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- Wstyd, kompromitacja. Chcę 
przeprosić kibiców, że muszą 
oglądać taki Stelmet – to jedy-
ne słowa, które Andrej Urlep 
wygłosił po przegranym meczu 
z Asseco Gdynia. W Niedzielę 
Wielkanocną minie dokładnie 
100 dni, odkąd Słoweniec jest 
trenerem Stelmetu Enei BC 
Zielona Góra... >>  7

W środę rusza przebudowa wiaduktu nad ul. Batorego. Będą objazdy  
dla samochodów i specjalne, darmowe autobusy MZK dla pieszych.

Rodzinnych, 
radosnych 
świąt 
Wielkiej 
Nocy!

Wiosny  
i nadziei  
w sercach!

Fot. Krzysztof Grabowski
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Parkingi – stały powód do sporu
- Działka, przy rondzie PCK, od dwóch dekad stoi pusta, głównie z powodu trudnych warunków geologicznych. War-
to na wniosek inwestora popatrzeć przychylnym okiem, bo to szansa na zagospodarowanie tej pustej przestrzeni 
– postulował wiceprezydent Dariusz Lesicki.

Wtorkowa sesja rady mia-
sta zaczęła się od komu-
nikatu przewodniczącego 
Adama Urbaniaka. Szef rady 
miasta poprosił radnych, 
aby unikali podawania 
wrażliwych danych osobo-
wych, np. imion i nazwisk 
osób, których sprawę lub 
problem będą przedstawiali 
podczas sesji.

- Jeśli chcą państwo przy-
taczać czyjeś dane, musicie 
mieć pisemne upoważnie-
nie – ostrzegł A. Urbaniak.

Właściwa sesja zaczęła się 
od uchwał likwidujących do-
tychczasowe miejskie szkoły 
średnie, np. Zespół Szkół 
Ekonomicznych, oraz powo-
łujących w ich miejsce nowe 
jednostki, np. Centrum 
Kształcenia Praktycznego.

- Ta rewolucja nie przy-
niesie żadnych poważ-
niejszych zmian. Dotyczy 
nazewnictwa oraz czasu 
trwania nauki, np. w tech-
nikach przywracamy 5-letni 
system szkolny, w liceach 
4-letni. To konsekwencja 
zmian w prawie oświato-
wym – tłumaczyła wicepre-
zydent Wioleta Haręźlak.

Uzupełnieniem tej części 
sesji było wystąpienie ro-
dziców dzieci z Miejskiego 
Przedszkola nr 19, przy ul. 
Batorego.

- Nasze przedszkole ulo-
kowane jest w przedwojen-
nej willi, wszelkie remonty 
oznaczają bardzo wymaga-
jące warunki stawiane przez 
konserwatora zabytków, co 
znacznie podraża każdy re-
mont. Ta willa nie nadaje 
się na przedszkole. Prosimy 
o przenosiny do nowego 
obiektu, który powstanie 
dosłownie 500 metrów da-
lej, do Zespołu Edukacyjne-
go nr 10 – argumentowała 
Małgorzata Szczepaniak, 
przedstawicielka rodziców.

Petycja rodziców spotkała 
się z natychmiastową reak-

cją wiceprezydent Wiolety 
Haręźlak: - To bardzo dobry 
pomysł. Nie widzę żadnych 
istotnych przeszkód dla ta-
kich przenosin.

Spór o hotel
Właściciel działki poło-

żonej niedaleko ronda PCK, 
tuż przy Castoramie, chciał-
by postawić budynek, w 
którym byłby hotel, zabu-
dowa wielorodzinna oraz 
punkty świadczące usługi.

- Ta działka od dwóch 
dekad stoi pusta, głównie z 
powodu trudnych warun-
ków geologicznych. Warto 
na wniosek inwestora popa-
trzeć przychylnym okiem, 
bo to szansa na zagospo-
darowanie tej pustej prze-
strzeni – postulował wice-
prezydent Dariusz Lesicki.

Część radnych, głównie z 
klubu PiS, miała odmienne 
zdanie.

- Wniosek inwestora ma 
poważne wady, nie precyzu-
je o ile chciałby zmniejszyć 
liczbę miejsc parkingowych 
przewidzianych dla tego 
typu budynku. Powinniśmy 

w uchwale zapisać warunki 
minimum i maksimum – 
domagał się Kazimierz Ła-
twiński.

Prezydent Janusz Kubic-
ki przypomniał radnym, 
że przedłożony im projekt 
to tylko „przystąpienie do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego”.

- Na tym etapie nie decy-
duje się o żadnych szcze-
gółach technicznych, te 
zostaną ustalone dopiero 
podczas kolejnych etapów 
procedowania planu prze-
strzennego dla tego terenu 
– tłumaczył prezydent.

Za prezydenckim projek-
tem zagłosowało 13 rad-
nych, przeciw – 7, jedna oso-
ba wstrzymała się od głosu.

Ochla chce ośrodka zdrowia
Chyba pierwszy raz w hi-

storii rady miasta o głos po-
prosił radny dzielnicy Nowe 
Miasto.

- Rada sołecka, ignorując 
decyzję mieszkańców, wy-
raziła zgodę na przeznacze-
nie pieniędzy, które miały 

trafić na budowę nowego 
ośrodka zdrowia, na bu-
dowę ul. Zielonogórskiej. 
Ochla nie zgadza się z tą de-
cyzją – zaprotestowała rad-
na Dorota Bojar.

Wiceprezydent Krzysz-
tof Kaliszuk natychmiast 
przystąpił do wyjaśnień: 
- Nikt nie ignoruje woli 
mieszkańców. Mamy tyl-
ko techniczny problem z 
zebraniem ok. 2 tysięcy 
deklaracji o zmianie tzw. 
lekarza rodzinnego na tego, 
który miałby pracować w 
tym nowym ośrodku. Są-
dzę, że do września uda się 
zebrać odpowiednią liczbę 
deklaracji, wtedy miasto 
mogłoby rozpocząć prace 
projektowe. Te potrwałyby 
do sześciu miesięcy.

Miasto idzie do sądu
Wojewoda lubuski już 

drugi raz uchylił uchwałę 
rady miasta w sprawie wy-
łączenia części terenu z Par-
ku Braniborskiego. Ostatnia 
uchwała rady dotyczyła wy-
łączenia ok. 0,5 ha z prze-
znaczeniem na parking.

- Ta trudna decyzja mo-
tywowana była wyłącznie 
względami bezpieczeń-
stwa. Chodziło nam prze-
cież o zapewnienie bezpie-
czeństwa uczniom pobli-
skiej szkoły podstawowej 
oraz wiernym pobliskiej 
parafii i pensjonariuszom 
domu kombatanta, trudno 
nam zaakceptować decyzję 
wojewody, dlatego chcemy 
oddać sprawę do sądu ad-
ministracyjnego – tłuma-
czył prezydent Kubicki.

Prezydenckie wyjaśnienia 
spotkały się z niechętną re-
akcją radnego Łatwińskiego, 
który odczytał długą listę 
cytatów wypowiedzi prezy-
denta oraz radnych klubu 
Zielona Razem. Wypowie-
dzi te dotyczyły różnej licz-
by drzew, które musiały-
by trafić pod topór, gdyby 
wojewoda nie zablokował 
uchwały rady miasta.

- Mówiliście o wycince od 
14 do 18 drzew, tymczasem 
z moich wyliczeń wynika, 
że trzeba byłoby wyciąć 
77 drzew, wprowadzili-
ście mieszkańców w błąd – 
stwierdził radny.

Z ripostą pośpieszył wice-
prezydent Kaliszuk: - Pan Ła-
twiński celowo wprowadza 
wszystkich w błąd. Policzył 
drzewa rosnące nie na 0,5 ha, 
tylko na 1 ha. Ponadto wo-
jewoda w żadnym punkcie 
swojej decyzji nie odniósł się 
do liczby drzew. Nasza sądo-
wa skarga również nie będzie 
dotyczyć tej sprawy.

Za prezydenckim projek-
tem uchwały opowiedziało 
się 12 radnych, przeciw – 5, 
od głosu wstrzymał się je-
den radny.

Radni uwzględnili pety-
cję mieszkańców w spra-
wie zmiany nazwy ul. Ofiar 
Komunizmu. Nowa nazwa, 
zaakceptowana przez IPN, 
brzmi – ul. Żołnierzy 2. Ar-
mii. (pm)

W ZIELONEJ GÓRZE

Radosny Purim w muzeum
Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza 

w piątek, 30 marca, o godz. 16.00 
na koncert purimowy w wykonaniu 
nowosolskich artystów – Stanisława 
Kowalskiego i Lucjana Lajtnera. 
Współorganizatorem wydarzenia jest 
Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kul-
turalnego Żydów w Polsce, oddział w 
Żarach. - Purim to jedno z najbardziej 
radosnych i najmniej religijnych świąt 
w kalendarzu żydowskim. Radość 
święta bierze się z wiary w nieznisz-
czalność narodu żydowskiego. Nie 
wolno podczas niego pościć czy 
być smutnym. Żydzi wręczają sobie 
prezenty i mają wypełnić cztery obo-
wiązki tzw. micw – tłumaczy Alicja 
Błażyńska, rzeczniczka muzeum. – 
Zapraszamy, wstęp wolny.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

MOSiR na Wielkanoc
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

podaje godziny otwarcia swoich 
obiektów w okresie wielkanocnym. 
Centrum Rekreacyjno-Sportowe: so-
bota, 31 marca - czynne w godz. 8.00-
14.00, niedziela, 1 kwietnia – nieczyn-
ne, poniedziałek 2 kwietnia – czynne 
w godz. 11.00-18.00. Hala tenisowa 
i lekkoatletyczna, ul. Sulechowska: 
sobota – czynna w godz. 10.00-14.00, 
w niedzielę i poniedziałek nieczynna. 
Kompleks sportowy „Orlik”: sobota 
– czynny w godz. 10.00-14.00, w 
niedzielę nieczynny, w poniedziałek – 
czynny w godz. 12.00-17.00. 

Nieczynne w sobotę, niedzielę i 
poniedziałek będą: kompleks spor-
towy przy ul. Wyspiańskiego oraz 
hala akrobatyczno-sportowa przy ul. 
Urszuli. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

MZK świątecznie
Podajemy informacje dotyczące 

świątecznej niedzieli i poniedziałku. 1 
kwietnia: zawieszone będą kursy linii 
nr 6, 9, 14, 19, 37 i 55; linia 0 pojedzie 
wg świątecznego rozkładu, ostatni 
kurs z pętli przy ul. Botanicznej o 
16.10, z pętli przy ul. Wrocławskiej 
o 15.59; linia nr 80 pojedzie wg 
świątecznego rozkładu, ostatni kurs 
z pętli przy ul. Botanicznej o 16.31, z 
pętli przy ul. Wrocławskiej o 16.29; 
linia nr 8 - kursy w godz. 9.00-17.00, 
co 40 minut, z pętli przy ul. Zawadz-
kiego „Zośki” od 9.01 do 16.21, z pętli 
os. Śląskie od 9.01 do 16.21 2 kwietnia: 
zawieszone kursy linii nr 55.

Pozostałe linie – kursy wg świą-
tecznego rozkładu jazdy. Szczegóły 
na www.mzk.zgora.pl

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

ZSEiS otwiera drzwi
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 

Zespołu Szkół Elektronicznych i 
Samochodowych zapraszają uczniów 
gimnazjów i szkół podstawowych 
wraz z rodzicami i wychowawcami na 
Dzień Otwarty, w piątek, 6 kwietnia, 
w godz. 9.00-14.00. W wydarzeniu 
będą uczestniczyć także pracodawcy 
i Uniwersytet Zielonogórski. – UZ 
współpracuje z naszą szkołą dowo-
dząc, że wybór technikum w karierze 
ucznia o zainteresowaniach ścisłych, 
technicznych jest lepszym niż liceum 
wyborem drogi do studiowania 
tych trudnych dziedzin nauki w 
przyszłości – tłumacza organizatorzy. 
- Przyjdź, zobacz szkołę, warsztaty 
szkolne, porozmawiaj z pracodawcą, 
nie pożałujesz!

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zagraj bluesa
Przed nami kolejny Bluesowy Jam 

Session. W piątek, 6 kwietnia, o 20.00 
w Minibrowarze Haust (pl. Pocztowy 
9), wystąpi gość specjalny - zespół 
MamyPprąd. - Na scenie, oczywiście, 
przygrywać będzie stała sekcja ryt-
miczna zespołu Goodmorning Blues, 
a kierownikiem Jamu, tradycyjnie i 
nieprzerwanie pozostaje Arkadiusz 
„Golas” Goliwąs! – informują orga-
nizatorzy. - Zasady muzykowania 
pozostają bez zmian: wystarczy 
mieć swój instrument i chęci i można 
śmiało przystąpić do wydobywania 
dźwięków bluesowych. Miłośników 
bluesa, chcących posłuchać lubuskich 
wykonawców, zapraszamy na widow-
nię! Bilety dla publiczności po 10 zł, do 
kupienia na bramce przed koncertem, 
muzycy – wstęp gratis. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Gala operetki
- W świat operetki, arystokra-

tycznych salonów i miłosnych intryg 
przeniesie publiczność zachwycający, 
pełen ekspresji śpiew wokalistów, 
solistów opery, ich sugestywna gra 
aktorska połączona z żywiołowym 
tańcem – zachęcają do przyjścia na 
wyjątkowe wydarzenie organizato-
rzy. Mowa o Wiedeńskiej Gali Operet-
ki „Przetańczyć całą noc” – koncert 
w piątek, 6 kwietnia, o 19.00, w sali 
Hydro(za)gadka Zielonogórskiego 
Ośrodka Kultury. Wykonawcy - Artes 
Ensemble, w składzie: Emilia Mikołaj-
czyk, Dominik Sierzpuitowski, Emilia 
Dagil, Marcin Pawełczyk, Małgorzata 
Janaszek, Andrzej Janaszek.

Bilety po 20 zł do kupienia na 
abilet.pl oraz na godzinę przed 
koncertem. (dsp)

- Pozytywnie oceniam propozycję rodziców i pedagogów, aby Miejskie Przedszkole nr 19 zo-
stało przeniesione do Zespołu Edukacyjnego nr 10 – zadeklarowała wiceprezydent Wioleta 
Haręźlak Fot. Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Zniszczenia przy 
rowerostradzie
– To kolejny atak furii wściekłych 
orangutanów. Inaczej tego nie 
można określić – komentuje 
Robert Górski, szef stowarzysze-
nia „Rowerem do przodu”. Wan-
dale zniszczyli ławkę i kosze przy 
ścieżkach dla cyklistów.

Wszystko wydarzyło się 
w miniony weekend. W 
sobotni ranek, rowerzyści 
jadący ścieżką wzdłuż ul. 
Wyszyńskiego zauważyli 
połamaną żeliwną ławkę. 
Wandale musieli grasować 
w nocy i dysponować sporą 
siłą, zważywszy na mate-
riał, z którego była wyko-
nana uszkodzona ławka. 
To nie wszystko. Tej samej 
nocy ucierpiała też infra-
struktura przy rowerostra-
dzie Zielona Strzała. Mię-
dzy wiaduktami na ul. Łu-
życkiej i Krośnieńskiej, ktoś 
dosłownie wyrwał z pol-
bruku zamontowany tam 
betonowy kosz na śmieci. – 
Można się tylko domyślać z 
jaką siłą i furią działał wan-
dal. Kosz jest tak ciężki, że 
nie mogłem go nawet prze-
sunąć. To kolejny atak furii 
wściekłych orangutanów. 
Inaczej tego nie można 
określić - komentuje radny 
Robert Górski, szef stowa-
rzyszenia „Rowerem do 
przodu”. I dodaje, że mimo 
regularnych patroli policji 
dochodzi do aktów wan-
dalizmu na rowerostradzie 
Zielona Strzała. – Inwesty-
cja kosztowała kilka milio-
nów złotych. Nie bądźmy 
obojętni i dzwońmy pod 
997, kiedy widzimy osoby 
spożywające alkohol i nisz-
czące elementy ścieżek dla 
rowerzystów i nie tylko – 
mówi R. Górski. 

O zniszczeniach zawia-
domiony został Zakład 
Gospodarki Komunalnej. 
– Podziękowania należą się 
weekendowej zmianie. Eki-
pa porządkowa przyjechała 
usuwać zniszczenia w ciągu 
15 minut od zgłoszenia – do-
daje radny Górski.

(pij)

Wielkanoc prosto spod igły
- Formy przenikają się i zmieniają. Ja robię ozdoby z tkaniny, a obok mnie pani maluje tradycyjne pisanki, robiąc z nich prawdziwe arcydzieła 
- mówi Rozetta Filipek, która na zielonogórskim jarmarku wielkanocnym reprezentuje nurt handmade.

- O Wielkanocy zapewne 
pomyślała pani dużo wcze-
śniej aniżeli większość zie-
lonogórzan? Uszycie tylu 
kurek, zajączków i owie-
czek, by wypełnić nimi stra-
gan zielonogórskiej „Kra-
szanki”, wymagało czasu.

Rozetta Filipek: - Zdąży-
łam odsapnąć po świętach 
grudniowych, które pod 
względem twórczym rów-
nież są dla mnie intensywne, 
złapać natchnienie, posprzą-
tać drewutnię... był luty.

- Drewutnię? Przecież 
szyje pani zające, a nie rą-
bie drewno!

- Po pierwsze: szyję nie 
tylko zające i świąteczne 
ozdoby, lecz wszystko „co 
mi w duszy gra”. A drewut-
nią mąż nazywa moją pra-
cownię, czyli największy 
pokój w naszym domu, do 
którego stopniowo znosi-
łam własnoręcznie prze-
rabiane drewniane meble. 
Tylko tu się mieściły. Potem 
do mebli doszły poduszki i 
inne prace, no i maszyna do 
szycia. Teraz mam pracow-

nię w salonie, a wszystkie 
rodzinne spotkania odby-
wają się w kuchni. Na szczę-
ście jest duża.

- Miłość wymaga poświę-
ceń. Mam na myśli pani 
zamiłowanie do tworzenia 
pięknych rzeczy własnymi 
rękami. Skąd się wzięło?

- Jestem uwarunkowa-
na genetycznie: tata jest 
klasycznym przykładem 
„złotej rączki”, naprawi ab-
solutnie wszystko, a mama 
maluje obrazy. Bycie księ-
gową nie było mi pisane. 
Ale miałam incydent skle-
powy... i za ladą marzyłam, 
żeby wziąć do rąk wiertarkę. 
Nie było sensu się męczyć 
ani oszukiwać. Tworzyłam 
w drewnie i z kamieni pół-
szlachetnych, ostatecznie 
zaczęłam szyć, każdą ma-
skotkę czy ozdobę inną od 
poprzedniej. To było kilka-
naście lat temu, dziś wyro-
bów autorskich jest znacz-
nie więcej.

- Mówimy o tzw. hand-
made, nowoczesnej for-

mie rękodzieła? Czymś na 
kształt domowej manufak-
tury, w której powstają rze-
czy unikatowe, nie tylko z 
tkaniny, robione ręcznie, 
z wyjątkową dbałością o 
szczegóły…

- Tworzę sama, dlate-
go, że lubię i tylko wtedy, 
kiedy mam twórczą wenę. 
Ale cała reszta się zgadza. 
Zalewa nas masa ładnych i 
tanich rzeczy, których wadą 
jest to, że wszystkie są  zro-
bione „na jedno kopyto”. 
Wracamy więc do czegoś, co 
jest jednostkowe, dopiesz-
czone, zrobione przez czy-
jeś zręczne ręce. Tak kiedyś 
powstawały piękne rzeczy.

- Pani ozdobne jajeczka, 
które nie są kraszankami, 
wpisują się w wielkanocną 
symbolikę, ale z tradycyj-
ną sztuką ludową niewiele 
mają wspólnego.

- To tylko inna forma. A te 
się przenikają i zmieniają. 
Ja robię ozdoby z tkaniny, 
a obok mnie pani maluje 
pisanki, robiąc z nich praw-
dziwe arcydzieła.

- Hołduje pani tradycji?
- Tak i nie. Do najbliższych 

na Wielkanoc wysyłam kart-
ki ze znaczkiem a nie SMS-y. 
Na świąteczny stół kładę 
haftowany obrus po mamie 
mojej mamy chrzestnej i ga-
łązki z ogrodu, a po domu 
rozkładam moje baranki i 
zające - przytulanki. Buduję 
nastrój. Ale gdy pogoda na 
to pozwala, razem z mężem 
i córeczkami bierzemy ka-
rimaty i wielkanocne śnia-
danie jemy na łonie natury. 
W świątecznym koszyczku 
najważniejsza jest dla mnie 
sól i inne przyprawy. Gdy 
posypuję nimi potrawy, sta-
ją się dla mnie magiczne.

- Tak jak do tworzonych 
rzeczy dodaje pani szczyp-
tę serca...

- Wymagają też cierpliwo-
ści i natchnienia. Tworzenie 
jest też dla mnie formą me-
dytacji. Wycisza i uspokaja 
- to takie wartości dodane. 
Bezcenne w zabieganym 
świecie.

- Dziękuję. Ewa Lurc

- Ręczne wykonane małe arcydzieła nie są wyłącznie domeną 
starszych pań - twierdzi pani Rozetta. - Wiele moich znajo-
mych robi piękne rzeczy. Wróciła moda na rękodzieło, ale w 
zupełnie nowej odsłonie. Fot. Krzysztof Grabowski
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Plan jest taki: w przyszłą środę, 4 kwietnia, kolejarze zamykają przejazd pod torami na  
ul. Batorego. Rozpoczyna się przebudowa wiaduktu. Nikt nie przedostanie się na drugą stro-
nę torów. Kierowcy muszą się liczyć z objazdami. Piesi będą mogli skorzystać ze specjalnych, 
darmowych autobusów.

Tory kolejowe dzielą Zie-
loną Górę na dwie części. 
Bezpiecznie, nie ogląda-
jąc się na pociągi, można 
je przekroczyć jedynie w 
trzech miejscach: na ul. 
Sulechowskiej, na ul. Bato-
rego i na al. Zjednoczenia. 
Każdą z tych ulic codziennie 
przejeżdżają tysiące samo-
chodów. W środę, 4 kwiet-
nia, jeden z tych przejazdów 
przestanie funkcjonować. 
Będzie problem.

- Mam tego świadomość, 
ale wiadukt nad Batorego 
jest komunikacyjnym wą-
skim gardłem. Od lat mó-
wimy o zmianach. Trzeba 
go poszerzyć. Zrobimy to 
wspólnie z PKP – mówi 
prezydent Janusz Kubicki. 
– Zadecydowałem, że MZK 
w czasie remontu będzie 
wozić mieszkańców ul. Ba-
torego i okolic autobusami 
zastępczymi. Za darmo.

Taka komunikacja zastęp-
cza jest potrzebna, bo pie-
szy nie przejdzie pod wia-
duktem.

– Przebudowa wiaduktu 
to będzie trudna operacja. 
Pociągi muszą cały czas jeź-
dzić. Dlatego prace trzeba 

prowadzić etapowo – infor-
muje Paweł Urbański, szef 
miejskich inwestycji. – Naj-
pierw zostanie rozebrana 
część wiaduktu. Przejazd 
będzie poszerzony i na nim 
stanie nowa konstrukcja. 
Później ta operacja zostanie 
powtórzona na drugim frag-
mencie wiaduktu. Tu cały 
czas będą pracować dźwigi, 
dlatego przejście dla pie-
szych musi być zamknięte.

Za przebudowę odpo-
wiada firma Strabag, która 
prace prowadzi na zlecenie 
PKP. Według założeń, ro-
boty mają potrwać do wrze-
śnia.

Nieopodal wiaduktu spo-
tykamy Mariolę Stancel-
-Masłowską. Mieszka 100 
metrów dalej, za torami – je-
śli idziemy od strony śród-
mieścia. Zielonogórzanka 
przyznaje, że często chodzi 
do centrum pieszo, to nie-
daleko, w 10 minut można 
być pod ratuszem.

- Kiedy się dowiedziałam 
o remoncie, to sprawdza-
liśmy z synem na mapach 
internetowych, ile trzeba 
będzie nadłożyć drogi. Wy-
szło nam, że do wiaduktu 

na Zjednoczenia mamy kilo-
metr - opowiada M. Stancel-
-Masłowska. - To już chyba 
lepiej jechać autobusem.

To właśnie m.in. dla 
mieszkańców odciętego 
fragmentu ul. Batorego i 
dla uczniów pobliskiego Li-
ceum Plastycznego miasto 
wprowadza autobusową 
komunikację zastępczą. 
Będzie ją obsługiwała linia 
Z19.

- To będzie wahadłowa 
komunikacja zastępcza. Au-

tobus wyruszy z okolic ul. 
Rajskiej, zabierze pasażerów 
z obecnego przystanku nie-
opodal liceum, potem ob-
jedzie tory i dowiezie pasa-
żerów na ul. Kupiecką, koło 
ZUS-u. Zajmie mu to maksy-
malnie 8-9 minut – informu-
je Barbara Langner, dyrektor 
MZK. – Z Kupieckiej, Z19 za-
raz wróci na Batorego. Nie 
ma żadnych przystanków 
pośrednich. Chodzi o to, by 
mieszkańców ul. Batorego 
szybko dowieźć do centrum 
miasta. Przejazdy tą linią 
będą za darmo.

W dni powszednie pierw-
szy autobus linii Z19 wy-
ruszy z ul. Rajskiej o 5.05 i 
zakończy kursy o 21.01. W 
soboty i święta kursów bę-
dzie mniej.

Zamknięcie wiaduktu 
oznacza kumulację robót 
drogowych w tym rejonie 
miasta, bo trwa jeszcze re-
mont ul. Dworcowej i budo-
wa Trasy Aglomeracyjnej. 
Plus sytuacji jest taki, że w 
jednym czasie zostanie roz-
wiązana większość proble-
mów i jesienią kierowcy nie 
będą narażeni na kolejne 
objazdy. (tc)

Zamykają wiadukt na B atorego, będą objazdy

4 kwietnia
W tym dniu 

zaplanowano 
rozpoczęcie remontu 

wiaduktu nad  
ul. Batorego

Z19
Taki numer  

będzie miał autobus 
linii zastępczej  

wożący mieszkańców

29
Tyle kursów dziennie 
wykonają autobusy 

linii Z19

9
Tyle minut  

będzie jechał autobus 
Z19 z przystanku  
na ul. Batorego  
do przystanku  

na ul. Kupieckiej  
koło ZUS-u

DLA KIEROWCÓW
Chociaż z powodu remontu wiaduktu 
zamknięty zostanie tylko niewielki 
fragment ulicy, oznacza to jednak duże 
zmiany w organizacji ruchu. Nie będzie 
można tędy dojechać do centrum 
miasta. Dlatego jadący do śródmieścia, 
np. z os. Zastalowskiego czy Łężycy, 
będą musieli wybrać inną trasę.
Miasto wyznaczyło objazd ulicami: 
Energetyków, Zjednoczenia i Dąbrow-
skiego. To oznacza kilka dodatkowych 
zmian. I tak: na ul. Słonecznej, na czas 
przebudowy zostanie wprowadzony 
ruch dwukierunkowy (to ułatwi 
bezpieczny wjazd na Zjednoczenia 
w kierunku Przylepu). Natomiast na 
wyjeździe z ul. Objazdowej na Zjedno-
czenia będzie obowiązywał nakaz jazdy 
w prawo (w kierunku Castoramy).
Początkowo kierowcy jadący ul. 
Kupiecką i Batorego będą mogli też 
pojechać ul. Jana z Kolna. Jednak 
harmonogram prac na ul. Dworcowej 
zakłada, że pod koniec maja rozpocznie 
się przebudowa ronda Anny Borchers 
(skrzyżowanie Dworcowa – Batorego 
– Aglomeracyjna). Od tego momentu 
będzie wyłączony z ruchu odcinek ul. 
Batorego od ronda do wiaduktu.

Teraz z domu do ratusza idę 10 minut. W czasie remontu wiaduktu będę musiała korzystać z autobusów – mówi Mariola Stancel-Masłowska z ul. Batorego. Po drugiej 
stronie wiaduktu mieszka jej koleżanka. Paniom wystarczało kilka minut, by się odwiedzić. Podczas remontu będzie to prawie jak wyprawa za miasto.
 Fot. Krzysztof Grabowski

NOWY, SZERSZY WIADUKT
Wiadukt nad ul. Batorego powstał 
w XIX wieku. Dzisiaj nie spełnia 
współczesnych standardów. 
Jest za niski i za wąski. Bardzo 
uciążliwy dla pieszych. To ma się 

zmienić po przebudowie. Będą 
mogły tutaj przejeżdżać pojazdy 
o wysokości do 4,2 m. To umożliwi 
swobodne kursowanie nowocze-
snym autobusom elektrycznym z 

pantografami na dachach. Będzie 
też szerzej. Nowa jezdnia będzie 
miała 6 m szerokości (plus metr 
skrajni), co umożliwi swobodny 
przejazd samochodów. Jeszcze 

więcej zyskają piesi. Po przebudo-
wie chodniki będą po obu stro-
nach ulicy. Będą również szersze 
– po ok. półtora metra.

Rajska 5:05 5:35 6:15 6:45 7:15 7:45 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 11:05 11:45 12:15 12:45
Zespół Szkół Plastycznych 5:06 5:36 6:16 6:46 7:16 7:46 8:26 8:56 9:26 9:56 10:26 11:06 11:46 12:16 12:46
ZUS 5:13 5:43 6:23 6:54 7:24 7:54 8:34 9:04 9:34 10:04 10:34 11:14 11:54 12:24 12:54
Zespół Szkół Plastycznych 5:20 5:50 6:30 7:03 7:33 8:03 8:43 9:13 9:43 10:13 10:43 11:23 12:03 12:33 13:03
Rajska 5:21 5:51 6:31 7:04 7:34 8:04 8:44 9:14 9:44 10:14 10:44 11:24 12:04 12:34 13:04

Rajska 13:15 13:45 14:15 14:45 15:25 15:55 16:25 17:05 17:35 18:05 18:45 19:25 20:05 20:45
Zespół Szkół Plastycznych 13:16 13:46 14:16 14:46 15:26 15:56 16:26 17:06 17:36 18:06 18:46 19:26 20:06 20:46
ZUS 13:24 13:54 14:24 14:54 15:34 16:04 16:34 17:14 17:44 18:14 18:54 19:33 20:13 20:53
Zespół Szkół Plastycznych 13:33 14:03 14:33 15:03 15:43 16:13 16:43 17:23 17:53 18:23 19:02 19:40 20:20 21:00
Rajska 13:34 14:04 14:34 15:04 15:44 16:14 16:44 17:24 17:54 18:24 19:03 19:41 20:21 21:01

Rajska 9:00 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40
Zespół Szkół Plastycznych 9:01 9:41 10:21 11:01 11:41 12:21 13:01 13:41 14:21 15:01 15:41 16:21 17:01 17:41
ZUS 9:09 9:49 10:29 11:09 11:49 12:29 13:09 13:49 14:29 15:09 15:49 16:29 17:09 17:49
Zespół Szkół Plastycznych 9:17 9:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:37 15:17 15:57 16:37 17:16 17:56
Rajska 9:18 9:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58 14:38 15:18 15:58 16:38 17:17 17:57

Rajska 9:00 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40
Zespół Szkół Plastycznych 9:01 9:41 10:21 11:01 11:41 12:21 13:01 13:41 14:21 15:01 15:41 16:21 17:01 17:41
ZUS 9:09 9:49 10:29 11:09 11:49 12:29 13:09 13:49 14:29 15:09 15:49 16:29 17:09 17:49
Zespół Szkół Plastycznych 9:16 9:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:16 17:56
Rajska 9:17 9:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:37 15:17 15:57 16:37 17:17 17:57

ROZKŁAD JAZDY W SOBOTY

ROZKŁAD JAZDY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

ROZKŁAD JAZDY W DNI ROBOCZE

Z19Rozkład jazdy bezpłatnej komunikacji zastępczej związanej z zamknięciem przejazdu pod wiaduktem kolejowym na ul. 
Batorego - obowiązuje od 04.04.018 r. do odwołania

DLA PIESZYCH
Z powodu niebezpiecznych prac w trakcie przebudowy 
wiaduktu, piesi nie będą mogli tędy chodzić. Dlatego miasto 
wprowadziło autobusową komunikację zastępczą. Autobusy 
MZK będą miały tymczasową pętlę przy ul. Rajskiej (ok. 50 m od 
wiaduktu), skąd co 30-40 minut będą odjeżdżały do centrum 
miasta. Autobus linii Z19 zatrzyma się na przystanku nieopodal 
Liceum Plastycznego, gdzie wsiądą pasażerowie. Potem ulicami 
Energetyków, Zjednoczenia, Dąbrowskiego autobus dojedzie do 
przystanku koło ZUS-u, na ul. Kupieckiej. To jedyny przystanek 
w centrum obsługiwany przez tę linię. Z19 natychmiast wróci 
na ul. Rajską (będzie jechał al. Wojska Polskiego, Zjednoczenia i 
Energetyków).
UWAGA! Przejazd linią Z19 jest darmowy.

Zespó³ Szkó³
Plastycznych

Rajska

Kupiecka ZUS

Z19
LINIA ZASTĘPCZA

Rozkład jazdy bezpłatnej komunikacji zastępczej  
związanej z zamknięciem przejazdu pod wiaduktem kolejowym  

na ul. Batorego - obowiązuje od 04.04.018 r. do odwołania Z19
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PIŁKA NOŻNA

Dorobek 
ani drgnął
Trzy bramki z Ruchem w Zdzie-
szowicach, trzy bramki z Piastem 
Żmigród. Niestety, ta konsekwen-
cja piłkarzy Falubazu przejawia 
się tylko w straconych golach. 
Zielonogórzanie pozostają bez 
zdobyczy punktowej w rundzie 
wiosennej.

W minioną sobotę, III-
-ligowy Falubaz przegrał z 
Piastem 1:3, mimo iż mecz 
zaczął świetnie, od prowa-
dzenia po bramce z rzutu 
wolnego Wojciecha Okiń-
czyca. Kolejne gole zdoby-
wali już tylko rywale i to ta-

kie, że trenerowi Andrzejowi 
Sawickiemu włos jeżył się 
na głowie. – Sposób, w jaki 

my tracimy bramki, to jest 
kuriozum – wściekał się po 
meczu opiekun Falubazu.

Goście bezlitośnie wy-
korzystali błędy zielono-
górzan, którzy pozostają 
na przedostatnim miejscu 
w tabeli. Falubaz traci już 
4 punkty do miejsca dają-
cego utrzymanie. – Mieli-
śmy gonić, a wszyscy nam 
uciekają – przyznał Okiń-
czyc. – Musimy jak faceci 
wziąć pewne rzeczy na kla-
tę i zrobić wszystko, żeby 
wygrywać następne mecze 
– dodał strzelec jedynego 
dla zielonogórzan gola w 
tej rundzie. W przedświą-
teczną sobotę, 31 marca, o 
14.00 Falubaz zagra w Lu-
binie z rezerwami Zagłębia, 
które w dwóch rozegranych 
dotąd meczach zdobyły 
komplet punktów.

(mk)

SNOOKER

Sukces może 
zmienić plany
- Albo mistrzostwo świata, albo 
koniec kariery – zadeklarował 
przed snookerowymi mistrzo-
stwami globu amatorów Adam 
Stefanów. Wychowanek Hot 
Shots Zielona Góra został… 
wicemistrzem świata i ma teraz 
niemały ból głowy.

Mistrzostwa na Malcie 
zapamięta do końca życia. 
Fazę grupową, urodzony w 
Kożuchowie snookerzysta 
zakończył na pierwszym 
miejscu. W trakcie turnie-
ju obchodził 24. urodziny, 
które uczcił w najlepszy z 

możliwych sposobów, mel-
dując się w najlepszej szes-
nastce, a to nie był koniec, 
bo „Stefan” dalej „połykał” 
na drabince coraz grubsze 
ryby. – To było ukoronowa-
nie 14 lat treningów, wyrze-
czeń. Jak wbijałem ostatnią 
bilę na medal w ćwierćfi-
nale, to miałem całą swoją 
karierę przed oczami – przy-
znaje Stefanów. W półfinale 
przegrywał już z reprezen-
tantem Islandii Kristjanem 
Helgassonem 1:3, a zdołał 
zwyciężyć 4:3. Po wbiciu 
ostatniej bili w tym meczu 
schował twarz w ręce i nie 
dowierzał.

Stefanów pierwsze kroki 
stawiał pod okiem Marci-
na Nitschke. - Pamiętam 
11-latka, który przyjechał na 

Chynów, gdzie były pierw-
sze uderzenia – wspomina 
Nitschke. – Mały Adam pod-
szedł i wbił sześć bil. Mama 
pyta: to kiedy znowu? Za 
miesiąc, za tydzień? A ja po-
wiedziałem: jutro! – dodaje 
Nitschke, który sam na mal-
tańskich mistrzostwach był 
dziewiąty.

W finale Stefanów musiał 
uznać wyższość Chińczy-
ka Luo Hunghao, z którym 
przegrał 0:6 i tym samym 
został wicemistrzem świa-
ta. - Jakbym wygrał, to bym 
wiedział, co mam robić, a 
teraz jestem gdzieś pomię-
dzy – zastanawia się „Ste-
fan”, którego od decyzji o 
końcu kariery odciągają gra-
tulacje, które płyną z całe-
go świata. Zadzwonił m.in. 

Stuart Bingham, zawodowy 
mistrz świata z 2015 r. - Nie 
mogłem w to uwierzyć, to 
tak, jakby do tenisisty za-
dzwonił Roger Federer. Ja 
oglądałem go od dziecka w 
telewizji. Naprawdę było mi 
bardzo miło - przyznaje.

Stefanów, jako wicemistrz 
świata amatorów, dostał za-
proszenie do startu w za-
wodowych mistrzostwach 
globu, które po świętach 
odbędą się w snookerowej 
mekce, w Sheffield. - Naj-
ważniejszy turniej w roku, 
bardzo elitarny. Tylko 144 
zawodników z całego świa-
ta, w tym Ronnie O’Sulli-
van, Mark Selby. Jadę tam 
zagrać jak najlepiej i potem 
będę myślał, co dalej – do-
daje snookerzysta. (mk)

PIŁKA NOŻNA

To czekanie 
nie ma granic
16 tygodni trwają już przygo-
towania TS-u Przylep do rundy 
wiosennej w IV lidze. Podopieczni 
Tadeusza Makowskiego chcieliby 
w końcu zagrać nie sparing, a 
mecz o stawkę. W Wielką Sobotę, 
31 marca, mają podjąć o 14.00 
Odrę Bytom Odrzański.

Kilka meczów w IV li-
dze wiosną się odbyło, ale 
regularnym graniem tego 
nazwać nie można. TS Przy-
lep nie znalazł się w gronie 
szczęśliwców, którzy prze-
chytrzyli zimę. Zniecierpli-
wienie narasta z każdym 
dniem, z 12 tygodni przy-
gotowań zrobiło się 16, ale 

w końcu podopieczni Tade-
usza Makowskiego mają za-
grać o ligowe punkty. Zespół 
w przerwie wzmocnili: Ma-
ciej Kononowicz, Bartosz 
Siebiert, Patryk Walicht, 
Marcin Wojczal i Wojciech 
Zawistowski. To nazwiska, 
które w lubuskim futbolu 
nie są anonimowe. - Nazwi-
ska nie grają, trzeba jeszcze 
wyjść i udowodnić to na bo-
isku – ucina trener TS-u. Do-
tychczas Przylep uzbierał 22 
punkty, co pozwoliło zimę 
spędzić w środku stawki. 
- Chciałbym, żebyśmy zdo-
byli więcej punktów niż je-
sienią. Mniej remisów, wię-
cej zwycięstw. Celem jest 
też finał Pucharu Polski na 
szczeblu wojewódzkim. To 
marzenia, które chcemy re-
alizować – kreśli scenariusz 
na wiosnę Makowski. (mk)

ŻUŻEL

Zawarczało przy W69!
Gra się tak, jak przeciwnik po-

zwala - to powiedzenie w sporcie 
powszechnie znane, ale w przypadku 
żużla bardziej pasuje: „jeździ się tak, 
jak pogoda pozwala”. A ta pozwoliła 
we wtorek, 27 marca, na indywidual-
ne jazdy. Na torze pojawili się: Micha-
el Jepsen Jensen, Kacper Gomólski, 
Grzegorz Zengota, a także juniorzy 
Falubazu: Sebastian Niedźwiedź, 
Mateusz Tonder i Alex Zgardziński 
(na zdjęciu). Manetka z gazem była 
odkręcana wprost proporcjonalnie 
do doświadczenia żużlowców. Tor 
był wymagający i o ściganiu nie było 
mowy. W najgorszym stanie są miej-
sca najbardziej zacienione – prosta 
startowa i pierwszy łuk. (mk)

KOSZYKÓWKA

Co się dzieje ze Stelmetem?
W Niedzielę Wielkanocną minie dokładnie 100 dni, odkąd trenerem Stelmetu Enei BC Zielona Góra jest Andrej Urlep. 
Słoweniec przejął zespół w dołku, dał mu nową energię, która pozwoliła w styczniu grać wręcz zachwycająco. Tyle, że 
z tej formy niewiele zostało.

- Wstyd, kompromitacja. 
Chcę przeprosić kibiców, że 
muszą oglądać taki Stelmet – 
krótkie i jedyne słowa, które 
Urlep wygłosił po przegra-
nym meczu z Asseco Gdynia 
86:93, szybko obiegły całą 
koszykarską Polskę. Znawcy 
basketu mówią, że takiego 
Słoweńca dawno nie widzie-
li, a on sam pytany o to, czy 
zespół przeżywa kryzys, od-
powiedział jedynie: - Nie ma 
odpowiedzi. Pytania w sty-
lu: „Co się dzieje?!” mnożą 
jednak kibice. - Te problemy 
narastają od zeszłego roku i 
nawarstwiają się – wydusił 
z siebie Łukasz Koszarek. - 
Mieliśmy super grudzień, 
styczeń i trochę lutego. Jest 
dużo problemów, to na pew-
no nie jest jeden problem.

O 100 dniach często mówi 
się w kontekście pracy po-
lityków i okresu pozbawio-
nego krytyki. Tyle czasu, 
równo w Wielkanoc, minie, 
odkąd w Zielonej Górze 
jest Urlep. Słoweniec objął 
drużynę tuż przed Bożym 
Narodzeniem. Efekt nowej 
miotły zadziałał wręcz za-

skakująco szybko. Stelmet 
w styczniu grał olśniewają-
co. Wydawało się, że zespół 
został odmieniony jak za 
jednym ruchem magicznej 
różdżki. Z Zielonej Góry 
wyjechali jako pokonani 
Anwil, Polski Cukier, przede 
wszystkim europejskie fir-
my: Besiktas, Ostenda, Nan-

terre. Urlep nie potrzebował 
nawet miesiąca, żeby doko-
nać tego, co poprzedniko-
wi, Arturowi Gronkowi nie 
udało się w półtora roku, 
czyli odnieść wyjazdowe 
zwycięstwo w europejskich 
pucharach. I gdy kibice oraz 
obserwatorzy zachwycali 
się grą Stelmetu, sam trener 

mówił o wielu mankamen-
tach, które trzeba poprawić.

Później, gdy Stelmet grał 
jeszcze w Lidze Mistrzów, 
przymykano oczy na po-
tknięcia na krajowym po-
dwórku. Porażka z Rosą 
Radom, pomiędzy pojedyn-
kami z AS Monaco, została 
wybaczona, ale po laniu w 

księstwie, gdzie zielonogó-
rzanie wyglądali na bezrad-
nych, problemy sprzed ery 
Urlepa powróciły i to być 
może z większą siłą. Z ostat-
nią w tabeli Legią Warszawa 
nasz zespół jeszcze wygrał, 
choć po męczarniach. Ale już 
mocniejsze Asseco wykorzy-
stało kryzys mistrza. - Nie 
chciałbym opowiadać, co 
się dzieje, a co się nie dzieje. 
To musi być naszą sprawą. 
Nie możemy w kwietniu się 
poddawać i celować w sie-
bie oskarżeniami – przyznał 
Adam Hrycaniuk, który pod-
jął się diagnozy sportowych 
bolączek Stelmetu. - Gramy 
źle, mało zespołowo, niedo-
brze w obronie. Defensywa 
jest do poprawy i to zrozu-
mienie na boisku, którego 
nie ma.

„Bestia” uważa, że bez 
względu na wszystko, zespół 
musi się skupić na treningu. 
Jakie będą tego efekty? Prze-
konamy się w Wielką Sobo-
tę, 31 marca. Stelmet w hali 
CRS podejmie TBV Start Lu-
blin. Początek o 18.00.

(mk)

Andrej Urlep szuka sposobów, jak dotrzeć do swoich podopiecznych i zażegnać kryzys
Fot. Piotr Jędzura

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

Łochowska 
dominuje!
Joanna Łochowska nie dała szans 
rywalkom na Mistrzostwach Euro-
py w Bukareszcie. Reprezentantka 
UKS-u Sztangiści Zielona Góra 
triumfowała w kategorii do 53 kg z 
rezultatem 196 kg w dwuboju.

Zielonogórzanka tym sa-
mym obroniła mistrzowski 
tytuł sprzed roku, po który 
sięgnęła w chorwackim Spli-
cie. Tam triumfowała z re-
zultatem 192 kg, w Rumunii 
jeszcze dołożyła na sztangę. 
Łochowska już po rwaniu 
pewnie prowadziła z rezul-
tatem 88 kg. W podrzucie 
też jej zwycięstwo nie pod-
legało dyskusji. Najpierw 
Łochowska podrzuciła 105 
kg, a następnie podeszła 
do próby 108 kg. Udało się 
za drugim razem, co dało 
w sumie trzy złote krążki - 
dwa małe, za zwycięstwa w 
poszczególnych konkuren-
cjach i w dwuboju. Łochow-
ska na podium stanęła z 
dwiema reprezentantkami 
Włoch. Druga Jennifer Lom-
bardo uzyskała wynik 191 kg 
(84+107), a trzecia Giorgia 
Russo 186 kg (80+106). Dla 
Łochowskiej to już trzeci 
medal na Mistrzostwach Eu-
ropy. Przed dwoma laty stała 
jeszcze na najniższym stop-
niu podium w norweskim 
Forde, w kat. do 58 kg.  (mk)

Wojciech Okińczyc (z lewej) i pozostali piłkarze Falubazu mu-
szą walczyć o każdą piłkę Fot. Marcin Krzywicki

Fot. Piotr Jędzura

WIEŚCI ZE SZKÓ Ł I PRZEDSZKOLI >>>

Matma nie jest tak straszna. Wręcz przeciwnie, można się nią świetnie bawić! – dobrze wiedzą 
o tym uczniowie i goście szkoły w Starym Kisielinie, gdzie odbywał się „Tydzień Matematycz-
ny”. Atrakcji u królowej nauk nie brakowało! Była m.in. matematyka od kuchni, terenowa gra 
miejska i mnóstwo konkursów. Fot. Archiwum SP 27

Po sali kicał zajączek, kawalerowie ciągnęli kogutka na wózku, a panny wystrojone w wianki 
spacerowały z gaikiem. Były też lukrowane baby, kolorowe pisanki i...dużo pisku na śmigus-
dyngus! Rozśpiewane Elfy z przedszkola nr 34 przygotowały przedstawienie o wielkanoc-
nych zwyczajach, także tych zapomnianych. Fot. Daria Śliwińska-Pawlak

Prezydent testuje elektryka
- Będziemy mieli elektryczne autobusy, przydałby się jeszcze elektryczny samochód dla urzę-
du miasta, przecież chcemy być liderem elektromobilności. Stąd pomysł przetestowania kil-
ku takich samochodów – tłumaczył dziennikarzom prezydent Janusz Kubicki.

W minioną środę, pomi-
mo śnieżnej zawieruchy, 
prezydent Kubicki wsiadł 
do nowego hyundaia Ioniq 
electric, by osobiście prze-
testować możliwości eksplo-
atacyjne tego „elektryka”.

- Polska ma ambicje stać 
się europejskim liderem 
elektromobilności, również 
my, w Zielonej Górze, po-
pieramy przestawienie ko-
munikacji na pojazdy elek-
tryczne, stąd pomysł przete-
stowania kilku samochodów 
osobowych o takim napę-
dzie – tłumaczył dziennika-
rzom prezydent tuż przed 
pierwszą jazdą.

Testy „elektryka” koreań-
skiej marki potrwają kilka 
dni. Potem prezydent prze-
siądzie się do samochodów 
o napędzie elektrycznym 
przygotowanych przez dile-
rów innych marek.

- Chcielibyśmy, aby także 
miejskie samochody użytko-
we wyposażone były w na-
pęd elektryczny. Zwróciłem 
się do Ursusa z zapytaniem, 
czy będą produkować nie 
tylko autobusy elektryczne, 
ale także śmieciarki czy inne 

samochody transportowe. 
Odpowiedzieli, że przymie-
rzają się do tego tematu – 
stwierdził prezydent.

Hyundai Ioniq ma zasięg 
280 km, czas ładowania ok. 
7 godzin, samochód można 
„zatankować” przy pomocy 
standardowego gniazdka. 

Koszt testowanego egzem-
plarza to ok. 160 tys. zł.

- Według mnie, przynaj-
mniej z punktu widzenia 
techniki jazdy, elektryk ni-
czym się nie różni od nor-
malnego samochodu, nie ma 
tylko skrzyni biegów. W za-
mian nie kopci, nie truje na-

turalnego środowiska. War-
to popularyzować tego typu 
samochody. Im więcej elek-
tryków będzie jeździło zie-
lonogórskimi ulicami, tym 
mniej będziemy mieli smo-
gu – podsumował pierwszą 
jazdę J. Kubicki. (pm)

Testy „elektryka” koreańskiej marki potrwają kilka dni. Potem prezydent przesiądzie się do 
samochodów o napędzie elektrycznym przygotowanych przez dilerów innych marek.
 Fot. Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Wystaw worek 
z bioodpadami
Do domów jednorodzinnych 
trafiają nowe, brązowe worki na 
odpady. Uwaga! Wystawiamy je 
do odbioru w dniu, w którym są 
odbierane odpady komunalne, 
czyli zmieszane.

W ostatnim materiale 
na łamach „Łącznika Zie-
lonogórskiego” podaliśmy 
informację, by mieszkańcy 
domków jednorodzinnych 

wystawiali zużyte brązo-
we worki z bioodpadami 
w dniach, w których od-
bierane są od nich odpady 
segregowane. To błędna 
informacja. Zakład Gospo-
darki Komunalnej prosi 
mieszkańców o wystawie-
nie napełnionych worków z 
bioodpadami (worków brą-
zowych ) w dniach, w któ-
rych odbierane są od nich 
odpady komunalne, czyli 
zmieszane - a nie segrego-
wane. Tak jak podaliśmy 
wcześniej, odpady te muszą 
być wystawione w godzi-
nach porannych. (red)

W ZIELONEJ GÓRZE

Plan dla terenu 
ul. Traugutta
Magistrat wyłożył do wglądu 
kolejny projekt planu  
zagospodarowania  
przestrzennego.

Chodzi o teren przy ul. 
Traugutta, który do niedaw-
na należał do PKP. Teraz 
prywatny właściciel wystą-
pił z wnioskiem o wniesie-
nie zmian.

- Do tej pory to był teren 
zamknięty. Teraz można go 
ująć w planach. Uwzględ-
niliśmy w nim propozycję 
możliwości prowadzenia 
tutaj usług zamieszkania 
zbiorowego, czyli mógłby 

tu być np. hostel – tłumaczy 
Małgorzata Maśko-Horyza, 
szefowa biura urbanistyki i 
planowania przestrzenne-
go w magistracie.

W planie zabezpieczony 
jest też teren pod budowę, 
przez tory, ulicy łączącej się 
z ul. Ludową. To rezerwa 
umożliwiająca w przyszło-
ści budowę ewentualnego 
przejazdu przez tory.

Terminy. Plan jest wyło-
żony do 18 kwietnia i moż-
na go oglądać w urzędzie 
miasta przy ul. Podgórnej 
22, pokój 809, w godz. 8.00-
14.00. W tym samym miej-
scu, w pokoju 810 zaplano-
wano dyskusję publiczną 
– 11 kwietnia o godz. 14.00.

Uwagi można zgłaszać do 
4 maja. (tc)
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Wędrówki po naszych wzgórzach
Wyglądając za okno, nie wiem, czy szykować się do lanego poniedziałku, czy może na narty. Mamy Wielkanoc. Warto wyjść z domu. Popatrz-
cie, jak kiedyś wyglądały tereny spacerowe w Zielonej Górze.

- Czyżniewski! Gdzie masz 
zamiar się wybrać? Pamię-
tasz, że święta spędzamy 
rodzinnie? – moja żona odło-
żyła na bok czyściutką patel-
nię. Oczywiście, że pamię-
tam. Tak się u nas porobiło, 
że śniadania wielkanocne u 
szwagra kończą się… po ko-
lacji. Ale na drugi dzień…

Tymczasem wybierzmy 
się na wirtualny spacer. Na 
przedwojenne wzgórze Lob-
tenz. Pod koniec XIX wieku, 
w Niemczech, zapanowała 
moda na poznawanie i za-
chwycanie się swoimi mały-
mi ojczyznami. Powstawały 
regionalne muzea – Heimat-
muzeum, zachwycano się 
otoczeniem. Ludzie wy-
chodzili z domów. Gdzieś 
musieli się udać. Dlatego 
padł pomysł, by na wzgó-
rzach okalających miasto 
od południa powstały pro-
menady spacerowe. Idziesz, 
czynnie wypoczywasz, przy 
okazji podziwiasz panora-
mę Zielonej Góry i okolic. 
System promenad zaczynał 
się przy Wieży Branibor-
skiej, kończyć się miał aż na 
Wieży Bismarcka. Jednym z 
elementów koncepcji było 
stworzenie od podstaw Par-
ku Piastowskiego. Od pod-
staw, czyli od zera. Żadnych 
starych krzaków czy drzew 
– jedna koncepcja, jedno 
wykonanie.

My, dzisiaj, pójdziemy 
jednak na Lobtenz, czyli 
dzisiejszą al. Słowackiego. 
O tym miejscu pisałem już 
trzy i pół roku temu: w 70. 
i 71. odcinku Spacerownika. 
Dlatego teraz mniej będzie 
o stojącej tutaj kapliczce i 
nieistniejącym już nabo-
cie. Te charakterystyczne, 
wręcz symboliczne budow-
le pokazywano na dzie-

siątkach pocztówek. My, 
dzisiaj, spojrzymy na mniej 
znane wzgórze. Głównego 
zdjęcia jeszcze nigdy nie 
pokazywałem. Dopiero ty-
dzień temu otrzymałem je 
od Michaliny Michalskiej. 
Dziękuję. – Ta pocztówka, 
przedstawiająca jeden z 
domów na Lobtenz, została 
wysłana w 1922 r. – informu-
je pani Michalina.

Na szczycie wzgórza 
mamy altankę, w której 
można się było schronić 
przed deszczem lub słoń-
cem. Traktem spacerowym 
idzie mężczyzna w kape-
luszu. Na pewno gdzieś w 
okolicy znajdzie ławkę, by 
sobie wygodnie usiąść i po-
patrzeć na miasto. Takie 
miejsce widzimy na kolejnej 
pocztówce. Jednak nasz bo-

hater widziałby trochę inną 
panoramę miasta. W 1922 r. 
wielka fabryka włókienni-
cza, przy ul. Wrocławskiej 
(powojenna Polska Wełna, 
dzisiaj Focus Mall), jeszcze 
nie była w całości zbudo-
wana.

100 lat temu na szczycie 
wzgórza stały tylko nielicz-
ne domy – letnie rezydencje 
lub domy winiarzy. Willa z 

murowaną wieżą należała 
do rodziny Försterów i po-
wstała w 1864 r. Przetrwała 
do dzisiaj. W tym samym 
czasie powstał drewniany 
dom winiarski rodziny De-
hmelów (też z wieżyczką). 
Ten nie przetrwał.

Tak wyglądała Zielona 
Góra 100 lat temu. Dzisiaj, 
w miejscu ławek i ogrodów, 
stoi osiedle Morelowa.

- Tak się składa, że 
mieszkam sobie pomiędzy 
tymi obydwoma domka-
mi (Dehmela i Försterów). 
Na zdjęciu Pana Tomasza 
jeszcze jest tam pusto... – 
napisał na Facebooku Lech 
Biernacki. - Widok z tego 
miejsca jest wspaniały, 
udało mi się zachować oś 
widokową w kierunku po-
łudniowym - na Nową Sól, 
Kożuchów, mogę podzi-
wiać nawet wiatraki koło 
Cisowa przed Szprotawą. 
Widok na Zieloną Górę jest, 
niestety, mocno zaburzo-
ny blokowiskiem przy ul. 
Morelowej i wyrośniętymi 
drzewami na widocznej na 
zdjęciu skarpie. Możemy 
sobie jednak wyobrazić 
widoki, jakie cieszyły oczy 
spacerujących po Löbtenz 
Promenade. 

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 
i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.tomasz

Promenada spacerowa na wzgórzu Lobtenz – pocztówka wysłana w 1922 r. Ze zbiorów Michaliny Michalskiej

Lobtenz. Po lewej dom winiarski Dehmelów, po prawej willa Försterów. 
Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Widok ze wzgórza na miasto i Polską Wełnę
Ze zbiorów Czesława Osękowskiego

UROK DAWNYCH POCZTÓWEK – ŻYCZENIA WIELKANOCNE   

Ze zbiorów Czesława Osękowskiego


