata edukacji.
- Co z nauczycielami, którzy nie przyjmą nowej propozycji pracy?
- Nauczyciele, którzy nie znajdą propozycji, które będą ich satysfakcjonować, 
mogą w okresie przejściowym skorzystać z okazji i przekwalifikować się, kończąc 
studia lub kursy kwalifikacyjne nadające im uprawnienia tych specjalności, które 
będą w Zielonej Górze poszukiwane. W tym okresie będzie możliwość skorzy-
stania z funduszu doskonalenia nauczycieli w kwocie pokrywającej aż 90 proc. 
kosztów kształcenia.
- Co z nauczycielami, którzy obecnie cieszą się licznymi nadgodzinami?
- Nadgodziny są przywilejem, nie prawem. Priorytetem jest to, aby nikt z nauczy-
cieli zatrudnianych przez mianowanie i na czas nieokreślony nie stracił pracy, 
więc nadgodziny będą zlikwidowane lub bardzo ograniczone. Oczywiście, będą 
one występowały, jeżeli wynika to z niepodzielności godzin przedmiotowych. 
Np. etat nauczyciela WF wynosi 18 godzin dydaktycznych tygodniowo. Liczba 
godzin w poszczególnych klasach to 4 godziny. Żeby mieć pełen etat, musi 
uczyć w 5 klasach, co daje łącznie 20 godzin. W takich przypadkach pozostają 
mu 2 nadgodziny. W tym roku po raz pierwszy arkusze organizacyjne szkół będą 
również opiniowane przez kuratorium oświaty pod kątem przydziału godzin 
nauczycielom. 

*  Odpowiedzi przygotował Jarosław Skorulski, naczelnik wydziału oświaty 
i spraw społecznych

Przewodnik po sieci szkół
Masz dziecko w gimnazjum lub podstawówce? A może Twoja pociecha dopiero zacznie edukację? Sprawdź, jak od 1 września zmieni się 
zielonogórska oświata. 

 J E D N A  U L I C A  –  K I L K A  S Z K Ó Ł
Jaskółcza, Wyszyńskiego, Zawadzkiego, Łużycka, Podgórna, Wazów, Szosa Kisielińska, 

Jędrzychowska, Batorego, Francuska, Węgierska - te ulice zostały „podzielone” pomię-
dzy rejony kilku szkół. Odszukaj swój adres i sprawdź, do której podstawówki możesz 
posłać dziecko.
a Jaskółcza

- od nr 2 do nr 18 parzyste – SP 1
- od nr 1 do nr 17 nieparzyste – SP 14
- od nr 19 parzyste i nieparzyste – SP 14

a Stefana Wyszyńskiego
-  od nr 1 do nr 30 parzyste i nieparzyste 

– SP 1
- od nr 31 do nr 165 nieparzyste – SP 2
-  numery 34a, b, 38a, b, c, d; 40a, b – SP 18
- numery 30a, b, c, 32b, c, d – SP 22

a Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”
- od nr 2 do nr 48 parzyste – SP 1
- od nr 65 nr do 91 nieparzyste – SP 1
- od nr 1 do nr 63 nieparzyste – SP 22

a Łużycka
- od nr 6 do nr 28 parzyste – SP 2
-  od nr 30 do nr 86 parzyste i nieparzyste 

– SP 22
a Podgórna

-  od nr 1 do nr 46 nieparzyste i parzyste 
– SP 6

- od nr 47 nieparzyste – PSP 7
a Wazów

-  od nr 5 do nr 38 parzyste i nieparzyste 
– SP 6

-  od nr 46 do nr 74 parzyste i nieparzyste 
– SP 10

- numery 78a, 78b, 78c – SP 10
a Szosa Kisielińska

- do nr 38 parzyste i nieparzyste – PSP 7
- od nr 39 parzyste i nieparzyste – SP 21

a Jędrzychowska
- od nr 28 parzyste – SP 8
- od nr 35 nieparzyste – SP 8

- od nr 1 do nr 33 nieparzyste – SP 14
- od nr 2 do nr 26 parzyste – SP 14

a Stefana Batorego
- od nr 118 do nr 126 parzyste – SP 11
-  od nr 71 do nr 127 nieparzyste – SP 11
- od nr 4 do nr 116 parzyste – SP 15
- od nr 7 do nr 69 nieparzyste – SP 15
-  od nr 128 parzyste i nieparzyste  

– SP 26 w Przylepie
a Francuska

-  od nr 1 do nr 11 parzyste i nieparzyste 
– SP 18

- od nr 13 do nr 23a nieparzyste – SP 18
- od nr 14 do nr 50 parzyste – SP 22
- od nr 25 do nr 33 nieparzyste – SP 22

a Węgierska
-  od nr 1 do nr 7 parzyste i nieparzyste  

– SP 18
- od nr 11 do nr 17 nieparzyste – SP 18
- numery 34, 36, 40, 46, 48, 50 – SP 18
- numery 32, 38, 44 – SP 22
- od nr 12 do nr 18 parzyste – SP 22
-  od nr 19 do nr 30 parzyste i nieparzyste 

– SP 22
- od nr 33 do nr 37 nieparzyste – SP 22
-  od nr 8 do nr 10 parzyste i nieparzyste 

– SP 22

UWAGA! Ulice: Afrodyty; Apolla; Are-
sa; Artemidy; Ateny; Demeter; Dionizosa; 
Heliosa; Heraklesa; Hermesa; Hery; Melpo-
meny; Nike; Posejdona; Zeusa oraz Stefana 
Batorego od nr. 128 rejon mają w SP 26 w 
Przylepie.

W tym miejscu, przy ul. Źródlanej planowana jest budowa 
nowej szkoły podstawowej, w której uczyć się będą dzieci z 
klas I-III Fot. Krzysztof Grabowski

A – tutaj powstanie nowa szkoła

Janusz Kubicki prezydent
- Z powodu wydłużenia o dwa 
lata nauki w szkołach podsta-
wowych podjąłem decyzję 
o budowie nowej szkoły. 
Szacuję, że będzie kosztowała 
kilkanaście milionów złotych.

A
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Rejon SP 1 to ulice: Anieli 
Krzywoń; Czesława Nieme-
na; Festiwalowa; Jaskółcza 
od numeru 2 do numeru 
18 parzyste; Powstańców 
Warszawy; Ptasia; Stefana 
Wyszyńskiego od numeru 
1 do numeru 30 parzyste 
i nieparzyste; Studzianki; 
Szarych Szeregów; Św. Cy-
ryla i Metodego; Tadeusza 
Zawadzkiego „Zośki” od 
numeru 2 do numeru 48 
parzyste; Tadeusza Zawadz-
kiego „Zośki” od numeru 65 
numeru do 91 nieparzyste; 
Wiśniowa; Witebska; Wypo-
czynek.

r   SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 2 
w Zielonej Górze
adres: ul. Stefana Wyszyńskiego 101

a  to obecne Gimnazjum nr 
1, które zostaje przekształ-
cone w ośmioletnią szkołę 
podstawową

a  szkoła podstawowa roz-
poczyna działalność 1 
września 2017 r.

a  oprócz naboru do kl. 1, 
szkoła prowadzi nabór do 
oddziału „0”, do dwóch 
oddziałów kl. 4 (na wnio-
sek rodziców) oraz do 
dwóch oddziałów kl. 7 (na 
wniosek rodziców)

a  będą tu kontynuować też 
naukę uczniowie obecne-
go Gimnazjum nr 1

Rejon SP 2 to ulice: Ale-
ja Wojska Polskiego; Armii 
Krajowej; Dąbrówki; II Ar-
mii; Kręta; Krośnieńska; Le-
opolda Okulickiego; Łużyc-
ka od numeru 6 do numeru 
28 parzyste; Majora Henry-
ka Sucharskiego; Miodowa; 
Monte Cassino; Polna; Ry-
dza Śmigłego; Stefana Wy-
szyńskiego od numeru 31 
do numeru 165 nieparzyste; 
Św. Trójcy; Wiejska, Wrzo-
sowa; Zacisze.

r   SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 5 
w Zespole Edukacyjnym nr 1 
im. Jeana de La Fontaine’a  
w Zielonej Górze
adres: ul. Truskawkowa 12

a s ześcioletnia szkoła pod-
stawowa zostaje prze-
kształcona w ośmioletnią 
szkołę podstawową

a  w ZE nr 1 będą kontynu-
ować też naukę uczniowie 
obecnego Gimnazjum nr 5, 
aż do momentu jego wyga-
szenia 31 sierpnia 2019 r.

Rejon SP 5 to ulice: Ama-
rantowa; Beżowa; Biała; 
Błękitna; Błotna; Bordo-
wa; Borówkowa; Brązowa; 
Bukowa; Chłodna; Chynow-
ska; Dębowa; Fioletowa; 
Grafitowa; Granatowa; Go-
rzowska; Grzybowa; Jastrzę-
bia; Jemiołowa; Jesienna; 
Jeżynowa; Jodłowa; Karmi-
nowa; Kolorowa; Kostrzyń-
ska; Kremowa; Krępowska; 
Lazurowa; Łężycka; Maho-
niowa; Malinowa; Michała 
Drzymały; Międzyrzecka; 
Modra; Niebieska; Oliwko-
wa; Orzechowa; Pastelo-
wa; Pistacjowa; Platynowa; 
Pomarańczowa; Popielata; 
Poziomkowa; Poznańska; 
Purpurowa; Różowa; Se-
ledynowa; Siwa; Słubicka; 
Sosnowa; Srebrna; Szkar-
łatna; Szpakowa; Tęczowa; 
Truskawkowa; Waniliowa; 
Złota; Żółta; Żurawinowa.

r  SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 6
im. Władysława Broniewskie-
go w Zielonej Górze
adres: obecnie ul. Stanisława 
Moniuszki 19, zmiana siedziby  
na ul. Św. Kingi 1

a  sześcioletnia szkoła pod-
stawowa zostaje prze-
kształcona w ośmioletnią 
szkołę podstawową

a  będą tu kontynuować też 
naukę uczniowie obecne-
go Gimnazjum nr 3

a  szkoła zmienia siedzibę 
na budynek przy ul. Św. 
Kingi 1 (obecnie działa tu 
LO nr V – przeniesie się na 
ul. Zachodnią oraz Gimna-
zjum nr 3 – zostaje włączo-
ne do SP 6)

Rejon SP 6 to ulice: 1 Maja; 
30 Maja 1960 r.; Adama Mic-
kiewicza; Aleja Konstytucji 
3 Maja; Artura Grottgera; 
Ceglana; Ciesielska; Długa; 
Drzewna; Fabryczna; Ge-
nerała Józefa Sowińskiego; 
Generała Władysława Sikor-
skiego; Grzegorza Zarugiewi-
cza; Jana Sobieskiego; Kaspra 
Twardowskiego; Kościelna; 
Krawiecka; Krótka; Księdza 
Piotra Wawrzyniaka; Lice-
alna; Lisowskiego; Ludwika 
Waryńskiego; Lwowska; Ma-
riacka; Marii Konopnickiej; 
Masarska; Mikołaja Koper-
nika; Stanisława Moniusz-
ki; Morwowa; Nad Łąkami; 
Owocowa; Piaskowa; Piotra 
Skargi; Plac Ks. Biskupa Wil-
helma Pluty; Plac Pocztowy; 
Plac Słowiański; Plac Majora 
Adama Lazarowicza; Plac 
Jana Matejki; Plac Marszałka 
Józefa  Piłsudskiego; Pod Fi-
larami; Podgórna od numeru 
1 do numeru 46 nieparzyste i 
parzyste; Przemysłowa; Spo-
kojna; Stary Rynek; Stefana 
Żeromskiego; Średnia; Św. Ja-
dwigi; Św. Kingi; Tylna; Wa-
zów od numeru 5 do numeru 
38 parzyste i nieparzyste; 
Wesoła; Wrocławska; Zielo-
na; Zyty.

r   PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 7 
im. Mikołaja Kopernika  
w Zielonej Górze, prowadzona 
przez osobę fizyczną
adres: ul. Zielonogórska 5

a  sześcioletnia szkoła pod-
stawowa zostaje prze-
kształcona w ośmioletnią 
szkołę podstawową

Rejon PSP 7 to ulice: Aka-
demicka, Armii Ludowej, 
Braniborska; Chmielna; De-
reszowa; Gajowa; Glinianki; 
Górna; Gronowa; Henryka 
Siemiradzkiego; Jeździec-
ka; Karowa; Kombatantów; 
Kościuszkowców; Kucyko-
wa; Letnia; Lubuska; Miła; 
Niecała; Osiedlowa; Piękna; 
Podgórna od numeru 47 
nieparzyste i parzyste; Pro-
fesora Zygmunta Szafrana; 
Przecznica; Przewalskie-
go; Przyleśna; Rumakowa; 
Sorbska; Stajenna; Strze-
mienna; Szosa Kisielińska 
do numeru 38 parzyste i 
nieparzyste; Tadeusza Ko-

nicza; Tarpanowa; Tkacka; 
Wileńska; Władysława IV; 
Władysława Łokietka; Wy-
ścigowa; Zielonogórska; Zie-
lony Las.

r  SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 8
im. Jana Brzechwy w Zielonej 
Górze
adres: ul. Kąpielowa 7

a sześcioletnia szkoła 
podstawowa zostaje prze-
kształcona w ośmioletnią 
szkołę podstawową

Rejon SP 8 to ulice: Alfreda 
Nobla; Agatowa; Aleksandra 
Czekanowskiego; Ametysto-
wa; Azaliowa; Boczna; Bolka 
i Lolka; Bratkowa; Brylanto-
wa; Budowlana; Bursztyno-
wa; Calineczki; Chabrowa; 
Daliowa; Diamentowa; Do-
żynkowa; Fiołkowa; Gabrie-
la Narutowicza; Goździko-
wa; Henryka Arctowskiego; 
Ignacego Domeyki; Ignacego 
Łukasiewicza; Irysowa; Jana 
Czerskiego; Jana Heweliu-
sza; Janusza Groszkowskie-
go; Jasia i Małgosi; Jaśmino-
wa; Jędrzeja Śniadeckiego; 
Jędrzychowska od numeru 
28 parzyste; Jędrzychowska 
od numeru 35 nieparzyste; 
Kaczeńcowa; Kalinowa; Ka-

rola Olszewskiego; Kaszta-
nowa; Kazimierza Funka; 
Kąpielowa; Kiełpińska; Kon-
waliowa; Kopciuszka; Kora-
lowa; Krasnoludków; Kro-
kusowa; Królewny Śnieżki; 
Kubusia Puchatka; Lawen-
dowa; Leopolda Infelda; 
Leszczynowa; Liliowa; Ma-
kowa; Mieczykowa; Misia 
Uszatka; Mokra; Nagietko-
wa; Nowojędrzychowska; 
Oskara Kolberga; Pawła 
Strzeleckiego; Perłowa; Pi-
nokia; Plonowa; Piotrusia 
Pana; Rezedowa; Roberta 
Kocha; Rubinowa; Rumian-
kowa; Sasankowa; Siewna; 
Słonecznikowa; Słowicza; 
Stokrotkowa; Stolarska; 
Storczykowa; Szafirowa; 
Szmaragdowa; Tulipanowa; 
Turkusowa; Urocza; Uro-
dzajna; Wacława Sierpiń-
skiego; Warzywna; Wierz-
bowa; Wronia; Zawilcowa; 
Zawiszy Czarnego; Zbożo-
wa; Zielna; Złotej Rybki; 
Zygmunta Wróblewskiego.

r  SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 10

a  sześcioletnia szkoła 
podstawowa zostaje prze-
kształcona w ośmioletnią 
szkołę podstawową

a  będą tu kontynuować też 
naukę uczniowie obecne-
go Gimnazjum nr 4 Spor-
towego, aż do momentu 
jego wygaszenia 31 sierp-
nia 2019 r.

Rejon SP 10 to ulice: Ame-
lii; Billewiczówny; Dolina 
Luizy; Dolina Zielona; Dol-
na; Dzika; Generała Józefa 
Bema; Ketlinga; Klemen-
towskich; Kmicica; Ludwika 
Zamenhofa; Marii Skłodow-
skiej-Curie; Plac Korcza-
kowców; Podbipięty; Skrze-
tuskiego; Sportowa; Stani-
sława Staszica; Stanisława 
Wyspiańskiego; Szwajcar-
ska; Ustronna; Wazów od 
numeru 46 do numeru 74 
parzyste i nieparzyste, Wa-
zów z numerami: 78A, 78B, 
78C; Wołodyjowskiego; Za-
głoby; Zakręt; Zygmunta 
Czubińskiego; Żabia.

r  SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 11 

z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Kornela Makuszyńskiego 
w Zielonej Górze
adres: ul. Spawaczy 3d

  O B W O D Y  S Z K Ó Ł  a  O B W O D Y  S Z K Ó Ł  a  O B W O D Y  S Z K Ó Ł  a  O B W O D Y  S Z K Ó Ł  a  O B W O D Y  S Z K Ó Ł

r   SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 1 
im. Henryka Sienkiewicza  
w Zielonej Górze
adres: ul. Stefana Wyszyńskiego 17

a  sześcioletnia szkoła pod-
stawowa zostaje prze-
kształcona w ośmioletnią 
szkołę podstawową

Obecne Gimnazjum nr 1 zostaje przekształcone w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2, któ-
ra rozpocznie działalność 1 września 2017 r. Oprócz naboru do klas pierwszych, szkoła pro-
wadzi nabór do oddziału „0”, do dwóch oddziałów klas czwartych 4 (na wniosek rodziców) 
oraz do dwóch oddziałów klas siódmych (na wniosek rodziców). Fot. Krzysztof Grabowski

SP 6 działa obecnie przy ul. Moniuszki. Przeniesie się na ul. Św. Kingi, gdzie działa obecnie  
V LO (przenosi się ono na ul. Zachodnią) oraz Gimnazjum nr 3 (zostaje włączone do SP 6).
 Fot. Krzysztof Grabowski

im. Janusza Kusocińskiego  
w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Sportowych  
w Zielonej Górze
adres: ul. Stanisława 
Wyspiańskiego 21
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a  sześcioletnia szkoła pod-
stawowa zostaje prze-
kształcona w ośmioletnią 
szkołę podstawową

a  zostanie utworzony Ze-
spół Edukacyjny nr 9, w 
którego skład wejdzie 
obecna SP 11 i Miejskie 
Przedszkole nr 46 (obec-
nie Akademia Talentów)

a  siedzibą ZE nr 9 będzie 
budynek przy ul. Spawa-
czy 3d

a  przy ul. Źródlanej po-
wstanie nowy budynek 
szkolny należący do SP 
11 (planowane zakończe-
nie inwestycji 1 września 
2018 r.

a  docelowo nauka w klasach 
1-3 odbywać się będzie w 
budynkach: przy ul. Rzeź-
niczaka 1 (obecnie Akade-
mia Talentów) i przy ul. 
Źródlanej (nowy budynek 
szkoły)

a  docelowo nauka w klasach 
4-8 odbywać się będzie w 
budynku przy ul. Spawa-
czy 3d (obecny budynek 
SP 11)

Rejon SP 11 to ulice: Anny 
Jagiellonki, Franciszka 
Rzeźniczka; Jana Zamoy-
skiego; Konstruktorów; 
Mechaników; Potokowa; 
Ruczajowa; Rusałki; Spa-
waczy; Stefana Batorego 
od numeru 118 do numeru 
126 parzyste; Stefana Ba-
torego od numeru 71 do 
numeru 127 nieparzyste; 
Technologów; Tomasza 
Sobkowiaka; Trasa Północ-
na; Winogradu; Zdrojowa; 
Zygmunta Krasińskiego; 
Źródlana.

r   SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 13 
w Zielonej Górze
adres: ul. Fryderyka Chopina 18a

a  to obecne Gimnazjum 
nr 6, które zostaje prze-
kształcone w ośmioletnią 
szkołę podstawową

a  szkoła podstawowa roz-
poczyna działalność 1 
września 2017 r.

a  oprócz naboru do kl. 1, 
szkoła prowadzi nabór 
do oddziałów „0”, do od-
działów kl. 4 (na wniosek 
rodziców) oraz do oddzia-
łów kl. 7 (na wniosek ro-
dziców)

a  będą tu kontynuować też 
naukę uczniowie obecne-
go Gimnazjum nr 6

Rejon SP 13 to ulice: Aka-
cjowa; Aleja Niepodległo-
ści; Bankowa; Bohaterów 
Westerplatte; Bolesława 
Chrobrego; Bolesława 
Krzywoustego; Cicha; Dr. 
Pieniężnego; Dworcowa; 
Fryderyka Chopina; Hugo 
Kołłątaja; Jana Keplera; 
Jana Kochanowskiego; Ka-
zimierza Wielkiego; Klo-
nowa; Kupiecka; Lipowa; 
Ludowa; Mieszka I; Plac 
Bohaterów; Plac Kolejarza; 
Plac Makusynów; Pod Topo-
lami; Romualda Traugutta; 
Spółdzielcza; Strumykowa; 
Sulechowska; Towarowa; 
Ułańska; Urszuli.

r  SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 14
im. Adama Mickiewicza  
w Zielonej Górze
adres: ul. Jaskółcza 66

a  sześcioletnia szkoła pod-
stawowa zostaje prze-
kształcona w ośmioletnią 
szkołę podstawową

Rejon SP 14 to ulice: Bar-
tosza Głowackiego; Bocia-
nia; Botaniczna; Browar-
na; Brzozowa; Czyżykowa; 
Ekologiczna; Emilii Plater; 
Generała Madalińskiego; 
Ignacego Krasickiego; Ja-
godowa; Jałowcowa; Jana 
Kilińskiego; Jarzębinowa; 
Jaskółcza od numeru 1 do 
numeru 17 nieparzyste; 
Jaskółcza od numeru 19 
parzyste i nieparzyste; Ja-
sna; Jerzego Waszczyka; 
Jeżykowa; Jęczmienna; Ję-
drzychowska od numeru 1 
do numeru 33 nieparzyste; 
Jędrzychowska od numeru 
2 do numeru 26 parzyste; 
Józefa Poniatowskiego; 
Konopna; Kosynierów; Ko-
żuchowska; Krzywa; Ks. 
Kazimierza Michalskiego; 
Kukułcza; Łabędzia; Macie-
jowicka; Nasza; Ogrodowa; 
Orla; Os. Robotnicze; Os. 
Wygoda; Parkowa; Pawia; 
Piastowska; Piwna; Po-
dwójna; Połaniecka; Przy-
rodnicza; Pszenna; Racła-
wicka; Rolnicza; Rzemieśl-
nicza; Rzepakowa; Sokola; 
Sowia; Szczekocińska; Ta-
deusza Kościuszki; Tade-
usza Olbrychta; Tatrzańska; 
Winna; Żurawia; Żytnia.

r  SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 15 
im. 4 Dywizji Piechoty Wojska 
Polskiego w Zielonej Górze
adres: ul. Lisia 37

a  sześcioletnia szkoła pod-
stawowa zostaje prze-
kształcona w ośmioletnią 
szkołę podstawową

Rejon SP 15 to ulice: Bo-
duena; Chemiczna; Deko-
racyjna; Działkowa; Elek-
tronowa; Energetyków; 
Foluszowa; Generała Maria-
na Langiewicza; Generała 
Jarosława Dąbrowskiego; 
Harcerska; Jana Kasprowi-
cza; Jana z Kolna; Jedności; 
Jelenia; Krakusa; Krucza; 
Lisia; Lotników; Łąkowa; 
Mała; Młyńska; Naftowa; 
Objazdowa; Obywatelska; 
Olchowa; Osadnicza; Pie-
sza; Plac Powstańców Wiel-
kopolskich; Przy Gazowni; 
Pszczelarska; Rajska; Reja; 
Różana; Rymarska; Skła-
dowa; Słoneczna; Stefana 
Batorego od numeru 4 do 
numeru 116 parzyste; Ste-
fana Batorego od numeru 7 
do numeru 69 nieparzyste; 
Świętojańska; Wandy; Wę-
glowa; Zamkowa; Zimna; 
Zjednoczenia.

r   SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 17 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Generała Władysława 
Sikorskiego w Zespole Eduka-
cyjnym nr 2 w Zielonej Górze
adres: ul. Leopolda Staffa 10

a  sześcioletnia szkoła pod-
stawowa zostaje prze-
kształcona w ośmioletnią 
szkołę podstawową

Rejon SP 17 to ulice: Aleja 
Juliusza Słowackiego; Aliny; 
Andrzeja Struga; Balladyny; 
Beniowskiego; Chochlika; 
Dantyszka; Derwida; Fan-
tazego; Filona; Generała 
Jakuba Jasińskiego; Geode-
tów; Goplany; Grabca; Gry-
fa; Grzegorza; Grunwaldz-

ka; Hawryłowicza; Henryka 
Sienkiewicza; Horsztyń-
skiego; Józefa Ignacego Kra-
szewskiego; Juliana Tuwi-
ma; Kirkora; Kordiana; Krze-
mieniecka; Laury; Lecha; Le-
chitów; Leopolda Staffa; Lili 
Wenedy; Mazepy; Mieczy-
sława Karłowicza; Morelo-
wa; Nowa; Partyzantów; Płk. 
Witolda Pileckiego; Salomei; 
Skierki; Skrajna; Stanisława 
Cynarskiego; Stroma; Strze-
lecka; Wacława; Wąska; Wła-
dysława Orkana; Władysła-
wa Reymonta; Wodna.

r   SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 18 
im. Arkadego Fiedlera  
w Zielonej Górze
adres: ul. Francuska 10

a  sześcioletnia szkoła pod-
stawowa zostaje prze-

kształcona w ośmioletnią 
szkołę podstawową

Rejon SP 18 to ulice: 
Agrestowa; Ananasowa; 
Bananowa; Braci Gierym-
skich; Budziszyńska; Ce-
ramiczna; Cisowa; Cypry-
sowa; Cytrynowa; Dwor-
kowa; Fajansowa; Figowa; 
Francuska od numeru 1 
do numeru 11 parzyste i 
nieparzyste; Francuska 
od numeru 13 do numeru 
23A nieparzyste; Grabowa; 
Hiszpańska; Hoffmana; 
Jacka Malczewskiego; Je-
sionowa; Józefa Chełmoń-
skiego; Juliusza Kossaka; 
Kamionkowa; Keramzy-
towa; Klinkierowa; Koko-
sowa; Kraljevska; Leona 
Wyczółkowskiego; Leśna; 
Magnacka; Migdałowa; 
Modrzewiowa; Piotra Mi-
chałowskiego; Porcelano-
wa; Porzeczkowa; Prosta; 
Stefana Wyszyńskiego z 
numerami: 34A,B, 38A, 
B, C, D; 40A, B; Szlachec-
ka; Świerkowa; Węgierska 
od numeru 1 do numeru 
7 parzyste i nieparzyste; 
Węgierska od numeru 11 
do numeru 17 nieparzyste; 
Węgierska z numerami: 34, 
36, 40, 46, 48, 50; Xawe-
rego Dunikowskiego; Za-
ściankowa.

r   SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 21 
im. Karola Wojtyły w Zespole 
Edukacyjnym nr 3 w Zielonej 
Górze
adres: ul. Osiedle Pomorskie 13

a  sześcioletnia szkoła pod-
stawowa zostaje prze-
kształcona w ośmioletnią 
szkołę podstawową

a  w ZE nr 3 będą kontynu-
ować też naukę uczniowie 
obecnego Gimnazjum nr 
8, aż do momentu jego 
wygaszenia 31 sierpnia 
2019 r.

Rejon SP 21 to ulice: Au-
gustowska; Bałtycka; Bos-
mańska; Fregatowa; Gi-
życka; Graniczna; Helska; 

Kapitańska; Kętrzyńska; 
Kolejowa; Mrągowska; 
Okrężna; Olsztyńska; Osie-
dle Kaszubskie; Osiedle 
Mazurskie; Osiedle Pomor-
skie; Osiedle Śląskie; Osie-
dle Warmińskie; Polanka; 
Pucka; Raculka; Róży Wia-
trów; Rybacka; Sopocka; 
Studzienna; Suwalska; 
Szantowa; Szosa Kisieliń-
ska od numeru 39 parzyste 
i nieparzyste; Sztormowa; 
Trójmiejska; Żeglarska.

r   EKOLOGICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 22 
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Zespole Szkół Ekologicz-
nych im. Unii Europejskiej w 
Zielonej Górze
adres: ul. Francuska 25a

a  sześcioletnia szkoła pod-
stawowa zostaje prze-
kształcona w ośmioletnią 
szkołę podstawową

a  w ZSEkol. będą kontynu-
ować też naukę uczniowie 
obecnego Gimnazjum nr 
9, aż do momentu jego 
wygaszenia 31 sierpnia 
2019 r.

Rejon SP 22 to ulice: 
Bułgarska; Francuska od 
numeru 14 do numeru 50 
parzyste; Francuska od 
numeru 25 do numeru 33 
nieparzyste; Łużycka od 
numeru 30 do numeru 86 
parzyste i nieparzyste; 
Pionierów Zielonej Góry; 
Słowacka; Stefana Wy-
szyńskiego z numerami: 
30A, B, C, 32B, C, D; Tade-
usza Zawadzkiego „Zośki” 
od numeru 1 do numeru 63 
nieparzyste; Unii Europej-
skiej; Węgierska z nume-
rami: 32, 38, 44; Węgierska 
od numeru 12 do numeru 
18 parzyste; Węgierska 
od numeru 19 do numeru 
30 parzyste i nieparzyste; 
Węgierska od numeru 33 
do numeru 37 nieparzy-
ste; Węgierska od numeru 
8 do numeru 10 parzyste 
i nieparzyste; Zachodnia; 
Zbyszka Godlewskiego.

(dsp)

  O B W O D Y  S Z K Ó Ł  a  O B W O D Y  S Z K Ó Ł  a  O B W O D Y  S Z K Ó Ł  a  O B W O D Y  S Z K Ó Ł  a  O B W O D Y  S Z K Ó Ł

Zostanie utworzony Zespół Edukacyjny nr 9, w którego skład wejdzie obecna SP 11 i Miej-
skie Przedszkole nr 46 (obecnie Akademia Talentów). Przy ul. Źródlanej powstanie nowy 
budynek szkolny należący do SP 11 (gdzie – patrz str. 3). W obecnej SP 11 (ul. Spawaczy) będą 
klasy 4-8, w obecnej Akademii Talentów (ul. Rzeźniczaka) i nowym budynku (ul. Źródlana) 
będą klasy 1-3. Fot. Krzysztof Grabowski

Obecne Gimnazjum nr 6 zostaje przekształcone w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13, 
która rozpocznie działalność 1 września 2017 r. Oprócz naboru do klas pierwszych, szkoła 
prowadzi nabór do oddziałów „0”, do oddziałów klas czwartych 4 (na wniosek rodziców) 
oraz do oddziałów klas siódmych (na wniosek rodziców). Fot. Krzysztof Grabowski
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a  sześcioletnia szkoła pod-
stawowa zostaje prze-
kształcona w ośmioletnią 
szkołę podstawową

a  w ZE nr 4 będą kontynu-
ować też naukę uczniowie 
obecnego Gimnazjum nr 
13, aż do momentu jego 
wygaszenia 31 sierpnia 
2019 r.

Rejon SP 24 to ulice: Bar-
cikowice; Drzonków-Agre-
stowa; Drzonków-Akacjo-
wa; Drzonków-Bażantowa; 
Drzonków-Boczna; Drzon-
ków-Brzozowa; Drzonków-
-Bukowa; Drzonków-Ciso-
wa; Drzonków-Czyżykowa; 
Drzonków-Dębowa; Drzon-
ków-Działkowa; Drzonków-
-E. Romera; Drzonków-Ga-
jowa; Drzonków-Grzybo-
wa; Drzonków-Jastrzębia; 
D r z o n k ó w-J e ź d z i e c k a ; 
Drzonków-Kalinowa; Drzon-
ków-Kasztanowa; Drzon-
ków-Kąpielowa; Drzonków-
-Klonowa; Drzonków-Ko-
ścielna; Drzonków-Krótka; 
Drzonków-Krucza; Drzon-
ków-Kwiatowa; Drzonków-
Leśna; Drzonków-Lipowa; 
Drzonków-Lisia; Drzonków-
-Łąkowa; Drzonków-Miła; 
Drzonków-Modrzewiowa; 
Drzonków-Niedźwiedzia; 
D r z o n k ó w- O l i m p i j s k a ; 
Drzonków-Orla; Drzonków-
-Ośrodkowa; Drzonków-
-Pięciobojowa; Drzonków-
-Pływacka;  Drzonków-Pod-
górna; Drzonków-Pogodna; 
D r z o n k ó w- P r z e ł a j o w a ; 
D r z o n k ó w - P r z y j a z n a ; 
D r z o n k ó w - P r z y j e m n a ; 
D r z o n k ó w - P r z y t u l n a ; 
Drzonków-Radosna; Drzon-
ków-Rajcowska; Drzonków-
-Rajska; Drzonków-Rajta-
rowa; Drzonków-Rebuso-
wa; Drzonków-Regentowa; 
Drzonków-Regimentowa; 
Drzonków-Rekreacyjna; 
Drzonków-Rotowa; Drzon-
ków-Rybałtowa; Drzonków-
-Rycerska; Drzonków-Ry-
dwanowa; Drzonków-Sar-
nia; Drzonków-Słoneczna; 
Drzonków-Sosnowa; Drzon-
ków-Sowia; Drzonków-Sta-
romłyńska; Drzonków-Stru-
mykowa; Drzonków-Strze-
lecka; Drzonków-Szermier-
cza; Drzonków-Szkolna; 
D r z o n k ó w- Ś w i e r k o w a ; 
Drzonków-Tenisowa; Drzon-
ków-Wierzbowa; Drzonków-
-Wiewiórcza; Drzonków-
-Wilcza; Drzonków-Wrzoso-
wa; Drzonków-Zamkowa; 
Drzonków-Zmienna; Ługo-
wo; Marzęcin; Racula-11 Li-
stopada; Racula-Chłopska; 
Racula-Czereśniowa; Racu-
la-Dębowa; Racula-Droga 
Krajowa nr 3; Racula-Drzon-
kowska; Racula-Dzieci 
Wrzesińskich; Racula-Dzie-
kańska; Racula-Głogowska; 
Racula-Grabowa; Racula-
Groszkowa; Racula-Hele-
ny Modrzejewskiej; Racu-
la-Hortensji; Racula-Im. 
Rodła; Racula-Ireny Ko-

smowskiej; Racula-Irysowa;  
Racula-Jabłonowa; Racu-
la-Jakuba Bojka; Racula-Ja-
nusza Korczaka; Racula-Ja-
śminowa; Racula-Jędrzeja 
Cierniaka; Racula-Kalinowa; 
Racula-Kamieniecka; Racu-
la-Karola Lipińskiego; Racu-
la-Kasztanowa; Racula-Klo-
nowa; Racula-Ksawerego 
Dunikowskiego; Racula-Ku 
Słońcu; Racula-Leszczyno-
wa; Racula-Leśna; Racula-
-Liliowa; Racula-Litewska; 
Racula-Lucjana Rydla; Ra-
cula-Lwowska; Racula-M. 
Gierymskiego; Racula-Ma-
cieja Rataja; Racula-Mariana 
Załuckiego; Racula-Michała 
Anioła; Racula-Mieczysława 
Karłowicza; Racula-Między-
lesie; Racula-Mirty; Racula-
-Modrzewiowa; Racula-My-
śliwska; Racula-Oliwkowa; 
Racula-Podleśna; Racula-
-Podolska; Racula-Polna; 
Racula-Porzeczkowa; Ra-
cula-Profesorska; Racula-
-Ruciana; Racula-Saperska; 
Racula-Sosnowa; Racula-St. 
Wyspiańskiego; Racula-
-Stanisława Witkiewicza; 
Racula-Studencka; Racu-
la-Szparagowa; Racula-Śli-
wowa; Racula-Św. Mikołaja; 
Racula-Świerkowa; Racu-
la-Widokowa; Racula-Wiej-
ska; Racula-Wierzbowa; Ra-
cula-Wiktorii Dzierżkowej; 
Racula-Wincentego Witosa; 
Racula-Wołyńska; Racula-
-Wspólna; Racula-Z. i I. So-
larzów; Racula-Zakole; Ra-
cula-Zbarska; Racula-Zielna; 
Sucha;  Zatonie-Chabrowa; 
Zatonie-Dębowa; Zatonie-
-Fiołkowa; Zatonie-Irysowa; 
Zatonie-Jaśminowa; Zato-
nie-Jęczmienna; Zatonie-
-Konwaliowa; Zatonie-Ko-
ścielna; Zatonie-Księżnej 
Doroty; Zatonie-Kwiatowa; 
Zatonie-Leśna; Zatonie-
-Liliowa; Zatonie-Lipowa; 
Zatonie-Łubinowa; Zatonie-
-Makowa; Zatonie-Młyń-
ska; Zatonie-Nagietkowa; 
Zatonie-Parkowa; Zatonie-
-Pszczela; Zatonie-Pszenna; 
Zatonie-Różana; Zatonie-Sa-
sankowa; Zatonie-Słonecz-
na; Zatonie-Słonecznikowa; 
Zatonie-Stokrotkowa; Zato-
nie-Strumykowa; Zatonie-
-Świerkowa; Zatonie-Świę-
tojańska; Zatonie-Zawilco-
wa; Zatonie-Zielonogórska; 
Zatonie-Zimna Woda.

r   SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 25
im. mjra Henryka Sucharskie-
go w Zespole Edukacyjnym  
nr 5 w Zielonej Górze
adres: ul. Ochla-Szkolna 1

a  sześcioletnia szkoła pod-
stawowa zostaje prze-
kształcona w ośmioletnią 
szkołę podstawową

Rejon SP 25 to ulice: Jaro-
gniewice; Jeleniów; Kiełpin; 
Ochla-3 Maja; Ochla-Agre-
stowa; Ochla-Akacjowa; 
Ochla-Alfreda Smoczyka; 
Ochla-Bażantowa; Ochla-
-Bernda Mixdorfa; Ochla-
-Bociania; Ochla-Brzozowa; 
Ochla-Bukowa; Ochla-Cha-
browa; Ochla-Czeremcho-

wa; Ochla-Czereśniowa; 
Ochla-Daktylowa; Ochla-
Dębowa; Ochla-Dębowa 
Polana; Ochla-Działkowa; 
Ochla-Dzika; Ochla-Feliksa 
Stamma; Ochla-Folklory-
styczna; Ochla-Franciszka 
Gaudy’ego; Ochla-Górna; 
Ochla-Grzybowa; Ochla-
-Henryka Łasaka; Ochla-
-Henryka Sienkiewicza; 
Ochla-J. I. Kraszewskiego; 
Ochla-Jagodowa; Ochla-Ja-
nusza Korczaka; Ochla-Ja-
nusza Kusocińskiego; Ochla-
Jaśminowa; Ochla-Jelenia; 
Ochla-Juliana Tuwima; 
Ochla-Kaktusowa; Ochla-
-Kalinowa; Ochla-Kasztano-
wa; Ochla-Klonowa; Ochla-
-Kornela Makuszyńskiego; 
Ochla-Kożuchowska; Ochla-
-Kręta; Ochla-Krótka; Ochla-
-Ks. Wł. Terlikowskiego; 
Ochla-Kwiatowa; Ochla-Le-
śna; Ochla-Lipowa; Ochla-
-Lisia; Ochla-Łąkowa; Ochla-
-Makowa; Ochla-Malinowa; 
Ochla-Marii Konopnickiej; 
Ochla-Młyńska; Ochla-Mo-
relowa; Ochla-Muzealna; 
Ochla-Niedźwiedzia; Ochla-
-Oazowa; Ochla-Ogrodnicza; 
Ochla-Olchowa; Ochla-Osie-
dle Dworskie; Ochla-Osie-
dlowa; Ochla-Palmowa; 
Ochla-Pl. B. Błyskoszowej; 
Ochla-Polna; Ochla-Poran-
nej Rosy; Ochla-Porzecz-
kowa; Ochla-Poziomkowa; 
Ochla-Prosta; Ochla-Przyle-
śna; Ochla-Pustynna; Ochla-
Sadowa; Ochla-Sarnia; 
Ochla-Słoneczna; Ochla-So-
kola; Ochla-Sosnowa; Ochla-
-Sportowa; Ochla-Stepowa; 
Ochla-Stroma; Ochla-Stru-
mykowa; Ochla-Strzelecka; 
Ochla-Szkolna; Ochla-Św. 
Huberta; Ochla-Św. Jadwigi 
Śląskiej; Ochla-Tenisowa; 
Ochla-Topolowa; Ochla-Tru-
skawkowa; Ochla-Wierzbo-
wa; Ochla-Wilcza; Ochla-Wi-
śniowa; Ochla-Wł. i St. Gra-
bowskich; Ochla-Wrzosowa; 
Ochla-Wspólna; Ochla-Za-
cisze; Ochla-Zawilcowa; 
Ochla-Zielonogórska; Ochla-
Żagańska; Ochla-Żurawia.

r   SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 26 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Jana Brzechwy w Zespole 
Edukacyjnym nr 6 w Zielonej 
Górze
adres: ul. Przylep-9 maja 6

a  sześcioletnia szkoła pod-
stawowa zostaje prze-
kształcona w ośmioletnią 
szkołę podstawową

a  w ZE nr 6 będą kontynu-
ować też naukę uczniowie 
obecnego Gimnazjum nr 
14, aż do momentu jego 
wygaszenia 31 sierpnia 
2019 r.

Rejon SP 26 to ulice: Afro-
dyty; Apolla; Aresa; Arte-
midy; Ateny; Demeter; Dio-
nizosa; Heliosa; Heraklesa; 
Hermesa; Hery; Melpome-
ny; Nike; Posejdona; Zeusa; 
Stefana Batorego od nume-
ru 128 parzyste i nieparzy-
ste; Przylep-22 Lipca; Przy-
lep-9 Maja; Przylep-Aka-
cjowa; Przylep-Brzozowa; 

Przylep-Czereśniowa; Przy-
lep-Dojazdowa; Przylep-
Działkowa; Przylep-Gro-
nowa; Przylep-Handlowa; 
Przylep-Hetmańska; Przy-
lep-Husarska; Przylep-Józe-
fa Piłsudskiego; Przylep-Ko-
kosowa; Przylep-Kolejowa; 
Przylep-Kolista; Przylep-
-Kosowa; Przylep-Lawen-
dowa; Przylep-Leszczyno-
wa; Przylep-Leśna; Przylep-
-Lotnicza; Przylep-Łąkowa; 
Przylep-Malinowa; Przylep-
-Morelowa; Przylep-Ogrod-
nicza; Przylep-Orzechowa; 
Przylep-Osiedlowa; Przy-
lep-Pilotów; Przylep-Pod-
górna; Przylep-Polna; Przy-
lep-Potokowa; Przylep-Ro-
botnicza; Przylep-Rycerska; 
Przylep-Sadowa; Przylep-
-Skokowa; Przylep-Sosno-
wa; Przylep-Spokojna; Przy-
lep-Strażacka; Przylep-Stru-
mykowa; Przylep-Szewska; 
Przylep-Szybowcowa; Przy-
lep-Turystyczna; Przylep-
-Winna; Przylep-Wiśniowa; 
Przylep-Zakładowa; Przy-
lep-Zielona; Przylep-Źró-
dlana; Łężyca-Agrestowa; 
Łężyca-Apartamentowa; 
Łężyca-Architektów; Łęży-
ca-Aroniowa; Łężyca-Bocz-
na; Łężyca-Borówkowa; 
Łężyca-Bratkowa; Łężyca-
-Budowlanych; Łężyca-Ce-
glana; Łężyca-Chabrowa; 
Łężyca-Ciesielska; Łęży-
ca-Czeremchowa; Łęży-
ca-Dębowa; Łężyca-Dolna; 
Łężyca-Drobiowa; Łężyca-
Geodetów; Łężyca-Geolo-
gów; Łężyca-Inwestycyjna; 
Łężyca-Inżynierska; Łęży-
ca-Irysowa; Łężyca-Jago-
dowa; Łężyca-Konwaliowa; 
Łężyca-Kościelna; Łężyca-
-Krańcowa; Łężyca-Kroku-
sowa; Łężyca-Krótka; Łę-
życa-Kwiatowa; Łężyca-La-
wendowa; Łężyca-Leśna; 
Łężyca-Liliowa; Łężyca-Ma-
ciejkowa; Łężyca-Makowa; 
Łężyca-Malinowa; Łężyca-
-Morwowa; Łężyca-Murar-
ska; Łężyca-Odrzańska; Łę-
życa-Piaskowa; Łężyca-Po-
lna; Łężyca-Porzeczkowa; 
Łężyca-Poziomkowa; Łęży-
ca-Prosta; Łężyca-Różana; 
Łężyca-Sasankowa; Łężyca-
-Skrajna; Łężyca-Sosnowa; 
Łężyca-Spokojna; Łężyca-
-Sportowa; Łężyca-Stokrot-

kowa; Łężyca-Tulipanowa; 
Łężyca-Urbanistów; Łęży-
ca-Ustronna; Łężyca-Willo-
wa; Łężyca-Zawilcowa.

r   SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 27
im. Władysława Broniewskie-
go w Zespole Edukacyjnym  
nr 7 w Zielonej Górze
adres: ul. Stary Kisielin-Szkolna 14

a  sześcioletnia szkoła pod-
stawowa zostaje prze-
kształcona w ośmioletnią 
szkołę podstawową

Rejon SP 27 to ulice: Nowy 
Kisielin-A. Syrkiewicza; No-
wy Kisielin-A. Wysockiego; 
Nowy Kisielin-Brzozowa; 
Nowy Kisielin-Bukowa; No-
wy Kisielin-Cedrowa; Nowy 
Kisielin-Cisowa; Nowy 
Kisie lin-Dębowa; Nowy Ki-
sielin-Dolna; Nowy Kisie-
lin-Grabowa; Nowy Kisie-
lin-Grysowa; Nowy Kisielin-
Jesionowa; Nowy Kisielin-
-Kasztanowa; Nowy Kisie-
lin-Klonowa; Nowy Kisielin-
-Kolejowa; Nowy Kisielin-
-Kościelna; Nowy Kisielin-
-Krótka; Nowy Kisielin-Le-
śna; Nowy Kisielin-Łąkowa; 
Nowy Kisielin-Modrzewio-
wa; Nowy Kisielin-Nauko-
wa; Nowy Kisielin-Nowa; 
Nowy Kisielin-Odrzańska; 
No  wy Kisielin-Pałacowa; 
No wy Kisielin-Piaskowa; 
No wy Kisielin-Podgórna; 
No wy Kisielin-Polna; Nowy 
Kisielin-Sosnowa; Nowy Ki-
sielin-Spokojna; Nowy Ki-
sielin-Strumykowa; Nowy 
Kisielin-Świerkowa; Nowy 
Kisielin-Technologiczna; 
Nowy Kisielin-Topolowa; 
No wy Kisielin-Źródlana; 
Sta ry Kisielin-Akacjowa; 
Sta ry Kisielin-Dojazdowa; 
Stary Kisielin-Dworcowa; 
Stary Kisielin-Grzybowa; 
Stary Kisielin-Jesienna; Sta-
ry Kisielin-Jeździecka; Stary 
Kisielin-Lawendowa; Stary 
Kisielin-Leśna; Stary Kisie-
lin-Liliowa; Stary Kisielin-
-Logistyczna; Stary Kisielin-
-Łąkowa; Stary Kisielin-Ma-
kowa; Stary Kisielin-Malino-
wa; Stary Kisielin – Nauko-
wa; Stary Kisielin-Pionierów 

Lub.; Stary Kisielin-Pocz-
towa; Stary Kisielin-Polna; 
Stary Kisielin-Porzeczkowa; 
Stary Kisielin-Przedszkolna; 
Stary Kisielin-Przemysło-
wa; Stary Kisielin-Różana; 
Stary Kisielin-Sadowa; Sta-
ry Kisielin-Słoneczna; Sta-
ry Kisielin-Szkolna; Stary 
Kisielin-Św. Floriana; Sta-
ry Kisielin-Urocza; Stary 
Kisielin-Wiosenna; Stary 
Kisielin-Wrzosowa; Stary 
Kisielin-Zagajnikowa; Stary 
Kisielin-Zakole; Stary Kisie-
lin-Zatorze; Stary Kisielin-
-Zielona.

r   SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 28
w Zespole Edukacyjnym nr 8 
w Zielonej Górze
adres: ul. Zawada-Szkolna 14

a  sześcioletnia szkoła pod-
stawowa zostaje prze-
kształcona w ośmioletnią 
szkołę podstawową

Rejon SP 28 to ulice: Za-
wada-Agrestowa; Zawada-
-Akacjowa; Zawada-Brzo-
zowa; Zawada-Chmielna; 
Zawada-Cmentarna; Za-
wada-Kościelna; Zawada-
-Kożuchowska; Zawada-
-Kręta; Zawada-Krótka; 
Zawada-Kwiatowa; Zawa-
da-Leśna; Zawada-Lipowa; 
Zawada-Łąkowa; Zawada-
-Morwowa; Zawada-Nowa; 
Zawada-Orzechowa; Za-
wada-Osiedlowa; Zawada-
-Papiernicza; Zawada-Sło-
neczna; Zawada-Sosnowa; 
Zawada-Sportowa; Zawada-
-Stolarska; Zawada-Strażac-
ka; Zawada-Szkolna; Zawa-
da-Torfowa; Zawada-Tru-
skawkowa; Zawada-Winna; 
Zawada-Wiśniowa; Zawa-
da-Wrzosowa; Zawada-Zie-
lonogórska; Krępa-Agresto-
wa; Krępa-Dolna; Krępa-
Dzika; Krępa-Kasztanowa; 
Krępa-Krótka; Krępa-Leśna; 
Krępa-Lipowa; Krępa-Łąko-
wa; Krępa-Młyńska; Krępa-
-Odrzańska; Krępa-Piękna; 
Krępa-Podgórna; Krępa-Po-
rzeczkowa; Krępa-Poziom-
kowa; Krępa-Sportowa; 
Krępa-Szkolna; Krępa-Tru-
skawkowa; Jany; Stożne.

r   SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 24 
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Zespole Edukacyjnym nr 4 
w Zielonej Górze
adres: ul. Drzonków-Szkolna 2

Szkoła Podstawowa nr 26 w Przylepie swoim zasięgiem obejmie nie tylko wszystkie ulice  
w Przylepie i Łężycy. Stanie się także szkołą obwodową dla dzieci ze „starej” Zielonej Góry,  
z ulic: Afrodyty, Apolla, Aresa, Artemidy, Ateny, Demeter, Dionizosa, Heliosa, Heraklesa, 
Hermesa, Hery, Melpomeny, Nike, Posejdona, Zeusa oraz Stefana Batorego od numeru 128 
(parzyste i nieparzyste). Fot. Krzysztof Grabowski
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Zobacz plan dla osiedla domków
Pomiędzy Ochlą a Kiełpinem inwestor chce stworzyć niewielkie osiedle mieszkaniowe. Magistrat właśnie wyłożył plan zagospodarowania 
przestrzennego dla tego terenu.

- Właściciele tego terenu 
poinformowali urząd, że chcą 
tutaj wybudować około 100 
domów jednorodzinnych. 
Dlatego prezydent podjął 
decyzję, by sporządzić plan 
przestrzennego zagospodaro-
wania tego terenu – informuje 
Małgorzata Maśko-Horyza, 
szefowa biura urbanistyki i 
planowania przestrzennego. 
– Przy takiej ilości domów nie 
powinno się to odbywać jedy-
nie na podstawie warunków 
zabudowy.

Plan przestrzennego za-
gospodarowania reguluje 
kompleksowo wszystkie 
sprawy: gęstość zabudowy, 
układ dróg, ewentualne 
miejsca na usługi. Chodzi o 

teren przy ulicy Ochla-Ko-
żuchowska. To pole leżące 
już za wsią, po prawej stro-
nie szosy, pomiędzy ogroda-
mi działkowymi „Sawanna” 
a Kiełpinem. Omawiany te-
ren kończy się mniej więcej 
na wysokości tablicy infor-
macyjnej z nazwą sołectwa.

- Plan przewiduje cało-
ściowy układ komunika-
cyjny, wyznacza miejsce 
gdzie będzie plac zabaw i 
zakłada, że wzdłuż szosy 
mogą powstać domy wraz 
z zakładami usługowymi. 
Wyznaczony jest też wolny 
pas ziemi dla przemiesz-
czających się tutaj dzikich 
zwierząt – informuje M. 
Maśko-Horyza.

Terminy: Plan jest wy-
łożony do wglądu od 13 lu-
tego do 6 marca. Można go 
oglądać w urzędzie miasta, 
ul. Podgórna 22, pokój 809, 
codziennie w godz. 8.00-
14.00. W tym samym miej-
scu, pokój 810, odbędzie się 
publiczna dyskusja, którą 
zaplanowano na 22 lutego, 
godz. 13.00. Uwagi można 
zgłaszać w terminie do 20 
marca. (tc)

Plan obejmuje teren po prawej stronie ul. Ochla-Kożuchow-
ska, od strony ogrodów działkowych „Sawanna” do znaku z 
nazwą Kiełpin Fot. Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Bal u Królowej Śniegu
„Mam tę moc, mam tę moc!” - to 

słowa piosenki, która będzie tema-
tem przewodnim wyjątkowego balu 
karnawałowego dla dzieci, organi-
zowanego przez ZGraną Rodzinę. 
Impreza pod hasłem „W pałacu 
Królowej Śniegu” odbędzie się w 
tę niedzielę, 19 lutego, w hotelu 
Ruben. - Tańce rozpoczynamy już o 
12.00! Nie zapomnijcie o bajkowym 
przebraniu! – zapowiadają organiza-
torzy. - Wydarzenie jest biletowane. 
Masz kartę ZGranej Rodziny? Przyjdź 
do ratusza, do naszego biura, po 
bilet dla siebie i dzieci. Ilość miejsc 
ograniczona, dlatego dla rodziny 
przysługuje tylko jeden bilet dla 
rodzica! Aby wejść na bal, trzeba 
też pokazać aktualne karty ZGranej 
Rodziny.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Ikony w muzeum
Muzeum Ziemi Lubuskiej zapra-

sza w środę, 22 lutego, o 17.00, na 
otwarcie wystawy „Ikona – oblicze 
wiary”. Wstęp na wydarzenie jest 
bezpłatny.

Kolekcja sztuki ikonowej w 
naszym muzeum to blisko 250 
obiektów powstałych od końca 
XVIII w. do początków XX w. - Są to 
dzieła malowane na podobraziu 
drewnianym, płótnie oraz wykonane 
innymi technikami, w tym odlewu, 
jak krzyże raspatijne i plakiety 
wotywne. Szczególne miejsce 
zajmują przedstawienia Chrystusa 
z najpopularniejszymi wizerunkami 
Pantokratora, czyli Wszechwładcy 
– tłumaczy Alicja Błażyńska, rzecz-
niczka MZL. Kuratorem wystawy jest 
dr Longin Dzieżyc, prezentowana 
będzie do końca kwietnia. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Wzmocnij swoją organizację
Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej zaprasza w czwartek, 23 
lutego, o 16.30 na spotkanie infor-
macyjne dla stowarzyszeń i fundacji 
„Akcja ekonomizacja!” – Jeśli myśli-
cie o wzmocnieniu waszej organiza-
cji poprzez: usamodzielnienie się od 
środków publicznych i rozpoczęciu 
działalności odpłatnej lub gospo-
darczej, utworzenie spółdzielni 
socjalnej lub przedsiębiorstwa 
społecznego, pozyskanie dotacji 
na utworzenie i utrzymanie miejsc 
pracy - to przyjdźcie na spotkanie i 
dowiedzcie się więcej o bezpłatnym 
wsparciu  -zachęcają organizatorzy. 
Miejsce spotkania: ul. Dąbrowskiego 
41d/3. Trzeba potwierdzić udział do 
22 lutego, tel. 533 316 283, e-mail: 
a.szulczewski@fundacjacp.org

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Jazzowy duet i obraz
W czwartek, 23 lutego, o 19.00 

– kolejna odsłona cyklu Jazzujące 
Muzeum. Tym razem w Muzeum Zie-
mi Lubuskiej wystąpi duet Jarosław 
Buczkowski ( jeden z nielicznych 
w Polsce muzyków grających jazz 
na akordeonie) i Dawid Troczewski 
(fortepian).

- Występ muzyków poprzedzony 
zostanie prezentacją obrazu znajdu-
jącego się w zbiorach naszej placów-
ki. Będzie to praca Kajetana Sosnow-
skiego (1913-1987) z 1979 roku „Ukła-
dy równowartościowe” – informuje 
Alicja Błażyńska, rzeczniczka MZL. 
Bilety na wydarzenie kosztują 25 zł, 
można je kupić w kasie muzeum, 
młodzież szkolna i studenci płacą 
10 zł. Rezerwacja biletów pod nr tel. 
68 327 23 45 lub 509 053 444. Ilość 
miejsc ograniczona. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zalewski ze „Złotem”
W przyszły piątek, 24 lutego, o 

20.00, w Hydro(za)gadce - Krzysztof 
Zalewski, kompozytor, tekściarz, 
wokalista i jego nowa płyta! – Przy 
produkcji „Złota” Zalewskiego 
wsparła cała brygada wybitnych 
producentów. Na liście płac pojawia-
ją się Andrzej Smolik, Bartek Królik, 
Marek Piotrowski czy Krzysztof 
Tonn, a w sekcji rytmicznej można 
usłyszeć Andrzeja Markowskiego i 
Bolka Wilczka – tłumaczą organiza-
torzy wydarzenia. - Na płycie znala-
zło się 11 kompozycji. Wśród polskich 
płyt „Złoto” wyróżnia się też nie-
zwykle szczerymi i emocjonalnymi 
tekstami, które nie tylko dotykają 
sfery uczuć międzyludzkich, ale 
też odnoszą się do otaczającej nas 
rzeczywistości.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Załóż spółdzielnię socjalną
Jeśli masz pomysł na biznes, 

ale nie wiesz od czego zacząć - to 
spotkanie otwarte jest dla Ciebie. 
W poniedziałek, 27 lutego, o 
16.00, Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej zaprasza osoby i grupy 
zainteresowane rozkręceniem 
biznesu w formie spółdzielni 
socjalnej i uzyskaniem na ten cel 
bezzwrotnej dotacji. Miejsce: 
OWES, ul. Dąbrowskiego 41d/3. 
Trzeba się zgłosić do 24 lutego, tel. 
533 316 288, e-mail: a.fogel@fun-
dacjacp.org. – Przyjdź, a dowiesz 
się czym jest spółdzielnia socjalna 
i przedsiębiorstwo społeczne, 
kto może uzyskać dotację i w 
jakiej wysokości, jak skorzystać ze 
wsparcia szkoleniowego i bizneso-
wego – zachęcają organizatorzy.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Wystaw 
duże graty
Rusza wiosenna zbiórka odpa-
dów wielkogabarytowych. Jest 
okazja, by pozbyć się starych 
gratów.

Podajemy terminy zbiórki 
w lutym i marcu. 27 lutego – 
rejon ograniczony ulicami: 
Boh. Westerplatte, Chro-
brego, Podgórna, Drzew-
na, Jedności, Reja, Wojska 
Polskiego. 1 marca – rejon 
ograniczony ulicami: Wy-
szyńskiego, Wiśniowa, Mo-
niuszki, Konstytucji 3 Maja, 
Grottgera, Drzewna, Wro-
cławska, Sienkiewicza, Ku-

kułcza, Kilińskiego. 6 marca 
– os. Piastowskie, tj. rejon 
ograniczony ulicami: Łużyc-
ka, Wyszyńskiego, Kilińskie-
go. 8 marca – os. Łużyckie, tj. 
rejon ograniczony ulicami: 
Wyszyńskiego, Wojska Pol-
skiego, Dąbrówki, Łużycka. 
13 marca – rejon ograniczo-
ny ulicami: Zjednoczenia, 
Wojska Polskiego, Reja, 
Jedności, Sikorskiego, Kon-
stytucji 3 Maja, Moniuszki, 
Wiśniowa, Wyszyńskiego, 
Łużycka, Dąbrówki, Kręta. 
20 marca – os. Przyjaźni, tj. 
rejon ograniczony ulicami: 
Wojska Polskiego, Wyszyń-
skiego, Łużycka, Francuska. 
22 marca – os. Zacisze, tj. 
rejon ograniczony ulicami: 
Wojska Polskiego, kręta + os. 
Leśne. 27 marca – rejon ogra-

niczony ulicami: Zjednocze-
nia, Wojska Polskiego, Boh. 
Westerplatte, Sulechowska, 
Źródlana, Batorego. 29 mar-
ca – rejon ograniczony ulica-
mi: Wrocławska, Lwowska, 
Podgórna, Szosa Kisielińska, 
obwodnica, tory kolejowe, 
Zagłoby, pl. Kolejarza, Chro-
brego, pl. Piłsudskiego, Pod-
górna.

Odpady wielkogabary-
towe będą też zabierane z 
poszczególnych sołectw: z 
Suchej i Ługowa – 27 lutego, 
z Zawady - 6 marca, z Przy-
lepu – 13 marca, z Raculi – 
20 marca, z Drzonkowa – 27 
marca.

Podane daty dotyczą wy-
stawienia odpadów. Data 
wywozu – to kolejne dni po 
wystawieniu. (dsp)

W SOŁECTWACH

Trwają 
zebrania 
wiejskie
Cykl zebrań wiejskich w pełni. 
Spotkania w zielonogórskich 
sołectwach potrwają do połowy 
marca.

Na zebraniach wiej-
skich mieszkańcy dziel-
nicy Nowe Miasto muszą 
m.in. podjąć decyzję, czy 
przyjąć sprawozdanie rady 
sołeckiej za miniony rok. 
Postanawiają też, na co 
przeznaczyć pieniądze z 
tegorocznej puli funduszu 
sołeckiego – przeważnie są 

to wydatki na organizację 
uroczystości, paczki dla 
dzieci itp.

Część zebrań już za nami. 
Jako pierwsi obradowali 
pod koniec stycznia miesz-
kańcy Drzonkowa. Od po-
czątku bieżącego miesiąca 
spotkali się już mieszkańcy 
Suchej (7 lutego), Raculi (13 
lutego), Zatonia/Marzęcina 
(13 lutego), Krępy (14 lute-
go), Łężycy (14 lutego), No-
wego Kisielina (15 lutego), 
Ochli (16 lutego).

Kiedy odbędą się zebrania 
w pozostałych sołectwach? 
Podajemy terminarz. Jesz-
cze w tym miesiącu (kolej-
ność alfabetyczna): Barciko-
wice, świetlica – 22 lutego, 
godz. 18.00; Kiełpin, punkt 
biblioteczny – 20 lutego, 

godz. 19.00; Przylep, Ze-
spół Szkół – 21 lutego, godz. 
18.00; Stary Kisielin, remiza 
strażacka – 27 lutego, godz. 
18.00.

Lista marcowych spotkań 
(kolejność alfabetyczna): 
Jany/Stożne, punkt biblio-
teczny – 3 marca, godz. 
18.00; Jarogniewice, świe-
tlica – 11 marca, godz. 18.00; 
Jeleniów, punkt bibliotecz-
ny – 4 marca, godz. 18.00; 
Ługowo, siedziba firmy AS 
Warsztat – 9 marca, godz. 
18.00; Zawada, świetlica – 
14 marca, godz. 18.00.

Uwaga! Podane godziny 
to tzw. termin pierwszy roz-
poczęcia zebrania, w każ-
dym przypadku drugi ter-
min wyznaczono kwadrans 
po pierwszym. (dsp)

Małgorzata Maśko-Horyza, 
szefowa biura urbanistyki  i plano- 
wania  przestrzennego: - Plan zakłada, 
że w tym miejscu  może powstać  
ok. 100 domów jednorodzinnych.
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Od sowietów do Michalskiego
W tym dniu przez pół wieku obchodziliśmy święto wyzwolenia Zielonej Góry. Teraz jest to Dzień Pioniera. Jedno jest pewne – 14 lutego 1945 r. 
żołnierze Armii Czerwonej zajęli Grünberg. 

- Czyżniewski! Zdecyduj 
się, wyzwolenie Zielonej 
Góry obchodzimy w Walen-
tynki czy w Dzień Pioniera – 
moja żona odpuściła mi tym 
razem tradycyjną kontrolę 
pewnego powszechnie zna-
nego i cenionego naczynia 
kuchennego.

Sprawa jest prosta. W 
Walentynki mamy Dzień 
Zakochanych (bez mycia 
patelni), 14 lutego 1945 r. 
sowieccy żołnierze nikogo 
u nas nie wyzwalali. Po pro-
stu, zwyczajnie wkroczyli 
do kolejnego niemieckie-
go miasta. I nie było w nim 
polskich pionierów. Nie 
było też wojsk niemieckich. 
Skoro miasta nikt nie bronił, 
nikt go nie musiał zdoby-
wać. Na szczęście. Zielona 
Góra przeszła przez wojnę 
bez wielkich strat, nielicz-
ne domy uległy zniszczeniu 
już po zajęciu miasta przez 
Rosjan. 

Jednak ich wkroczenie 
rozpoczęło proces przejmo-
wania miasta przez Polaków. 
Dla mnie, zakończył się on w 
październiku 1945 r., kiedy 
Kazimierz Michalski, pierw-
szy polski proboszcz zapisał 
w kronice parafialnej: 

„22 października 1945r. 
Przybyłem dzisiaj z pole-
cenia Administratora Apo-
stolskiego księdza prałata 
Edmunda Kosickiego do 
Zielonej Góry, aby objąć 
duszpasterstwo tutejszej 
parafii św. Jadwigi. Rozpo-
cząłem w imię Boże pracę 
nad tymi Polakami, którzy 
po złamaniu przemocy hi-
tlerowskiej zaczęli napły-
wać tutaj w lipcu 1945 r. 
Tegoż dnia wieczorem od-
prawiłem pierwsze nabo-
żeństwo różańcowe.

Pierwsze grupy Polaków 
napływały do Zielonej Góry 
już w maju i czerwcu, nie 
mieli jeszcze kapłana - Po-
laka. Duszpasterstwo spra-

wował proboszcz niemiecki 
Georg Gottwald. Do Pola-
ków odnosił się życzliwie po 
kapłańsku. Polacy śpiewali 
na nabożeństwach polskie 
pieśni, a ewangelię odczy-
tywał po polsku pierwszy 
burmistrz miasta Tomasz 
Sobkowiak. (…)”.

Zielonagóra, bo tak wów-
czas pisano nazwę naszego 
miasta, pod koniec 1945 
r. tętniła życiem. W 15-ty-
sięcznym miasteczku dzia-
łało 17 restauracji, jedzenie 
można było kupić m.in. u 
49 piekarzy i 37 rzeźników. 
Tak przynajmniej wynika z 
„Informatora m. Zielonejgó-

ry” wydanego w listopadzie 
1945 r.

Polscy osadnicy bardzo 
często szukali firm zgod-
nych ze swoim zawodem i 
zajmowali takie domy, kon-
tynuując dawną tradycję. 
Tak było np. z aptekarzem 
Klemensem Mikulskim, 
który uruchomił aptekę Pod 
Orłem z kilkusetletnią tra-
dycją. Do dziś działa w tym 
samym miejscu, na wprost 
ratusza. O Mikulskim w 
swoich listach wspomina 
ostatni niemiecki proboszcz 
Georg Gottwald, opisując 
swojemu znajomemu, że 
apteka trafiła w dobre ręce. 

Tuż po wojnie Polacy uru-
chomili prawie wszystkie 
hotele. Zmienili im jednak 
nazwy, np. robiąc z Hotelu 
Niemieckiego - Hotel Polski, 
mający 400-letnią trady-
cję hotel Pod Czarny Orłem 
zamieniony został na hotel 
Pod Białym Orłem i restau-
rację Pod Orłem.

W tym naturalnym odru-
chu polonizowania wszyst-
kiego, niektórzy właściciele 
zakładów nie rezygnowali z 
przedwojennych skojarzeń. 
Specjalista od urządzeń sa-
nitarnych, Roman Pietrzyń-
ski, prowadził swoją firmę 
na rogu dzisiejszej ul. Jedno-

ści i Reja. Kiedyś mieściła się 
tutaj duża firma G. Raetscha, 
który produkował i han-
dlował armaturą sanitarną. 
Jeszcze dziś możemy zna-
leźć w naszym mieście urzą-
dzenia ze znakiem firmo-
wym Raetscha. R. Pietrzyń-
ski uznał, że taki poprzednik 
jest wart zapamiętania i na-
zwisko Raetscha zamieścił w 
swojej reklamie.

Z informatora wynika, 
że życie Zielonejgóry kon-
centrowało się wzdłuż kil-
ku ulic: Jedności (wtedy 3 
Maja), Starego Rynku, ul. 
Pocztowej (Pod Filarami), 
Pionierskiej (Kupiecka) i 
generalissimusa Stalina (al. 
Niepodległości).

Tu było najwięcej sklepów 
i lokali gastronomicznych, 
np. słynna „Wielkopolan-
ka” (Stary Rynek 20 – dziś 
Rossman) prowadzona przez 
Edmunda Lupę. Nie ma jesz-
cze „Ratuszowej”. „Wielko-
polanka” była jedną z 17 re-
stauracji w mieście. Po kilku 
latach okazało się, że taka 
ilość lokali przeszkadza wła-
dzy ludowej i większość z 
nich pozamykano lub uspo-
łeczniono. Podobnie było z 
wieloma innymi prywatny-
mi firmami. Z przewodnika 
po Zielonej Górze, wyda-
nego w 1953 r., możemy się 
dowiedzieć, że turyści mogą 
się stołować „w pięciu uspo-
łecznionych zakładach zbio-
rowego żywienia” i przeno-
cować w dwóch hotelach.

Tomasz Czyżniewski

KALENDARIUM  1945
a 14 lutego. Żołnierze 3 Armii 
Gwardii gen. W. Gordowa wkra-
czają do miast i zajmują je bez 
walk. 
a 8 maja. Do miasta przyjeżdżają 
pierwsi przedstawiciele polskie-
go rządu – grupa operacyjna 

Komitetu Ekonomicznego Rady 
Ministrów pod kierownictwem 
pełnomocnika, inż. Kazimierza 
Paszyńskiego. 
a 12 maja. Przybyła grupa 
kolejarzy w celu przejęcia ruchu 
kolejowego w mieście. 
a 28 maja. Przyjechały władze 
pocztowe na wywiad, celem 
obsadzenia urzędu pocztowego. 
Tego dnia odbyło się odsłonięcie 
pomnika poległych. 
a 6 czerwca. Akt przejęcia admi-
nistracji miasta Zielona Góra przez 
polskiego burmistrza Tomasza 
Sobkowiaka
a 8 czerwca. W godzinach ran-
nych przyjechał do Zielonej Góry 
starosta Jan Klementowski oraz 
pracownicy starostwa w liczbie 
15 osób.
a 19 czerwca. M. Patecki 
przejmuje kino „Ostland-Haus” 
przemianowane na kino „Nisa”. 
Został wyświetlony pierwszy 
rosyjski film.
a 24 czerwca. W ramach tzw. 
wysiedleń wojskowych usunięto z 
Zielonej Góry ok. 5 tys. Niemców
a 29 czerwca. Uruchomiono 
Urząd Pocztowo-Telekomuni-
kacyjny przy pl. Lenina (dziś pl. 
Pocztowy)
a 7 lipca. Uchwałą Rady 
Ministrów utworzono w woj. 
poznańskim tzw. Ziemię Lubuską 
od Gorzowa i Piły na północy 
do Zielonej Góry i Wschowy na 
południu.
a 18 lipca. Urodził się pierwszy 
zielonogórzanin Tadeusz Piłat.
a 1 października. Pierwsza grupa 
16 robotników przyszła do pracy 
w „Wagmo” (Zastal).
a 3 listopada. Otwarto sezon Te-
atru Miejskiego. Zespól amatorski 
wystawił komedię „Baron-Rekrut” 
Józefa Czapo. 

SPACEROWNIK  ZIELONOGÓRSKI  ODC.  202

Uroczystości pod pomnikiem poświęconym poległym żołnierzom radzieckim. Stał na pl. Bo-
haterów do 1965 r. Fot. Bronisław Bugiel

Budynek na rogu ul. Sobieskiego i Starego Rynku został zniszczony w 1945 r. przez pożar, któ-
ry wypalił wnętrze. Na początku lat 50. postawiono w tym miejscu budynek, w którym dzisiaj 
mieści się bank BGŻ. Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Taka wielka kamienica mieszkalna stała przy dzisiejszej ul. Sikorskiego. Spłonęła w 1945 r. i 
nie została odbudowana. Na rumowisku, w 1961 r., zbudowano kino Wenus, w którym dzisiaj 
mieści się planetarium.  Ze zbiorów Przemysława Karwowskiego


