
WYBORY 2018
W niedzielę,  
21 października 
wybieramy  
prezydenta  
Zielonej Góry, 
25 miejskich 
radnych i na-
szych przed-
stawicieli do 
sejmiku woje-
wództwa. Gło-
sujemy w godz. 
7.00-21.00. 
Zgodnie z no-
wymi zasadami, 
wybrani będą 
pełnić swoje 
funkcje przez  
5 lat.

 W NUMERZE

Tak w ostatnich latach zmie-
niało się nasze miasto

>> 5-9

Sylwetki kandydatów
>> 10-14 - Apeluję! Pamiętajcie o wyborach. Idźcie głosować – namawia prezydent Janusz Kubicki. Fot. Piotr Jędzura

Drodzy Czytelnicy!

To wydanie  

„Łącznika Zielonogórskiego”  

jest kolportowane w czwartek  

i piątek.

Redakcja



X X LUBUSKI T YDZIEŃ SENIORA    >>> 

W minioną sobotę, 13 października, w sali CRS, odbył się koncert połączony z bankietem, na który zaproszono 730 seniorów z naszego miasta. Tę wyjątkową i wzruszającą, jubileuszową 
imprezę zorganizowało Centrum Usług Opiekuńczych. Zdjęcia Piotr Jędzura

Pięć tzw. półpodziemnych śmietników zostało zamontowanych na ul. Artura Grottgera. 
Wkrótce takie rozwiązanie będzie wykorzystane również w innych częściach miasta.

Tradycyjne kontenery na 
śmieci nie zawsze wyglądają 
estetycznie, do tego często 
można zobaczyć wokół nich 
górę śmieci. Alternatywą są 
pojemniki pół- i  podziem-
ne, w  które coraz częściej 
inwestują samorządy. I  tak 
właśnie stało się również 
w Zielonej Górze. – Pierwsze 
miejskie pojemniki półpod-
ziemne stanęły na ul. Grott-
gera, w miejscu, w którym 
bardzo często dochodziło 
do wysypywania odpadów 
z  kontenerów. Zdarzały 
się też przypadki spalania 
pojemników. Pojemniki, 
które zamontowaliśmy, są 
schowane pod płaszczyznę 
drogi, dzięki czemu miesz-
kańcy widzą tylko klapę, 
a nie zobaczą śmieci. To jest 
pierwszy etap naszej inwe-
stycji i chcemy takich miejsc 
w Zielonej Górze zrobić wie-
le. Zależy nam, żeby w przy-
szłym roku większość po-
jemników w  mieście była 
właśnie półpodziemna – tłu-
maczy Krzysztof Sikora, pre-
zes zarządu Zakładu Gospo-
darki Komunalnej.

Opróżnianie tego rodzaju 
śmietników jest bardzo pro-
ste, wystarczy za pomocą 
wysięgnika samochodowe-

go wyjąć i  opróżnić kiosk 
wrzutowy. Główna część 
pojemnika pozostaje ukryta 
pod ziemią, co pozwala na 
uzyskanie dużej objętości 
składowania odpadów. Na 
zewnątrz znajdują się jedy-
nie estetycznie obudowane 
wsypy na śmieci. To dosko-
nałe rozwiązanie, szczegól-

nie w centrum miasta, gdzie 
nie ma miejsca na ustawie-
nie tradycyjnych kontene-
rów. Ponadto półpodziemne 
śmietniki zdecydowanie le-
piej komponują się z  oto-
czeniem, redukują nieprzy-
jemny zapach i zmniejszają 
ryzyko rozsypania odpadów 
przez wiatr lub zwierzęta.

Nowy rodzaj pojemni-
ków na śmieci to nie jedyna 
nowość, którą w  ostatnim 
czasie wprowadziło ZGK. 
Można już pobrać na telefon 
aplikację „Kiedy wywóz”, 
informującą o terminie od-
bioru poszczególnych frak-
cji odpadów.

(ap)

W ZIELONEJ GÓRZE

Osiedle w kolorach tęczy
Świetlna animacja pojawiła się 

w miniony wtorek na skwerze u zbie-
gu ulic Węgierskiej i S. Wyszyńskiego. 
W godzinach wieczornych oczom 
przechodniów i kierowców ukazał 
się podświetlany napis, którego 
poprzedniego wieczoru jeszcze tu nie 
było: Osiedle Przyjaźni. Napis świeci 
niczym tęcza, ale gdy zabarwi się 
cały na czerwono – oj, wtedy mamy 
problem... czyli zanieczyszczone po-
wietrze. Jeśli na zielono – jest czysto. 
Metalowa instalacja wyposażona 
będzie w czujnik zanieczyszczenia 
powietrza. Napis jest też zasilany 
energią słoneczną, ponadto można 
go wzbogacić dodatkową animacją. 
Autorem pomysłu jest radny Robert 
Górski. (el)

W ZIELONEJ GÓRZE

Idzie Marsz Równości
I po raz pierwszy przejdzie ulicami 

Winnego Grodu. W tę sobotę, 20 paź-
dziernika, W ten sposób organizatorzy 
udzielają wsparcia zielonogórzanom, 
których dotyka wykluczenie z powo-
du odmienności. Marsz rozpocznie 
się o godz. 9.00 Liturgią Eucharystii, 
a o godz. 11.00 uczestnicy zbiorą się 
na Piast Polanie, skąd o godz. 12.00 
wyruszą w stronę placu Bohaterów. 
O 14.30 w kinie Newa odbędzie się 
projekcja fi lmu „Artykuł 18”, po której 
rozpocznie się debata pt. „Życie osób 
LGBT + tęczowych rodzin w małych 
społecznościach”. O 19.00 zaplanowa-
no monodram w Teatrze Lubuskim, 
o 21.00 - Afterparty w klubie Obiekt. 
Więcej informacji na stronie: zg.mar-
szrownosci.pl/ (el)

W ZIELONEJ GÓRZE

Nadzieja kwitnie dłużej...
To tytuł książki napisanej przez 

lubuskie Amazonki, której promocja 
odbyła się w miniony wtorek. Książka 
jest zbiorem historii opisanych 
przez kilkanaście kobiet, którym 
w jednej chwili świat runął na głowę. 
Dowiedziały się, że noszą w sobie 
tykającą bombę - nowotwór piersi. 
Ich opowieść o tamtych przeżyciach, 
o strachu i nadziei, przeplatają wiersze 
polskich i rodzimych poetów. Anto-
logia napisana została pod redakcją 
Aleksandry Sołtysiak i Roberta Ru-
diaka, a wydana przez zielonogórski 
Związek Literatów Polskich. Powstała 
z okazji Roku Praw Kobiet, a swą 
promocję ma w „różowym paździer-
niku” nazywanym też miesiącem 
świadomości raka piersi. (el)

Połowa pojemnika za chwilę „schowa się” pod ziemią. Będzie widać tylko estetyczną, górną 
połowę z kolorową klapą. Fot. Paweł Nowak

W STARYM KISIELINIE

Goście odrestaurowanego pałacu 
w Starym Kisielinie na moment 
przeniosą się w ostatnią dekadę 
XIX w. Ale teraz długie suknie 
z trenem i fraki tylko przeszka-
dzałyby w pląsach.

Uroczyste otwarcie fi lii 
Zielonogórskiego Ośrodka 
Kultury w  dawnej siedzi-
bie rodziny von Stoschów 
odbędzie się w  tę sobotę, 
20 października, o  godz. 
16.00.

Uradowani odzyskaniem 
pałacu mieszkańcy naj-
pierw zwiedzą odnowione 
pomieszczenia, a w  części 
artystycznej uroczystości 
zamiast dźwięków harfy 
usłyszą m.in. swój ulubio-
ny zespół śpiewaczy Bole-
ro. Gdy zaś salony opusto-
szeją, w godz. 20.00-24.00, 
w odzyskanym z ruiny pa-
łacowym parku odbędzie 
się wieczorek taneczny. Do 
wstępu upoważniają bile-
ty-cegiełki w  cenie 60 zł, 
które są jeszcze dostępne 
(informacje pod nr tel. 695 
994 390). Dochód z  ich 
sprzedaży przekazany zo-
stanie poszkodowanym 
w  pożarze w  Nowym Ki-
sielinie. Remont pałacu 
w  Starym Kisielinie trwał 
niecały rok i właśnie się za-

kończył. Kosztował ponad 
5 mln zł. Prace toczyły się 
pod okiem konserwatora 
zabytków, a pałacowy park 
– pełen różaneczników 
i  rododendronów - swój 
dzisiejszy wygląd zawdzię-
cza Agnieszce Kochańskiej, 
architektowi krajobrazu 
i  autorowi projektu jego 
renowacji. Przez ponad pół 
wieku gospodarzem obiek-
tu było Wojewódzkie Ar-
chiwum Państwowe.

(el)

Agata Miedzińska, 
szefowa ZOK:

- Działalność naszej fi lii będzie 
się opierała na współpracy 
z sołectwem i mieszkańcami. 
Chcemy też organizować tu 
plenery rzeźbiarskie i parkowe 
bale. Wraz z prezydentem 
miasta oraz radą sołecką 
Starego Kisielina zapraszamy 
do dawnego dworu von 
Stoschów, na uroczyste otwar-
cie nowej fi lii ZOK.

Fot. Piotr Jędzura
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Czeka na wejście do parku linowego. Tylko w sobotę i niedzielę przez wiszące pomosty przyszło kilka tysięcy zielonogórzan. – Może trzeba bę-
dzie postać i z godzinę, ale koniecznie chcemy wejść tam na górę – można było usłyszeć w kolejce momentami sięgającej mostka na Gęśniku.

Ofi cjalne otwarcie Gęsich 
Tarasów, bo tak nazywa się 
park linowy, trwało dosłow-
nie kilka minut. Nie mogło 
trwać dłużej, skoro przed 
wejściem na trasę stały już 
tłumy.

- To obiecana nagroda, ta-
lon na rower. Przyda się, bo 
słyszałem, że swój oddałaś 
bratu – radny Filip Gryko 
wręczył symboliczny czek 
na 1.000 zł Aureli Chełmic-
kiej z klasy VI b z pobliskiej 
podstawówki. To tam zorga-
nizowano konkurs na nazwę 
parku. Wygrały Gęsie Tarasy 
od nazwy przepływającego 
tutaj strumyka Gęśnika.

- Jakoś tak wyszło – Aure-
lia odpowiedziała na pyta-
nie, skąd się wziął pomysł 
na nazwę.

Poproszony o  głos prezy-
dent Janusz Kubicki pobił 
rekord świata w  skracaniu 
uroczystego przemówienia 
z  okazji przecięcia wstęg: - 
Otwieramy, dzieciaki czekają 
– rzucił krótko i… się zaczęło, 
tłum ruszył na trasę. A ponie-
waż na linowych pomostach 
jednorazowo może przeby-
wać tylko 150 osób, przez 
cały weekend przed wejściem 
stała długa kolejka. Żeby było 
bezpiecznie, ruchem kiero-
wali pracownicy MOSiR-u.

- Stąd wygląda to świet-
nie. Twardo stoimy i  cze-
kamy na swoją kolej. Idę 
z córką – śmiał się pan An-
drzej, który przyjechał tutaj 
z  córką Agnieszką (lat 10). 
Chociaż w Gęsich Tarasach 

królowały dzieci, to trasą 
wędrowały również całe ro-
dziny, z dołu obserwowane 
przez dziadków.

- Jestem pod wraże-
niem – komentowała pani 
Karina. – Miejsce super, 
zwłaszcza dla młodych 
osób i  z  dziećmi, ale nie 
tylko. Brakuje stałej gastro-
nomii, chociaż moje wnuki 
załapały się na dwie dar-
mowe drożdżówki. Wspa-
niałe miejsce, gdzie nawet 
chodzenie po kładkach 
i wzdłuż strumyka sprawia 
przyjemność i  przywołuje 
wspomnienia.

- Byłam przeciwna tej in-
westycji, ale jak teraz zoba-
czyłam, to zmieniłam zda-
nie. Brawo! Świetna sprawa 
dla dzieciaków, ale i dorośli 
mogą korzystać z  parku – 
komentowała pani Barbara.

Prezydent Kubicki jest 
bardzo zadowolony: – Mój 
syn Piotrek przeszedł trasę 
kilka razy. Myślę, że do tej 
pory przeszło ją do 10 tys. 
osób. Warto takie obiekty 
stawiać. (tc)

GODZINY OTWARCIA
a  14.00-18.00 – wtorek, środa, 

czwartek i piątek.
a  11.00-18.00 – sobota i nie-

dziela.
a  W poniedziałek – nieczynne, 

przegląd i konserwacja 
obiektu.

Wejście darmowe.

Jednorazowo na pomostach parku linowego może przebywać 150 osób. Kilka razy więcej osób czekało na wejście w gigan-
tycznej kolejce. Zdjęcia Piotr Jędzura

Zaraz po tym, jak Aurelia Chełmicka odebrała nagrodę od Fi-
lipa Gryko, prezydent Janusz Kubicki zakomunikował: - Dzie-
ciaki czekają, otwierajcie!

Tłum dzieciaków czekał już na start. Żeby zapewnić bezpie-
czeństwo, ruchem kierowali pracownicy MOSiR-u, którzy pil-
nowali by nie było przeciążenia lin.

Start! Można wyruszyć na trasę. Po drodze jest wiele atrakcji i przeszkód Kapitan Stelmetu, Łukasz Koszarek testuje rurę zjazdową



W ZIELONEJ GÓRZE

Nauczyciele nagrodzeni
Dzień Edukacji Narodowej, już 

tradycyjnie, jest doskonałą okazją 
do przyznania nagród prezydenta 
miasta dla nauczycieli. Uroczystość 
odbyła się w miniony wtorek, 16 
października w Lubuskim Teatrze. 
Nagrody przyznano w czterech 
kategoriach: za osiągnięcia dydak-
tyczno-wychowawcze i opiekuńcze, 
za pozyskiwanie środków unijnych, 
za zaangażowanie w realizację 
projektów „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w mieście Zielona Góra” 
oraz „XII Polsko-Niemiecki Festiwal 
Młodzieży”. Łączna kwota nagród 
wyniosła blisko 260 tysięcy złotych, 
a wyróżnionych zostało 162 nauczy-
cieli zielonogórskich przedszkoli 
i szkół.

(ap)

W ZIELONEJ GÓRZE

Fantastyczne Bachanalia
Zielonogórski Klub Fantastyki Ad 

Astra zaprasza na 32. Ogólnopolski 
Festiwal Fantastyki Bachanalia 
Fantastyczne. Tegoroczna edycja 
odbędzie się od piątku do niedzieli, 
19-21 października, na terenie Krzy-
wego Komina, przy ul. Fabrycznej 
13B. Tematem przewodnim imprezy 
jest „Maszkarada”, więc nie zabraknie 
konkursu Cosplay oraz Balu Masko-
wego z muzyką na żywo. Oprócz tego 
przygotowano wiele innych atrakcji 
m.in. Blok Mangowy dla miłośników 
Japonii, wystawy, prelekcje i panele 
dyskusyjne oraz GamesRoom prowa-
dzony przez klubową sekcję „Trzymaj 
Pion”, która wraz z partnerami przy-
gotowała mnóstwo gier i turniejów. 
Szczegóły na: bachanalia.zgora.pl

(ap)

W ZIELONEJ GÓRZE

Jugosławia z nową płytą
Koncert promujący najnowszą 

płytę zespołu Jugosławia odbędzie 
się w najbliższą sobotę, 20 paź-
dziernika w klubie JAZZKINO przy 
ul. Sobieskiego. Płyta „Odnowa” to 
osiem numerów w klasycznej styli-
styce zespołu, czyli klimacie hc/punk. 
Nagrana została w trzyosobowym 
składzie starych członków zespołu, 
ale można na niej usłyszeć również 
zaproszonych gości.

Bilety w cenie 20 zł będą do 
nabycia na bramce w dniu koncertu. 
Przy zakupie biletu każdy otrzyma 
zniżkę 10 zł na nową płytę zespołu 
Jugosławia. Płyta została zrealizowa-
na przy pomocy finansowej miasta 
Zielona Góra. Koncert rozpocznie się 
o godzinie 20.00.

(ap)

Kolejna fabryka uruchomiła produkcję w kisielińskim parku przemysłowym. Leszczyńska spółka Spinko uruchomia u nas produkcję podze-
społów do samochodowych turbosprężarek. W pierwszym etapie chce tu zatrudnić ok. 250 pracowników.

Otwarta w minioną środę 
nowa zielonogórska fabryka 
spółki Spinko, wybudowa-
na za ok. 100 mln zł, może 
się poszczycić najnowocze-
śniejszym wyposażeniem. 
Duża część pracy będzie 
wykonywana przez zauto-
matyzowane maszyny i ro-
boty. Ale nie wszystko zro-
bią nawet najsprawniejsze 
urządzenia. Stąd potrzeba 
zatrudnienia wysoko kwa-
lifikowanych fachowców. 
Zielonogórski zakład Spinko 
chętnie przyjmie odlewni-
ków i  operatorów obrabia-
rek CNC, głównie absolwen-
tów zielonogórskich szkół 
technicznych oraz inżynie-
rów.

Uruchomiona w ostatnią 
środę fabryka to dopiero 
pierwszy krok. Zainstalo-
wane maszyny zajęły tylko 
część hal. Jeśli zamówień 
będzie stale przybywać, fir-
ma w  każdej chwili może 
przystąpić do montażu 
kolejnych maszyn. Nowa 
fabryka osiągnie swoją do-
celową wydajność w  cią-
gu najbliższych dwóch lat. 
Będzie pracować na trzy 
zmiany, plany zakładają, że 
docelowo będzie tu zatrud-

nionych ok. 500 pracowni-
ków.

Spółka Spinko może się 
poszczycić długą i  bogatą 
historią. Powstała w  1950 
r. z  inicjatywy inwalidów 
wojennych, którzy nie 
chcieli bezczynnie siedzieć 

w  domach. Prawie 50 lat 
później spółdzielnia in-
walidów przekształciła się 
w spółkę prawa handlowe-
go, radykalnie zmieniając 
profil produkcji. Dziś jest 
znanym w  świecie produ-
centem odlewów ciśnie-

niowych wykonanych ze 
stopów aluminium. Spinko 
produkuje części do samo-
chodowych turbosprężarek 
oraz systemów hamulco-
wych. Coraz więcej firm 
motoryzacyjnych montuje 
w  swych samochodach sil-

niki o  małej pojemności, 
ale o  sporej mocy osiąga-
nej dzięki wsparciu turbo-
sprężarek. Rosnący popyt 
na te ostatnie zaowocował 
przyspieszonym rozwojem 
leszczyńskiej spółki. Spinko 
rocznie produkuje podze-
społy montowane potem 
w  2 do 2,5 mln samocho-
dów. I  chce jeszcze więcej, 
ale na przeszkodzie stanęły 
dotychczasowe możliwości 
produkcyjne. Wybór firmy 
padł na Zieloną Górę, na 
Lubuski Park Przemysłowo-
-Technologiczny w Nowym 
Kisielinie, gdzie Spinko za-
kupiło prawie 8,7 ha gruntu.

Prace budowlane ruszy-
ły na początku tego roku. 
Tempo inwestycji było ol-
brzymie, oficjalnego otwar-
cia nowej fabryki dokonano 
w ostatnią środę.

- W  październiku 2016 r. 
podpisaliśmy z  władzami 
Zielonej Góry list intencyjny 
w  sprawie zakupu gruntu 
pod naszą inwestycję. Kolej-
ne dwa lata to bardzo inten-
sywna współpraca z  urzę-
dem miasta. Dziękuję prezy-
dentowi Januszowi Kubic-
kiemu i  wiceprezydentowi 
Dariuszowi Lesickiemu za 

okazaną nam życzliwość 
i pomoc. Uruchomiona dziś 
fabryka to nasz wspólny 
sukces – cieszył się Tomasz 
Krzewina, prezes Spinko 
Moto, właściciela zielono-
górskiego zakładu.

Równie pozytywnie wy-
powiedział się prezydent: 
- Przede wszystkim chciał-
bym podziękować władzom 
Spinko za okazane nam, 
zielonogórzanom, zaufanie. 
Doskonale wiem, że dwa 
lata temu nie było tu nic, 
tylko sucha trawa. Teraz 
mamy nową fabrykę, którą 
wyróżniać będzie nie tylko 
nowoczesna produkcja, ale 
także własny ośrodek ba-
dawczo-rozwojowy .

Spinko Moto w  doku-
mentach rejestrowych po-
siada jeszcze leszczyński 
adres. To się ma zmienić za 
kilka miesięcy.

- Mamy już dokładny ad-
res zielonogórskiej fabryki, 
to ul. Nowy Kisielin-Inno-
wacyjna 9. Od tego mo-
mentu możemy rozpocząć 
procedurę przenosin siedzi-
by spółki do Zielonej Góry 
– poinformował prezes T. 
Krzewina.

(pm)

Fot. Paweł Nowak

Prezes Spinko Moto, Tomasz Krzewina, oraz prezes Spinko, Michał Kowalewski, dziękują pre-
zydentowi Januszowi Kubickiemu za pomoc oraz życzliwość okazaną podczas budowy zielo-
nogórskiej fabryki Fot. Piotr Jędzura

W ZATONIU

Pałac rozbłyśnie
Mamy nową atrakcję – świecący 

pałac. Można to sprawdzić w ten 
czwartek, 18 października, o 19.00. 
Wtedy nastąpi uroczyste i oficjalne 
uruchomienie iluminacji świetlnej 
pałacu w Zatoniu, który kiedyś na-
leżał do księżnej Doroty Talleyrand. 
Jeszcze kilka miesięcy temu ruina 
straszyła stertami gruzu i obluzowa-
nymi cegłami. Teraz obiekt będzie 
dostępny. Gruz uprzątnięto, posadzki 
są naprawione, mury zabezpieczone. 
Dodatkowo zamontowano iluminację 
i wieczorami będziemy mogli podzi-
wiać podświetlaną tzw. trwałą ruinę.

– W czwartek przygrywać nam 
będzie kwintet smyczkowy, później 
zapraszamy do odnowionej świetlicy 
na kawę i herbatę – zachęca sołtys 
Krzysztof Sadecki. (tc) Zabezpieczenie ruin i iluminacja kosztowały 5,5 mln zł. Teraz można bezpiecznie wejść do środka. Zdjęcia: Piotr Jędzura
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Niewielu zielonogórzan tu zagląda. Oczywiście, oprócz tych ok. dwóch tysięcy, którzy pracują właśnie w tej części miasta. Tymczasem w No-
wym Kisielinie budują się kolejne zakłady. Kiedyś powątpiewano, czy w ogóle się tutaj pojawią, wkrótce problemem będzie, gdzie pomieścić 
kolejnych chętnych.

Praktycznie nie ma mie-
siąca, byśmy w „Łączniku” 
nie pisali, że w  Nowym 
Kisielinie kolejna fi rma roz-
poczyna budowę nowego 
zakładu lub rusza z  pro-
dukcją. Właśnie ofi cjalnie 
ruszyła fi rma Spinko Moto, 
specjalizująca się w  pro-
dukcji części do samocho-
dowych turbosprężarek 
(piszemy o  tym na stronie 
obok).

Przed tygodniem poka-
zywaliśmy Marcina Grzym-
kowskiego, prezesa zielo-
nogórskiej fi rmy eobuwie.
pl, jak wmurowuje kamień 
węgielny pod budowę gi-
gantycznego centrum logi-
stycznego. – Po zakończeniu 
pierwszego etapu budowy 
będziemy tutaj zatrudniać 
tysiąc osób – zapowiedział 
M. Grzymkowski. Docelo-
wo centrum ma zajmować 
15 hektarów pod dachem. 
Dwa i  trzy tygodnie temu 
inne zielonogórskie fi rmy: 
Ekoenergetyka i  Perceptus 
rozpoczęły budowę swoich 
laboratoriów. Obie fi rmy 
wywodzą się z Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego. Od po-
czątku roku kilka fi rm roz-
poczęło działalność w  ha-
lach należących do fi rmy 
Panattoni, która specjalizu-
je się w  budowie obiektów 
przemysłowych i logistycz-
nych pod wynajem.

- Zainwestowano tu już 
500 mln zł. Tereny należące 
do miasta zostały sprzedane 
prawie w  całości. Zostało 
tylko 4,2 hektara. Też znajdą 
inwestora – mówi wicepre-
zydent Dariusz Lesicki. (tc)

Janusz Kubicki
prezydent Zielonej Góry

- To nie była łatwa decyzja, gdy 10 
lat temu tworzyliśmy park przemy-
słowy w Nowym Kisielinie. Koszto-
wało to mnie sporo nieprzespanych 
nocy, bo żeby inwestorom stworzyć 
odpowiednie warunki, trzeba było 
zainwestować miejskie pieniądze 
w sąsiedniej gminie. Mało kto wierzył, 
że inwestycja ta ma sens, że można 
ten teren skutecznie zagospoda-
rować. Teraz, po 10 latach, widać, 
że jednak było można. To sukces, 
zwłaszcza, że mamy tutaj tak różnych 
inwestorów. Park daje szansę roz-
woju także zielonogórskim fi rmom, 
które mogą prowadzić ekspansję 
poza granicami kraju. Chodzi mi np. 
o LUG czy eobuwie.pl. Ekoenerge-
tyka i Perceptus wyrosły z naszego 
uniwersytetu. Najpierw działały 
w miejskim inkubatorze, teraz swoje 
badania przenoszą do budowanych 
od podstaw własnych siedzib w LPPT. 
To transfer wiedzy do przemysłu. 
Mamy też inwestorów z zewnątrz. 
To polskie fi rmy, np. Spinko czy 
Styropmin, które uznały, że warto 
w Zielonej Górze wybudować kolejne 
fabryki. Do tego dochodzą zachodnie 
fi rmy: niemiecki Brinkmann i Ideal 
Automotive czy szwedzki Reac.

Teraz przed nami kolejne 
wyzwanie – stworzenie następnej 
strefy inwestycyjnej wzdłuż drogi 
ekspresowej S3.

Czerwiec 2013 r. Biskup Tadeusz Lityński wmurowuje kamień 
węgielny w pierwszej fabryce – Darstalu.

Fot. Krzysztof Grabowski

Maj 2018 r. Patrycja Gembara pracuje jako spawacz w należą-
cej do Szwedów fi rmie Reac
 Fot. Krzysztof Grabowski

Ideal Automotive produkuje wykładziny do samochodów. To 
pierwszy zagraniczny inwestor w parku.

Fot. Piotr Jędzura

Październik 2018 r. Marcin Grzymkowski, prezes eobuwie.pl 
wmurowuje kamień węgielny pod centrum logistyczne.

Fot. Piotr Jędzura

Hala fabryczna Spinko Moto, która ofi cjalnie została uruchomiona w tę środę Fot. Piotr Jędzura
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Wyobrażacie sobie nasze miasto bez pomnika Bachusa? Od momentu, kiedy 8 lat temu stanął na deptaku w Zielonej Górze, przybyło nam 
kilkadziesiąt małych i dużych rzeźb.

Jeszcze 20 lat temu, kiedy 
prezydent Zygmunt Listow-
ski ogłaszał konkurs na rzeź-
bę Bachusa, niektórzy czynni 
dzisiaj politycy zbierali w ko-
ściołach podpisy, by nie sta-
wiać w mieście pogańskiego 
bożka, gdy brakuje pieniędzy 
na mleko w  szkołach. Kon-
kursu nie rozstrzygnięto.

Dopiero 8 lat temu, po 
wielkiej dyskusji i  ogólno-
polskim konkursie, Bachus 
stanął na skrzyżowaniu 
Kupieckiej i  Żeromskiego, 
w  miejscu dawnego grzyb-
ka. To była pierwsza rzeźba 
ufundowana przez miasto od 
kilkudziesięciu lat.

- Co roku przeznaczę pie-
niądze na różne formy prze-
strzenne – zadeklarował 
wówczas prezydent Janusz 
Kubicki. I  słowa dotrzymał, 
w mieście zaroiło się od po-
mników, rzeźb i… Bachusi-
ków. Te ostatnie są w  więk-
szości sprawką zielonogórzan 
(lub ich firm), którzy z  wła-
snej kieszeni postanowili 
dołożyć się do upiększania 
miasta. Dzięki nim powsta-
ła legenda miasta, a  turyści 
z  planem w  ręku wędrują 
od nicponia do nicponia. Wy-
obrażacie sobie dziś Zieloną 
Górę bez Bachusików?

I tak przybyły nam po-
mniki: Matki Sybiraczki przy 
dworcu kolejowym, Żołnie-
rzy Wyklętych u  stóp Win-
nego Wzgórza, Mały Dobosz 
na pl. Powstańców Wielko-
polskich, a  obok pomnik 
Wydarzeń Zielonogórskich, 
Akrobaci przed CRS, Skrzydło 
– pomnik poświęcony pamię-
ci ofiar katastrofy pod Smo-
leńskiem. Zielonogórzanie 
mogą dziś usiąść przy Klemie 
Felchnerowskim, stanąć przy 
św. Urbanie rozdającym wi-
nogrona lub zatrzymać się 
przy Andrzeju Huszczy, który 
od tygodnia robi „świecę” na 
swojej maszynie żużlowej.

W najbliższym czasie cze-
ka nas odsłonięcie jeszcze 
jednego pomnika, poświę-
conego 100-leciu odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 
Stanie na pl. Matejki. (tc)

Nie możemy wytrzymać 
i  zdradzimy tajemnicę – tak 
będzie wyglądał kolejny Ba-
chusik, który stanie na ulicy 
naszego miasta. Pojawi się 
wkrótce. Kiedy i gdzie stanie, 
poinformujemy. Jak myślicie, 
czym się zajmuje ten nowy 
obywatel Zielonej Góry?
Podobnych rzeźb mamy już 
w  Winnym Grodzie ponad 
40. Pierwsze Bachusiki ufun-
dowało miasto, jednak więk-
szość stoi dzięki prywatnym 
sponsorom i firmom.

Fot. Artur Wochniak

Bachusik MZKus
Fot. Dariusz Biczyński

Każdy może usiąść przy stoliku Klema Felchnerowskiego, znakomitego zielonogórskiego ma-
larza... Fot. Dariusz Biczyński

... lub dotknąć maszyny żużlowej Andrzeja Huszczy (sportowcowi pomnik się podoba)
Fot. Piotr Jędzura

Patron miasta, papież św. Urban doczekał się swojego pomnika odsłoniętego przed tegorocznym Winobraniem. Stoi na wy-
remontowanym placu, na którym powstały nowe fontanny i niewielki amfiteatr do koncertów pod chmurką. Św. Urban, który 
jest również patronem winiarzy, pochyla się, częstując przechodniów winogronami. Fot. Dariusz Biczyński

Siedzący na beczce Bachus z brązu stał się symbolem Zielonej 
Góry… Fot. Dariusz Biczyński

… podobnie jak żywy Bachus, w  którego od wielu lat wciela 
się Marcin Wiśniewski Fot. Dariusz Biczyński
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Miasto fajne dla dzieciaków
Oświatowe wydarzenie roku? Otwarcie nowego Domu Harcerza i darmowe przejazdy dla uczniów korzystających z komunikacji miejskiej. 
Rodzina z dwójką dzieci zaoszczędzi na darmowych biletach 900 zł rocznie. Do tego trwa budowa nowej szkoły.

1 września uczniowie 
podstawówek i  szkół śred-
nich nie musieli się mar-
twić, czy kupili już bilety 
miesięczne. Już nie muszą 
tego robić. To spełnienie 
prezydenckiej obietnicy, 
że kiedy w  mieście pokażą 
się autobusy elektryczne, 
uczniowie będą jeździć za 
darmo.

- Słowa dotrzymałem! 
Dzieciaki i  młodzież jeż-
dżą za darmo – komentuje 
prezydent Janusz Kubicki. 
– Chcemy, żeby uczniowie 
częściej jeździli miejskimi 
autobusami. Wtedy rodzice 
nie będą wszędzie ich wozić 
i  ruch na ulicach chociaż 
trochę zmaleje.

Dzisiaj największym wy-
zwaniem jest budowa szko-
ły na rogu ul. Energetyków 
i  Batorego. W  tej części 
miasta najwięcej się budu-
je, bo podstawówka na os. 
Zastalowskim dosłownie 
pęka w  szwach. Nie wy-
starczyło wybudowanie 
Akademii Talentów. Dla-
tego miasto za 27,4 mln zł 
adaptuje na szkołę dawny 
budynek biurowy. Będzie 
miejsce dla 600 uczniów 
i  przedszkolaków. Obiekt 
ma być gotowy na 1 wrze-
śnia 2019 r.

NOWY
DOM HARCERZA

To chyba jeden z najpiękniej-
szych budynków w mieście. Kilka-
naście pracowni ma służyć młodym 
zielonogórzanom. Dotychczas 
w zajęciach organizowanych przez 
Dom Harcerza uczestniczyło ok. 1,5 
tys. dzieci. Można się tutaj nauczyć 
majsterkować, szyć, wypalać 
ceramiczne naczynia. Fotografo-
wać, recytować i śpiewać. Można 
sprawdzić zdolności aktorskie lub 
zapisać pociechę do zuchów.

Oprócz tradycyjnych pracowni 
placówka zyskała salę widowisko-
wą, na której można organizować 
różne imprezy i prezentować 
osiągnięcia wychowanków DH.

Wcześniej placówka funk-
cjonowała w obiekcie przy ul. 
Dzikiej, gdzie teraz urzędować 
będzie szkoła muzyczna.

– Kiedy kilka lat temu obie-
cywałem, że przeniesiemy Dom 
Harcerza w nowe, lepsze miejsce, 
wówczas wiele osób mówiło, 
że chcę dzieciaki wyrzucić na 
ulicę – mówił prezydent Janusz 
Kubicki podczas otwarcia placów-
ki. – Myślę, że teraz wiele osób 
siedzących na tej sali chciałoby 
popracować na tak wspaniale 
wyglądającej „ulicy”.

PAŁAC W STARYM KISIELINIE
Wcześniej w pałacu 

w Starym Kisielinie było 
archiwum państwowe. Na 
szczęście, staroście nie 
udało się sprzedać bu-
dynku. Teraz jest pięknie 
wyremontowany i w tę 
sobotę będzie otwarty. 
Będzie służył mieszkań-
com jako miejsce spotkań 
i zabaw. Tutaj wprowadzi 
się biblioteka, jest miejsce 
dla sołtysa i stowarzy-
szeń. W przyszłości, 
po wyremontowaniu 
pierwszego piętra, do 
pałacu wprowadzi się 
przedszkole. Odnowiono 
również piękny park. 
Teraz to perełka.

DARMOWA KOMUNIKACJA
Trwa epokowy projekt 

przestawienia miejskiej komu-
nikacji na elektryczne autobu-
sy, w sumie wart ok. 250 mln 
zł. W mieście jest już 12 elek-
trycznych ursusów. Docelowo 
ma ich być 46. Stopniowo, 
przyjeżdżają partiami po kilka 
sztuk z fabryki w Lublinie.

Wraz z ich pojawieniem 
się wprowadzono darmo-
we bilety. – Dotychczas 
uczniowie chętnie kupowali 
bilety miesięczne bez limitów 
przejazdu. Kosztował on 45 
zł – wyjaśnia Barbara Langner, 
dyrektor miejskiego przewoź-
nika. Na darmowych biletach 
rodzina z dwojgiem uczniów 
rocznie zaoszczędzi 900 zł.

PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI
- Rozwiązaliśmy problem 

przedszkoli. Kilkakrotnie 
zwiększyliśmy liczbę miejsc 
w miejskich placówkach. 
Mamy ich ponad dwa tysiące. 
Dzisiaj, każdy zainteresowany 
rodzic znajdzie miejsce dla 
swojej pociechy – mówi wice-
prezydent Wioleta Haręźlak.

Miasto podwoiło również 
ilość miejsc w swoich żłobkach 
i powstało wiele prywatnych 
placówek. Ale to wciąż za 
mało. –  Otworzymy kolejne. 
Rozwiązaliśmy problem 
z przedszkolami, rozwiążemy 
ze żłobkami – zapowiada W. 
Haręźlak.

Na zdjęciu Dzień Przedszko-
laka zorganizowany w hali CRS.

Dom Harcerza, dziś przy ul. Wyszyńskiego, zaprojektowany i  zbudowany zgodnie z  potrzebami placówki, to dzisiaj jeden 
z najładniejszych budynków w mieście Fot. Dariusz Biczyński

Minizoo cieszy się olbrzymim powodzeniem, dlatego są pla-
ny, by je rozbudować Fot. Dariusz Biczyński

Fot. Tomasz Czyżniewski Fot. Materiały MZK

Fot. Piotr Jędzura



W Zielonej Górze ruch w inwestycjach widać prawie na każdym kroku. Głównie dlatego, że miasto inwestuje na niespotykaną dotąd skalę. Jedne  

TERENY ZIELONE
Najbardziej spektakularną inwestycją w tzw. tereny zielone była odnowa Winnego Wzgó-
rza, która kosztowała 8,1 mln zł.  Dzięki temu pojawiły się tutaj kaskady wodne, fontanny i 
nowe krzewy winorośli. Miłośnicy wina mogą skorzystać z piwniczki winiarskiej, w której 
sprzedawane są wina z lokalnych winnic. Dodatkowo powstał nowy plac zabaw, labirynt i 
podświetlany napis I love Zielona – Kocham Zieloną. Wzgórze nabierze dodatkowego bla-
sku, gdy tylko nowa roślinność się tu przyjmie i zazieleni. Pomoże w tym sztuczne nawod-
nienie, do którego woda jest pompowana z parku Sowińskiego. 
Jeszcze nigdy nie robiono tak wiele w zielonogórskich parkach. Odnowiono park przy ul. 
Partyzantów, Lechitów, w Ochli i Kiełpinie. Trwają prace w Zatoniu i Dolinie Gęśnika, gdzie 
w zeszłą sobotę otwarto park linowy (piszemy o tym na str. 3). Fot. Piotr Jędzura

TRASA AGLOMERACYJNA
To dzisiaj największa inwesty-
cja drogowa w mieście, warta 
33,6 mln zł. Nową ulicę buduje 
Budimex. Trzeba było zburzyć 
kilka domów, na trasie inwesty-
cji natrafi ono m.in. na schron 
przeciwlotniczy z okresu II woj-
ny światowej. Nowa ulica (radni 
nadali jej imię poety Zbigniewa 
Herberta) połączy ul. Batorego ze 
Zjednoczenia. Jednojezdniowa, 
będzie miała cztery pasy ruchu, 
obok powstanie ścieżka rowero-
wa. W ramach prac zbudowano 
od podstaw rondo na Zjednocze-
nia i przebudowano rondo Anny 
Borchers na Batorego. Ulica po-
winna być gotowa do końca roku. 

Fot. Piotr Jędzura

ŚCIEŻKI ROWEROWE
Hitem lata stała się miejska wypożyczalnia rowerów. Zielonogórzanie wprost oszaleli na 
punkcie jednośladów, intensywnie wykorzystując pojazdy. Miarą sukcesu rowerowego 
pomysłu były natychmiastowe żądania, by sieć dalej rozbudowywać. 
Miejski rower to tylko fragment strategii przestawiania się na ekologiczną komunikację. 
Na budowę ścieżek rowerowych miasto przeznaczyło 32 mln zł. Będzie można nimi obje-
chać miasto, w połączeniu z już istniejącymi trasami wreszcie powstanie spójny ciąg dróg 
rowerowych. Część ścieżek jest już gotowa, np. Zielona Strzała z wiaduktem nad ul. Sikor-
skiego czy trasy do Zatonia. W innych miejscach trwają jeszcze prace – np. w zeszłym tygo-
dniu podpisano umowę na wykonanie ścieżki w Zawadzie. 

Fot. Piotr Jędzura
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obiekty są gotowe, inne dopiero powstają, miasto szykuje się do kolejnych zadań. 

CENTRUM PRZESIADKOWE
To tutaj będą się zatrzymywać wszystkie autobusy przejeżdżające przez centrum miasta. Pasażerowie suchą stopą 
przejdą na sąsiedni dworzec PKP, bo na peronach staną wiaty łączące dworzec z centrum przesiadkowym. Gotowy 
jest już tunel prowadzący na drugą stronę torów w okolicę Aldemedu. W tej chwili trwają odbiory techniczne. 
Równolegle jest przebudowywany układ ulic i powstała kanalizacja deszczowa. To fragment wielkiego projektu, war-
tego 250 mln zł - przestawienia komunikacji miejskiej na elektryczne autobusy. Po mieście jeździ już 12 elektrycznych 
ursusów, w których testowane są wszystkie rozwiązania i urządzenia. W sumie ma być ich 46. Fot. Piotr Jędzura

PARKING WIELOPOZIOMOWY
Magistrat chce też wybudować parking wielopoziomowy 
koło Palmiarni. Teren ten jest obecnie wykorzystywany 
mało efektywnie. Wyłoniono już fi rmę, która za ok. 300 
tys. zł zaprojektuje obiekt. To PPA Podczaszy z Krako-
wa. W tzw. międzyczasie postanowiono zmienić plan 
przestrzennego zagospodarowania tego terenu. – Żeby 
lepiej wykorzystać to miejsce, w nowym planie chcemy 
podnieść wysokość parkingu z trzech na cztery kondy-
gnacje – tłumaczy Małgorzata Maśko-Horyza, szefowa 
biura urbanistyki i planowania przestrzennego. To tzw. 
przystąpienie do planu. Każdy może składać wnioski w 
tej sprawie. Termin do 5 listopada. 
Równolegle realizowany jest program znalezienia do-
datkowych 1.000 nowych miejsc parkingowych na osie-
dlach. Wyłonieni zostali pierwsi wykonawcy. 

RANKING „RZECZPOSPOLITEJ”
To wiadomość z 8 października. Wtedy redakcja „Rzecz-
pospolitej” ogłosiła wyniki XV Rankingu Samorządów 
2018 r. Oparto go na 50 obiektywnych wskaźnikach po-
branych głównie z GUS. Okazało się, że Zielona Góra zaję-
ła pierwsze miejsce w kategorii dużych miast. To olbrzymi 
sukces. 
- Jestem bardzo zadowolony. To sukces nas wszystkich, 
samorządu i zielonogórzan. Jeszcze nigdy nie byliśmy tak 
wysoko – komentował prezydent Janusz Kubicki. – Tu na 
miejscu często oceniamy pod wpływem emocji czy par-
tykularnych interesów. Często bardzo niesprawiedliwie. 
Teraz okazuje się, że ktoś obiektywny z zewnątrz mówi, 
że jesteśmy najlepsi w kraju. To jest potwierdzenie zasa-
dy, że jeśli ciężko się pracuje, to można sporo osiągnąć. 
W tym przypadku dla Zielonej Góry. 

 
 BUDUJEMY DROGI

ZOSTAŁO ZROBIONE
W ostatnich latach na remonty 
ulic magistrat wydał kilkadziesiąt 
milionów złotych. Najbardziej wido-
wiskowy był remont ul. Bohaterów 
Westerplatte, bo częściowo z ruchu 
została wyłączona najważniejsza 
ulica w centrum miasta. W ostatnich 
latach wyremontowano m.in. Trasę 
Północną, al. Zjednoczenia, rondo 
PCK, Szosę Kisielińską, od nowa 
powstała ul. Pileckiego. 

JEST ROBIONE
a W praktyce gotowy jest łącznik S3 
z os. Pomorskim. Dzisiaj, łącznik już 
funkcjonuje, ale tylko w wybranych 
kierunkach. W pełni będzie gotowy 
wraz z uruchomieniem drugiej nitki 
S3.
a Trwa remont ul. Dworcowej i 
układu dróg wokół budowanego 
centrum przesiadkowego. Ulice 
powinny być otwarte do końca roku. 
a Z powodu bankructwa wyko-
nawcy została wstrzymana budowa 
ronda przy zjeździe do Raculi. 
Potrzebny jest nowy wykonawca, 
który prace powinien zakończyć do 
lata 2019 r. 
a Trwa budowa ul. Ceramicznej, 
Łukasiewicza, Lotników i Amelii. 
a Do końca listopada fi rma Kontrakt 
powinna skończyć budowę ronda 
na skrzyżowaniu ul. Pileckiego i 
Wrocławskiej.
a Z powodu ryzyka katastrofy 
budowlanej przedłuża się remont 
wiaduktu kolejowego nad ul. Bato-
rego. PKP ocenia, że prace powinny 
się skończyć w pierwszym kwartale 
przyszłego roku. 

OBWODNICA POŁUDNIOWA
Trwa procedura związana z roz-
strzygnięciem przetargu na budowę 
obwodnicy południowej. Najniższą 
cenę  zaoferowała fi rma Strabag – 
127,2 mln zł, jej oferta będzie badana 
w Warszawie. 
Nowa, jednojezdniowa droga o 
długości 12,7 km pozwoli ominąć 
miasto od południa. Dzięki temu 
samochody jadące tranzytem, 
np. z Żar, nie będą musiały jechać 
zatłoczoną Trasą Północną, lecz 
tuż za Świdnicą skręcą w prawo na 
obwodnicę. Ta kończyć się będzie 
na budowanym rondzie za Raculą, 
skąd bez problemów będzie można 
pojechać dalej na drogę ekspresową 
S3 lub na powstający most w Milsku. 
Czas realizacji - 54 miesiące. Droga 
powstanie metodą zaprojektuj i 

wybuduj.



KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. Piotr Barczak (45 lat)
Żonaty, dwoje dzieci. Absolwent 
Politechniki Zielonogórskiej oraz 
Master of Business Administration 
Wrocław School of Banking/
Franklin University (USA). Obecnie 
jest Wojewódzkim Komendantem 
Ochotniczych Hufców Pracy. 
Pełnił też funkcję m.in. zastępcy 
prezydenta Zielonej Góry i dyrektora 
Szpitala Specjalistycznego. Od 1998 r. 
radny miasta.
2. Grzegorz Przemysław 
Maćkowiak (30)
Kandydat nie dostarczył informacji na 
swój temat.
3. Mirosław Marek Zelisko (47)
Rodowity zielonogórzanin. Sprawny 
i skuteczny menedżer. Fachowiec 
w dziedzinie sportu i edukacji. 
Jako trener prowadził w II lidze 
piłkarski zespół Lechii Zielona Góra. 
Zarządzał m.in. Liceum Wojskowym 
w Czerwieńsku i Zespołem 
Szkół Technicznych w Zielonej 
Górze. Obecnie wiceprezes 
Zielonogórskiego Rynku Rolno-
Towarowego S.A.
4. Danuta Fabiś (49)
Startuję w wyborach, bo wiem, że 
nasze miasto może rozwijać się dużo 
lepiej. Urząd może być przyjazny dla 
każdego mieszkańca Zielonej Góry, 
a mieszkańcy mogą mieć realny 
wpływ na zarządzanie Zieloną Górą. 
Na co dzień jestem pedagogiem. 
Życie dzielę z mężem Mirosławem, 
z którym mam trzech wspaniałych 
synów.
5. Arkadiusz Tadeusz Soczewko 
(59)
Absolwent Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Bezpartyjny 
od zawsze, a nie tylko na czas 
wyborów. Od 25 lat w społecznej 
służbie zielonogórskiej oświaty. 
Pomysłodawca i realizator od 2009 
r. wyposażania szkół w defi brylatory. 
Inicjator i skuteczny organizator akcji 
w ramach Budżetu Obywatelskiego.
6. Anna Beata Traczyk (48)
Absolwentka fi lologii germańskiej 
i stypendystka DAAD, 
obecnie organizator polsko-
niemieckich spotkań młodzieży, 
oligofrenopedagog w Zespole 
Szkół Ekologicznych. Będę 
zabiegać o stworzenie i wdrażanie 
nowoczesnej strategii rozwoju miasta, 
uwzględniającej potrzeby starszych 
i młodszych, stawiającej na rozwój 
oparty na wiedzy i innowacjach.
7. Alicja Janina Jędrzejczak-Siłka 
(61)
Prowadzę agencję medialną 
i zajmuję się m.in. produkcją 
programów telewizyjnych 
o tematyce medycznej. Temat służby 
zdrowia jest mi znany i wymaga 
wielu zmian. Lubuskie jest na 
ostatnim miejscu pod względem 
dostępności do lekarzy, w tym 
specjalistów. Wymaga to radykalnej 
zmiany i tym chciałabym się przede 
wszystkim zająć w radzie miasta.

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA 
KOALICJA OBYWATELSKA

1. Marcin Bogusław Pabierowski 
(40 lat)
Rodowity zielonogórzanin, wice-
przewodniczący rady miasta obecnej 
kadencji. Ukończyłem Wydział 
Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ, 
studia podyplomowe w Szkole Głów-
nej Służby Pożarniczej w Warszawie 
oraz na Wydziale Wiertnictwa, Nafty 
i Gazu na AGH w Krakowie. Jako 
projektant prowadzę działalność 
gospodarczą, zajmuję się pożarnic-
twem, budownictwem.
2. Marlena Barbara Kopij (57)
Jestem zielonogórzanką. Tu się 
urodziłam, wychowałam, założyłam 
rodzinę i z tym miastem związane jest 
całe moje życie. Jedynym wyjątkiem 
był czas studiów w Poznaniu, gdzie 
studiowałam historię sztuki (UAM). 
Jestem lokalnym przedsiębiorcą, 
prowadzącym od 25 lat fi rmę w Zie-
lonej Górze.
3. Tomasz Maciej Lehman (35)
Mam żonę i trzyletnią córkę. Jestem 
społecznikiem, przewodniczącym 
Zielonogórskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, wspierającym 
organizacje pozarządowe, inicjatywy 
społeczne, Budżet Obywatelski. Od 11 
lat działam w Domu Samotnej Matki. 
Zawodowo zajmuję się bezpieczeń-
stwem informacji i ochroną danych 
osobowych.
4. Robert Michał Kornalewicz (36)
Adwokat, specjalista prawa samo-
rządowego. Społecznik, od 20 lat 
zaangażowany w działalność na 
rzecz rozwoju sportu na terenie 
Zielonej Góry. Odznaczony Brązowym 
Krzyżem Zasługi PZPN. Od 10 lat 
wiceprezes Klubu Sportowego Sparta 
w Łężycy.
5. Jolanta Gabriela Drygas (56)
Jestem zielonogórzanką, Zielona 
Góra to moje miasto. Optymistka bez 
względu na okoliczności z racjonal-
nym spojrzeniem na sytuację, wierzę 
w ludzi i dobro, które tkwi w każdym 
z nas - a jeśli jest ono motorem nasze-
go działania to środowisko, w którym 
żyjemy może być dzięki temu łatwiej-
sze i bardziej przyjazne.
6. Janusz Andrzej Rewers (48)
Jeśli zielonogórzanie mi zaufają 
i powierzą funkcję radnego miasta, 
chciałbym zająć się sprawami zwią-
zanymi z kulturą, ale w rozumieniu 
szerokim. Chodzi nie tylko o wyda-
rzenia kulturalne, ale też o kulturę 
i szacunek władzy dla opinii miesz-
kańców Zielonej Góry.
7. Krystyna Maria Magdziarek (63)
Nauczycielka dyplomowana, 
członkini Lubuskiej Społecznej Rady 
Seniorów, pomysłodawczyni projektu 
„Zdalna opieka nad seniorami” oraz 
„Czytelni pokoleń”, organizatorka 
akcji wspierającej powstanie Ośrodka 
Geriatrii w Torzymiu. Współpracuje 
z organizacjami pozarządowymi na 
rzecz polepszenia warunków życia 
seniorów i niepełnosprawnych.

KKW SLD LEWICA RAZEM

1. Cezary Jacek Wysocki (36 lat)
Rodowity zielonogórzanin, syn 
pioniera Zielonej Góry. Mąż i ojciec 
dwójki dzieci. Społecznik kilkakrotnie 
zwyciężający w Budżecie Obywatel-
skim. Twórca obywatelskiej uchwały 
ws. współfi nansowania in vitro dla 
zielonogórzan. Wiceprzewodniczący 
SLD Zielona Góra. Wicedyrektor 
Departamentu Geodezji w urzędzie 
marsz ałkowskim.
2. Monika Urszula Abrahimowicz 
(40)
Absolwentka fi lologii germańskiej 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
tłumacz przysięgły języka nie-
mieckiego, od urodzenia związana 
z Zieloną Górą. Od 2009 r. specjalista 
ds. funduszy unijnych w urzędzie 
marszałkowskim. Moje priorytety to 
poprawa bezpieczeństwa w mieście, 
stworzenie świetlic środowiskowych 
i klubów osiedlowych.
3. Marcin Kęsy (42)
Mieszkaniec ul. Działkowej. Żonaty, 
dwie córki. Pracownik akademicki, 
urzędnik, przedsiębiorca. Jako radny 
miasta zajmie się uruchomieniem zin-
tegrowanego placu rozrywki dla dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych, uruchomie-
niem monitoringu przy stacjach rowero-
wych, wybudowaniem sal osiedlowych 
na wzór wiejskich świetlic.
4. Stefania Janina Nabel (69)
Bezpartyjna od zawsze. Wykształ-
cenie wyższe techniczne, zamężna, 
matka dwóch dorosłych córek. Od 
9 lat prezeska ROD „Przodownik” 
przy ul. Działkowej, którego przez 14 
lat broni przed deweloperami, Trasą 
Aglomeracyjną i budownictwem. 
Chce długoletnim doświadczeniem, 
umiejętnościami i skutecznością 
działania dokonać zmian na lepsze.
5. Paweł Gilbert Kaleta (44)
Zielonogórzanin od urodzenia. Wnuk 
pierwszego polskiego zielonogórskiego 
małżeństwa. DJ i publicysta. Pracował 
w telewizji, radiu i gazetach. Studiował 
animację kulturalno - oświatową, 
organizator koncertów, najsłynniejszy 
to DJ BoBo na zielonogórskim stadionie 
w 1997 roku. Twórca Komitetu Obrony 
Demokracji w Zielonej Górze.
6. Joanna Dunas (32)
Rodowita zielonogórzanka, od szó-
stego roku życia związana z kulturą 
i sztuką. Absolwentka Wydziału 
Artystycznego oraz Szkoły Teatralnej 
i Filmowej. Współpracuje z fundacja-
mi kulturalnymi. Kultywuje wartości 
rodzinne, dlatego dobro seniorów 
jest dla niej bardzo ważne. Chce 
poprawić los bezdomnych zwierząt 
oraz tych w schroniskach.
7. Dariusz Stanisław Frejman (55)
Mieszkaniec Zielonej Góry i wielo-
letni działacz społeczny. W latach 
1986-2008 pracownik naukowo-dy-
daktyczny Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, następnie 1998-2005 prezes 
Centrum Biznesu oraz twórca i dyrek-
tor Regionalnego Oddziału TVP S.A. 
w Zielonej Górze. W kolejnych latach 
2011-2016 prezes zarządu Polskiego 
Radia „Radio Zachód” S.A.

OKRĘG WYBORCZY NR 1.  Osiedla: Zacisze, Malarzy, Leśne, Przyjaźni, 
Cegielnia, Łużyckie, Batorego,  Na Olimpie.

KANDYDACI DO RADY MIASTA ZIELONA GÓRAKANDYDACI NA URZĄD PREZYDENTA ZIELONEJ GÓRY

 JAK GŁOSOWAĆ, INSTRUKCJA OBSŁUGI:

a Lokale wyborcze będą otwarte 21 października, niedziela, godz. 7.00-21.00.

a  Dostaniemy trzy karty do głosowania: osobną z nazwiskami kandydatów na radnych rady miasta, 
osobną z nazwiskami kandydatów na radnych sejmiku województwa, osobną z nazwiskami kandyda-
tów na urząd prezydenta miasta.

a  Wszystkie karty do głosowania będą w tym samym, białym kolorze. W odmiennych kolorach zostaną 
wydrukowane nazwiska kandydatów. Do rady miasta – w kolorze szarym, do sejmiku województwa – 
w niebieskim, na urząd prezydenta – w różowym.

a  Na każdej karcie zaznaczamy tylko jedno nazwisko. W pustym kwadracie znajdującym się po lewej 
stronie nazwiska kandydata wpisujemy albo literę „X”, albo matematyczny znak „+”. Według Państwo-
wej Komisji Wyborczej, obowiązkowo muszą to być dwie przecinające się linie. Jeśli postawimy tzw. 
ptaszka, nasz głos będzie nieważny.

a D o rady miasta wybierać będziemy 25 radnych spośród (ogółem) 170 zgłoszonych kandydatów. Do 
sejmiku województwa wybierać będziemy 6 radnych (ogółem) spośród 65 zgłoszonych kandydatów, 
na urząd prezydenta miasta – spośród 5 kandydatów.

a W lokalu wyborczym musimy mieć przy sobie dowód osobisty.

a Wynik zielonogórskich wyborów prezydenckich będzie znany najwcześniej przed godz. 24.00.

a Ewentualna II tura wyborów prezydenckich – 4 listopada.

1. Piotr Barczak (45 lat)
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Żonaty, dwoje dzieci. Absolwent Politechniki Zielonogórskiej oraz 
Master of Business Administration Wrocław School of Banking/
Franklin University (USA). Obecnie jest Wojewódzkim Komendan-
tem Ochotniczych Hufców Pracy. Pełnił też funkcję m.in. zastępcy 
prezydenta Zielonej Góry i dyrektora Szpitala Specjalistycznego. 
Uczestniczy w pracach Rady Społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”. Od 1998 r. radny miasta.

2. Sławomir Rafał Kotylak (42 lata)
KKW PLATFORMA. NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Absolwent zarządzania na WSP i podyplomowych studiów informa-
tycznych na PZ. Pracę doktorską w dziedzinie ekonomii obronił na 
Uniwersytecie Szczecińskim. Dyrektor Departamentu Infrastruktury 
i Komunikacji w Urzędzie Marszałkowskim i adiunkt w Zakładzie 
Polityki Regionalnej UZ. Założyciel Centrum Przemysłów Kreatyw-
nych „ArtCloud” i organizator I Forum Przemysłów Kreatywnych w 
Zielonej Górze.

3. Janusz Krzysztof Kubicki (48 lat)
KWW JANUSZ KUBICKI BEZPARTYJNI
Żonaty, dwoje synów. Magister, inżynier zarządzania. Od 12 lat pełni 
funkcję prezydenta miasta Zielona Góra. Pomysłodawca połączenia 
miasta i gminy Zielona Góra. Od wielu lat w gronie najlepiej ocenia-
nych prezydentów w kraju. Za jego rządów Zielona Góra zdobyła 
tytuł Najlepszego miasta do życia „Gazety Wyborczej” a ostatnio 
wygrała w rankingu najlepszych miast „Rzeczpospolitej”. Miłośnik 
sportu, biegacz i rowerzysta, kibic koszykówki i żużla.

4. Anita Agnieszka Kucharska-Dziedzic (46 lat)
KW RUCH MIEJSKI ZIELONA GÓRA
Doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Jagielloński), literaturo-
znawczyni, nauczycielka akademicka. Ekspertka z zakresu przeciw-
działania przemocy wobec dzieci i dorosłych oraz udzielania pomocy 
pokrzywdzonym. Autorka publikacji popularnonaukowych oraz 
poradników dla dzieci i dorosłych, pracowników pomocy społecznej i 
nauczycieli. Od 20 lat aktywistka społeczna, szefowa stowarzyszenia 
BABA.

5. Tomasz Krzysztof Nesterowicz (45 lat)
KKW SLD LEWICA RAZEM
Nazywam się Tomasz Nesterowicz. Mam 45 lat. Jestem szczęśliwym mę-
żem i tatą. Tu jest mój dom rodzinny, tu się wychowałem. Od lat pracuję, 
by wszystkim nam żyło się lepiej w Zielonej Górze. Miasto to ludzie, to my i 
nasze rodziny. Codzienne potrzeby i marzenia. Mam plan na Zieloną Górę 
zieloną, niezabetonowaną. www.tomasznesterowicz.pl
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KW RUCH MIEJSKI ZIELONA GÓRA

1. Dawid Maciej Kotlarek (40 lat)
Historyk, regionalista, pracuje w Bi-
bliotece im. Cypriana Norwida. Autor 
artykułów, książek oraz pomysło-
dawca cyklu konferencji naukowych 
poświęconych historii i kulturze 
Zielonej Góry oraz Ziemi Lubuskiej. 
Muzyk – gra na gitarze elektrycznej 
i basowej. Biegacz, ma za sobą ponad 
100-kilometrowe ultramaratony 
górskie.
2. Aneta Marlena Lamcha (47)
Wykształcenie średnie (społecz-
no-prawne). Związana z ruchem 
społecznym Obywatele RP. W swojej 
pracy na rzecz miasta chciałaby 
skupić się na większej przejrzystości 
działań, ułatwieniu dostępu do 
informacji publicznej oraz uspraw-
nieniu kanałów porozumiewania się 
z mieszkańcami.
3. Tomasz Ratajczak (47)
Doktor nauk humanistycznych (Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika w To-
runiu), nauczyciel akademicki (Uni-
wersytet Zielonogórski). Zwolennik 
zrównoważonego rozwoju Zielonej 
Góry na zasadach przyjaznych miesz-
kańcom. Opowiada się za bezwzględ-
ną transparentnością w zarządzaniu 
miastem, a także dbałością o jego 
walory przyrodniczo-krajobrazowe.
4. Anna Maria Czyż (63)
Obecnie emerytka, działaczka 
społeczna, prezes Zielonogórskiego 
Stowarzyszenia Amazonek. Zaanga-
żowana w promowanie profi laktyki 
związanej z wykrywaniem raka piersi 
oraz w pomoc kobietom borykającym 
się z tym problemem.
5. Józef Kozanowski (53)
Absolwent fi lologii angielskiej UAM 
w Poznaniu, wykładowca na Uni-
wersytecie Zielonogórskim (Wydział 
Informatyki, Elektrotechniki i Au-
tomatyki), propagator naturalnych 
metod nauki języków obcych (Orga-
nic English). Uczestnik akcji proeko-
logicznych i protestów w obronie 
zielonych enklaw.
6. Daria Teresa Lisiecka (29)
Absolwentka stosunków między-
narodowych na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza oraz studiów 
magisterskich z zakresu zarządzania 
i doradztwa edukacyjno-zawodo-
wego w Wyższej Szkole Bankowej 
w Poznaniu. Członkini Lubuskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet 
„BABA”, gdzie propaguje ideę rów-
nouprawnienia kobiet w przestrzeni 
społeczno-gospodarczej.

KWW 
JANUSZ KUBICKI-BEZPARTYJNI

1. Andrzej Zbigniew Bocheński 
(65 lat)
Samorządowiec i działacz społeczny. 
Pierwszy marszałek województwa, 
działacz Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej. Radny Zielonej Góry. 
Pomoc seniorom, ludziom biednym 
i mającym problemy alkoholowe to 
jego domena.
2. Robert Grzegorz Górski (30)
Lekarz Pogotowia Ratunkowego 
w Zielonej Górze i szef Stowarzysze-
nia Rowerem do Przodu. Mąż Natalii 
i tata trojaczków: Tosi, Adasia i Olusia.
3. Kamil Krzysztof Kawicki (39)
To połączenie młodości z doświad-
czeniem samorządowym. Uważa, 
że najważniejsze są podstawowe 
problemy osiedli: estetyka i bezpie-
czeństwo. Zapalony działkowiec. 
Kontynuując rodzinne tradycje, chce 
jeszcze większy nacisk położyć na 
współpracę ze środowiskami komba-
tanckimi i patriotycznymi.
4. Anna Kwiatek (64)
Dyrektor hospicjum, laureatka wielu 
nagród, inicjatorka społecznej akcji 
Pola Nadziei. Kształtuje moralne po-
stawy dzieci i młodzieży, uwrażliwia 
społeczeństwo na los osób chorych.
5. Ewa Danuta Habich (62)
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcą-
cego – szkoły, która zajmuje czołowe 
miejsca w rankingach wojewódzkich 
i ogólnopolskich. Jest autorytetem 
dla wielu swoich uczniów, obserwują-
cych ją w pracy pedagoga.
6. Katarzyna Helena Prokopy-
szyn (39)
Dwójka dzieci. Przedsiębiorca, wiza-
żystka, manager. Uwielbia zwierzęta 
i pomagać potrzebującym.
7. Arkadiusz Jan Dąbrowski (37)
Ur. 30 czerwca 1981 r. w Szczecinie. 
Absolwent Uniwersytetu Szczeciń-
skiego i Zielonogórskiego. Działacz 
społeczny, pomysłodawca i współ-
organizator charytatywnego Biegu 
Jeża. Samorządowiec, specjalizujący 
się w funduszach europejskich. 
Muzyk, miłośnik sportu a zwłaszcza 
piłki nożnej.

KKW SLD LEWICA RAZEM

1. Tomasz Krzysztof Nestorowicz 
(45 lat)
Jestem szczęśliwym mężem i tatą. Tu 
jest mój dom rodzinny, tu się wycho-
wałem. Od lat pracuję, by wszystkim 
nam żyło się lepiej w Zielonej Górze. 
Miasto to ludzie, to my i nasze rodzi-
ny. Codzienne potrzeby i marzenia. 
Mam plan na Zieloną Górę zieloną, 
niezabetonowaną. www.tomasz-
nesterowicz.pl
2. Anna Agnieszka Drobek (46)
Jestem adwokatem. Prowadzę 
własną kancelarię. W działaniach 
przyświeca mi cel bycia bliżej ludzi 
i dla ludzi.
3. Zbigniew Bartkowiak (79)
Jestem doktorem nauk humanistyc z-
nych, piastowałem mandat radnego 
ponad 24 lata. Zajmuję się sprawami 
bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego. Założyłem fundację Bezpiecz-
ne Miasto, co wynikało z potrzeb 
społecznych. Cenię sobie zdrowy 
rozsądek, wrażliwość ludzką, uczci-
wość i kompetencje. Masz pytanie? 
Napisz e-maila: z.bartkowiak@wp.pl
4. Anna Maria Lik (46)
Ubiegam się o mandat radnej miasta. 
W Zielonej Górze mieszkam od 25 
lat i kocham to miasto. Zawodowo 
spełniam się jako nauczycielka języka 
niemieckiego. Jestem absolwentką 
Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Ukończyłam studia wyższe na kierun-
ku germanistyka i pedagogika.
5. Patryk Andrzej Nowakowski 
(42)
Wartości wyniesione z Harcerskiej  
Drużyny Wodnej ukształtowały mój 
system wartości w dorosłym życiu. 
Społecznik, kibic żużla wrażliwy na 
krzywdę innych. Nie umiem przejść 
obojętnie gdy dzieje się „coś” złego. 
Od grudnia 2015 r. mocno zaangażo-
wany w „opozycję uliczną” w walce 
o praworządność, przestrzegania 
prawa i poszanowanie Konstytucji.
6. Bruno Aleksander Kieć (54)
Animator kultury, społecznik. Założył 
i przez 18 lat prowadził Klub „4Róże 
dla Lucienne”, miejsce spotkań, kon-
certów, działań kulturalnych. Prezes 
Fundacji Kombinat Kultury. Przez lata 
pod ratuszem umożliwiał nieodpłat-
ne uczestnictwo w Projektach: Strefa 
Przyjazna Dzieciom, Róże Jazz Festi-
wal, Rock Nocą, Filmowa Góra.
7. Sylwia Matuszak (39)
Jestem żoną i mamą. W Zielonej 
Górze mieszkam od urodzenia, tu 
uczyłam się, wychowałam i założy-
łam rodzinę. Jestem nauczycielką. 
Jako radna będę dążyła do zwiększe-
nia nakładów na doposażenie szkół, 
wykorzystam szanse, jakie daje nam 
jeszcze UE. Pragnę też, aby w naszych 
szkołach podstawowych było darmo-
we wyżywienie dla wszystkich dzieci.

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. Bożena Ronowicz (60 lat)
Najpopularniejsza radna w plebiscycie 
„Gazety Lubuskiej” 2018 r. Sercem 
i pracą związana z Zielona Górą. 
Orędowniczka tradycji winiarskich 
oraz pszczół w mieście. Jako radna 
pomagała rozwiązywać problemy 
mieszkaniowe, socjalne, zdrowotne 
i porządkowe. Absolwentka UAM w Po-
znaniu, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi 
i studentka V roku prawa na UZ.
2. Dariusz Władysław Niedzielski 
(56)
Żonaty, dwoje dzieci. Nauczyciel 
i przedsiębiorca. Absolwent WSP 
w Zielonej Górze. Od urodzenia 
związany z miastem i rejonem Wzgórz 
Piastowskich. Doskonale zorientowany 
w problemach miasta i jego mieszkań-
ców. Przyjaciel i oddany wychowawca 
utrzymujący kontakty z byłymi ucznia-
mi i ich rodzicami. Od 1990 r. aktywny 
działacz NSZZ „Solidarność”.
3. Janusz Młyński (56)
Aktor Lubuskiego Teatru w Zielonej 
Górze. Od 1991 roku związany z Zielo-
ną Górą. Żonaty, ojciec dwóch synów. 
W latach 1996-2001 prowadził własną 
działalność gospodarczą. Kilka lat 
działał na wolnym rynku jako lektor 
i dziennikarz. Kilkakrotny laureat na-
grody publiczności, nagród dyrektor-
skich oraz marszałka województwa.
4. Elżbieta Mirosława Grudzińska 
(60)
Nauczyciel historii. Wspiera pracow-
ników oświaty i pomaga w trudnych 
sytuacjach życiowych poprzez NSZZ 
„Solidarność”. Skutecznie reprezentu-
jąca stanowisko Związku w społecznie 
ważnych sprawach. Najważniejsze to 
dobrze prowadzone przez samorząd 
placówki oświatowe, dobre warunki 
pracy zatrudnionych w tych placów-
kach, dobra opieka nad dziećmi.
5. Robert Piotr Świdkiewicz (51)
Urodził się i mieszka w Zielonej Górze 
od 1967 r. Zainteresowanie sporta-
mi motorowymi wyniósł z domu 
i rozwijał w sporcie kartingowym 
jako zawodnik, sędzia, organizator 
zawodów. Jest członkiem zarządu 
w stowarzyszeniu propagującym 
sporty wodne, głównie żeglarstwo. 
Obserwował i organizował Mariny 
w wielu krajach zachodniej Europy.
6. Danuta Franciszka Najbar (80)
Emerytowana nauczycielka języka 
polskiego. Przez 25 lat uczyła w I LO. 
Aktywnie uczestniczyła w zakładaniu 
w szkole „Solidarności”. Za działalność 
związkową w stanie wojennym nie 
ominęły jej trudne chwile. Posiada 
status osoby represjonowanej i miano 
działacza opozycji antykomunistycznej. 
Babcia czwórki ukochanych wnucząt.
7. Anna Duciewicz (50)
Rodowita zielonogórzanka. Absol-
wentka WSI w Zielonej Górze, na 
Wydziale Budownictwa i Inżynierii 
Sanitarnej. Założyła Jadłodzielnię - 
miejsce, w którym każdy może dzielić 
się pożywieniem. Nominowana do 
tytułu „Kobieta przedsiębiorcza roku 
2018” w konkursie „Gazety Lubu-
skiej”. Ma dużą potrzebę pomagania. 
Ważny jest dla niej każdy człowiek.

KW RUCH MIEJSKI ZIELONA GÓRA

1. Grzegorz Jan Lipiec (44 lata)
Reżyser i fi lmowiec, założyciel grupy 
fi lmowej Sky Piastowskie. Mieszka-
niec osiedla Piastowskiego w Zielonej 
Górze; aktywista miejski w działa-
niach na rzecz Lasu Piastowskiego 
i Piast-Polany. Nominowany do Pasz-
portu Polityki. Dwukrotny zdobywca 
„Złotych Lwów” na festiwalu w Gdyni 
w Konkursie Kina Niezależnego.
2. Małgorzata Izabela Turzańska-
-Zenkner (34)
Absolwentka etnologii na Uniwersy-
tecie Wrocławskim, tworzy biżuterię 
z miedzi i srebra. Członkini Zielono-
górskiego Towarzystwa Upiększania 
Miasta. Działaczka społecznej 
inicjatywy dla „Rewitalizacji z ludzką 
twarzą”.
3. Andrzej Damian Burchardt (42)
Znany szerzej jako Buras, raper, ani-
mator i współtwórca zielonogórskiej 
sceny hiphopowej. Współzałożyciel 
takich grup jak: Uptown, Zachodnia 
Strona, Idyla Vinyla. Laureat Nagrody 
Eurydyki 2003 za wyraźną osobo-
wość artystyczną przyznawaną przez 
ZOK Amfi teatr.
4. Aleksandra Krystyna Czyż (38)
Absolwentka fi lologii angielskiej, 
nauczycielka dyplomowana. 
Członkini Związku Nauczycielstwa 
Polskiego oraz członkini wspierająca 
Zielonogórskiego Stowarzyszenia 
Amazonek. Organizatorka koncertów 
charytatywnych, koordynatorka akcji 
w obronie praw kobiet, uczestniczka 
akcji pomocy ludziom bezdomnym.
5. Kacper Edward Kubiak (35)
Absolwent Krakowskiej Szkoły 
Artystycznej w dziedzinie fotografi i. 
Artysta i pasjonat fotografi i, fi lmu 
i muzyki. W przeszłości dziennikarz 
i fotoreporter „Gazety Lubuskiej” 
i „Gazety Wyborczej”. Aktywista 
miejski, współzałożyciel i wiceprezes 
„Instytutu Równości”. Organizator 
pierwszego Marszu Równości w Zie-
lonej Górze.
6. Elżbieta Małgorzata Kaźmier-
ska (50)
Pedagog (specjalność Pomoc 
Społeczna i Socjoterapia), studia na 
Uniwersytecie Zielonogórskim. Od 
ok. 20 lat związana ze środowiskiem 
i tematyką rodzicielstwa zastęp-
czego. W latach 2011-2015 członek 
zarządu Stowarzyszenia „Pomocna 
Dłoń”. W 2014 r. powstało Stowarzy-
szenie Rodzin Zastępczych i Adopcyj-
nych „Mały Człowiek”, którego jest 
prezeską.
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KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA 
KOALICJA OBYWATELSKA

1. Adam Maciej Urbaniak (46 lat)
Członek Platformy Obywatelskiej RP 
od 2004 r. Radca prawny, absolwent 
Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. W radzie 
miasta Zielona Góra od 1998 r., przez 
trzy kadencje pełnił funkcję przewod-
niczącego. Prywatnie szczęśliwy mąż 
żony Anny i ojciec córek Julii i Kingi. 
Hobby: nurkowanie. Kibic KS Falubaz 
Zielona Góra.
2. Marek Waldemar Kamiński 
(60)
Wieloletni nauczyciel historii w zielo-
nogórskich szkołach. Ekspert fundu-
szy europejskich. Obecnie Dyrektor 
Departamentu Programów Regional-
nych w urzędzie marszałkowskim.
3. Beata Dorota Tojza (37)
Jestem przedsiębiorcą. Zarządzam 
fi rmą organizującą targi w woje-
wództwie lubuskim. Jestem dumną 
mamą dwóch chłopców w wieku 
1,5 i 6 lat. Od długiego czasu za-
biegam o wybudowanie nowych 
żłobków publicznych. Zależy mi na 
usprawnieniu naboru do przedszkoli 
miejskich. Jestem osobą sumienną, 
konsekwentną w działaniu i umiejącą 
współpracować.
4. Elżbieta Ewa Smykał (64)
Mgr fi zjoterapii, społecznik. Moje 
hasło: by było mniej barier. Organi-
zowałam i prowadziłam: Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, 
pierwsze przedszkole integracyjne, 
Ośrodek Terapii Zajęciowej, Centrum 
Integracja Zielona Góra. Od 2002 do 
2008 r. skutecznie integrowałam 
środowiska osób z niepełnospraw-
nością.
5. Marzanna Gniazdowska (54)
Jestem nauczycielem z wieloletnią 
praktyką. Pracuję w Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego 
„Ekonomik”. Od wielu też lat działam 
w międzynarodowym stowarzysze-
niu non profi t na rzecz dzieci o na-
zwie Klub Kiwanis „Adsum” w Zielo-
nej Górze. Byłam prezydentem tego 
Klubu. Jestem mamą trojga dzieci. 
Moją pasją jest fotografowanie.
6. Bartłomiej Tomasz Oleksiński 
(32)
Jestem sprawnym kierownikiem, 
skutecznie realizującym cele swoje 
i organizacji. Kandyduję do rady mia-
sta wiedząc, że mogę uczynić wiele 
dobrego dla mieszkańców Zielonej 
Góry. Zachęcam do głosowania.
7. Danuta Maria Burzyńska (57)
Matka, żona i babcia. Współzałoży-
cielka prężnie działającej zielonogór-
skiej fi rmy. Zaangażowana w życie 
społeczne osiedla ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb jego miesz-
kańców.

*** Informacje o kandydatach przygotowane na podstawie materiałów 
przysłanych przez komitety wyborcze.
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KWW 
JANUSZ KUBICKI-BEZPARTYJNI

1. Paweł Bogdan Wysocki (32 lata)
Jeden z najmłodszych radnych. Zało-
życiel Pogromców Bazgrołów, współ-
organizator fi nałów WOŚP w Zielonej 
Górze, reżyser dwóch części fi lmu 
o Pionierach Zielonej Góry, laureat 
nagrody Człowiek Roku Krono 2017 
w kategorii „samorządność i społecz-
ność lokalna”. Bardzo dużo działa na 
rzecz seniorów i młodzieży.
2. Grzegorz Tomasz Hryniewicz (35)
Doktorant, wykładowca UZ, na-
uczyciel, neurologopeda kliniczny, 
specjalista emisji głosu, społecznik. 
Prezes Stowarzyszenia „Warto jest 
pomagać”. Dotychczas bardzo dużo 
zrobił dla Zielonej Góry, a zwłaszcza 
dla okręgu nr 2. Wszystkie dotych-
czasowe działania przedstawia na 
stronie internetowej www.grzego-
rzhryniewicz.pl
3. Robert Daniel Sapa (53)
Zielonogórzanin. Lekarz chorób 
wewnętrznych oraz specjalista 
medycyny rodzinnej - tytuł uzyskany 
z wyróżnieniem ministerialnym. 
Wieloletni prezes Lubuskiego Kole-
gium Lekarzy Rodzinnych. Założyciel 
„Porozumienia Zielonogórskiego”, 
jego pierwszy komisarz oraz rzecznik. 
Radny miasta trzech kadencji oraz 
sejmiku województwa.
4. Izabela Katarzyna Kraśko (42)
Jestem psychologiem, zarządzam 
jednym z działów w Zielonogórskim 
Centrum Pomocy Rodzinie. Chcę 
współtworzyć miasto, wspierać 
działania rady w zakresie zapewnie-
nia miejsc dla dzieci w placówkach 
oświatowych poprzez budowanie 
odpowiedniej bazy, aż do nowo-
czesnego zarządzania pomocą 
społeczną. Prywatnie jestem mamą 
złotowłosej dziesięciolatki.
5. Agnieszka Anna Klukowska (40)
Prezes Fundacji Innowacyjny Kub 
Rodzica, organizuje i pomaga orga-
nizować wiele akcji charytatywnych 
w Zielonej Górze m.in. „Sprawmy 
dzieciom uśmiech” dla dzieci z od-
działu pediatrii w Szpitalu Uniwersy-
teckim, czy „Jaskółcze podwórko”. 
Zwyciężczyni nagrody Człowiek Roku 
Krono 2016 w Zielonej Górze.
6. Anna Magdalena Urbaniak (48)
Rodowita zielonogórzanka. Z wy-
kształcenia politolog. Absolwentka 
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 
kierunek Administracja, Uniwersyte-
tu Ekonomicznego we Wrocławiu - 
Zarządzanie BHP, Akademii Rolniczej 
w Poznaniu - Integracja Europejska. 
Była komendantem LWK OHP. Wice-
dyrektor ds. funduszy europejskich 
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
7. Magdalena Bobek (30)
Zdecydowałam się zawalczyć o man-
dat, by tworzyć miasto, w jakim 
wszyscy chcielibyśmy żyć. Mam 
mnóstwo energii i determinacji, by 
zrealizować kolejne pomysły! Od lat 
angażuje się w sprawy Zielonej Góry. 
Doprowadziłam do modernizacji 
boiska „pod Hubą” oraz budowy 
miasteczka ruchu drogowego i placu 
zabaw na Os. Piastowskim.

KKW SLD LEWICA RAZEM

1. Jadwiga Elżbieta Oziemkowska 
(68 lat)
Emerytowana nauczycielka, wielo-
letnia dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Zaborze, radna powiatu zielo-
nogórskiego w latach 2002-2018, 
członkini Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Zawady i Krępy oraz KGW 
w Zawadzie.
2. Antonina Ambrożewicz-Saw-
czuk (71)
Doświadczony samorządowiec, dwie 
kadencje radna gminy Zielona Góra. 
Od ponad 20 lat społecznik. Całe 
życie bezpartyjna. Technik ekonomi-
sta. Ostatnia praca - Chemia Zielona 
Góra jako kierownik działu, obecnie 
emerytka. Mieszkam w Raculi ponad 
50 lat, jestem wdową, działam spo-
łecznie jako wiceprezes stowarzysze-
nia „My Zielonogórzanie”.
3. Jarosław Józef Biernacki (55)
Absolwent wrocławskich uczelni: 
Wyższej Szkoły Ofi cerskiej Wojsk 
Zmechanizowanych im. T. Kościuszki 
i Akademii Wychowania Fizycznego. 
Był komendantem Straży Gminnej 
Zielona Góra. Trener kickboxingu 
klasy mistrzowskiej, boksu i sa-
moobrony. Jako przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku 
Kickboxingu otrzymał złoty medal 
zasługi.
4. Renata Persowska (52)
Przedsiębiorca z wieloletnim 
doświadczeniem w sektorze handlo-
wym. Zawsze blisko mieszkańców 
i ich problemów. Do każdego zadania 
podchodzę indywidualnie. Prywatnie 
jestem szczęśliwą mamą piątki dzieci 
i mam wspaniałego męża.
5. Bogumiła Maria Husak (58)
Germanistka, absolwentka WSP 
w Zielonej Górze oraz Uniwersytetu 
im. Humboldta w Berlinie. Nauczyciel 
akademicki, pomysłodawca, organi-
zator i dyrektor Centrum Transferu 
Kultury Europejskiej przy Wydziale 
Humanistycznym UZ, zielonogórska 
koordynatorka ogólnopolskiej akcji 
„Ośmiorniczki dla wcześniaków” 
Fundacji Małych Serc.
6. Andrzej Władysław Olszak (31)
Jestem mężem i młodym tatą. Od 14 
lat mieszkam w Raculi, tu jest mój 
dom rodzinny, tu się wychowałem, 
tu mam rodzinę i przyjaciół. Gdzie-
kolwiek jestem, angażuję się na rzecz 
społeczności lokalnej, pomagając 
sąsiadom i walcząc o realizację po-
trzeb zwykłych ludzi. Bliskie mi są 
wartości związane z samorządnością 
i partycypacją społeczną.
7. Ireneusz Bogucewicz (62)
Jestem zielonogórzaninem, absol-
wentem Wydziału Prawa i Admini-
stracji. Przez 12 lat, jako zastępca 
wójta gminy, zajmowałem się przede 
wszystkim jej samorządowym roz-
wojem, współpracą z organizacjami 
samorządowymi i promocją tego 
rodzaju działalności wśród lokalnej 
społeczności.

KKW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. Marek Józef Budniak (60 lat)
Historyk, doktorant UZ, Honorowy 
Obywatel Miasta Zbąszynek, organi-
zator i wieloletni dyrektor Zespołu 
Szkół Katolickich w Zielonej Górze, 
radny w kadencjach 1998-2002, 
2015-2018, dyżur dla Jędrzychowa 
i Nowej Dzielnicy. Najważniejsze 
zadania: drogi, chodniki, połączenia 
MZK, rozbudowa szkół, Internet sze-
rokopasmowy dla Nowej Dzielnicy!
2. Piotr Stefan Natkański (29)
Skończył dwa kierunki studiów wyż-
szych. Zawodowo zajmuje się pomocą 
osobom niepełnosprawnym, pracuje 
w PFRON. Ma 29 lat. Jako priorytet 
stawia sobie remont dróg i budowę 
chodników w dzielnicy Nowe Miasto 
i Jędrzychowie. Ponadto domaga się 
więcej połączeń MZK oraz postuluje o 
budowę nowych żłobków i przedszkoli.
3. Dorota Danuta Bojar (53)
Studiuję na ITF im. św. Edyty Stein 
w Zielonej Górze. W kadencji 2010-
2014 byłam radną Gminy Zielona 
Góra, obecnie jestem radną Dzielnicy 
Nowe Miasto. Chcę doprowadzić do 
powstania przychodni w Ochli. Dziel-
nica powinna mieć własny budżet, 
a sołectwa zrealizowane plany 
odwodnienia, należy też wybudować 
nowe przedszkola i żłobki.
4. Hanna Franciszka Wysocka (60)
Inżynier, z doświadczeniem samo-
rządowym. Była radną gminy i radną 
powiatu. Ma męża, troje dzieci i troje 
wnucząt. Mieszka w Przylepie. Będzie 
wspierała budowę dróg, chodników, 
ścieżek rowerowych, placów zabaw 
oraz renowację istniejących, dobre 
inicjatywy z wykorzystaniem fundu-
szy unijnych i jak najlepsze wykorzy-
stanie sąsiedztwa Odry.
5. Edward Plaszczyk (63)
Stawiam na jędrzychowską młodzież. 
Pragnę, aby była zdrowa fi zycznie, 
bo w zdrowym ciele zdrowy duch. 
Chcę zorganizować sekcję kolarską 
dla dzieci i młodzieży, dla dzieci 
kopiących piłkę postaram się o nowe 
boisko. Na sercu leży mi dobro 
najmłodszych, którzy nie mają na 
naszym terenie placu zabaw i będę 
dążył do tego, by taki plac powstał.
6. Krystyna Wesseli-Łączak (62)
Emerytowana nauczycielka, miesz-
kanka osiedla Czarkowo, w dzieciń-
stwie Łężycy. Chce się zająć sprawami 
osób starszych, a także problematyką 
oświatową. Jej zdaniem konieczne 
inwestycje w mieście to: budowa 
dróg, chodników, przedszkoli, żłob-
ków i szkół, poprawa zasięgu GSM, 
dostosowanie siatki połączeń MZK.
7. Jakub Nijaki (33)
Jestem absolwentem London Metro-
politan University, kierunku Sports 
Management. W przeszłości zdo-
bywałem medale na Mistrzostwach 
Polski oraz Europy w tenisie ziem-
nym. W moim programie stawiam 
na działania w zakresie poprawy 
i rozwoju infrastruktury sportowej 
we współpracy z władzami miasta, 
szkołami, stowarzyszeniami i klubami 
sportowymi.

KW RUCH MIEJSKI ZIELONA GÓRA

1. Sebastian Pilichowski (29 lat)
Przyrodnik, licencjat z ochrony 
środowiska, magisterium z biologii 
środowiska, doktorant na UZ (kieru-
nek biologia). Edukator przyrodniczy, 
także w Ogrodzie Botanicznym UZ. 
Nauczyciel przyrody w Ogólnokształ-
cącej Szkole Muzycznej I stopnia, 
Zielona Góra. Autor scenariuszy 
lekcyjnych, bloga, warsztatów „Żywa 
Edukacja” dla dzieci, młodzieży.
2. Ilona Maria Motyka (62)
Mgr inż. organizacji i zarządzania, 
studiowała w Dreźnie i w Katowicach. 
Wiceprezeska Lubuskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Kobiet BABA oraz 
wiceprzewodnicząca Rady Programo-
wej Partnerstwa na Rzecz Ekonomii 
Społecznej. Zaangażowana w pomoc 
dla osób poszkodowanych, dotknię-
tych przemocą domową, ekonomicz-
ną, psychiczną, seksualną.
3. Jarosław Krzysztof Kuczer (41)
Prof. UZ na Wydziale Prawa i Admini-
stracji, doktor habilitowany. Aktual-
nie pracownik naukowo-dydaktyczny 
Wydziału Prawa i Administracji UZ, 
przez lata związany z Instytutem 
Historii UZ. W latach 2007-2008 
wykładowca Uniwersytetu w Pocz-
damie. W latach 2012-2013 ekspert 
Polskiej Akademii Nauk w Centrum 
Badań Historycznych w Berlinie.
4. Katarzyna Joanna Aleksandro-
wicz (47)
Ukończyła Wyższą Szkołę Policji 
w Szczytnie. Pracowała jako ofi cer 
policji KWP, później KRP w Zielonej 
Górze. Od 1995 r. mieszka w Zielonej 
Górze, którą pokochała za zieleń, 
infrastrukturę i perspektywę rozwoju. 
Wspierała społeczników miejskich 
w zakresie ochrony środowiska, 
wolontariuszka w Lubuskim Stowa-
rzyszeniu na Rzecz Kobiet BABA.
5. Bartłomiej Jerzy Gruszka (42)
Doktor nauk humanistycznych 
z zakresu archeologii (doktorat na 
Uniwersytecie Wrocławskim) i eko-
nomista (Akademia Ekonomiczna we 
Wrocławiu). Członek Stowarzyszenia 
Naukowego Archeologów Polskich, 
Stowarzyszenia Archeologii Środowi-
skowej oraz Klubu Miłośników Kolejki 
Szprotawskiej.
6. Beata Jolanta Sobicka-Kup-
czyk (56)
Pracuje w Lubuskim Teatrze, z wy-
kształcenia pedagog, aktor–lalkarz. 
Zagrała w blisko stu spektaklach. 
Prowadzi lekcje teatralne w teatrze 
dla dzieci i młodzieży, bierze udział 
w projektach edukacyjnych o tema-
tyce teatralnej. Od wielu lat juror 
w konkursie „Mistrz pięknego czyta-
nia” organizowanym przez Bibliotekę 
Pana Kleksa przy WiMBP.

KWW 
JANUSZ KUBICKI – BEZPARTYJNI

1. Tomasz Paweł Sroczyński 
(39 lat)
Nauczyciel matematyki, samorządo-
wiec, społecznik, strażak OSP. Dzia-
łacz stowarzyszeń: Racula, Drzonko-
wianka, WOŚP. Wiceprzewodniczący 
obecnej RM, priorytety: poprawa 
infrastruktury dróg lokalnych, ścieżek 
rowerowych, obiektów sportowych, 
skanalizowanie sołectw, odnowa 
świetlic, parków i integracja miesz-
kańców Dzielnicy Nowe Miasto.
2. Wiesław Kuchta (50)
Żonaty, synowie: Eryk (21 lat) i Hubert 
(19 lat). Absolwent WSI - Elektrotech-
nika oraz UZ - Ekonomia i Zarządza-
nie, informatyk. Sportowiec: Mistrz 
Polski WS w tenisie stołowym, fi nali-
sta MPSW w trójboju siłowym, prezes 
Stowarzyszenie Dobry Start. Radny 
miasta Zielona Góra. Bezpartyjny.
3. Agnieszka Elżbieta Kozakie-
wicz (43)
Jestem mieszkanką sołectwa Łężyca. Je-
stem analitykiem fi nansowym. Od 5 lat 
prowadzę Stowarzyszenie CURTEZ. Od 4 
lat jestem radną dzielnicy Nowe Miasto. 
W tym czasie udało się m.in.: wybudo-
wać kanalizację deszczową i drogę na ul. 
Projektantów na os. Czarkowo, została 
przedłużona trasa linii autobusowej MZK 
nr 9 do końca sołectwa Łężyca.
4. Elżbieta Marianna Januszew-
ska (58)
Ukończyłam Uniwersytet Warszawski, 
od 24 lat jestem dyrektorem Biblioteki 
Publicznej i jej fi lii na terenie dzielnicy. 
Moje priorytety: rozwój życia kultural-
nego, oświatowego, towarzyskiego i re-
kreacyjnego seniorów, modernizacja 
dróg osiedlowych, stacje rowerowe na 
terenie dzielnicy, dokończenie budowy 
wodociągu w sołectwie Krępa.
5. Klaudia Barbara Baranowska (37)
Żona oraz mama dwóch synów. 
Wieloletnia mieszkanka Przylepu. 
Prezes Stowarzyszenia „My w Przyle-
pie”. Przewodnicząca Rady Rodziców 
w ZE 6 w Zielonej Górze. Założycielka 
grupy FB dla mieszkańców „Przylep- 
nasze miejsce na Ziemi”. Twórczyni 
portalu ezguba.pl. Manager z wielo-
letnim stażem. Uczciwa, zaangażowa-
na, skuteczna aktywistka lokalna.
6. Robert Ryszard Jankowski (42)
Jestem nauczycielem wychowania 
fi zycznego w Zespole Edukacyjnym 
nr 4, członkiem zarządu UKS „Świt” 
Drzonków, gram amatorsko w koszy-
kówkę, organizuję imprezy sportowe 
i zajęcia z siatkówki. Jako radny 
dzielnicy Nowe Miasto - Jarogniewice, 
Jeleniów, Kiełpin, Ochla, zapewniłem 
m.in. wyremontowanie drogi we-
wnętrznej w sołectwie Jarogniewice.
7. Mariusz Zalewski (62)
Od dziecka jestem związany z obecną 
dzielnicą Nowe Miasto i Zieloną Górą. 
Mieszkam w sołectwie Drzonków. 
Ukończyłem fi lologię polską na UAM 
i Studium Prawno Samorządowe. 
Uczyłem języka polskiego w SP nr 17, 
byłem jej wicedyrektorem i przez 11 
lat dyrektorem szkoły w Drzonkowie. 
W latach 2001-2015 pełniłem funkcję 
wójta gminy Zielona Góra.

OKRĘG WYBORCZY NR 3. Dzielnica Nowe Miasto, część Jędrzychowa, osiedla: Kaszubskie, Mazurskie, Warmińskie.

KKW PLATFORMA. NOWOCZESNA 
KOALICJA OBYWATELSKA

1. Mariusz Leszek Rosik (59 lat)
Radny miasta Zielonej Góry obecnej 
kadencji; prowadzi z żoną ośrodek re-
habilitacji dla zwierząt dziko żyjących 
w Starym Kisielinie. Współzałożyciel 
Stowarzyszenia „Jesteśmy na TAK”, 
które przyczyniło się do połączenia 
miasta i gminy. Społecznik, prezes 
Sportowego Klubu Parafi alnego 
Kisielin i Stowarzyszenia Przyjaciół 
Kisielina.
2. Tomasz Adam Furtak (54)
Zielonogórzanin, manager kultury, 
dyrektor Sulechowskiego Domu 
Kultury. Stawia na dynamiczne 
zarządzanie, konsekwentne dążenie 
do celu w oparciu o szeroką współ-
pracę ze środowiskiem lokalnym oraz 
z partnerami z całego województwa, 
kraju i zagranicy. M.in. autor Festiwa-
lu Muzyki F. Chopina w Sulechowie, 
szef lokalnego sztabu WOŚP.
3. Dariusz Jacek Legutowski (49)
Przedsiębiorca, od 22 lat prowa-
dzi rodzinną fi rmę. Społecznik. 
W czasach studenckich animator 
kultury - kierownik studenckiego 
Klubu u Jana. Żeglarz z zamiłowania. 
Z wykształcenia mgr inż. informatyk 
oraz inż. organizacji i zarządzania. 
Bezpartyjny.
4. Mirosława Teresa Jabłonka 
(60)
Sołtys sołectwa Racula od 2015 roku. 
Społeczniczka znająca problemy 
lokalnego środowiska, które chce 
rozwiązywać kandydując do rady 
miasta.
5. Krzysztof Zygmunt Wołczyński 
(53)
Współautor: książki „Z Gniłowód 
do Łężycy”, fi lmu dokumentalnego 
„Prawo do Prawdy”. Wykształcenie 
wyższe techniczne. Od 29 lat prowa-
dzę własną działalność gospodarczą, 
od kilkudziesięciu działam społecznie 
na rzecz mojej miejscowości. Wiedza 
i umiejętności pozwolą mi przepro-
wadzić zaplanowane działania w spo-
sób wyważony i zdecydowany.
6. Ewa Kasińska (58)
Pracuję w samorządzie od 19 lat. 
Wcześniej przez 17 lat byłam zwią-
zana z oświatą. Od 30 lat mieszkam 
w Zawadzie - obecnie Zielona Góra. 
Mam wykształcenie wyższe. Jestem 
mężatką i matką dwóch dorosłych 
córek.
7. Anna Katarzyna Doszel (48)
Od urodzenia mieszkam w Zielonej 
Górze, od 10 lat moje życie prywatne 
i zawodowe wiąże się z Zawadą. 
Jestem lekarzem przychodni Doszel 
Centrum Medyczne, nagradzanej 
w plebiscycie Gazety Lubuskiej 
i NFZ za jakość opieki medycznej 
i przyjazną atmosferę. Od wielu lat 
aktywnie pomagam osobom chorym, 
niepełnosprawnym, z problemami 
społecznymi.
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OKRĘG WYBORCZY NR 5.

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA 
KOLICJA OBYWATELSKA

1. Andrzej Dariusz Żywień (56 lat)
Dyplomata doświadczony w promocji 
inwestycji zagranicznych. Stypendy-
sta rządu Australii i Komisji Europej-
skiej. Przedsiębiorca eksportujący 
polskie produkty. Red. naczelny 
„Obserwatora Miejskiego”. Prezes 
Stowarzyszenia Powszechna Inicja-
tywa Obywatelska. Dzięki umiejętno-
ściom i kontaktom chce sprowadzić 
innowacyjne, dające dobrą pracę 
inwestycje.
2. Krzysztof Edward Machalica 
(66)
Animator kultury, społecznik, trener 
koszykówki. Jeden z organizatorów 
Wiosny Jazzowo Bluesowej i Zadu-
szek Jazzowych. Wieloletni asystent 
trenera i kierownik drużyny Zastalu.
3. Kazim iera Bronisława Kuchar-
ska-Barczyk (76)
Jestem lekarzem, specjalistą pediatrii 
w Szpitalu Uniwersyteckim w Zie-
lonej Górze, od 20 lat Ordynatorem 
Oddziału Dziecięcego. Od 4 kadencji 
przewodnicząca oddziału Towarzy-
stwa Pediatrycznego. Zajmuję się 
problemem poprawy opieki nad 
dziećmi i wzrostu ich zdrowotności. 
Zainteresowania to turystyka, muzy-
ka klasyczna i dobre książki.
4. Hanna Maria Nowicka (54)
Absolwentka zarządzania i marketin-
gu na Politechnice Zielonogórskiej. 
Studia i kursy podyplomowe na UAM 
w Poznaniu i na Pacifi c Lutheran 
University w USA. Ma doświadczenie 
we wspieraniu regionalnej gospodar-
ki. Od lat pracuje w Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, 
w której przeszła wszystkie szczeble, 
aż do prezesa zarządu.
5. Aleksandra Walicka-Kotlarska 
(30)
Z zawodu i pasji adwokat, absolwent-
ka Wydziału Prawa, Administracji 
i Ekonomii na Uniwersytecie Wro-
cławskim, od urodzenia mieszkanka 
Zielonej Góry, dla której najbardziej 
liczy się rodzina i zrównoważony 
rozwój miasta.
6. Zdzisław Jarosław Sergun (59)
Od 20 lat aktywny działacz społeczny, 
szczególnie w dziedzinie środowisk 
trzeźwości. Jest pomysłodawcą Lubu-
skiego Szlaku Trzeźwości. Wiele lat 
pracuje jako opiekun osób starszych, 
więc problem senioralny jest bliski 
jego sercu. Jego atutem jest także 
działalność społeczna i znajomość 
miasta. Do rady miasta kandyduje po 
raz pierwszy.
7. Mateusz Stefan Sikorski (36)
Prawnik z wykształcenia, historyk 
z zamiłowania. Przedsiębiorca. 
Zielonogórzanin z wyboru. Członek 
Rady Programowej Radia Zachód. 
Inicjator idei Parku Pamięci. Twórca 
Mapy Potrzeb Zielonej Góry. Mówi 
o sobie „pragmatyczny liberał z ludz-
ką twarzą”, żona o nim „marzyciel-pe-
symista” Zdeklarowany przeciwnik 
populizmu pod każdą postacią.

KKW SLD LEWICA RAZEM

1. Edward Markiewicz (69 lat)
Podpułkownik Wojska Polskiego, 
absolwent pedagogiki i marketingu na 
UAM. Doświadczony radny, zasłużony 
dla rozwoju miasta. Zwolennik budow-
nictwa komunalnego oraz zwiększenia 
środków na pomoc społeczną. Społecz-
nik, twórca Stowarzyszenia My Zielo-
nogórzanie, członek Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, aktywny działacz 
polonijny.
2. Barbara Katarzyna Kukulska (66)
Zielonogórzanka od urodzenia, 
absolwentka fi lologii polskiej i logo-
pedii. Założycielka Specjalistycznego 
Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci 
i Młodzieży z Wadą Słuchu. Była radna, 
wiceprzewodnicząca Lubuskiego 
Forum Równych Szans i Praw Kobiet. 
Inicjatorka przesiewowych badań 
słuchu u dzieci. Członkini społecznych 
rad szpitala i hospicjum.
3. Grzegorz Krzysztof Kołowiecki 
(46)
Zielonogórski biznesmen. Prowadzi 
biuro podróży i fi rmę ubezpieczeniową. 
Zaangażowany w rozwój działalności 
gospodarczej w mieście i turystyki. 
Zwolennik poprawy sytuacji w żłobkach 
i przedszkolach. Znakomity organizator 
życia osiedlowego, społecznik otwarty 
na ludzi i ich problemy. Bezpartyjny, 
żonaty, szczęśliwy ojciec córeczki.
4. Renata Katarzyna Teodorczyk 
(54)
Psycholog. Prowadziła Biuro Pełnomoc-
nika ds. Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, aktualnie pracuje w szkole 
średniej. Zna problemy mieszkańców 
naszego miasta – dzieci, młodzieży 
i rodzin. Pomaga potrzebującym wspar-
cia. Jest bezpartyjna, ale z ideą - wierzy 
w dobro, przyzwoitość, miłość do życia 
i ludzi, więzi rodzinne i wspólnotowe.
5. Jadwiga Izabella Bocho–Kokot 
(68)
Propagator sztuki. Od 40 lat populary-
zuje współczesną twórczość i artystów. 
Znana z „Galerii u Jadźki” i spotkań 
„Lato z Galerią u Jadźki”. Zaangażowana 
w akcje charytatywne. Zwolenniczka 
powołania architekta i plastyka miej-
skiego oraz rozwoju kultury, rozrywki 
i turystyki. Bezpartyjna, otwarta na 
potrzeby mieszkańców i ich postulaty.
6. Józef Rak (66)
Wybrany przez mieszkańców do rady 
nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Kisielin”. Społecznik, skuteczny w swo-
im działaniu, wrażliwy na potrzeby 
osiedla i jego mieszkańców. Jako eme-
ryt w pełni dyspozycyjny. Bezpartyjny, 
wrażliwy na krzywdę ludzką. Zwolennik 
uporządkowania dróg i parkingów osie-
dlowych oraz poprawy bezpieczeństwa.
7. Jerzy Romuald Teichert (48)
Wykształcenie wyższe administra-
cyjne i politologiczne. W III kadencji 
radny miejski. Był przewodniczącym 
lubuskiego ZSMP oraz zawodnikiem 
I-ligowej drużyny koszykówki Zastal, 
później jej prezesem. Inicjator założenia 
SSA Grono, obecnego Stelmet BC 
Zielona Góra. Zainteresowany sprawami 
społecznymi, sportowymi i bezpieczeń-
stwem miasta.

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. Jacek Wojciech Budziński (51 lat)
Od 16 lat jestem skutecznym, 
uczciwym radnym, dzięki któremu 
udało się zrealizować wiele inwestycji 
i rozwiązać problemy zgłaszane przez 
mieszkańców miasta. Nikomu nie 
odmówiłem pomocy, gdyż to państwo 
wybraliście mnie, bym was repre-
zentował w radzie miasta. Jestem 
nauczycielem historii i wiedzy o społe-
czeństwie w III LO w Zielonej Górze.
2. Grażyna Jaskólska (62)
Radna rady miasta Zielona Góra 
kadencji 2006-2010 i 2015-2018. 
Wspieram działania chroniące Zieloną 
Górę przed degradacją środowiska – 
likwidacja składowiska odpadów nie-
bezpiecznych w Przylepie. Słucham 
mieszkańców, wspomagam działania 
prorodzinne, promuję inwestycje 
na rzecz bezpieczeństwa: przejścia 
interaktywne w pobliżu szkół.
3. Arkadiusz Tybura (35)
Mam 35 lat i dużo chęci do działania 
na rzecz rozwoju naszego pięknego 
miasta. Jestem absolwentem PWSZ 
w Sulechowie i Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego. Przez 9 lat pracowałem 
w instytucji zarządzającej funduszami 
unijnymi, a dziś kieruję działem 
promocji i rozwoju na Zielonogórskim 
Rynku Rolno-Towarowym.
4. Rafał Łukasz Jaszczyński (35)
Decyzja o starcie w wyborach nie 
była łatwa. Nie jestem politykiem, 
ani osobą związaną z samorządem. 
Uważam, że misją każdego samorzą-
dowca powinna być służba dla jego 
wyborców, ale też dla tych osób, które 
poparły innego kandydata. Myślę, 
że działając przez wiele lat w stowa-
rzyszeniu, dojrzałem do pełnienia 
zaszczytnej funkcji radnego.
5. Marta Mariola Dziadosz (31)
Mężatka, dwoje dzieci. Wykształcenie 
wyższe, nauczyciel, doradca życia 
rodzinnego. Jestem zaangażowana 
w działania społeczne - organizacja 
zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz 
spotkań dla kobiet. W radzie będę sta-
rała się wspierać rodziny. Chciałabym, 
aby w Zielonej Górze powstał nowy 
publiczny żłobek, świetlice i dom dla 
seniorów.
6. Andrzej Janusz Szablewski (48)
Jestem rodowitym zielonogórza-
ninem, urodzonym w 1970 r. Tutaj 
skończyłem szkołę podstawową, 
Technikum Elektroniczne i studia 
na Wydziale Elektrycznym. Tutaj też 
rozpocząłem pracę i założyłem swoją 
pierwszą fi rmę komputerową. W mie-
ście pełniłem funkcję prezesa zarządu 
jednej ze spółek miejskich. Byłem też 
członkiem Zarządu Województwa.
7. Marta Brodzik (31)
Zielonogórzanka od urodzenia. 
Absolwentka LO nr 1, pedagogiki na 
UZ. Wolontariuszka Caritas, kierow-
nik „Świetlicy Marzeń”, a od 2015 r. 
prezes Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Go-
rzowskiej. Przedsiębiorca. Szczęśliwa 
żona i matka. Moje cele: chodniki 
i podjazdy przyjazne mieszkańcom, 
place zabaw z pomysłem.

KW RUCH MIEJSKI ZIELONA GÓRA

1. Joanna Katarzyna Liddane 
(49 lat)
Prezeska Zielonogórskiego Towa-
rzystwa Upiększania Miasta, jego 
celem jest m.in. ochrona przyrody 
i krajobrazu miejskiego. Od 2002 r. 
Inspektor Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami, wolontariusz Biura 
Ochrony Zwierząt, zaangażowana 
w akcje na rzecz ochrony zwierząt, 
a od 2015 w działania Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami w Zielonej 
Górze.
2. Adam Piotr Hreszczyk (43)
Absolwent kierunku Energoelektro-
nika w Elektroenergetyce Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Zielono-
górskiej. Od ponad dwudziestu lat 
pracuje przy multidyscyplinarnym 
zagadnieniu, jakim jest tworzenie 
i wdrażanie systemów do analiz sieci 
elektroenergetycznych. Przez wiele 
lat uczestnik maratonów oraz wyści-
gów rowerów górskich.
3. Edyta Radkiewicz-Malinowska 
(35)
Studiowała Edukację Artystyczną na 
Uniwersytecie Zielonogórskim. Z wy-
kształcenia magister sztuki. Aktywist-
ka i była koordynatorka wolontariatu 
lokalnej grupy Greenpeace. Czynnie 
działa na rzecz zwierząt, głównie 
futerkowych. Wolontariuszka Instytu-
tu Równości, z którym współtworzy 
pierwszy Marsz Równości w Zielonej 
Górze.
4. Kazimierz Wiesław Cegliński 
(32)
Z wykształcenia architekt krajobra-
zu. Jest zwolennikiem i obrońcą 
zachowania przyrody miejskiej, która 
stanowi niewątpliwie płuca każdej 
dużej miejscowości. W ostatnim 
roku brał aktywny udział w obronie 
drzew i zwierząt podczas rewitalizacji 
w Dolinie Gęśnika i innych terenów 
zieleni.
5. Anna Romana Kraśko (34)
Animatorka kulturalno-społeczna, 
artystka i historyczka. Inicjatorka 
powstania Centrali Twórczej – nieza-
leżnej przestrzeni kultury i wymiany 
myśli, współzałożycielka artystycznej 
Grupy F13, fotoreporterka. Aktywist-
ka na rzecz rewitalizacji, działa na 
rzecz Piast-Polany i Wzgórz Piastow-
skich oraz miejskich podwórek.
6. Marcin Tomasz Dziubek (41)
Przyrodnik i społecznik podejmujący 
działania na rzecz ochrony przyrody 
i kształtowania zieleni w mieście. 
Współinicjator i współautor opraco-
wania miejsc przyrodniczo cennych 
w Zielonej Górze. Działa w Klubie 
Przyrodników i w Zielonogórskim 
Towarzystwie Upiększania Miasta. 
Współorganizator akcji sprzątania 
Parku Poetów i Doliny Gęśnika.

KWW 
JANUSZ KUBICKI-BEZPARTYJNI

1. Janusz Krzysztof Kubicki (48 lat)
Żonaty, dwóch synów. Magister, inży-
nier zarządzania. Od 12 lat prezydent 
miasta. Pomysłodawca jego połą-
czenia z gminą. Od wielu lat w gronie 
najlepiej ocenianych prezydentów 
w kraju. Za jego rządów Zielona Góra 
zdobyła tytuł najlepszego miasta do 
życia „Gazety Wyborczej” i wygrała 
ranking najlepszych miast „Rzeczpo-
spolitej”. Miłośnik sportu.
2. Filip Grzegorz Gryko (38)
Zielonogórski przedsiębiorca i spo-
łecznik znany z corocznej organizacji 
fi nałów Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Zielonej Górze. 
Prywatnie szczęśliwy ojciec dziewię-
cioletniego syna Borysa.
3. Karolina Nawrocka-Michalczak 
(38)
Matka trójki dzieci, biegaczka, we-
getarianka i propagator zdrowego 
trybu życia. Z wykształcenia urzędnik 
administracji samorządowej, zawo-
dowo od 2014 r. założycielka i prezes 
Stowarzyszenia Zielona Góro Zacznij 
Biegać. Organizuje biegi charyta-
tywne na rzecz potrzebujących 
oraz aktywnie wspiera społeczności 
lokalne.
4. Barbara Elżbieta Langner (70)
Pracowita, zorganizowana, ambitna, 
zawsze doprowadza rozpoczęte 
sprawy do końca. W latach 1994-1998 
była radną. Od 1992 r. jako dyrektor 
Miejskiego Zakładu Komunikacji 
w Zielonej Górze służy miastu i jego 
mieszkańcom z pełnym zaangażowa-
niem. Absolwentka WSI. Jest żoną, 
matką, babcią.
5. Filip Czeszyk (47 lat)
Założyciel legendarnej grupy tanecz-
nej SPOKO, znany w Polsce i Europie 
choreograf, organizator wydarzeń 
i projektów artystycznych. Skuteczny 
menadżer. Autor projektu Tancbudy, 
stworzonej razem ze SPOKO rodziną 
i przyjaciółmi. Skoncentrowany na 
kreatywnej edukacji dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, z której korzysta 
tysiące zielonogórzan.
6. Ewa Izabela Jaszczyszyn (62)
Pani w średnim wieku, budowlaniec 
z wykształcenia, bezpartyjna, matka 
niepełnosprawnego Piotra z woli 
losu, sklepikarz od zwierząt z wyboru 
i miłości do nich. Startuję, by zająć się 
sprawami osób z niepełnosprawno-
ścią oraz szeroko rozumianą opieką 
nad zwierzętami. Liczę na Twój głos.
7. Zbigniew Bartosz Binek (45)
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt 
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Wieloletni kierownik studiów 
podyplomowych „Mechanizmy 
funkcjonowania strefy euro”. Obec-
nie jest członkiem senatu UZ oraz 
przewodniczącym komisji gospodarki 
w radzie miasta.

OKRĘG NR 4. Osiedla: Raculka, Śląskie, Pomorskie, Wazów, Dolina Zielona, Zdrojowe, Chynów, Zastalowskie.

KKW PLATFORMA. NOWOCZESNA 
KOALICJA OBYWATELSKA

1. Sławomir Rafał Kotylak (42 
lata)
Absolwent WSP i podyplomowych 
studiów na PZ. Pracę doktorską obro-
nił na Uniwersytecie Szczecińskim. 
Dyrektor Departamentu Infrastruk-
tury i Komunikacji w UMWL i adiunkt 
w Zakładzie Polityki Regionalnej 
UZ. Założyciel Centrum Przemysłów 
Kreatywnych „ArtCloud” i organizator 
I Forum Przemysłów Kreatywnych 
w Zielonej Górze.
2. Joanna Malon (40)
Samorządowiec, w urzędzie marszał-
kowskim nadzoruje i realizuje projek-
ty współfi nansowane z UE. Współpra-
cuje z przedsiębiorcami i jednostkami 
naukowo-badawczymi, współtworzy 
przedsięwzięcia wspierające rozwój 
kobiet. Organizuje prezentacje 
regionu podczas wydarzeń gospo-
darczych. Realizuje strategię marki 
„Lubuskie warte zachodu”.
3. Grzegorz Adam Gryncewicz 
(29)
Pracownik dużej zielonogórskiej 
fi rmy informatycznej, były przewod-
niczący Parlamentu Studenckiego 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
organizował między innymi studenc-
kie Bachanalia.
4. Aleksandra Agnieszka Fiałkow-
ska (43)
Zielonogórski przedsiębiorca, wła-
ściciel biura nieruchomości. Członek 
Wielkopolskiego Stowarzyszenia 
Pośredników Obrotu Nieruchomo-
ściami. Zaangażowana w działalność 
na rzecz rozwoju kobiet w biznesie.
5. Paweł Marian Jarosz (55)
Nauczyciel z 33–letnim stażem w Ze-
spole Edukacyjnym nr 1 na Chynowie, 
uczy muzyki i języka angielskiego. 
Przez wiele lat tworzył rodzinę za-
stępczą dla prawie czterdzieściorga 
dzieci. Uważam, że z ludźmi trzeba 
się liczyć, wierzę że mogę wnieść 
nowe spojrze nie na wiele spraw i nie 
mogę zgodzić się na psucie państwa 
i skłócanie ludzi.
6. Danuta Marianna Józefowska-
-Tomiak (61)
Kandydatka do rady miasta Zielona 
Góra, obecnie na emeryturze. Uzy-
skując poparcie w wyborach, chce 
wspierać przedsięwzięcia związane 
z aktywnością ludzi na emeryturze 
oraz podjąć działania na rzecz ochro-
ny zieleni w mieście.
7. Krystyna Stacino-Łuczyńska 
(65)
Z wykształcenia matematyk. Przez 
13 lat pracowała jako nauczyciel. Od 
27 lat prowadzi własną działalność 
gospodarczą. Obecnie zajmuje się 
doradztwem ubezpieczeniowo-inwe-
stycyjnym.



KANDYDACI DO RADY MIASTA ZIELONA GÓRA a KANDYDACI DO RADY MIASTA ZIELONA GÓRA KANDYDACI DO SEJMIKU WOJ. LUBUSKIEGO

OKRĘG WYBORCZY NR 5. Osiedla: Słowackiego, Morelowe, Braniborskie, Tysiąclecia, Winnica, Śród-
mieście oraz część Jędrzychowa.

OKRĘG NR 4. Miasto Zielona Góra, powiat zielo-
nogórski

KKW SLD LEWICA RAZEM

1. Radosław Robert Brodzik 
(41 lat)
Kandyduję na radnego z okręgu 
wyborczego nr 5, który jest mi szcze-
gólnie bliski! Dzięki mojej i Państwa 
pracy powstały place zabaw, po-
wstrzymano dewastację „Liliowego 
lasu”, doświetlono przejście na ul. 
Lwowskiej. Współorganizuję biegi 
charytatywne, Bieg Jeża, Bieg Gladia-
tora, Bieg Policz się z Cukrzycą.
2. Katarzyna Dorota Fijałkow ska 
(54)
Urodziłam się w Zielonej Górze. 
Pracuję w Szkole Podstawowej nr 
7. Ukończyłam na WSP pedagogikę 
o specjalności nauczanie początkowe 
z wychowaniem przedszkolnym oraz 
studia podyplomowe z zarządzania 
oświatą. Od momentu rozpoczęcia 
pracy zawsze była mi bliska proble-
matyka dziecka: w szkole, w domu 
rodzinnym i najbliższym otoczeniu.
3. Sebastian Łukasz Cielecki (31)
Jestem osobą z niepełnosprawnością 
od urodzenia. Pomimo tego spełniam 
się w swoich działaniach, pokazując, 
że niepełnosprawność nie musi być 
przeszkodą w codzienności. Jako 
radny chciałbym się zająć szeroko 
rozumianą problematyką osób z nie-
pełnosprawnością oraz wszystkich 
osób, które są w potrzebie.
4. Renata Ewa Ciesielska-Rau (47)
Jestem matką trójki dzieci i szczę-
śliwą babcią dwójki wnucząt. Jeśli 
wejdę do rady miasta, będę walczyła 
o darmowe autobusy dla wszystkich 
i budowę mieszkań komunalnych.
5. Przemysław Andrzej Bułło (40)
Jestem rodowitym zielonogórzani-
nem, od urodzenia mieszkam na Os. 
Morelowym. Tu mi dobrze i tu chcę 
żyć. Jestem prezesem Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Związkowiec”. 
Mój program: Ogrody działkowe – 
Zielone Płuca Miasta, NIE dla dzikich 
zwierząt na osiedlach – dziki do lasu, 
infrastruktura i komunikacja dla 
wszystkich, zdrowie i bezpieczeń-
stwo.
6. Ewelina Agnieszka Czarczyń-
ska (39)
Ratowniczka medyczna, copywriter-
ka, rowerzystka, zwierzolub, blogerka 
Cyber-Girl.NET. Dociekliwa, racjo-
nalna, uparta. Uważam, że za dużo 
inwestujemy w beton, za mało w lu-
dzi. Priorytety: profi laktyka zdrowot-
na od podstawówki, wsparcie fi rm 
zatrudniających naszych specjalistów 
i absolwentów, inwestycje szanujące 
przyrodę i historię miasta.
7. Sławomir Baranowski (60)
Wykształcenie: wyższe pedago-
giczne, emerytowany nauczyciel 
dyplomowany. Ukończone studia 
podyplomowe: Zarządzanie Oświatą 
i Kulturą. Ekspert oświaty, egzamina-
tor gimnazjalny. Od 2010 r. dyrektor 
Gimnazjum nr 6, od 2017 r. dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 13. Od 1 marca 
2018 r. – emeryt. Radny powiatu 
zielonogórskiego (trzy kadencje).

Lista nr 1 - KWW BEZPATRYJNI SAMORZĄDOWCY
1. Wioleta Elżbieta Haręźlak (55 lat)
2. Krzysztof Ryszard Sikora (39)
3. Lidia Gryko (64)
4. Sławomir Lewicki (52)
5. Edyta Kazimiera Małoszyc (49)
6. Dariusz Piotr Rączka (43)
7. Jan Janusz Rusak (65)
8. Robert Szczęsny Kubicki (51)

Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
1. Czesław Fiedorowicz (60 lat)
2. Stanisław Myśliwiec (57)
3. Bronisława Regina Grupa (71)
4. Stanisław Okopień (69)
5. Anna Maria Łagoda (50)
6. Brygida Wróblewska (78)
7. Tomasz Krzysztof Janik (54)
8. Jarosław Piotr Kubicki (32)

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI
1. Kajetan Żelech (29 lat)
2. Magdalena Urszula Makowska (38)
3. Paweł Adrian Czechowski (41)
4. Anna Izabela Aniśko (49)
5. Jarosław Szpak (53)
6. Ewa Drewniak (49)
7. Władysław Salik (73)

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1. Elżbieta Anna Polak (59 lat)
2. Aleksandra Mrozek (64)
3. Sebastian Sylwester Ciemnoczołowski (42)
4. Tadeusz Pająk (58)
5. Alicja Makarska (61)
6. Krzysztof Seweryn Szymański (68)
7. Mirosław Jan Walencik (57)
8. Mariusz Marchewka (33)

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM
1. Tomasz Paweł Wontor (48 lat)
2. Bogumiła Burda (60)
3. Jerzy Rzeźnik (57)
4. Aneta Nina Sybis-Jeż (46)
5. Zbigniew Władysław Cygański (68)
6. Agnieszka Anna Boharewicz (29)
7. Joanna Henryka Sobolewska (37)
8. Teresa Fedorowicz (65)

Lista nr 6 - KW PARTII RAZEM
1. Adrianna Ruszkowska (41 lat)
2. Krzysztof Kaczmar (48)
3. Emilia Agnieszka Piotrowicz (47)
4. Sławomir Pacholczyk (57)
5. Anna Maria Szmytkowska (23)
6. Miłosz Zbigniew Galantowicz (48)
7. Adam Nowakowski (58)

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP
1. Aldona Zaina Dajworska (48 lat)
2. Beata Zofi a Pachnik-Łodzińska (51)
3. Krzysztof Ostrowski (36)
4. Kamil Przemysław Klimczak (23)
5. Agnieszka Janina Masternak (43)
6. Artur Jerzy Kucharski (45)

Lista nr 8 - KWW KUKIZ’15
1. Sławomir Kowalski (45 lat)
2. Anna Teresa Kuna (57)
3. Grzegorz Jerzy Raźny (39)
4. Józef Stefan Piwecki (47)
5. Adrianna Beata Bock (27)

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Zbigniew Kościk (52 lata)
2. Kazimierz Łatwiński (60)
3. Barbara Violetta Toroń-Fórmanek (54)
4. Roman Wiesław Badach-Rogowski (52)
5. Władysław Drozd (78)
6. Bożena Kapusta (53)
7. Grażyna Teresa Czerwińska (50)
8. Ryszard Aleksander Kozakiewicz (64)

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. Eleonora Maria Szymkowiak 
(70 lat)
Prowadzi kwiaciarnię na zielonogór-
skim deptaku. Prezes stowarzyszenia 
„Ludzie Dla Ludzi – Mecenat Złotego 
Serca”. Samorządowiec - radna 4 
kadencji. Skutecznie pomaga lu-
dziom w potrzebie, wspiera miejskie 
domy pomocy społecznej, szkoły, 
parafi alne świetlice dla dzieci oraz 
prowiantem i odzieżą bezdomnych 
i ubogich zielonogórzan. Organizator-
ka Lubuskich Orszaków Trzech Króli.
2. Tomasz Jacek Naruszewicz (49)
Od 1995 r. jestem związany z miastem, 
prowadzę rodzinne przedsiębiorstwo 
na terenie dawnej Centrali Rybnej. An-
gażowałem się w inicjatywy społeczne, 
m.in. pomoc osobom uzależnionym. 
Realizuję się w edukacji patriotycznej 
i historycznej mieszkańców. Jestem 
przewodniczącym lubuskiego oddzia-
łu oraz członkiem zarządu stowarzy-
szenia Solidarni 2010.
3. Andrzej Terek (48)
Zamierzam skupiać się na wdrażaniu 
rozwiązań ułatwiających mieszkań-
com codzienność, np. stworzenie 
przystanków autobusowych na 
ulicach m.in. Osiedlowa/Chmielna, 
Piaskowa/Ceglana, wsparcie i pomoc 
dla osób starszych i samotnych 
poprzez opiekę geriatryczną i dom 
dziennego pobytu oraz profi laktykę 
w zakresie chorób nowotworowych 
i kardiologicznych.
4. Grzegorz Klimek-Żołnowski (53)
Jestem szczęśliwym mężem i ojcem 
czwórki dzieci. Urodziłem się w Zie-
lonej Górze, tu mieszkam i pracuję. 
Kocham Boga, Rodzinę, Ojczyznę 
i moje miasto.
5. Magdalena Franciszka Sta-
chowska (26)
Rzeczy wielkie zaczynają się od 
małych kroków stawianych z Miło-
ścią. Przedsiębiorca. Prezes Fundacji 
RONDO. Bezpartyjna. Założyciel 
Schroniska dla osób bezdomnych 
i potrzebujących. Działając społecz-
nie widzę potrzebę dobrej współpra-
cy pomiędzy miastem a lokalnymi 
inicjatywami, które powstając odpo-
wiadają na realne problemy miasta.
6. Zofi a Konopacka (64)
To niezwykle energiczna kobieta, 
która w niepowtarzalny sposób łączy 
wiedzę, doświadczenie, kobiecą intu-
icję i wyjątkowy styl. Przez 40 lat jako 
nauczycielka wychowania fi zycznego 
wykształciła tysiące zielonogórzan. 
Obecnie pracuje w Mundurowym 
LO w Czerwieńsku. Specjalistka od 
oświaty i sportu. Jest mężatką, ma 
dwójkę dzieci.
7. Mateusz Stobrawa (31)
Drodzy Wyborcy, chcę dla Was praco-
wać. Wiem, czym żyje miasto i miesz-
kańcy. Przez wiele lat słuchałem 
o Państwa sprawach i pomagałem 
rozwiązywać problemy jako prawnik 
w organizacji pozarządowej. Propo-
nuję rzetelną i profesjonalną pracę. 
Jestem radcą prawnym z pasją, a rada 
w tak dużym mieście potrzebuje 
profesjonalistów otwartych na ludzi.

KW RUCH MIEJSKI ZIELONA GÓRA

1. Anita Agnieszka Kucharska-
Dziedzic (46 lat)
Doktor nauk humanistycznych (UJ), 
literaturoznawczyni, nauczycielka 
akademicka. Ekspertka z zakresu 
przeciwdziałania przemocy wobec 
dzieci i dorosłych oraz udzielania 
pomocy pokrzywdzonym. Autorka 
publikacji popularnonaukowych oraz 
poradników dla dzieci i dorosłych, 
pracowników pomocy społecznej 
i nauczycieli. Szefowa stowarzyszenia 
BABA.
2. Paweł Zalewski (41)
Absolwent ochrony środowiska i bio-
technologii na UZ. Działacz Zielono-
górskiego Towarzystwa Upiększania 
Miasta, aktywista Zielonogórskiego 
Alarmu Smogowego zwracającego 
uwagę na potrzebę zadbania o czyste 
powietrze, ochronę zasobów wody 
i zdrowe środowisko w Zielonej 
Górze. Przedstawiciel mieszkańców 
w Społecznym Komitecie Rewitali-
zacji.
3. Wiesława Marianna Tokarska 
(53)
Absolwentka ergonomii i ochrony 
pracy na Uniwersytecie Zielonogór-
skim, studia podyplomowe - wiert-
nictwo. Zaczynała pracę jako geolog 
dozoru. Pomaga fundacjom prozwie-
rzęcym (BOZ Zielona Góra, Przystań 
na 4 łapy). Tworzy dom tymczasowy 
dla bezdomnych kotów, dokarmia 
wolnobytujące.
4. Adam Zbigniew Maziarz (19)
Student psychologii na Uniwersytecie 
Zielonogórskim. Kierunek studiów 
który wybrał, oddaje jego pasję: nie 
jest obojętny na problemy ludzi, 
a jego celem jest nauka aktywnego 
pomagania innym. Chciałby, aby 
Zielona Góra była miejscem rozwija-
jącym się i przyciągającym młodych 
ludzi.
5. Maria Jolanta Fraszewska (60)
Mgr socjologii i edukator psycho-
logiczny. Prowadziła poradnictwo 
zawodowe wśród osób bezrobotnych 
w urzędzie pracy. Realizowała się jako 
dziennikarka. Jedną z jej pasji jest 
twórczość poetycka. Nominowana do 
Lubuskiego Wawrzynu Literackiego.
6. Roman Płuciński (71)
Aktywny żeglarz, morski sternik 
jachtowy i motorowodny, instruktor 
żeglarstwa, związany z Wzgórzem 
Braniborskim. Wraz z grupą miesz-
kańców doprowadził do powstania 
uchwały rady miasta o powołaniu 
Parku Braniborskiego. Organizator 
i uczestnik szkoleniowych rejsów 
morskich na Morzu Bałtyckim, Morzu 
Śródziemnomorskim, Atlantyku 
i jeziorach mazurskich.

KWW 
JANUSZ KUBICKI-BEZPARTYJNI

1. Andrzej Marian Brachmański 
(60 lat)
Dziennikarz i pracownik administracji 
publicznej. Znany społecznik. Radny 
„ze Śródmieścia”, działacz Ochotni-
czych Straży Pożarnych i PZŁ. Specja-
lizuje się w fi nansach samorządu.
2. Emilia Kondrad (34)
Pracowniczka administracji. Od 2015r. 
wraz z Grupą Inicjatywną z ul. Chmiel-
nej zmienia przestrzeń osiedla i oko-
licy. Chce zdobytą wiedzę i doświad-
czenie wykorzystać w działalności 
w radzie miasta. Lokalne działania, 
wspólne inicjatywy, pobudzanie do 
ruchu na świeżym powietrzu, integra-
cja mieszkańców- to jej idee.
3. Paweł Andrzej Mocny (62)
Lekarz rodzinny, radny RM. Stworzył 
„drużynę” do wspólnego działania. 
Jego współpraca z mieszkańcami- 
m.in. ul. Chmielnej i Partyzantów oraz 
działkowcami – zaowocowała nowym 
wyglądem tych okolic, modernizacją 
parku przy ul. Partyzantów i skwerów, 
nowym ogrodzeniem POD. Konse-
kwentny, dotrzymuje słowa danego 
wyborcom.
4. Łukasz Porycki (36)
Pracownik samorządu województwa, 
pełnił funkcje kierownicze w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Socjalnej, 
kierownik Departamentu Kultury, 
Sportu i Edukacji Urzędu Marszał-
kowskiego. Mimo młodego wieku 
bardzo doświadczony samorządo-
wiec. Pragnie reaktywować Liceum 
Medyczne i rozwijać programy wspie-
rania sportu.
5. Dorota Biel-Haładyn (59)
Kobieta przedsiębiorcza, od lat 
prowadzi własne fi rmy. Społecznicz-
ka, prezes Stowarzyszenia Kobiecego 
„Babska Agencja Rozwoju”, organizu-
je imprezy kulturalne i charytatywne. 
Ezoterystka. Prowadzi własne pro-
gramy telewizyjne. Uważa, że rozwój 
cywilizacyjny mierzymy też stosun-
kiem do zwierząt. W programie ma 
m.in. budowę nowego schroniska.
6. Jadwiga Korcz-Dziadosz (75)
Zielonogórzanka od 1945 roku. Eme-
rytowana nauczycielka i urbanistka. 
Jeden z fi larów Zielonogórskiego 
Uniwersytetu III Wieku, gdzie znajdu-
je ujście dla swej niespożytej energii, 
wiedzy. Autorka książek i opowiadań. 
Jej praca w radzie miasta stworzy 
nowe możliwości i jest szansą dla 
wielu obywateli naszego miasta.
7. Rafał Mariusz Kasza (34)
Zielonogórski przedsiębiorca i za-
palony sportowiec. Reprezentant 
Polski w biegach z przeszkodami. 
Pasjonat starych aut i zdrowej kuchni. 
Właściciel Klubokawiarni Czar PRL-u 
w samym sercu Zielonej Góry.



www.Lzg24.pl 15
FUTBOL AMERYKAŃSKI

Wataha Zielona Góra wśród najlepszych organizacyjnie jest już od dawna, teraz czas, by sportowo zaistnieć w elitar-
nym gronie. Klub otrzymał zaproszenie do gry w LFA 1, czyli w najwyższej klasie rozgrywkowej!

Z zaproszenia zielono-
górzanie skorzystali, co 
oznacza, że w  przyszłym 
roku w  mieście będziemy 
mieli kolejny zespół, który 
występuje w  ekstraklasie. 
Liga Futbolu Amerykań-
skiego 1 zrzesza najlepsze 
drużyny futbolu amerykań-
skiego w  Polsce. – Organi-
zacyjnie jesteśmy wymie-
niani w  pierwszej czwórce 
w  kraju, często jesteśmy 
stawiani za wzór – mówi 
z  dumą Tomasz Pasiuk, 
prezes Watahy.

– Nie powiem, żebym był 
specjalnie zaskoczony tym 
zaproszeniem – przyznaje 
Marek Ziółkowski, właści-
ciel klubu. Wataha długo 
się wzbraniała przed dzi-
ką kartą, mówiąc że awans 
chce wywalczyć na boisku. 
– To decyzja trudna, ale wy-
ważona. Przeważył skład, 
układ ligi i  system rozgry-
wek oraz to, z kim mieliby-
śmy się spotykać w  LFA 2. 
Uznaliśmy, że nie byłoby to 
zbyt atrakcyjne – zdradził 
powody Ziółkowski.

W ubiegłym sezonie zielo-
nogórzanie śrubowali rekor-

dy na zapleczu ekstraklasy, 
raz po raz gromiąc kolej-
nych rywali. Ku zdumieniu 
wszystkich, wyhamowanie 
nastąpiło w  fi nale i  to na 
własnym stadionie, w  do-
datku z  zespołem, który 
wcześniej został pokonany 
dwukrotnie. Gdy Towers 
Opole świętowało mistrzo-
stwo i awans, zielonogórza-

nie zapowiadali, że wycią-
gną naukę z bolesnej lekcji. 
– Więcej dała nam ta ostatnia 
porażka w fi nale niż siedem 
zwycięstw w  sezonie regu-
larnym. To wymusiło kon-
kretne decyzje i  pozwoliło 
spojrzeć inaczej na pewne 
kwestie – dodaje właściciel.

I tak wiadomo już, że sta-
nowisko trenera Krystian 

Wójcik przekaże w  inne 
ręce. – Krystian jest nam 
bardziej potrzebny jako 
zawodnik, jako człowiek, 
który potrafi  „niszczyć” na 
boisku i  zdobywać yardy – 
uważa Pasiuk, który zazna-
cza jednocześnie, że klub 
planuje kadrowymi nowo-
ściami pochwalić się na spe-
cjalnym, otwartym trenin-

gu. Być może wtedy uchyli 
też rąbka tajemnicy, jeśli 
chodzi o  pozyskanie gra-
czy zagranicznych. W ubie-
głym roku w  zespole zie-
lonogórzan występował 
Matt Pineda. – Regulamin 
ogranicza liczbę zawod-
ników importowanych do 
dwóch, z czego jeden może 
przebywać na boisku – za-
znacza prezes. Dlatego naj-
istotniejsi będą rutynowani 
Polacy z  innych ośrodków 
w kraju. Prace nad składem 
trwają, podobnie jak nad 
spinaniem budżetu, który 
musi być większy. Zespół 
czeka więcej spotkań i dal-
sze wyjazdy. Wataha jako 
beniaminek mierzy jednak 
siły na zamiary. Nie zapo-
wiada od razu walki o  me-
dale, ale nie zamierza być 
również dostarczycielem 
punktów. – Trzeba się liczyć 
z  porażkami i  my mamy 
tego świadomość. Ten se-
zon będzie przetarciem 
i  otwarciem oczu – dodaje 
Ziółkowski. Rozgrywki wy-
startują na przełomie mar-
ca i  kwietnia. Potrwają do 
końca czerwca. (mk)

Wataha wkracza do elity! Fot. Marcin Krzywicki

 WEEKEND KIBICA
KOSZYKÓWKA
a sobota, 20 października: 
2. kolejka Ligi VTB, Unics Ka-
zań – Stelmet Enea BC Zielona 
Góra, 19.00
a sobota, 20 października: 
4. kolejka II ligi, Intermarche 
II Zielona Góra - Weegree AZS 
Politechnika Opolska, 16.00

PIŁKA NOŻNA
a sobota, 20 październi-
ka: 12. kolejka IV ligi, Ilanka 
Rzepin – Falubaz Gran-Bud 
Zielona Góra, 14.00; TS Ma-
sterchem Przylep – Korona 
Kożuchów, 15.00; 10. kolejka 
A-klasy, Zorza Ochla – Czarni 
Drągowina, 14.00; Sparta 
Łężyca – Dąb II Przybyszów, 
14.00; Odra Klenica – Ikar 
Zawada, 14.00; Victoria Szcza-
niec – TKKF Chynowianka 
Zielona Góra, 15.00
a niedziela, 21 październi-
ka: 10. kolejka A-klasy, Zenit 
Ługów – Drzonkowianka 
Gajaelektro.pl Racula, 15.00

PIŁKA RĘCZNA
a sobota, 20 października: 
5. kolejka I ligi, AZS Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego – UKS 
Olimp Grodków, 19.00

TENIS STOŁOWY
a piątek, 19 października: 
Grand Prix Polski Żaczek 
i Żaków, 12.00-20.00
a sobota, 20 października: 
Grand Prix Polski Żaczek 
i Żaków, 9.00-19.00
a niedziela, 21 październi-
ka: Grand Prix Polski Żaczek 
i Żaków, 9.00-13.00
a niedziela, 21 paździer-
nika: Lotto Superliga Tenisa 
Stołowego Mężczyzn, ZKS 
Palmiarnia Zielona Góra – 
Fibrain AZS Politechnika 
Rzeszów, 15.00

(mk)

LEKKOATLETYKA

W soboty się ruszamy
Rusza cykl zawodów pod nazwą 

„Soboty lekkoatletyczne 
z MOSiR-em”. To zmagania, które 
będą się odbywać w hali lekkoatle-
tycznej i organizowane są z myślą 
o dzieciach z roczników 2006-2010 
oraz młodszych. Zaplanowano 
w sumie pięć spotkań, po jednym 
w każdym miesiącu, bez grudnia, 
w godzinach 10.00-12.00. Rywalizacja 
będzie odbywać się w konkuren-
cjach: bieg na 40 m i 60m, skok w dal 
i wzwyż. Dzieci za każdy start dostaną 
pieczątki, a ci, którzy zanotują najlep-
szą frekwencję, otrzymają również 
symboliczne nagrody. Pierwsza 
impreza odbędzie się w tę sobotę, 
20 października o 10.00 w hali przy 
ul. Sulechowskiej, przy hotelu Le-
śnym. (mk)

KOLARSTWO

Filip na podium
W Pruszkowie rozegrano Mi-

strzostwa Polski Elity w kolarstwie 
torowym. Filip Prokopyszyn wystar-
tował w czterech konkurencjach: 4 
km, scratchu, wyścigu punktowym 
i omnium. Najlepiej reprezentanto-
wi Trasy Zielona Góra poszło w tej 
ostatniej konkurencji, w której 
wywalczył brązowy medal. Dodaj-
my, że to konkurencja olimpijska. 
Dla Prokopyszyna był to jednocze-
śnie pierwszy medal mistrzostw 
kraju w tym sezonie, pierwszy medal 
w omnium w karierze, a także pierw-
szy medal w wyścigu elity. Ponadto 
17-latek zajął 6. miejsce w scratchu 
oraz był 8. w wyścigu punktowym. 
W najbliższy weekend zielonogórza-
nin powalczy w mistrzostwach kraju 
juniorów. (mk)

KOSZYKÓWKA

Teraz czas na VTB
Stelmet Enea BC Zielona Góra 

uczcił urodziny trenera Igora Jovo-
vicia i odniósł trzecie zwycięstwo 
w Energa Basket Lidze, tym razem 
nad GTK Gliwice 104:76. Zielonogó-
rzanie w sobotę, 20 października 
rozegrają swój drugi mecz w Lidze 
VTB. Stelmet wybiera się do Kaza-
nia, na pojedynek z tamtejszym 
Unicsem, starym znajomym jeszcze 
z czasów gry w Eurocupie. Zielono-
górzanie znają smak zwycięstwa 
w stolicy Tatarstanu, gdzie w prze-
szłości wygrywali dwukrotnie. 
W pierwszym, debiutanckim meczu 
w Lidze VTB Stelmet pokonał Tsmoki 
Mińsk 88:71. Trzy dni po meczu 
w Kazaniu Stelmet zmierzy się na 
wyjeździe z Polpharmą Starogard 
Gdański. (mk)

ŻUŻEL

Zamilkły motory...
... nie milkną spekulacje. Nimi żyją 

teraz kibice żużla w całej Polsce. Od 
listopada będzie można ofi cjalnie 
pozyskiwać nowych zawodników. 
Pisaliśmy już o tym, że z Zieloną Górą 
łączeni są Nicki Pedersen i Martin 
Vaculik. Z Falubazem ofi cjalnie po-
żegnał się Grzegorz Zengota. W Zie-
lonej Górze pozostaje natomiast 
Duńczyk Michael Jepsen Jensen. 
Ważne umowy mają także Patryk 
Dudek i Piotr Protasiewicz. Nato-
miast w minioną niedzielę, przy W69 
rozegrano ostatnią imprezę w se-
zonie – Młodzieżowe Indywidualne 
Mistrzostwa Okręgu. Z kompletem 
punktów wygrał zielonogórzanin 
Mateusz Tonder (na zdjęciu) przed 
klubowym kolegą Damianem Pawli-
czakiem. (mk) Fot. Marcin Krzywicki

RUGBY

Ostatki z rugby w Zielonej Górze. 
W ostatnim meczu przed własną 
publicznością Wataha RC poko-
nała Spartę Jarocin 24:22. W ten 
weekend zielonogórzanie kończą 
sezon wyjazdowym meczem 
z Arką Rumia.

Podopieczni Pawła Proko-
powicza gonili zespół z  Ja-
rocina niemal przez całe spo-
tkanie. Do przerwy goście 
prowadzili 17:13. W  drugiej 
połowie nieustanna pogoń 
została zwieńczona suk-
cesem, dwie minuty przed 
końcem. Decydujące punk-

ty zdobył Filip Fleury. – Ten 
mecz mógł się podobać ki-
bicom, bo był na noże do sa-
mego końca. Większość cza-
su goniliśmy, pokazaliśmy 
ambicję i  chęć wygranej, 
może mieliśmy jej nawet tro-
chę więcej niż rywale – przy-
znał Filip Wielgosz, jeden 
z liderów zielonogórzan.

– Sparta to groźny, dyna-
miczny, młody przeciwnik. 
My jednak też mieliśmy 
swoje atuty, które wyko-
rzystaliśmy. Nakładaliśmy 
sporą presję w  obronie, 
wykorzystując atut swojego 
boiska – cieszył się P. Pro-
kopowicz, grający trener 
Watahy. Spotkanie stało na 
wysokim poziomie i  było 
idealnym zwieńczeniem se-
zonu w Zielonej Górze. Wa-

tahę czeka jeszcze wpraw-
dzie mecz w Rumii z Arką, 
ale już wiadomo, że zielono-
górzanie zakończą I-ligowy 
sezon na 3. miejscu. – Przed 
sezonem byłby to szczyt 
naszych marzeń, a  bardzo 
szybko okazało się, że przez 
długi czas byliśmy liderem – 
dodał trener. Apetyty urosły, 
ale końcówka rundy zasad-
niczej i  play-off y były już 
słabsze. – Weszliśmy z  hu-
kiem i to nas troszkę chyba 
zgubiło i  rozleniwiło – wy-
znał Wielgosz. Założenia zo-
stały jednak spełnione i zie-
lonogórzanie uplasowali się 
na podium. – Dużo pracy 
jeszcze przed nami, trzeba 
podchodzić z  szacunkiem 
do każdego przeciwnika – 
zakończył Wielgosz. (mk)

Wataha dosłownie wyszarpała zwycięstwo!
Fot. Marcin Krzywicki
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Odkryłem nieznaną mi pocztówkę przedstawiającą fragment Starego Rynku. Miejsce znajome, ale ujęcie nietypowe. Mam wrażenie, że nie-
mieccy fotografowie czasem specjalnie tak dobierali kadry, by zaskoczyć odmiennym spojrzeniem na coś znanego.

- Czyżniewski! Wyjecha-
łam na dwa dni w góry, a tu 
w  domu nie ma Sodomy 
i  Gomory?! W  dodatku na 
patelni jest obiad?! – moja 
żona właśnie wróciła z Dnia 
Nauczyciela w  Szklarskiej 
Porębie. I... chyba była za-
wiedziona, że w  domu 
wszystko jest na swoim miej-
scu. Natychmiast też zabrała 
się do oglądania zdjęć, które 
szykowałem do publikacji.

- Przecież nikt nie będzie 
wiedział, co pokazujesz – 
stwierdziła. – Ta część Sta-
rego Rynku wygląda teraz 
zupełnie inaczej.

Jak zwykle ma stupro-
centową rację. Wystarczyło 
przebudować kilka domów 
i  Grünberg wyglądał ina-
czej... Dobrze, nie będę już 
trzymał Was dłużej w  nie-
pewności – patrzycie na na-
rożnik dzisiejszej ul. Pod Fila-
rami i Starego Rynku. Dlacze-
go nie ma charakterystyczne-
go budynku z  filarami? Bo 
oglądacie Zieloną Górę, ok. 
1900 r., a budynek z filarami 
wybudowano w 1925 r.

To jeden z  najciekaw-
szych rejonów w  śród-
mieściu. Większość ulic na 
starówce przebiega w  tym 
samym miejscu jak 500 czy 
600 lat temu. Wytyczono je 
jeszcze w średniowieczu.

Nie dotyczy to ul. Pod Fi-
larami. Jeszcze 150 lat temu 
nie istniała. Nie było proste-
go połączenia pl. Pocztowe-
go z ratuszem. Trzeba było 
z  rynku skręcić w  Sobie-
skiego i później w Jedności, 
by dotrzeć na pocztę. Czy-
li jeździło się naokoło. To 
uciążliwe rozwiązanie. Dla-
tego w 1869 r. zaczęto prze-
bijać ulicę Poststrasse, czyli 
dzisiejszą Pod Filarami.

Inwestycja rozpoczęła się 
na parceli bogatego kupca 
pochodzenia żydowskiego, 
Gersona Selowsky’ego - dziś 
w  tym miejscu stoi dom 

przy ul. Jedności 1, w  któ-
rym przez wiele lat działał 
sklep firmowy Wedla.

Selowsky podjął decy-
zję o  przebudowie domu. 
Trudno ocenić, czy był wi-
zjonerem, czy też otrzymał 
od władz miejskich propo-
zycję nie do odrzucenia, 
jednak zdecydował się na 
likwidację bramy wjazdo-
wej i częściowe wyburzenie 
domu. Dzięki temu powsta-
ło miejsce na wytyczenie 
ulicy. Projekt przygotowany 
przez mistrza murarskiego 
Mühle otrzymał akceptację 
policji budowlanej 15 sierp-
nia 1869 r. W ten sposób ul. 
Pod Filarami została przebi-
ta od strony pl. Pocztowego.

Od strony Starego Rynku 
zburzono kamieniczkę nr 
12. W  1870 r. wykreślono 
ją z  ksiąg katastralnych. 
Jeszcze dwa lata później, 
miejscy urzędnicy w  do-
kumentach budowlanych 
pisali o  „nowej ulicy”. Nie 
wymieniali jej nazwy. Kiedy 
jednak w 1878 r. właściciele 
jednej z  kamienic przebu-
dowali dach, ich dom umiej-
scowiono przy Poststrasse, 
czyli ul. Pocztowej.

Jednak największy wpływ 
na wygląd nowej ulicy mia-
ły dwie wdowy: Herrmann 
i  Burucker. To one były 
właścicielkami działek po-
łożonych wzdłuż ulicy i  to 
one postawiły tu eleganc-
kie kamienice. Patrząc od 
strony ratusza, wdowa Her-
rmann budowała domy po 
prawej stronie ulicy, a wdo-
wa Burucker po lewej.

Zatrzymajmy się przy 
drugiej z pań.

W 1869 r. wdowa Buruc-
ker przerobiła dawny 
warsztat ślusarski męża, 
który wchodził na powsta-
jącą ulicę. Był to początek 
wielu zmian - wyburzania, 
zmiany dachów, dodawania 
pięter i upiększania budyn-

ku. W efekcie powstał kom-
pleks domów widoczny na 
prezentowanych pocztów-
kach, przetrwał do 1925 r.

W 1881 r. wdowa Burucker 
przebudowała dom od stro-
ny ratusza, na parterze wy-
biła w  ścianach duże okna 
i urządziła sklep. Jakiej spe-
cjalności? Na widokówkach 
z początku XX wieku widać 
wyraźnie reklamy księgarni 
Weiss’sche, której właści-
cielem był w  tym czasie 
Georg Schiermack. W  1925 
r. przeniósł ją na drugą stro-
nę budynku. Jej pierwszym 
powojennym właścicielem 
był Kazimierz Malicki.

Uważny Czytelnik pewnie 
już zauważył, że w  domu 
obok księgarni mieściła się 
apteka Pod Lwem, która 
funkcjonowała w  mieście 
już w  1631 r. (początkowo 
w innym miejscu).

Nad wejściem widać nie-
wyraźną sylwetkę lwa. To 
prawdopodobnie ten sam 
lew, który dziś spogląda na 
nas z narożnej kamienicy.

Aptekarzom wiodło się 
dobrze. Tylko obiekt był za 
mały. – W  1924 r. aptekarz 
Alfred Hampel kupił są-
siedni dom przy Poststrasse 
i  zburzył go. Rok później 
powstała charakterystycz-
na, wielka kamienica z  fi-
larami, której narożnik na 
parterze przeznaczono na 
aptekę z produkcyjnym za-
pleczem – mówi Zbigniew 
Bujkiewicz z  Archiwum 
Państwowego w  Zielonej 
Górze. To była wtedy trzecia 
apteka w mieście. Funkcjo-
nowały jeszcze: Pod Koroną 
(róg dzisiejszej ul. Kupiec-
kiej i  al. Wojska Polskiego) 
oraz Pod Orłem (na wprost 
ratusza). Dziś działa już tyl-
ko apteka Pod Orłem.

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 
i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.tomaszUl. Pod Filarami ok. 1905 r. – z tyłu widać budynek poczty Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Narożnik Starego Rynku i ul. Krawieckiej – w tle widać rozbudowę powojennego hotelu Polonia
Ze zbiorów Dolnyśląsk.pl

To samo miejsce z widoczną ul. Pod Filarami (wówczas Poststrasse)
Ze zbiorów Tomasza Kowalskiego


