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Chromo, Czarson, Fliza... Poznaj fantastyczne psiaki, które czekają na nowy dom. 
Może właśnie Twój?

S3 NA WYSOKOŚCI MIASTA
PRAKTYCZNIE GOTOWA!

To już niemal pewnik. I radość dla kierowców. We wtorek, 20 listopada, zgodnie z kontraktem, ma się zakończyć budowa drugiej nitki trasy ekspresowej S3 na wysokości Zielonej Góry. Na 
zdjęciu węzeł od strony Raculi i dwa nowe, nieduże ronda, które ułatwią poruszanie się na drogach dojazdowych do miasta. Fot. Piotr Jędzura
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Wieczór muzyki i cudów
W grudniu, w hali CRS, szykuje się magiczny, przedświąteczny wieczór z Galą Charytatywną 
„Warto jest pomagać”. Jak co roku, wystąpią gwiazdy – na scenie m.in. Justyna Steczkowska, 
Michał Szpak, Katarzyna Groniec. I jak co roku, dochód z koncertu trafi  do potrzebujących.

- Za miesiąc 14. galowy 
koncert „Warto jest po-
magać”. Pamięta pan ten 
pierwszy, gdzie się odbył i 
z jakim spotkał się odbio-
rem?

Grzegorz Hryniewicz, 
zielonogórski radny, inicja-
tor i organizator koncertów 
charytatywnych „Warto 
jest pomagać”: - Pamiętam, 
bo to były aż trzy koncerty, 
zorganizowałem je dosłow-
nie dzień po dniu. U źródeł 
tych koncertów było moje 
zdziwienie, dlaczego kolędy 
śpiewamy tylko w domach i 
kościołach, przecież równie 
dobrze moglibyśmy je wy-
słuchać lub razem zaśpie-
wać w zupełnie innych sy-
tuacjach, np. w kawiarni. Co 
ważne, od razu założyłem, 
że to będą koncerty chary-
tatywne. Kolega zaprojek-
tował mi cegiełki o wartości 
5 i 10 zł. Były to widokówki 
z motywami świątecznymi. 
Zebraliśmy wtedy ok. 4 tys. 
zł. Kupiliśmy za nie pielu-
chy, grzejniki elektryczne i 
różne rzeczy niezbędne do 
pielęgnacji małych dzieci. 
Sukces tej bardzo sponta-
nicznej akcji zmobilizował 
mnie do regularnej organi-
zacji koncertów świątecz-
nych, które z roku na rok 
gromadzą coraz większą 
grupę wykonawców.

- Zatrzymajmy się jeszcze 
przy tych pierwszych kon-
certach. Występował pan 
sam, bez akompaniamen-
tu?

- Wystąpiłem w towarzy-
stwie trzech uroczych pań, 
każda z nich była w oko-
licznościowej, świątecznej 
czapce. To był mój chórek. 
Za nagłośnienie odpowiadał 
Wojciech Zandecki, który 
dziś jest dyrygentem, aran-
żerem i kierownikiem mu-
zycznym Gali Charytatyw-
nej „Warto jest pomagać”. 
Zaśpiewałem do gotowych 
podkładów muzycznych 

nagranych w formie pły-
ty. To było w 2006 r. Teraz 
wspomaga nas prawdziwa 
orkiestra.

- Sprecyzujemy: kiedy 
dokładnie odbędzie się te-
goroczny koncert?

- Już za miesiąc, 15 grud-
nia, początek o godz. 19.00, 
sala zielonogórskiego CRS.

- Na zeszłoroczną galę za-
brakło biletów. Czy tym ra-
zem każdy chętny wejdzie 
na salę koncertową?

- Przygotujemy dokład-
nie tyle samo miejsc sie-
dzących, czyli jeden tysiąc. 
Nie możemy zwiększyć 
puli miejsc, bo jesteśmy 
ograniczeni możliwościa-
mi technicznymi. I tak 
pod CRS podjadą aż dwie 
ciężarówki koncertowe-

go sprzętu. Naszym celem 
jest, aby salę CRS zamienić 
w magiczne miejsce. Wy-
korzystamy do tego tysiące 
metrów tkaniny, głównie 
białej i czarnej. Posłużą za 
ekrany, na których przy 
pomocy specjalistycznego 
oświetlenia wyczarujemy 
niesamowite, wręcz ma-
giczne efekty.

- Gdzie można kupić bile-
ty-cegiełki uprawniające do 
wejścia na galę?

- Cegiełki o wartości 60, 
80 i 100 zł już są dostępne 
w internetowej sieci abilet.
pl. Można je kupić także w 
zielonogórskich sklepach 
muzycznych. Jeśli sprze-
damy wszystkie cegiełki, 
osiągniemy dochód w wy-
sokości ok. 60 tys. zł. Co 
warto podkreślić, całość 

przekażemy podopiecznym 
Stowarzyszenia „Warto jest 
pomagać”. Koszty własne 
koncertu, w wysokości ok. 
50 tys. zł, pokryjemy z do-
datkowych wpłat darczyń-
ców i sponsorów.

- Kto wystąpi podczas te-
gorocznej gali?

- Trudno wymienić 
wszystkich, ale na pewno 
usłyszymy Justynę Stecz-
kowską, Katarzynę Groniec, 
Michała Szpaka, Halinę Be-
nedyk, Rafała Brzozowskie-
go, Patrycję Kosiarkiewicz, 
Natalię Szroeder oraz jedną 
z pierwszych naszych pod-
opiecznych – Julię Zawrzy-
kraj. Zaśpiewam również ja i 
moja siostra, Małgosia. Cały 
koncert potrwa ok. 2,5 go-
dziny. Oprócz artystycznych 
prezentacji zobaczymy tak-
że uroczystość wręczenia 
statuetek „Anioł Roku”, 
które przyznamy w trzech 
kategoriach: „Firma”, 
„Osoba” oraz „Instytucja-
-Organizacja”. Tegoroczne 
anioły wyłonimy poprzez 
plebiscyt, który potrwa do 7 
grudnia. Każdy może zgło-
sić swoją kandydaturę. Wy-
starczy skorzystać z arkusza 
wniosku na stronie www.
wartojestpomagac.pl

- Często podkreśla pan 
charytatywny charakter 
gali „Warto jest pomagać”. 
A ile wynosi pańskie wy-
nagrodzenie za organizację 
takiego koncertu?

- Pracuję społecznie i przy 
organizacji grudniowego 
koncertu, i jako prezes Sto-
warzyszenia „Warto jest po-
magać”. Tak było, jest i bę-
dzie. Przynajmniej tak dłu-
go, jak długo będę fi rmował 
własnym nazwiskiem obie 
te inicjatywy.

- Dziękuję.

Piotr Maksymczak

- Przygotowaliśmy tysiąc wejściówek-cegiełek na tegorocz-
ną, grudniową Galę Charytatywną „Warto jest pomagać”. 
Można je kupić w zielonogórskich sklepach muzycznych i w 
sieci abilet.pl – mówi Grzegorz Hryniewicz

Fot. Krzysztof Grabowski

NARODOWE �WIĘTO NIEP ODLEG ŁO�CI – UROCZYSTO�CI NA PL . MATEJKI
Kilkuset zielonogórzan 
przyszło w niedzielę, 11 
listopada, na pl. Matejki. 
Mieszkańcy wzięli udział 
w rocznicowych uroczy-
stościach i odsłonięciu po-
mnika. To dzieło Roberta 
Tomaka upamiętniające 
100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Au-
tor rze�by, wraz z wicepre-
zydent Wioletą Harę�lak 
i przewodniczącym rady 
miejskiej Adamem Urba-
niakiem odsłonili pomnik. 
Uroczystości odbywały się 
w asyście kompanii hono-
rowej wojska.

(tc)
Zdjęcia Piotr Jędzura

W OCHLI

Ginące zawody na fotografi ach
W tę niedzielę, 18 listopada, 

o 14.00, Muzeum Etnograficzne 
zaprasza na otwarcie wystawy 
fotograficznej pt. „Mistrzowie giną-
cych zawod�w przed obiektywem”. 
Zobaczymy prace Artura Januarego 
Gintowta, a na nich tw�rc�w i 
rzemie�lnik�w z Zielonej G�ry i 
okolic oraz fotografie Tomasza 
Dominiaka wykonywane podczas 
organizowanych w skansenie „Gi-
nących zawod�w i umiejętno�ci”. 
Na wystawie znajdą się też sprzęty 
z lat 70., z ciemni T. Dominiaka oraz 
skrzynkowy aparat minutowy skon-
struowany przez A. J. Gintowta. 
W programie także prezentacja 
Marzeny G�rskiej, antropologa 
kultury, pt. „Ile tradycji przekazu-
jemy w tradycji?”. Wystawa czynna 
do 31 stycznia.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

„Witki 2018” na scenie teatru
„Nikt nie jest za stary ani zbyt 

niepełnosprawny na marzenia. Tak 
jak marzenia nigdy się nie starzeją 
i nie są niepełnosprawne” – tymi 
słowami, Stowarzyszenie „Petra” 
zaprasza w czwartek, 22 listopada, 
do Lubuskiego Teatru na II Zielono-
g�rski Przegląd Tw�rczo�ci Os�b 
Starszych i Niepełnosprawnych „Witki 
2018”. Na scenie wystąpią soli�ci 
i grupy, podopieczni Warsztat�w 
Terapii Zajęciowej, O�rodk�w Terapii 
Zajęciowej, O�rodka Wsparcia, �ro-
dowiskowych Dom�w Samopomocy, 
Dom�w Pomocy Społecznej, Dom�w 
Dziennego Pobytu, w sumie ok. 250 
os�b. Impreza potrwa od 9.00 do 
15.30, zako�czy się ogłoszeniem 
wynik�w i rozdaniem nagr�d. Wsp�ł-
fi nansowanie: urząd miasta i urząd 
marszałkowski.

(dsp)



www.Lzg24.pl 16 listopada 2018    łącznik zielonogórski 3

Obwodnica już prawie gotowa
Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu zakończy się budowa drugiej nitki trasy S3 na wysokości Zielonej Góry. Kierowcy się ucie-
szą. Martwią się mieszkańcy os. Pomorskiego, bo ich zdaniem ekrany ochronne są za niskie.

20 listopada – tego dnia, 
zgodnie z kontraktem, fi rma 
Budimex powinna skończyć 
budowę drugiej nitki dro-
gi ekspresowej S3 od węzła 
północnego w Zielonej Gó-
rze do Niedoradza.

- W tej chwili nie jestem 
w stanie powiedzieć, czy 
samochody ruszą nową dro-
gą akurat tego dnia. Trwają 
czynności odbiorowe. Za-
kładamy, że prawdopodob-
nie w przyszłym tygodniu 
droga będzie przejezdna 
– Anna Jakubowska, rzecz-
niczka prasowa zielonogór-
skiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad jest ostrożna w 
określaniu dokładnych dat. 
Na pewno prace dobiegają 
końca.

Przypomnijmy. Za ok. 200 
mln zł fi rma Budimex nie 
tylko buduje drugą nitkę 
S3 do Niedoradza, ale rów-
nież przebudowała obydwa 
węzły prowadzące do mia-
sta. Od strony Raculi, przy 
wjazdach na ekspresówkę 
gotowe będą dwa niewiel-
kie ronda, które ułatwią 

poruszanie się na drogach 
dojazdowych. Na razie dzia-
łają jeszcze połówkowo i są 
olbrzymim wyzwaniem dla 
kierowców – niektórym zda-
rza się pojechać pod prąd.

Większe zmiany nastąpią 
na węźle północnym. Już 
od kilku miesięcy częściowo 
działa łącznik z os. Pomor-

skim. Można z osiedla poje-
chać np. na Trasę Północną, 
ale z powrotem nie jest to 
możliwe.

- Za kilka dni, wraz z od-
daniem budowanej nitki S3, 
łącznik też będzie całkowi-
cie przejezdny we wszyst-
kich kierunkach – wyjaśnia 
A. Jakubowska. To oznacza, 

że ta część miasta będzie 
miała bardzo wygodny wy-
jazd w każdym kierunku. 
Budowa łącznika to wspól-
na inwestycja miasta i GDD-
KiA. – 10 lat temu podpisy-
waliśmy porozumienie w 
tej sprawie. Inwestycje dro-
gowe wymagają czasu. To 
korzystne rozwiązanie dla 

mieszkańców – mówi prezy-
dent Janusz Kubicki.

Jednak nie wszyscy są 
zadowoleni. Chodzi o oso-
by mieszkające na os. Po-
morskim, nieopodal S3. 
100 metrów od drogi stoi 
wieżowiec. Kiedyś, przed 
hałasem ochraniał go mur 
i wał ziemny. Te konstruk-
cje rozebrano na początku 
budowy drugiej nitki. Nic 
już nie chroniło przed ha-
łasem, jednak mieszkańcy 
liczyli, że w zamian powsta-
ną nowe ekrany ochronne. 
W tej chwili trwa montaż 
ostatnich przęseł.

- Są za niskie, nadal bę-
dzie głośno – uważają 
mieszkańcy. I zapowiada-
ją protest, bo nie pomogły 
spotkania z GDDKiA. W 
najbliższą sobotę, w godz. 
15.00-17.00, mieszkańcy 
chcą spowolnić ruch na ob-
wodnicy. Planują, że będą 
powoli jeździć od węzła 
do węzła i z powrotem. To 
może zakorkować S3.

- Ekrany zbudowane są 
zgodnie z projektem. Zgod-
nie z procedurami najpierw 

ruch musi się ustabilizo-
wać. Dlatego za rok będą 
robione badania, czy ekrany 
spełniają normy i należycie 
chronią przed hałasem. Do-
piero mając takie wyniki, 
będziemy wiedzieli, czy np. 
trzeba ekrany podwyższać 
– informuje A. Jakubowska. 
– Rozumiemy obawy miesz-
kańców, dlatego postano-
wiliśmy wydłużyć ekrany 
ochronne o 100 metrów. Te 
prace będą prowadzone już 
po otwarciu drogi.

Druga nitka S3 na obwod-
nicy Zielonej Góry to przed-
ostatni do zrobienia odcinek 
„eski” na terenie wojewódz-
twa lubuskiego. W połowie 
grudnia powinien być goto-
wy fragment od Niedoradza 
do Nowej Soli. Do zbudo-
wania pozostanie jedynie 
drugi most w Cigacicach. 
Prace już trwają, powinien 
być gotowy pod koniec lata 
przyszłego roku.

Wtedy S3 powinna być 
gotowa od Bolkowa na po-
łudniu do Szczecina na pół-
nocy.

 (tc)

Mieszkańcy tego bloku martwią się, że ekrany ochronne nie są wystarczająco wysokie, by 
stłumić hałas Fot. Piotr Jędzura

NARODOWE �WIĘTO NIEP ODLEG ŁO�CI – UROCZYSTO�CI NA PL . MATEJKI

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA

Wyłączone �wiatła na krzyż�wce
Uwaga kierowcy i piesi! Od czwart-

ku, 15 listopada wyłączona została 
sygnalizacja �wietlna na skrzyżowa-
niu ul. Wyszy�skiego i Zawadzkiego. 
Tak będzie do ko�ca miesiąca.

Wszystko ma związek z prowadze-
niem kolejnego etapu rob�t budow-
lanych związanych z przebudową 

skrzyżowania oraz realizacją drogi do 
Domu Harcerza.

Mając na uwadze bezpiecze�stwo 
pieszych, w tym dzieci udających się 
do szkoły, Domu Harcerza oraz szkoły 
ta�ca, na ul. Wyszy�skiego zostanie 
zawężony przekr�j drogowy - na 
wybranych pasach ruchu zostaną 
wprowadzone tablice kierujące oraz 
zapory.

Za utrudnienia przepraszamy.
(um)

W OCHLI

Wiecz�r z kabaretem Ciach
Sołtys i rada sołecka zapraszają w 

piątek, 16 listopada, o 18.00 na Wie-
cz�r Kabaretowy. W �wietlicy wystąpi 
kabaret Ciach. Wstęp na imprezę jest 
bezpłatny. Organizatorzy zaznaczają 
jednak, że jest możliwo�� kupna 
cegiełki za 5 zł, na rzecz pogorzelc�w 
z Kiełpina - u sołtys�w Ochli i Kiełpina 
lub bezpo�rednio przed imprezą. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Uła�skie pamiątki
W poniedziałek, 19 listopada, o 

12.00, w Zespole Szk�ł Ekologicznych 
przy ul. Francuskiej 25a, w sali 321 od-
będzie się wernisaż wystawy „Historia 
kopytami pisana”. Eksponaty i fotogra-
fi e związane są z konnymi formacjami 
wojskowymi dwudziestolecia między-
wojennego. Zbiory stanowią prywatną 
kolekcję Janusza Cięciela. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Pierwsza sesja nowej rady
We wtorek, 20 listopada, od-

będzie się pierwsza sesja nowo 
wybranej rady miasta. Inaugura-
cyjne posiedzenie, tradycyjnie, 
przebiega� będzie w uroczystej 
atmosferze. Rozpocznie się o 
12.00. Obrady poprowadzi, także 
zgodnie z tradycją, radny-senior, 
czyli najstarsza osoba z grona 

radnych. Tę zaszczytną funkcję 
będzie pełni� Eleonora Szymko-
wiak. Radni dostaną za�wiadcze-
nia o wyborze, złożą �lubowanie 
i wybiorą swego przewodniczą-
cego. �lubowanie złoży r�wnież 
prezydent miasta.

Sesja odbędzie się w sali posie-
dze� senatu, w rektoracie Uniwer-
sytetu Zielonog�rskiego, przy ul. 
Licealnej 9.

(dsp)
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OBWÓD NR 1

Zesp�ł Edukacyjny nr 6, 
Szkoła Podstawowa nr 26
ul. Przylep-8 Maja 6

a Okręg nr 1
Sołectwo Przylep, ulice: Przylep-8 Maja, Przylep-
Akacjowa, Przylep-Berli�ska, Przylep-Czere�niowa, 
Przylep-Działkowa, Przylep-Gronowa, Przylep-
Leszczynowa, Przylep-Lotnicza, Przylep-Morelowa, 
Przylep-Orzechowa, Przylep-Osiedlowa, Przylep-Pilot�w, 
Przylep-Podg�rna, Przylep-Sadowa, Przylep-Skokowa, 
Przylep-Spokojna, Przylep-Strażacka, Przylep-
Szybowcowa, Przylep-�wiatowa, Przylep-Warszawska, 
Przylep-Winna, Przylep-Wi�niowa, Przylep-Zakładowa.
Kandydaci:
1. Maciej Olszewski, 34 lata, zaw�d: technik geodeta
2. Jerzy Szczepski, 72 lata, zaw�d: technik bhp, emeryt

OBWÓD NR 2
Zesp�ł Edukacyjny nr 6, 
Gimnazjum nr 14
ul. Przylep-8 Maja 6

a Okręg nr 3
Sołectwo Przylep, ulice: Przylep-Brzozowa, Przylep-
Dojazdowa, Przylep-Handlowa, Przylep-Hetma�ska, 
Przylep-Husarska, Przylep-J�zefa Piłsudskiego, 
Przylep-Kokosowa, Przylep-Kolejowa, Przylep-Kolista, 
Przylep-Kosowa, Przylep-Lawendowa, Przylep-Le�na, 
Przylep-Łąkowa, Przylep-Malinowa, Przylep-Ogrodnicza, 
Przylep-Polna, Przylep-Potokowa, Przylep-Rycerska, 
Przylep-Strumykowa, Przylep-Szewska, Przylep-Zielona, 
Przylep-�r�dlana.
Kandydaci:
1. Klaudia Baranowska, 38 lat, zaw�d: manager
2. Agnieszka Borek-Matczuk, 30, lat zaw�d: księgowa

OBWÓD NR 3
�wietlica, 
ul. Łężyca-Odrza�ska 16

a Okręg nr 4
Sołectwo Łężyca, ulice: Łężyca-Architekt�w, Łężyca-
Budowlanych, Łężyca-Ceglana, Łężyca-Ciesielska, Łężyca-
Inżynierska, Łężyca-Willowa.
Kandydaci:
1. Grzegorz Krystians, 38 lat, zaw�d: nauczyciel, 
przedsiębiorca
2. Dariusz Siero�, 32 lata, zaw�d: technik elektronik

a Okręg nr 5
Sołectwo Łężyca, ulice: Łężyca-Agrestowa, Łężyca-
Apartamentowa, Łężyca-Aroniowa, Łężyca-Bor�wkowa, 
Łężyca-Bratkowa, Łężyca-Chabrowa, Łężyca-
Czeremchowa, Łężyca-Geodet�w, Łężyca-Geolog�w, 
Łężyca-Irysowa, Łężyca-Inwestycyjna, Łężyca-Jagodowa, 
Łężyca-Konwaliowa, Łężyca-Krokusowa, Łężyca-
Kwiatowa, Łężyca-Lawendowa, Łężyca-Liliowa, Łężyca-
Maciejkowa, Łężyca-Makowa, Łężyca-Malinowa, Łężyca-
Morwowa, Łężyca-Murarska, Łężyca-Porzeczkowa, 
Łężyca-Poziomkowa, Łężyca-Projektant�w, Łężyca-
R�żana, Łężyca-Sasankowa, Łężyca-Stokrotkowa, 
Łężyca-Tulipanowa, Łężyca-Urbanist�w, Łężyca-Ustronna, 
Łężyca-Zawilcowa.
Kandydaci:
1. Agnieszka Kozakiewicz, 43 lata, zaw�d: bankowiec
2. Jolanta Rabęda, 53 lata, zaw�d: technik ekonomista

a Okręg nr 6
Sołectwo Łężyca, ulice: Łężyca-Boczna, Łężyca-
Dębowa, Łężyca-Dolna, Łężyca-Drobiowa, Łężyca-
Ko�cielna, Łężyca-Kra�cowa, Łężyca-Kr�tka, 
Łężyca-Le�na, Łężyca-Odrza�ska, Łężyca-Piaskowa, 

Łężyca-Polna, Łężyca-Prosta, Łężyca-Skrajna, Łężyca-
Sosnowa, Łężyca-Spacerowa, Łężyca-Spokojna, 
Łężyca-Sportowa.
Kandydaci:
1. Krzysztof Wołczy�ski, 53 lata, zaw�d: przedsiębiorca
2. Nella Żura�ska, 55 lat, zaw�d: pedagog

OBWÓD NR 4
Zesp�ł Edukacyjny nr 8, 
Szkoła Podstawowa nr 28
ul. Zawada-Szkolna 24

a Okręg nr 7
Sołectwo Krępa
Kandydaci:
1. Michał Luboja�ski, 29 lat, zaw�d: animator kultury
2. Czesław �nieżko, 69 lat, zaw�d: emeryt

a Okręg nr 8
Sołectwo Zawada, ulice: Zawada-Agrestowa, Zawada-
Brzozowa, Zawada-Cmentarna, Zawada-Ko�cielna, 
Zawada-Lipowa, Zawada-Łąkowa, Zawada-Orzechowa, 
Zawada-Osiedlowa, Zawada-Papiernicza, Zawada-
Sportowa, Zawada-Szkolna, Zawada-Torfowa, 
Zawada-Truskawkowa, Zawada-Wi�niowa, Zawada-
Zielonog�rska.
Kandydaci:
1. Jan Smoter, 62 lata, zaw�d: technik mechanik
2. Jerzy Żetecki, 54 lata, zaw�d: kierowca

a Okręg nr 9
Sołectwo Jany, Stożne, sołectwo Zawada, ulice: 
Zawada-Akacjowa, Zawada-Chmielna, Zawada-
Kożuchowska, Zawada-Kręta, Zawada-Kr�tka, 
Zawada-Kwiatowa, Zawada-Le�na, Zawada-Morwowa, 
Zawada-Nowa, Zawada-Słoneczna, Zawada-Sosnowa, 
Zawada-Stolarska, Zawada-Strażacka, Zawada-Winna, 
Zawada-Wrzosowa.
Kandydaci:
1. Sylwia Bro�ska, 47 lat, zaw�d: technolog żywienia
2. Marek Urba�ski, 36 lat, zaw�d: technik handlowiec

OBWÓD NR 5
Zesp�ł Edukacyjny nr 7, 
Szkoła Podstawowa nr 27
ul. Stary Kisielin-Szkolna 14

a Okręg nr 10
Sołectwo Stary Kisielin, ulice: Stary Kisielin-Dworcowa, 
Stary Kisielin-Liliowa, Stary Kisielin-Pionier�w Lub., Stary 
Kisielin-Przedszkolna, Stary Kisielin-Przemysłowa, Stary 
Kisielin-Szkolna, Stary Kisielin-�w.Floriana, Stary Kisielin-
Zagajnikowa, Stary Kisielin-Zakole, ul. Kolejowa (bez nr 2, 
4, 6, 8), ul. Okrężna (bez nr 1, 1a, 3, 3a).
Kandydaci:
1. Krystyna Koperska, 72 lata, zaw�d: ekonomista
2. Zenon Rabęda, 74 lata, zaw�d: emeryt

a Okręg nr 11
Sołectwo Stary Kisielin, ulice: Stary Kisielin-Akacjowa, 
Stary Kisielin-Dojazdowa, Stary Kisielin-Grzybowa, 
Stary Kisielin-Jesienna, Stary Kisielin-Je�dziecka, 
Stary Kisielin-Lawendowa, Stary Kisielin-Le�na, Stary 
Kisielin-Logistyczna, Stary Kisielin-Łąkowa, Stary 
Kisielin-Makowa, Stary Kisielin-Malinowa, Stary 
Kisielin-Pocztowa, Stary Kisielin-Polna, Stary Kisielin-
Porzeczkowa, Stary Kisielin-R�żana, Stary Kisielin-
Sadowa, Stary Kisielin-Słoneczna, Stary Kisielin-Urocza, 
Stary Kisielin-Wiosenna, Stary Kisielin-Wrzosowa, Stary 
Kisielin-Zatorze, Stary Kisielin-Zielona, ul. Studzienna 
(bez nr 9a, 15, 16, 17, 18)
Kandydaci:
1. Elżbieta Ko�ciucha-Wieczorek, 55 lat, zaw�d: nauczyciel
2. Zdzisław Ludwiczak, 71 lat, zaw�d: energetyk, emeryt
3. Andrzej Wąsik, 61 lat, zaw�d: cie�la

NA KOGO I GDZIE MOŻESZ ZAGŁOSOWA�

 ONI JUŻ MAJĄ MANDAT

1. Mieczysław Momot, 60 lat, zaw�d: elektryk 
- okręg wyborczy nr 2 (sołectwo Przylep, ulice: 
Przylep-Robotnicza, Przylep-Solidarno�ci, Przylep-
Sosnowa, Przylep-Turystyczna),

2. Damian Sarnecki, 43 lata, zaw�d: mecha-
nik,– okręg wyborczy nr 12 (sołectwo Nowy 
Kisielin),
3. Sebastian Jagiełowicz, 37 lat, zaw�d: pedagog 
– okręg wyborczy nr 13 (sołectwo Racula, ulice: Racula-
Dębowa, Racula-Groszkowa, Racula-Heleny Modrze-

W niedzielę wybory do rady dzielnicy Nowe Miasto
Nowe Miasto to dzielnica utworzona z 17 sołectw Zielonej Góry. 
W najbliższą niedzielę, 18 listopada, mieszkańcy wybiorą swoich 
przedstawicieli do 21-osobowej rady dzielnicy. Publikujemy listę kan-
dydatów i adresy lokali, w których można zagłosować. Przypomina-
my, że wybory potrwają od 8.00 do 18.00.

Cała dzielnica została po-
dzielona na 10 obwodów i 
21 okręgów wyborczych. 
Ale nie we wszystkich od-
będzie się głosowanie. 
Dlaczego? Kandydatów na 
radnych zarejestrowało się 
łącznie 39. Jednak czterech 
z nich ma już „zaklepany” 
mandat – w okręgu nr 2, 12, 
13 oraz 18 zgłosił się tylko 
jeden kandydat na radne-
go (patrz ramka poniżej 
pt. Oni już mają mandat). 
Zgodnie z przepisami, w ta-
kim przypadku nie odbywa 
się głosowanie, a kandydat 
uzyskuje „z automatu” sta-
tus radnego. Oczywiście, 
ofi cjalnie, stanie się nim 
dopiero z chwilą opubliko-
wana końcowych protoko-
łów Miejskiej Komisji Wy-
borczej.

Wybory do rady dzielnicy 
mają charakter większo-
ściowy, to znaczy, że wy-
grają ci kandydaci, którzy 
zdobędą największą liczbę 
głosów.

Lokale wyborcze w nie-
dzielę będą czynne od 
godz. 8.00 do godz. 18.00. 
Dla tych mieszkańców, któ-
rzy mogą mieć problem z 
dotarciem na głosowanie, 
przygotowano specjalne au-
tobusy. Godziny odjazdów 
– w ramce pt. Autobusy na 
wybory.

(dsp)

- To bardzo ważne wybory dla mieszkańców dzielnicy Nowe 
Miasto. Odwied�cie w niedzielę lokale wyborcze w sołec-
twach. Zagłosujcie! – zachęcał na konferencji prasowej prezy-
dent Janusz Kubicki, wspólnie z Urszulą Zamiatałą, Miejskim 
Komisarzem Wyborczym, oraz Sebastianem Jagiełowiczem, 
przewodniczącym zarządu dzielnicy. Fot. Piotr Jędzura

  AUTOBUSEM NA WYBORY

a Mieszka�cy sołectwa Jany:
odjazd do lokalu (obw�d nr 4, szko-
ła podstawowa nr 28, ul. Zawada-
-Szkolna 24),
godz. 10.30, przystanek przy 
kościele.

a Mieszka�cy sołectwa Jany 
(Stożne):
odjazd do lokalu (obw�d nr 4, szko-
ła podstawowa nr 28, ul. Zawada-
-szkolna 24),
godz. 10.15, przystanek nieopo-
dal krzyża przydrożnego.

a Mieszka�cy sołectwa Jaro-
gniewice:
odjazd do lokalu (obw�d nr 9, gim-
nazjum nr 13, ul. Drzonk�w-Szkolna 
2),
godz. 14.10, przystanek przy 
świetlicy

a Mieszka�cy sołectwa Kiełpin:
odjazd do lokalu (obw�d nr 8, szko-
ła podstawowa nr 24, ul. Drzonk�w 
- Szkolna 2),
godz. 14.15, przystanek przy pla-
cu zabaw.
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OBWÓD NR 7

�wietlica, ul. Racula-Głogowska 64

a Okręg nr 14
Sołectwo Racula, ulice: Racula-Ciepła, Racula-
Czere�niowa, Racula-Głogowska, Racula-Grabowa, 
Racula-im. Rodła, Racula-Janusza Korczaka, Racula-
Kalinowa, Racula-Ku Sło�cu, Racula-Litewska, 
Racula-M. Gierymskiego, Racula-Michała Anioła, 
Racula-Modrzewiowa, Racula-Ruciana, Racula-St. 
Wyspia�skiego, Racula-�wierkowa, Racula-Wierzbowa, 
Racula-Wsp�lna, Racula-Zakole.
Kandydaci:
1. Krzysztof Sroczy�ski, 65 lat, zaw�d: nauczyciel, emeryt
2. Grzegorz Żarczy�ski, 36 lat, zaw�d: przedsiębiorca

a Okręg nr 15
Sołectwo Racula, ulice: Racula-11 Listopada, Racula-
Dzieci Wrzesi�skich, Racula-Drzonkowska, Racula-
Jabłonowa, Racula-Ja�minowa Racula-Kamieniecka, 
Racula-Leszczynowa, Racula-Le�na, Racula-Lwowska, 
Racula-Międzylesie, Racula-My�liwska, Racula-Podolska, 
Racula-Polna, Racula-Porzeczkowa, Racula-Profesorska, 
Racula-Studencka, Racula-�liwowa, Racula-Wiejska, 
Racula-Wiktorii Dzierżkowej, Racula-Woły�ska, Racula-
Zbarska, Racula-Zielna.
Kandydaci:
1. Jarosław Bartkowicz, 50 lat, zaw�d: emeryt
2. Anna Jankowska, 38 lat, zaw�d: inżynieria �rodowiska

OBWÓD NR 8
Zesp�ł Edukacyjny nr 4, Szkoła Podstawowa nr 24
ul. Drzonk�w-Szkolna 2

a Okręg nr 16
Sołectwo Drzonk�w, ulice: Drzonk�w-Bażantowa, 
Drzonk�w-Boczna, Drzonk�w-Cisowa, Drzonk�w-
Czyżykowa, Drzonk�w-E.Romera, Drzonk�w-Gajowa, 
Drzonk�w-Grzybowa, Drzonk�w-Jastrzębia, Drzonk�w-
Ko�cielna, Drzonk�w-Krucza, Drzonk�w-Le�na, 
Drzonk�w-Lisia, Drzonk�w-Łąkowa, Drzonk�w-
Nied�wiedzia, Drzonk�w-Orla, Drzonk�w-Podg�rna, 
Drzonk�w-Rajcowska, Drzonk�w-Rajtarowa, Drzonk�w-
Rebusowa, Drzonk�w-Regentowa, Drzonk�w-
Regimentowa, Drzonk�w-Rekreacyjna, Drzonk�w-
Rotowa, Drzonk�w-Rybałtowa, Drzonk�w-Rycerska, 
Drzonk�w-Rydwanowa, Drzonk�w-Sarnia, Drzonk�w-
Słoneczna, Drzonk�w-Sowia, Drzonk�w-Strumykowa, 
Drzonk�w-�wierkowa, Drzonk�w-Wiewi�rcza, 
Drzonk�w-Wilcza, Drzonk�w-Wrzosowa, Drzonk�w-
Zamkowa.
Kandydaci:
1. Roman Rekut, 47 lat, zaw�d: informatyk
2. Mariola Szajna, 58 lat, zaw�d: nauczyciel akademicki

a Okręg nr 17
Sołectwo Kiełpin, sołectwo Drzonk�w, ulice: Drzonk�w-
Agrestowa, Drzonk�w-Akacjowa, Drzonk�w-Brzozowa, 
Drzonk�w-Bukowa, Drzonk�w-Dębowa, Drzonk�w-
Działkowa, Drzonk�w-Je�dziecka, Drzonk�w-Kalinowa, 
Drzonk�w-Kasztanowa, Drzonk�w-Kąpielowa, 
Drzonk�w-Klonowa, Drzonk�w-Kr�tka, Drzonk�w-
Kwiatowa, Drzonk�w-Lipowa, Drzonk�w-Miła, 
Drzonk�w-Modrzewiowa, Drzonk�w-Olimpijska, 
Drzonk�w-O�rodkowa, Drzonk�w-Pięciobojowa, 
Drzonk�w-Pogodna, Drzonk�w-Przełajowa, Drzonk�w-
Przyjazna, Drzonk�w-Przyjemna, Drzonk�w-Przytulna, 
Drzonk�w-Radosna, Drzonk�w-Rajska, Drzonk�w-
Sosnowa, Drzonk�w-Staromły�ska, Drzonk�w-Strzelecka, 
Drzonk�w-Szermiercza, Drzonk�w-Szkolna, Drzonk�w-
Wierzbowa, Drzonk�w-Zmienna.
Kandydaci:
1. Janina Mała, 58 lat, zaw�d: ekonomista
2. Aneta Walczak, 34 lata, zaw�d: ekonomista

OBWÓD NR 9

Zesp�ł Edukacyjny nr 4, Gimnazjum nr 13
ul. Drzonk�w-Szkolna 2

a Okręg nr 19
Sołectwo Barcikowice, sołectwo Jarogniewice, Marzęcin, 
sołectwo Zatonie, ulice: Zatonie-Chabrowa, Zatonie-
Dębowa, Zatonie-Fiołkowa, Zatonie-Irysowa, Zatonie-
Ja�minowa, Zatonie-Jęczmienna, Zatonie-Konwaliowa, 
Zatonie-Ko�cielna, Zatonie-Księżnej Doroty, Zatonie-
Kwiatowa, Zatonie-Le�na, Zatonie-Liliowa, Zatonie-
Lipowa, Zatonie-Łubinowa, Zatonie-Makowa, Zatonie-
Malownicza, Zatonie-Mły�ska, Zatonie-Nagietkowa, 
Zatonie-Parkowa, Zatonie-Pszczela, Zatonie-Pszenna, 
Zatonie-R�żana, Zatonie-Sasankowa, Zatonie-Słoneczna, 
Zatonie-Słonecznikowa, Zatonie-Stokrotkowa, Zatonie-
Strumykowa, Zatonie-�wierkowa, Zatonie-�więtoja�ska, 
Zatonie-Zawilcowa, Zatonie-Zielonog�rska, Zatonie-
Zimna Woda.
Kandydaci:
1. Marek Karwacki, 53 lata, zaw�d: ogrodnik
2. Piotr Przespolewski, 50 lat, zaw�d: ekonomista

OBWÓD NR 10
Zesp�ł Edukacyjny nr 5, 
Szkoła Podstawowa nr 25
ul. Ochla-Szkolna 1

a Okręg nr 20
Sołectwo Ochla, ulice: Ochla-Alfreda Smoczyka, Ochla-
Agrestowa, Ochla-Bernda Mixdorfa, Ochla-Chabrowa, 
Ochla-Czere�niowa, Ochla-Deszczowa, Ochla-Dębowa 
Polana, Ochla-Feliksa Stamma, Ochla-Folklorystyczna, 
Ochla-Franciszka Gaudy’ego, Ochla-G�rna, Ochla-
Grzybowa, Ochla-Henryka Łasaka, Ochla-Henryka 
Sienkiewicza, Ochla-J.I.Kraszewskiego, Ochla-
Jagodowa, Ochla-Janusza Korczaka, Ochla-Janusza 
Kusoci�skiego, Ochla-Juliana Tuwima, Ochla-Kalinowa, 
Ochla-Klimatyczna, Ochla-Kornela Makuszy�skiego, 
Ochla-Kręta, Ochla-Kr�tka, Ochla-Kwiatowa, Ochla-
Le�na, Ochla-Malinowa, Ochla-Marii Konopnickiej, 
Ochla-Mły�ska, Ochla-Morelowa, Ochla-Muzealna, 
Ochla-Ogrodnicza, Ochla-Pl.B. Błyskoszowej, Ochla-
Polna, Ochla-Porannej Rosy, Ochla-Porzeczkowa, 
Ochla-Poziomkowa, Ochla-Sadowa, Ochla-Słoneczna, 
Ochla-Sosnowa, Ochla-Sportowa, Ochla-Stroma, 
Ochla-Strumykowa, Ochla-Szkolna, Ochla- �w. Huberta, 
Ochla-�w.Jadwigi �ląskiej, Ochla-Truskawkowa, 
Ochla-Winogronowa, Ochla-Wi�niowa, Ochla-Wł. i St. 
Grabowskich, Ochla-Wrzosowa, Ochla-Zielonog�rska.
Kandydaci:
1. Dorota Bojar, 54 lata, zaw�d: technik geodeta
2. Aleksander Kosowicz, 53 lata, zaw�d: monter

a Okręg nr 21
Sołectwo Jeleni�w, sołectwo Ochla, ulice: Ochla-3 Maja, 
Ochla-Akacjowa, Ochla-Bażantowa, Ochla-Bociania, 
Ochla-Brzozowa, Ochla-Bukowa, Ochla-Czeremchowa, 
Ochla-Daktylowa, Ochla-Dębowa, Ochla-Działkowa, 
Ochla-Dzika, Ochla-Ja�minowa, Ochla-Jelenia, Ochla-
Kaktusowa, Ochla-Kasztanowa, Ochla-Klonowa, Ochla-
Kożuchowska, Ochla-Ks.Wł.Terlikowskiego, Ochla-Lipowa, 
Ochla-Lisia, Ochla-Łąkowa, Ochla-Makowa, Ochla-
Nied�wiedzia, Ochla-Oazowa, Ochla-Olchowa, Ochla-
Osiedle Dworskie, Ochla-Osiedlowa, Ochla-Palmowa, 
Ochla-Prosta, Ochla-Przyle�na, Ochla-Pustynna, Ochla-
Sarnia, Ochla-Sokola, Ochla-Stepowa, Ochla-Strzelecka, 
Ochla-Szczę�liwa, Ochla-Tenisowa, Ochla-Topolowa, 
Ochla-Wierzbowa, Ochla-Wilcza, Ochla-Wsp�lna, 
Ochla-Zacisze, Ochla-Zawilcowa, Ochla-Żaga�ska, Ochla-
Żurawia.
Kandydaci:
1. Joanna Rybi�ska, 39 lat, zaw�d: nauczyciel
2. Paweł Towpik, 41 lat, zaw�d: historyk

NA KOGO I GDZIE MOŻESZ ZAGŁOSOWA�

jewskiej, Racula-Hortensji, Racula-Ireny Kosmowskiej, 
Racula-Jakuba Bojka, Racula-Jędrzeja Cierniaka, Racu-
la-Karola Lipi�skiego, Racula-Klonowa, Racula-Ksawe-
rego Dunikowskiego, Racula-Liliowa, Racula-Lucjana 
Rydla, Racula-Macieja Rataja, Racula-Mariana Załuc-
kiego, Racula-Mieczysława Karłowicza, Racula-Mirty, 

Racula-Oliwkowa, Racula-Podle�na, Racula-Saperska, 
Racula-Stanisława Witkiewicza, Racula-Szparagowa, 
Racula-�w. Mikołaja, Racula-Widokowa, Racula-Win-
centego Witosa, Racula-Z. i I. Solorz�w),
4. Ireneusz Rypson, 48 lat, zaw�d: mechanik – okręg 
wyborczy nr 18 (sołectwo Sucha i sołectwo Ługowo).

W niedzielę wybory do rady dzielnicy Nowe Miasto Przed mieszkańcami dzielnicy
prawdziwy wyborczy test
- Wysoka frekwencja wyborcza zaświadczy o wysokim poparciu 
mieszkańców byłej gminy dla dalszego istnienia samodzielnej dziel-
nicy i samodzielnej rady dzielnicy – przekonuje Zenon Rabęda, ustę-
pujący przewodniczący rady dzielnicy Nowe Miasto.

- Za nami pierwsza ka-
dencja rady dzielnicy Nowe 
Miasto. Jaka to była kaden-
cja, udana?

Zenon Rabęda, prze-
wodniczący rady dzielni-
cy Nowe Miasto pierwszej 
kadencji: - Moim zdaniem, 
była to bardzo udana ka-
dencja. Dobrze się układała 
nasza współpraca z biurem 
rady miasta, różnymi de-
partamentami urzędu mia-
sta oraz zarządem dzielnicy. 
Było rzeczowo i konkretnie.

- Pytam o pańską ocenę, 
bo przeciwnicy połącze-
nia miasta z gminą, jeszcze 
przed powstaniem dzielni-
cy Nowe Miasto, twierdzili 
że ta dzielnicowa rada nie 
będzie miała zbyt wiele do 
powiedzenia, że od razu zo-
stanie zdominowana przez 
radnych „dużej” rady, tej 
obradującej w sali sesyjnej 
zielonogórskiego ratusza...

- Nie mieli racji. Wszystkie 
projekty uchwał, jeśli tylko 
dotyczyły dzielnicy Nowe 
Miasto, były oceniane przez 
radnych dzielnicy. Ta ocena 
wyrażana była w uchwałach 
rady dzielnicy. Ponadto na-
sze uchwały, te dotyczące 
planowania przestrzenne-
go na terenie byłej gminy 
wiejskiej, były wiążące dla 
radnych „dużej” rady. Ten 
model współpracy w pełni 
się sprawdził.

- Jak przebiegały wasze 
sesje, o jakie sprawy spiera-
liście się najczęściej?

- Najwięcej dyskusji 
wzbudzały projekty uchwał 
dotyczące oświaty i sprząta-
nia, np. koszenia trawników 
i poboczy, zamiatania ulic i 
chodników oraz małych re-
montów dróg lokalnych. O 
ile w przypadku obrad „du-
żej” rady często dochodziło 
do sporów przebiegających 
wzdłuż podziałów poli-
tycznych, o tyle w radzie 
dzielnicy dyskutowaliśmy 
wyłącznie merytorycznie. 
Co prawda, w ustępującej 
radzie dzielnicy zasiadali 
radni będący sympatykami 
tej czy innej partii, ale poli-
tyczne emocje nigdy nie do-
minowały na naszej sali ob-
rad. Nie było także gorszą-
cych przypadków obrażania 
radnych czy wycieczek ad 
personam. Często mieliśmy 
różne zdania, ale zawsze 
wyrażaliśmy je w parlamen-
tarnej formie.

- Przed nami wybory do 
nowej rady dzielnicy. Bę-
dzie pan namawiał miesz-
kańców do wzięcia udziału 
w głosowaniu?

- Już to robię, przecież po-
nownie kandyduję do rady 
dzielnicy. Ale abstrahując 

od mojej skromnej osoby, 
warto głosować, bo tylko w 
ten sposób będziemy mo-
gli wywrzeć wpływ na bieg 
spraw w naszym sołectwie. 
Jeśli nie chcemy, aby o na-
szych losach decydowali 
inni, musimy wziąć udział 
w głosowaniu, czyli poprzeć 
wybranego przez siebie 
kandydata na radnego.

- Dlaczego wysoka fre-
kwencja podczas tych naj-
bliższych wyborów będzie 
taka ważna, o czym za-
świadczy?

- Zaświadczy o wysokim 
poparciu mieszkańców by-
łej gminy dla dalszego ist-
nienia samodzielnej dziel-
nicy i samodzielnej rady 
dzielnicy.

- A jeśli mieszkańcy zi-
gnorują najbliższe wybory, 
co wtedy?

- Wówczas otrzymamy 
sygnał, że ci, co tyle mó-
wili wcześniej o ponoć już 
wykształconej tożsamości 
byłej gminy, po prostu nie 
mieli racji.

- Jeśli dobrze pana zrozu-
miałem, mieszkańcy byłej 
gminy stoją przed nastę-
pującym dylematem: albo 
istnienie dzielnicy Nowe 
Miasto jest dla nich czymś 
ważnym, również z powo-
dów tożsamościowych, i 

wtedy pójdą zagłosować, 
albo istnienie dzielnicy jest 
dla nich czymś mało istot-
nym, wtedy pozostaną w 
domach. Jakie skutki bę-
dzie niosło zwycięstwo każ-
dej z tych opcji?

- Niska frekwencja bę-
dzie świadczyła o niskiej 
ocenie pracy dotychczaso-
wej rady dzielnicy. Będzie-
my wtedy mogli także za-
łożyć, że na ten niski wynik 
wpływ miała obojętność, 
że istnienie samodziel-
nej rady dzielnicy nie jest 
czymś ważnym dla samych 
mieszkańców, co w dalszej 
perspektywie może dopro-
wadzić nawet do likwidacji 
dzielnicy. Ale ja żywię głę-
bokie przekonanie, że to 
tylko teoretyczne gdyba-
nie. Z moich licznych roz-
mów jednoznacznie wy-
nika, że dla mieszkańców 
dzielnicy ważne są dwie 
instytucje: sołectwa z soł-
tysami oraz rada dzielnicy. 
Ich dalsze istnienie będzie 
największą gwarancją bez-
pieczeństwa dla naszych 
„wiejskich” interesów. Je-
śli jednak zlekceważymy te 
wybory, to wówczas damy 
mocny sygnał, że nie za-
leży nam na własnej przy-
szłości i samodzielności.

- Dziękuję.

Piotr Maksymczak

- Dla mieszkańców dzielnicy ważne są dwie instytucje: so-
łectwa z sołtysami oraz rada dzielnicy. Ich dalsze istnienie 
będzie największą gwarancją bezpieczeństwa dla naszych 
„wiejskich” interesów – twierdzi Zenon Rabęda.

Fot. Krzysztof Grabowski
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Te psiaki wciąż czekają na dom
Tayson spędził w schronisku 11 lat. Jednak i do niego wreszcie uśmiechnęło się szczęście, 11 listopada wyszedł stąd razem z nowymi właści-
cielami. W Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt jest jeszcze 250 psów, które nadal czekają na nowy dom.

- Tu przywracamy nadzie-
ję porzuconym i skrzywdzo-
nym zwierzętom. Wszyscy 
pracownicy to miłośnicy 
zwierząt, którzy wiedzą, jak 
z nimi postępować i co ro-
bić, by pomóc im oswoić się 
z nowym miejscem - opo-
wiada Magdalena Zwolska, 
rzeczniczka Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Zielonej Górze. - Zdajemy 
sobie sprawę z tego, jak 
traumatycznym miejscem 
jest dla zwierząt schronisko 
i robimy wszystko, by złago-
dzić te negatywne uczucia.

Psy mieszkają w boksach: 
pojedynczych lub podwój-
nych, koty mają do dyspozy-
cji dużą kociarnię: z wybie-
giem i wieloma zabawkami. 

Dookoła schroniska jest las, 
do którego psy chodzą na 
spacery. Jest także wybieg 
z przeszkodami, na którym 
można psy puszczać luzem 
i szkolić. - Pomimo, że sta-
ramy się robić wszystko, 
aby zwierzaki jak najlepiej 
znosiły pobyt w schronisku, 
to nic nie zastąpi im ciepłe-
go domu, codziennej dawki 
miłości, a także drapania za 
uszkiem – dodaje M. Zwol-
ska.

By pomóc psiakom zna-
leźć nowe domy, rozpoczy-
namy w „Łączniku” cykl, 
w którym będziemy przed-
stawiać podopiecznych zie-
lonogórskiego schroniska. 
Liczymy na to, że żywiej za-
bije niejedno serce i znajdą 

się chętni na zaadoptowa-
nie zwierzaka.

Co ważne, na każdym eta-
pie procedury adopcyjnej, 
chętna osoba może liczyć 
na wsparcie pracowników 
schroniska. - Pracownicy 
oraz wolontariusze pomo-
gą dobrać odpowiedniego 
zwierzaka. W przypadku 
psów zalecany jest zawsze 
spacer, nawet kilka, aby le-
piej się wzajemnie poznać. 
Należy pamiętać, że adopcja 
to odpowiedzialna decyzja i 
nie należy tego robić po-
chopnie czy też pod wpły-
wem emocji - podkreśla 
pani Magda.

Specjaliści ze schroniska 
pomogą również w rozwią-
zaniu problemów, które 

mogą pojawić się po adop-
cji. Czy warto adoptować 
psa? Pewnie, że tak. W za-
mian otrzyma się ogrom mi-
łości i wdzięczności.

Jeśli nie możesz dać domu 
zwierzakom ze schroniska, 
są również inne formy po-
mocy, za które podopieczni 
będą wdzięczni. Obecnie 
są do nabycia kalenda-
rze na 2019 rok, dochód z 
ich sprzedaży zostanie w 
całości przeznaczony na 
leczenie zwierząt przeby-
wających w schronisku. Do 
wyboru są aż trzy opcje: ka-
lendarz ze spiralą A3 – 30 zł, 
kalendarz trójdzielny – 25 
zł oraz kalendarz z paskiem 
magnetycznym, np. na lo-
dówkę – 15 zł. (ap)

W ZIELONEJ GÓRZE

Nie piję, nie palę
i lubię siebie
102 laureat�w z zielonog�rskich 
szk�ł, medal dla miasta i „nasz 
człowiek” w kapitule og�lnopol-
skiej kampanii „Zachowaj Trze�-
wy Umysł”.

Już po raz osiemnasty 
Zielona Góra uczestniczyła 
w ogólnopolskiej kampanii 
edukacyjno-profilaktycz-
nej „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”. Jej celem jest pro-
mowanie wśród dzieci i 
młodzieży zdrowego stylu 
życia i zachowań, które stoją 
w kontrze do picia alkoholu, 
zażywania narkotyków czy 

stosowania przemocy. Sto-
warzyszenie Producentów 
i Dziennikarzy Radiowych 
z Poznania, organizator 
kampanii, cel ten od 2002 
r. realizuje wraz z zainte-
resowanymi samorządami 
lokalnymi i nauczycielami, 
tradycyjnie łącząc w ko-
lejnych akcjach elementy 
profilaktyki, edukacji i za-
bawy.

Tegoroczna kampania 
przebiegała pod hasłem 
„Autoportret. Zadziwiam 
siebie, gdy siebie poznaję 
– czyli o budowie poczucia 
własnej wartości”. Udział 
w niej wzięło m.in. 28 szkół 
z Zielonej Góry. Zadaniem 
uczestników, które stano-
wiło wierzchołek profesjo-
nalnych przedsięwzięć edu-

kacyjnych, było wykonanie 
pracy plastycznej lub lite-
rackiej obrazującej lub opi-
sującej swoją osobę. Wśród 
ogólnopolskich laureatów, 
którzy to zadanie wykona-
li nad podziw kreatywnie, 
znalazło się 102 zielono-
górskich uczniów, wśród 
nich zdobywczyni nagrody 
głównej - Amelia Filipek, 
uczennica Ogólnokształcą-
cej Szkoły Sztuk Pięknych z 
Zespołu Szkół Plastycznych. 
W tym roku organizator 
kampanii wyróżnił rów-
nież samą Zieloną Górę. Za 
aktywny udział we wszyst-
kich, osiemnastu edycjach, 
przyznał miastu pamiątko-
wy medal, a Lucynie Poź-
niak, kierownikowi Biura 
Profi laktyki i Przeciwdzia-

łania Uzależnieniom (które 
koordynuje kampanię w 
Zielonej Górze) przyznał pa-
miątkową statuetkę i presti-
żowy tytuł członka Kapituły 
„Trzeźwego Umysłu”.

Tegorocznej kampanii 
towarzyszył konkurs pla-
styczny oraz fi lm pod ha-
słem „Nie piję, nie palę, 
nie biorę – spełniam swoje 
marzenia”, zorganizowa-
ny przez rodzime Biuro 
Profi laktyki i Przeciwdzia-
łania Uzależnieniom. 41 
prac nagrodzonych w tym 
konkursie udekorowało 
aulę CKZiU „Ekonomik”, w 
której dokonano zielono-
górskiego podsumowania 
kampanii „Zachowaj Trzeź-
wy Umysł”.

(el)

W ZIELONEJ GÓRZE

Co się zmienia
Magistrat przystąpił do pracy nad 
kolejnymi planami przestrzenne-
go zagospodarowania.

Wyłożenie do wglą-
du projektu miejsco-
wego planu zagospo-

darowania przestrzennego 
w rejonie ul. Przylep-Zakła-
dowa.

– To strefa przemysłowa. 
Robimy niewielkie zmiany 
na wniosek działających tu 
przedsiębiorstw – informuje 
Małgorzata Maśko-Horyza, 
szefowa biura urbanistyki i 
planowania przestrzennego.

Terminy: plan można 
oglądać do 4 grudnia, po-

kój nr 809, urząd miasta, ul. 
Podgórna 22, w godz. 8.00-
14.00. Także w urzędzie, ale 
w pokoju 810, zaplanowano 
debatę publiczną, 28 listopa-
da, godz. 14.00. Uwagi moż-
na zgłaszać do 18 grudnia.

Przystąpienie do spo-
rządzenia miejscowe-
go planu zagospoda-

rowania przestrzennego w 
rejonie ul. Przylep-Solidar-
ności i Przylep-Kolejowa.

– To rejon przeznaczony 
pod budownictwo jedno-
rodzinne. Zanim zaczną tu 
powstawać domy, chcemy 
wyznaczyć gdzie będą drogi 
– informuje M. Maśko-Ho-
ryza.

Terminy: wnioski można 
składać do 10 grudnia. (tc)

A B

się chętni na zaadoptowa-
nie zwierzaka.

pie procedury adopcyjnej, 
chętna osoba może liczyć 
na wsparcie pracowników 
schroniska. - Pracownicy 
oraz wolontariusze pomo-
gą dobrać odpowiedniego 
zwierzaka. W przypadku 
psów zalecany jest zawsze 
spacer, nawet kilka, aby le-
piej się wzajemnie poznać. 
Należy pamiętać, że adopcja 
to odpowiedzialna decyzja i 
nie należy tego robić po-
chopnie czy też pod wpły-
wem emocji - podkreśla 
pani Magda.

pomogą również w rozwią-
zaniu problemów, które 

 PIERWSZE KROKI DO ADOPCJI
Aby adoptowa� psa lub kota najlepiej uda� się do biura 

Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, 

przy ul. Szwajcarskiej 4. 

Kontakt telefoniczny pod numerem: 784 90 88 90. 

Schronisko jest czynne codziennie w godzinach 

10.00-18.00. 

W biurze wypełniamy wywiad przedadopcyjny, 

następnie pracownik schroniska wypełni umowę a

dopcyjną oraz wniosek o przerejestrowanie czipa.

Czarson
Wiek ok. 7 lat, wzrost - średni. W oczach ma ciekawość i po-
godę ducha. Mimo wieku, jest bardzo wesoły i aktywny na 
spacerze, wymaga dużej dawki ruchu, jest więc odpowiedni 
dla ludzi aktywnych. Przy tym potrafi  być nieśmiały i wyco-
fany w nowych dla niego sytuacjach. Boi się głośnych odgło-
sów.

Fliza
Wiek ok. 9 lat, wzrost – średni. Jest starszą, bardzo piękną i 
mądrą sunią w typie owczarka niemieckiego. Oddana i wpa-
trzona w człowieka. Ma już za sobą jedną zimę w schroni-
sku, a że nie jest już najmłodsza – tym bardziej potrzebuje 
kochającego opiekuna i ciepłego kącika na długie, zimowe 
wieczory i noce.

Chromo
Wiek ok. 7 lat, wzrost - średni. Jest przemiłym, spokojnym, 
pogodnie nastawionym do ludzi wielbicielem „miziania”. 
Uwielbia spacery, w czasie których zamienia się w posłusz-
nego i wesołego psiaka. Będzie wspaniałym towarzyszem 
zabaw i oddanym przyjacielem.

Fot. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
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 WEEKEND KIBICA
ŻUŻEL
a sobota, 17 listopada: 
prezentacja Falubazu 
Zielona G�ra, 17.00, am-
fi teatr

KOSZYKÓWKA
a niedziela, 18 listopa-
da: liga VTB, Jenisej Kra-
snojarsk – Stelmet Enea 
BC Zielona G�ra, 10.00, 
transmisja on-line: vtb-le-
ague.com, TV: Eurosport

TENIS STOŁOWY
a sobota, 17 listopada: 
7. kolejka Lotto Superligi, 
ZKS Palmiarnia Zielona 
G�ra – KS Dekorglass 
Działdowo, 17.00, hala 
WOSiR Drzonk�w

SIATKÓWKA
a sobota, 17 listopa-
da: 8. kolejka II ligi, AZS 
Uniwersytetu Zielonog�r-
skiego – Note� Czarnk�w, 
15.00, hala UZ przy ul. 
prof. Szafrana

PIŁKA RĘCZNA
a sobota, 17 listopa-
da: 8. kolejka I ligi, AZS 
Uniwersytetu Zielonog�r-
skiego – ASPR Zawadzkie, 
19.00, hala UZ przy ul. 
prof. Szafrana

(mk)

SIATKÓWKA

Akademicy na dobrym kursie
Zwycięstwo z SMS-em Police w 

zaległym, �rodowym meczu 6. kolejki 
II ligi było trzecim z rzędu, a pierw-
szym odniesionym u siebie przez 
siatkarzy AZS-u Uniwersytetu Zielo-
nog�rskiego. Podopieczni Krzysztofa 
Dobka wygrali w trzech setach do: 
20, 23 i 15. – Wreszcie to po naszej 
stronie było do�wiadczenie i rutyna, 
mimo że też jeste�my młodym zespo-
łem – przyznał trener akademik�w. 
Wcze�niej zielonog�rzanie wygry-
wali wyjazdowe spotkania: z Trefl em 
Lębork i Stalą Grudziądz. W tę sobotę, 
17 listopada, o 15.00 akademicy zn�w 
zagrają u siebie. Tym razem z Notecią 
Czarnk�w. – To dużo starszy zesp�ł od 
SMS-u – zauważył Mateusz Szubart, 
przyjmujący AZS-u.

(mk)

TENIS STOŁOWY

Nasi z workiem medali
Dwunastokrotnie na podium 

Indywidualnych Mistrzostw Polski 
wchodzili w Drzonkowie niepełno-
sprawni tenisi�ci stołowi ZSR „Start”. 
Z zielonog�rzan hat-trickiem popisał 
się Igor Misztal, kt�ry zdobył trzy zło-
te medale - jeden w grze podw�jnej, 
jeden w mieszanej z Dajaną Jastrzęb-
ską i jeden z Piotrem Grudniem, kt�ry 
sam też był najlepszy indywidualnie 
w swojej klasie startowej. Niedawny 
medalista mistrzostw Europy, Marcin 
Skrzynecki dopisał do swojego 
dorobku dwa srebrne medale i brąz. 
W fi nale gry pojedynczej skreczował. 
Ponadto srebro i brąz wywalczyła 
Dorota Mituta oraz srebro Tomasz 
Jakimczuk. Na najniższym stopniu 
podium stanął Tomasz Mika.

(mk)

BIEGI

�więtowali na sportowo
Zmieniają się biegi, okazje do ich 

organizowania, dystanse, ale nie 
zmienia się zwycięzca. Jacek Stadnik 
bezkonkurencyjny w Zielonog�rskim 
Biegu Niepodległo�ci! Biegacz z 
Krosna Odrz. triumfował na trasie 
niespełna 10 km - z czasem 35 min. i 
29 sek. Drugi na mecie Marcin Wasi-
lewski stracił minutę do zwycięzcy. 
Na podium stanął jeszcze Bartosz 
Czajkowski. Najszybszą panią na 
fi niszu była Anna Maliszewska, kt�ra 
w kategorii open uplasowała się na 
11. miejscu. Rywalizacja odbyła się w 
przededniu setnej rocznicy odzyska-
nia niepodległo�ci. Spowitymi gęstą 
mgłą ulicami Zielonej G�ry pobiegły 
194 osoby.

(mk)
Fot. Piotr Jędzura

KOSZYKÓWKA

Nie można
winić koszy
Koszykarze Intermarche II prze-
grali w pierwszym meczu w nowej 
hali z liderem II ligi, Zetkamą 
Doral Nysą Kłodzko 66:94.

Nowa hala, przy ul. Ame-
lii, miała tchnąć impuls w 
rezerwy Stelmetu Enei BC 
Zielona Góra, które w grupie 
D II ligi dotychczas wygrały 
tylko jedno, inauguracyjne 
spotkanie z ostatnim w tabe-
li PGE Turowem Zgorzelec. 
Nowy dom, choć okazały, to 
jeszcze musi zostać dobrze 
poznany przez młodych 
koszykarzy. – Myślę, że ten 

obiekt nie był sprzymierzeń-
cem miejscowych. Te nowe 
kosze mają bardzo sztywne 
obręcze. Zwróciłem na to 
uwagę moim zawodnikom 
i mówiłem, że będzie decy-
dować zbiórka oraz punkty 
spod kosza – mówił Jerzy 
Chudeusz, doświadczony 
trener gości, a w latach 90. 
także szkoleniowiec Zastalu 
Zielona Góra. I nie mylił się. 
Rośli i bardziej doświadczeni 
rywale szybko „ustawili” so-
bie mecz. W sumie zdobyli 
20 punktów więcej z poma-
lowanego niż zielonogórza-
nie.

– Nie można zwalać winy 
na kosze – przyznał z uśmie-
chem Kacper Traczyk, lider 
Intermarche II, który prze-
ciwko Zetkamie rzucił 18 

pkt, najwięcej w zespole 
zielonogórzan. – Wiadomo 
jednak, że dużo tu nie tre-
nowaliśmy. Liczymy, że jak 
będziemy tu więcej ćwiczyć 
i wstrzelimy się w te kosze, 
to później będą one proble-
mem dla gości.

W ostatnich latach pod-
opieczni Artura Cielmy, 
jeszcze jako Muszkiete-
rowie, grali w Nowej Soli. 
Tamtejszy obiekt odwiedza-
li tylko na mecze, trenowali 
w Zielonej Górze. Ten sezon 
zaczęli z konieczności w 
uniwersyteckim obiekcie 
przy ul. prof. Szafrana. – Po 
raz pierwszy od paru lat 
będziemy gospodarzami. 
Myślę, że ta sala docelowo 
będzie naszym atutem – wy-
znał Traczyk.  (mk)

Goście w sumie zdobyli 20 punktów więcej z pomalowanego 
niż gospodarze Fot. Marcin Krzywicki

KOSZYKÓWKA

U nas będzie 
ranek..
...gdy w niedzielę, 18 listopada, 
Stelmet Enea BC będzie rywali-
zował na wyje�dzie z Jenisejem 
Krasnojarsk. Zielonog�rzanie 
zagrają o 10.00 polskiego czasu.

Wyprawa na Syberię to 
nie kara za fatalną końców-
kę wtorkowego meczu z Ka-
levem Tallinn, tylko efekt 
kalendarza gier w lidze VTB. 
Zielonogórzanie w stolicy 
Estonii przegrali 77:80. Naj-
więcej grzechów Stelmet 
popełnił w strefi e podko-
szowej, gdzie stracił za dużo 
punktów i znacząco przegrał 
zbiórki. Wyprawa do Tallinna 
jawiła się jednak jako „rzut 
beretem”, w porównaniu z 
podróżą do Krasnojarska na 
mecz z Jenisejem. Znacznie 
bliżej stamtąd do Mongolii 
niż do Europy. Jenisej, po-
dobnie jak Zielona Góra, do-
tychczas w lidze VTB wygrał 
2 mecze. Ma na koncie jed-
nak więcej, bo już 5 porażek. 
Ostatnio uległ Uniksowi Ka-
zań 78:99. Liderem drużyny 
z Syberii jest D’Angelo Har-
rison, którego średnie me-
czowe zdobycze podchodzą 
pod 16 pkt. Ekipa z Krasno-
jarska gra swój 8. sezon w li-
dze VTB. Najdalej dotarła do 
ćwierćfi nału. Obecnie oku-
puje doły tabeli. Zielonogó-
rzanie balansują na granicy 
miejsca w ósemce. (mk)

ŻUŻEL

Powitanie w amfi teatrze!
Co się odwlecze, to nie uciecze! Falubaz w amfi teatrze miał się zaprezentować w marcu, a za-
prezentuje się w listopadzie. Różnice są jednak znaczące, jeśli chodzi o skład drużyny w wersji 
na sezon 2019. Początek imprezy w tę sobotę, 17 listopada, o 17.00.

W marcu na przeszkodzie 
stanęła pogoda i prezentację 
drużyny skrojonej na sezon 
2018 trzeba było odwołać. 
Teraz ma być lepiej, a przede 
wszystkim bez jakichkol-
wiek opadów. – Wiadomo, 
że w listopadzie ciężko się 
spodziewać plus 20 stopni. 
Ma być chłodno, ale liczymy 
na rozsądek kibiców – mówi 
Marcin Grygier, dyrektor ds. 
marketingu w Falubazie Zie-
lona Góra, który jest w gro-
nie ludzi odpowiedzialnych 
za prezentacje od pierw-
szych edycji. Premierowa 
impreza tego typu odbyła 
się przed sezonem 2003, 
w sali kolumnowej urzędu 
marszałkowskiego. Format 
w rozkochanej w żużlu Zie-
lonej Górze chwycił od razu, 
ale rekordy pod względem 
zainteresowania, bez wzglę-
du na pogodę, były bite wła-
śnie podczas edycji organi-
zowanych w amfi teatrze. 
– To miejsce stworzone do 
takich wydarzeń. Akustyka, 
konstrukcja trybun i sceny 
- to jest coś wyjątkowego 
– dodaje Grygier i wylicza 

ważne dla klubu momenty, 
które działy się przy ul. Fe-
stiwalowej. To tam decyzję 
o zakończeniu kariery ogła-
szał Andrzej Huszcza. Tam 
również ogłaszano powrót 
po latach do nazwy Falubaz. 
– Na jednej z prezentacji po-
kazywał się tam Mariusz Sta-
szewski, który przychodził 
z Gorzowa. Wychodził na 

scenę blady, a Piotrek Świst, 
jego szwagier żartował, że w 
drodze do domu Staszewski 
pierwszy raz odezwał się 
w okolicach Skwierzyny – 
wspomina dyrektor Grygier.

Teraz nowe asy zielono-
górskiego klubu wiedzą, 
czego się spodziewać, bo 
zarówno Nicki Pedersen, jak 
i Martin Vaculik z uznaniem 

o kibicach wypowiadali się 
przy podpisaniu umów z 
Falubazem. Wstęp na im-
prezę jest prawie wolny, bo 
warunkiem wstępu jest... 
tabliczka czekolady. Klub 
tradycyjnie stworzy paczki 
świąteczne dla potrzebują-
cych, w których znajdą się 
m.in. słodycze przyniesione 
przez kibiców. (mk)

Podczas prezentacji amfi teatr zawsze szczelnie wypełnia się kibicami Fot. Marcin Krzywicki
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Ważne zielonogórskie pomniki
Stojąc 11 listopada na pl. Matejki i patrząc na odsłaniany pomnik, upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości, zastanawiałem się, 
jak mocno wrośnie w naszą świadomość. Będzie ważnym zielonogórskim pomnikiem? Przypomnijmy kilka takich monumentów.

- Czyżniewski! Co to jest? 
– moja żona z ciekawością 
zajrzała do kartonu, który 
przydźwigałem do domu. 
Natychmiast wypatrzyła 
prezent od moich redakcyj-
nych koleżanek i kolegów. 
– O! Patelnia. Będziesz miał 
co szorować.

Na nic się zdały tłuma-
czenia, że akurat tę patelnię 
można myć w zmywarce. 
Szybko zmieniła temat: - 
Kto będzie oceniał, który 
pomnik jest ważny? Jakaś 
komisja?

Na szczęście spacerow-
nik jest dziełem w stu pro-
centach autorskim i bardzo 
subiektywnym, dlatego ja 
będę decydował, co jest 
ważne. Oczywiście, Czytel-
nicy mogą mieć inną, swoją 
hierarchię. Ja zatrzymam 
się przy obeliskach patrio-
tyczno-wojennych. Po tych 
niemieckich nie ma już śla-
du.

Pisząc o pomnikach, za-
wsze wracam do kolumny 
na pl. Słowiańskim. Pro-
sta, z cesarskim orłem na 
szczycie. Upamiętniała 
ofiary zwycięskiej wojny z 
Francją. Przez kilkadziesiąt 
lat, co roku we wrześniu, 
w rocznicę zwycięskiej bi-
twy pod Sedanem, zbiera-
ła się pod nią młodzież z 
pobliskiej szkoły. Później 
maszerowała na piknik do 
Oderwaldu (Lasu Odrzań-
skiego).

Komitet społeczny upa-
miętniający czyny oręża 
niemieckiego powstał w 
marcu 1871 r. 16 lipca 1871 
r., przed godz. 11.00, tłumy 
zielonogórzan stawiły się na 
placu przed gimnazjum re-
alnym (dziś budynek sądu). 
Położono kamień węgielny 
pod budowę pomnika. - Ro-
dziny poległych składały 
oświadczenia, w których 
opisywały, kto i gdzie zgi-
nął. Takich dokumentów 
zachowało się 28 – opowia-
da Zbigniew Bujkiewicz z 
Archiwum Państwowego w 
Zielonej Górze. Poległych 
mogło być więcej. Kolumna 
była gotowa dwa miesiące 
później - została odsłonięta 
5 listopada 1871 r.

Najważniejszym pomni-
kiem przełomu XIX i XX 
wieku był obelisk przed-
stawiający cesarza Wilhel-
ma, który stał na środku 
dzisiejszego pl. Bohaterów. 
Cesarz, który zjednoczył 
Niemcy, był bardzo popu-
larny. Zmarł w 1888 r. Sześć 
lat po jego śmierci, 3 wrze-
śnia 1894 r. na środku placu 
stanął pomnik kajzera. Za-
projektował go berlińczyk 
prof. Baernwald, znany 
wcześniej z cesarskich po-
sągów m.in. w Poznaniu. 
Co ciekawe, nie odsłonięto 
go w rocznicę zwycięskiej 
bitwy pod Sedanem, lecz 

dzień później. - Chodziło o 
to, by nie świętować w dniu 
rocznicy krwawej bitwy 
pełnej ofiar, lecz dniu ka-
pitulacji armii francuskiej, 
która oznaczała większą 
chwałę cesarza - tłumaczył 
redaktor „Grunberger Wo-
chenblatt”.

Pomnik stał 23 lata. Pod 
koniec I wojny światowej 
Niemcy pilnie potrzebowa-
li szlachetnych metali do 
produkcji zbrojeniowej. Ce-
sarz został zdemontowany 
i przetopiony. Miejsce po 
nim stało puste aż do 1945 
r. – wtedy żołnierze Armii 

Czerwonej założyli tutaj 
cmentarz wojskowy i po-
stawili obelisk poświęcony 
poległym.

I wojna światowa była 
olbrzymią traumą dla Grün-
berga. Na różnych frontach 
zginęło ponad 800 miesz-
kańców. Jednym z pierw-

szych poległych był buchal-
ter Otto Helbig.

Poległym poświęcony był 
pomnik na ścianie ratusza 
(dziś w tym miejscu urzędu-
ją kwiaciarki). Odsłonięto 
go 4 marca 1928 r. Na wy-
stającym ze ściany postu-
mencie stał żołnierz z ka-

rabinem. Pod nim widniał 
napis: „Naszym dzielnym 
synom tego miasta, któ-
rzy polegli za ojczyznę”. W 
specjalnej wnęce burmistrz 
umieścił miedzianą tubę ze 
spisem poległych.

Wiele lat później, pod-
czas remontu ratusza, listę 
z nazwiskami odnaleziono. 
Obecnie jest przechowywa-
na w muzeum.

Wróćmy na pl. Bohaterów. 
20 lat po wojnie nie było tu 
już cmentarza. Zapadła de-
cyzja, by stary radziecki 
pomnik zastąpić nowym. W 
1963 r. ogłoszono konkurs 
na projekt nowego obelisku 
nazywanego Pomnikiem 
Wdzięczności. Jury uznało 
za najlepsze dwa projekty: 
Leszka Krzyszowskiego z 
Zielonej Góry i Anny Krzy-
mańskiej z Poznania. Osta-
tecznie wybrano projekt 
Krzyszowskiego. Pomnik 
według założeń miał stanąć 
jesienią 1963 r. Nic z tego nie 
wyszło. Dwa lata później po-
wrócono do koncepcji Krzy-
mańskiej – piastowskiego 
miecza wbitego w ziemię. W 
czerwcu 1965 r. przystąpio-
no do montażu nowego obe-
lisku. Równocześnie trwały 
prace przy demontażu sta-
rego pomnika. Okazało się, 
że wzniesiona przez Rosjan 
konstrukcja z betonu jest 
bardzo solidna i trudno ją 
skruszyć. Prace rozbiórkowe 
się przeciągały.

Jednak w przeddzień 22 
lipca wszystko było gotowe. 
Zgodnie z planem obelisk 
został odsłonięty 21 lipca 
o 19.00. Stanęła przed nim 
kompania honorowa WP, a 
wartę pełnili żołnierze pol-
scy i rosyjscy.

Pomnik wywołał sporo 
emocji w latach 90., skłó-
cając radnych z powodu 
napisów, pepeszy i wmon-
towanego pod koniec lat 90. 
orła, zwanego przez prze-
ciwników kurą. W końcu 
pozbyto się symboli domi-
nacji radzieckiej w naszym 
kraju, a obelisk nazwano 
Pomnikiem Bohaterów. Po-
mysł zburzenia pomnika nie 
uzyskał akceptacji IPN.

Dzisiaj w Zielonej Górze 
mamy jeszcze kilka innych 
„wojennych” pomników – 
Matki Sybiraczki przy dwor-
cu kolejowym i Żołnierzy 
Wyklętych u stóp Winnego 
Wzgórza. Najnowsze dzie-
ło Roberta Tomaka na pl. 
Matejki przypomina o od-
zyskaniu niepodległości 
100 lat temu. Trzy stalowe 
skrzydła symbolizują trzy 
zabory, z połączenia któ-
rych trzeba było od nowa 
stworzyć sprawne państwo.

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

O mieszkańcach poległych podczas I wojny światowej przy-
pominał pomnik umieszczony na ścianie ratusza

Ze zbiorów Marka Szymaniaka

Pomnik na pl. Bohaterów stanął w 1965 r. – na zdjęciu ostatnie 
prace przy monumencie

Fot. Bronisław Bugiel

Kolumna na pl. Słowiańskim przypominała wojnę z Francją w 
1871 r.

Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Pomnik cesarza Wilhelma stał na pl. Bohaterów przez 20 lat. 
Niemcy sami go rozebrali

Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej


