
„NIE” DLA FAJERWERKÓW
Miejski sylwester bez fajerwerków? Wszystko na to wskazuje. W czwartek, kilkanaście godzin przed zamknięciem głosowania na facebooko-
wym profilu miasta, 62 proc. głosujących było przeciw strzelaniu z okazji nadejścia Nowego Roku.

Pokazy pirotechniczne 
to jeden z najważniejszych 
elementów sylwestrowej 
zabawy pod chmurką. Jed-
nak coraz więcej samorzą-
dów (np. Warszawa) i  or-
ganizacji (Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy Jurka 
Owsiaka) wycofuje się z ta-
kich pokazów. Decyduje je-
den argument – wielka noc-
na strzelanina bardzo źle 
działa na domowe zwierzę-

ta. Przerażone hukiem psy 
usiłują schować się do przy-
słowiowej mysiej dziury. 
Bardzo źle znoszą głośnego 
sylwestra.

W Zielonej Górze, począt-
kowo, pokaz fajerwerków 
był planowany. Jednak ty-
dzień temu magistrat za-
dał mieszkańcom pytanie: 
chcemy hucznego pokazu 
sztucznych ogni czy z nich 
rezygnujemy?

Problem szerzej widzi 
prezydent Janusz Kubicki, 
bo miejski pokaz to tylko 
jeden z  elementów sylwe-
strowej strzelaniny. - Za-
praszam do głosowania. 
Ciekawi mnie Wasza opinia. 
Wiem również, że nieważ-
ne, czy miasto będzie robić 
pokaz czy nie, to mieszkań-
cy i tak indywidualnie będą 
odpalać fajerwerki – pisał 
prezydent na swoim profilu 

FB. - Warto kiedyś przepro-
wadzić ogólną dyskusję na 
ten temat. Być może na-
leżałoby wprowadzić cał-
kowity zakaz korzystania 
z materiałów pirotechnicz-
nych? To nie jest, niestety, 
na razie w naszych kompe-
tencjach.

W momencie zamykania 
tego numeru „Łącznika” 
w głosowaniu wzięło udział 
13,8 tys. internautów. 62 

proc. było przeciw fajerwer-
kom. Głosowanie kończy się 
w piątek, 14 grudnia.

- Myślę, że już nic tutaj 
się nie zmieni. Warto pytać 
mieszkańców, by poznać 
ich opinię. Oczywiście bę-
dziemy respektować wyniki 
i  podczas miejskiego syl-
westra fajerwerków nie bę-
dzie – komentuje prezydent 
Kubicki. – Trzeba jednak 
mieć świadomość, że miej-

ski pokaz to tylko ułamek 
tego, co w  niebo wystrzelą 
zielonogórzanie. Może też 
uwzględnią wyniki głoso-
wania i  ograniczą głośne 
świętowanie?

Miejski sylwester zapla-
nowano przed Centrum 
Biznesu w  godz. 22.00-
2.00. Dyskotekę Dorosłego 
Człowieka poprowadzi DJ 
Bamse.

(tc)
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Zima jeszcze nie raczyła do nas zawitać. A co, jeśli nagle sypnie śniegiem? 
Nie ma strachu! Sprawdź, kto odśnieży ulice i chodniki.

Wózek elektryczny dla Klaudii jest już 
wybrany. Brakuje tylko pieniędzy na 
zakup, bo dziewczyna nie może li-
czyć na żadne dofinansowania. Koszt 
zakupu wózka to 17 tys. zł. Rodzina, 
przyjaciele i szkoła postanowili 
wspólnymi siłami uzbierać potrzebną 
kwotę. Dołączysz do nich? >>  3

Miejskie pokazy pirotechniczne zazwyczaj są bardzo widowiskowe i skoncentrowane w jednym miejscu Fot. Piotr Jędzura
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P I Ó R K I E M  C E P R A  > > >

W ZIELONEJ GÓRZE

Oszukują 
„na policjanta”
Przestępcy znów uderzyli w oso-
by starsze. Tym razem metodą 
„na policjanta”.

Podszywając się pod funkcjona-
riuszy, usiłują zdobyć numery kont 
bankowych potencjalnych ofiar 
i pozbawić ich oszczędności. Takich 
prób, tylko w ostatnich kilku dniach, 
w Zielonej Górze podjęli kilkanaście. 
Jedna się powiodła. 70-latek w wyni-
ku manipulacji „na policjanta” stracił 
100 tys. zł., oszczędności swojego 

życia. Udostępnił fałszywym poli-
cjantom dane konta internetowego, 
z którego przestępcy natychmiast 
wypłacili pieniądze. Szczęście 
w nieszczęściu: nie zdążył w banku 
zawrzeć umowy kredytowej. Przy-
toczoną historię policjanci dedykują 
osobom starszym i ich rodzinom 
oraz przestrzegają: jeśli ktoś, kto 
podaje się za policjanta, zażąda od 
nas, aby założyć konto w innym 
banku, możemy mieć pewność, że 
jest przestępcą. Należy natychmiast 
o zdarzeniu powiadomić policję. 
Funkcjonariusze nigdy nie zażądają 
wpłaty pieniędzy, zakładania konta 
internetowego, podania loginu i pinu 
oraz nie poinformują przez telefon 
o prowadzonych działaniach. (el)

MIKO ŁAJKI    >>> 

Ekspresowo z Niedoradza do Nowej Soli
Kierowcy w przyszłym tygodniu pojadą kolejnym czteropasmowym odcinkiem drogi ekspre-
sowej S3. To już ostatni etap budowy tej trasy w województwie lubuskim.

Pod koniec listopada od-
dano 13-kilometrowy od-
cinek z  Zielonej Góry do 
Niedoradza. Zapowiadano 
wtedy, że jeszcze w  grud-
niu zostanie otwarta rów-
nież czteropasmowa droga 
z  Niedoradza do Nowej 
Soli. Wszystko wskazuje na 
to, że kierowcy przemiesz-
czający się po wojewódz-
twie lubuskim w  Święta 

Bożego Narodzenia pojadą 
już w całości otwartą drogą 
ekspresową S3. – W  przy-
szłym tygodniu otwarty 
dla ruchu zostanie odcinek 
z  Niedoradza do Nowej 
Soli. Obecnie trwają odbio-
ry drogi, ale nic nie wskazu-
je na to, żeby były jakiekol-
wiek opóźnienia – zapewnia 
Anna Jakubowska, rzecznik 
prasowy zielonogórskiego 

oddziału GDDKiA. Odcinek, 
o którym mowa, ma 17 km 
długości i  został wybudo-
wany przez firmę Budimex, 
wartość kontraktu wyniosła 
ok. 212 mln zł. Realizacja 
projektu zakładała również 
postawienie ekranów aku-
stycznych, budowę pięciu 
przejść górnych dla zwierząt 
dużych oraz przejścia dla 
zwierząt średnich i małych. 

Nasadzono również drzewa 
i  krzewy. Po oddaniu tego 
fragmentu, droga ekspre-
sowa S3 w  Lubuskiem bę-
dzie praktycznie gotowa. 
Kierowcy będą musieli jesz-
cze poczekać na most nad 
Odrą na wysokości Cigacic, 
którego budowa ma się za-
kończyć w drugiej połowie 
2019 r.

(ap)

Świątecznie na deptaku
Jarmark Bożonarodzeniowy w sobotę rozgości się na deptaku, zapachną świąteczne sma-
kołyki, zabłysną kolorami bombki. W  niedzielę spotkamy się na miejskiej wigilii, wspólnie 
pokolędujemy, złożymy sobie życzenia. W środę zrobi się wyjątkowo... lodowato!

Jarmarczne kramy będą 
zapraszały codziennie, aż do 
22 grudnia, kusząc niepowta-
rzalnymi ozdobami, pomy-
słami na oryginalne prezenty, 
artykułami niezbędnymi do 
przygotowania wigilijnych 
potraw. Budki będą otwarte 
od 12.00 do 19.00.

W niedzielę, 16 grud-
nia, odbędzie się uroczysta 
miejska wigilia. Na wspólne 
kolędowanie, dzielenie się 
opłatkiem, spożywanie wi-
gilijnych potraw zapraszają 
ks. biskup Tadeusz Lityń-
ski oraz prezydent Janusz 
Kubicki. Wyjątkowy na-
strój będzie panował przy 
ratuszu już od 12.00 – dla 
dzieci zaplanowano pro-
gram „Elfy w  tarapatach” 
z teatrem Avatar. O 14.00 
rozpoczną się mikołajko-
we czytanki-pogadanki. 
O  15.00 biskup i  prezy-
dent złożą mieszkańcom 
świąteczne życzenia. 
Z  koncertem kolęd i  pa-
storałek wystąpi góralska 
kapela Ciupaga.

To nie koniec jarmarko-
wych atrakcji! W tę sobotę 
i niedzielę, w godz. 12.00-
16.00 na zajęcia zaprasza 
dzieci Gwiazdkowa Warsz-
tatownia (przy ratuszu), 

w  poniedziałek i  wtorek 
(17-18 grudnia) w  godz. 
16.00-18.00.

W środę, 19 grudnia, od 
15.00 do 18.00 zaplanowano 
przy ratuszu niesamowity 
pokaz oraz warsztaty rzeź-
bienia w  lodzie! Najpierw, 
z  dużej bryły lodowej po-
wstanie Mikołaj siedzący na 
ławeczce – z  pomocą piły 
łańcuchowej stworzy go 
Robert Burkat z  Ice Team. 

Ostatnie szlify wykona 
prezydent miasta. Dla naj-
młodszych widzów przygo-
towano dodatkową, lodową 
niespodziankę – 25 małych 
bryłek, z  których będzie 
można stworzyć własne mi-
nirzeźby.

W czwartek, 20 grudnia, 
na pl. Bohaterów wjedzie 
świąteczna ciężarówka Co-
ca-Coli. Atrakcje zaplano-
wano od 16.00 do 20.00. 

Wśród nich m.in. kon-
kursy i  zabawy z  nagro-
dami. W  otwartej nacze-
pie 19-tonowego giganta 
znajdzie się Santa Room – 
gdzie będzie można zrobić 
zdjęcie z  Mikołajem albo 
odbyć szaloną, wirtualną 
przejażdżkę saniami.

Na jarmark zaprasza Sto-
warzyszenie „Moje Miasto” 
i  Zielonogórski Ośrodek 
Kultury. (dsp)

Z dużej bryły lodu powstanie Mikołaj siedzący na ławeczce
Fot. Materiały UM

6 grudnia, jak co roku, na ulice miasta wyjechał specjalnie 
ustrojony autobus MZK. Podróżowali nim... Mikołaje, którzy 
zabawiali i obdarowywali upominkami małych pasażerów.

Fot. Paweł Nowak

Ta tradycja Zespołu Edukacyjnego nr 7 ma już sześć lat! Miko-
łajkowe przedstawienie szykują... nauczyciele. Teraz uczniów 
bawiły złe czarownice, kapryśna królewna i dzielny rycerz!

Fot. Archiwum ZE 7

W Szkole Podstawowej nr 13 było radośnie, bajkowo i rodzin-
nie! Korytarzami przemykały aniołki i  elfy. Na małych gości 
czekały rozmaite świąteczne gry, zadania, warsztaty i występy.

Fot. Archiwum SP 13
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Z ŻYCIA MIASTA    >>> 

Barbórkę obchodzimy też w Zielonej Górze. Świętują pracow-
nicy PGNiG. Maszerującym górnikom zawsze przygrywa or-
kiestra dęta. Na czele orszaku idą piękne mażoretki.

Fot. Piotr Jędzura

Duo Destiny pięknie podziękowało za wsparcie w „Mam Ta-
lent”. W przerwie meczu Stelmet - Chimki, kibice koszykówki 
podziwiali zapierający dech występ akrobatów.

Fot. Piotr Jędzura

W II Mistrzostwach Polski w Szyciu Chirurgicznym dla studen-
tów medycyny zwyciężyła drużyna z czwartego roku Wydzia-
łu Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego

Fot. Paweł Nowak

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA

Kasy czynne krócej
Urząd miasta informuje, że w 

poniedziałek, 24 grudnia (wigilia) 
oraz w poniedziałek, 31 grudnia 
(sylwester), kasy, które znajdują się w 
budynku urzędu przy ul. Podgórnej 
22, będą czynne do godziny 12.00. Za 
utrudnienia przepraszamy. (um)

W ZIELONEJ GÓRZE

Kiermasz świąteczny
DOM zaprasza na kiermasz 

bożonarodzeniowy. W niedzielę, 
16 grudnia, w godz. 10.00-13.00, 
warto zajrzeć do Dziennego Ośrodka 
Młodzieżowego, ul. Władysława IV 10. 
Młodzi ludzie, podopieczni Fundacji 
„Możesz Inaczej” sami wykonali ozdo-

by i stroiki. Jest co podziwiać! Ale nie 
tylko... Cudeńka można kupić, wspie-
rając osoby w potrzebie. - Dochód 
ze sprzedaży zostanie przeznaczony 
na organizację letniego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie 
rodziny w trudnej sytuacji życiowej 
– informuje Dawid Juszczyszyn, szef 
Fundacji. Na gości czeka kawa, herba-
ta i coś słodkiego. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Uroczystość opłatkowa
Związek Sybiraków koło nr 8 

zaprasza sympatyków na uroczystość 
opłatkową 20 stycznia o 11.00, w SP 
nr 2 przy ul. Wyszyńskiego 101. Chętni 
proszeni są o zgłaszanie się we wtor-
ki, od 10.00 do 13.00, w biurze przy ul. 
Lisowskiego 3 (do 20 grudnia). (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Tajemnice Syberii
Centrum Nauki Keplera - Centrum 

Przyrodnicze (ul. Dąbrowskiego 14) 
zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu 
„Duże podróże za pieniądze (nie)
duże”. W sobotę, 15 grudnia, o 16.00, 
zaplanowano spotkanie poświęcone 
Syberii Zachodniej. Czy warto zwie-

dzić ten region? Jak najlepiej się po 
nim poruszać? Jaka jest syberyjska 
zima, a jakie lato? Jak wygląda 
spotkanie z niedźwiedziem? Jakie 
naprawdę są syberyjskie komary? 
Te i inne tematy będą przedmiotem 
prezentacji dr hab. Wojciecha Halic-
kiego, autora książki o środowisku 
naturalnym Syberii Zachodniej.

(dsp)

Z nowym wózkiem po marzenia
- Nowy wózek elektryczny najbardziej będzie mi potrzebny w samodzielnym przemieszczaniu się, bo na obecnym wózku nie mogę sama 
jeździć, nie mam takiej siły w rękach – mówi 19-letnia Klaudia Najbor. Od dziecka cierpi na artrogrypozę, czyli wrodzoną sztywność stawów.

Klaudia to dziewczyna 
bardzo aktywna, angażują-
ca się w życie szkoły, upra-
wia także sport o  nazwie 
boccia. – Moim najwięk-
szym marzeniem jest dalej 
rozwijać się w sporcie, jeź-
dzić na treningi, zdobyć mi-
strzostwo – przyznaje. Przez 
ostatnie kilka lat korzystała 
z  wózka elektrycznego, 
więc była w  miarę samo-
dzielna. Ten, niestety, ostat-
nio się zepsuł, więc Klaudia 
w  nawet najdrobniejszych 
sprawach jest uzależniona 
od osób trzecich. – Po czte-
rech latach mój stary wózek 
po prostu nie chce dalej jeź-
dzić. Korzystałam z  niego 
często, jestem aktywna, 
dużo czasu spędzam poza 
domem - dodaje 19-latka.

Wózek elektryczny 
jest już wybrany, spełnia 
wszystkie wymagania Klau-
dii. Brakuje tylko pieniędzy 
na zakup, bo dziewczyna 
nie może liczyć na żadne do-
finansowania. Koszt zakupu 
wózka to 17 tys. zł. Rodzi-
na, przyjaciele i  szkoła, do 
której na co dzień uczęszcza 

Klaudia, postanowili wspól-
nymi siłami uzbierać po-
trzebną kwotę na nowy wó-
zek. - Mama Klaudii już jakiś 
czas temu zarejestrowała 
zbiórkę na portalu zrzut-
ka.pl. Dziewczyna w  tej 
chwili jeździ wózkiem, do 
którego potrzebuje pomocy 
drugiej osoby, dlatego po-
stanowiliśmy ją wesprzeć 

w tej zbiórce. Jesteśmy ze-
społem szkół i  wszyscy od 
najniższych poziomów do 
najwyższych są w tę pomoc 
zaangażowani - opowiada 
Magdalena Galus, nauczy-
cielka wspomagająca z  Ze-
społu Szkół Ekologicznych.

Do tej pory uczniowie 
zorganizowali zbiórkę pie-
niędzy do puszek w szkole, 

w  ramach podziękowania 
można było poczęstować się 
kawałkiem ciasta. Młodzi 
nie wykluczają, że ze swoją 
akcją wyjdą poza szkolne 
mury, np. zabiorą pusz-
ki na bożonarodzeniowy 
jarmark. Jak przyznaje dy-
rektor szkoły, Piotr Szmyt-
kiewicz, młodzież zdała 
już najważniejszy egzamin 

- z pomocy drugiemu czło-
wiekowi. - Bardzo cieszymy 
się, że tak wiele osób się za-
angażowało, bo szkoła ma 
uczyć. Nie tylko matema-
tyki, fizyki i  polskiego, ale 
przede wszystkim empatii 
do drugiego człowieka – 
przyznaje z dumą P. Szmyt-
kiewicz.

Klaudia to uśmiechnię-
ta, pełna pasji i  pomysłów 
dziewczyna, co potwier-
dzają również jej koleżanki 
ze szkoły. - Jest bardzo miłą 
osobą, przyjacielską, ener-
giczną. Warto jej pomóc, 
żeby mogła spełniać swoje 
marzenia i  realizować ży-
ciowe cele – potwierdza Iza, 
uczennica klasy III w II LO. - 
Klaudia pomaga nam z ma-
tematyką, jak mamy pro-
blem. Po szkole jeździmy 
razem do miasta, na zakupy. 
Jest zabawna i szczera – do-
daje Agata, również uczen-
nica III klasy. Klaudia może 
liczyć na pomoc koleżanek 
i  nauczycieli, jednak stara 
się być jak najbardziej sa-
modzielna. - Każdy w  kla-
sie stara się jej pomagać jak 

tylko może. Jak Klaudia pro-
si o pomoc, nikt nie odma-
wia. Pomagamy jej się prze-
mieszczać z klasy do klasy, 
wyjmujemy coś z  plecaka 
lub piórnika, jeśli tylko tego 
potrzebuje – przyznaje Ka-
rolina, koleżanka z klasy.

Każdy, kto chciałby do-
rzucić choć parę złotych na 
wózek elektryczny dla Klau-
dii, może to zrobić za pomo-
cą portalu zrzutka.pl. (ap)

Wpłat na konto Klaudii można 
dokonywać na dwa sposoby.
a  bezpośrednio na konto na 

portalu zrzutka.pl:
–    nr konta 49 1750 1312 6882 

5549 3863 1600
–    nazwa odbiorcy: Zrzutka.pl 

sp. z o.o.
–    adres odbiorcy: 53-015 

Wrocław, ul. Karkonoska 59
–    z dopiskiem „zrzutka.pl - na 

wózek elektryczny dla Klau-
dii Najbor”.

a  przez stronę portalu https://
zrzutka.pl/85h4fy

Klaudia razem z koleżankami z klasy: Izą, Karoliną i Agatą Fot. Paweł Nowak
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Zima jeszcze nie raczyła do nas zawitać. A co, jeśli nagle sypnie śniegiem? Drogi muszą być przejezdne, a chodniki oczyszczone. Miasto 
zostało podzielone na trzy rejony odśnieżania: północny, zachodni i wschodni, dodatkowo wydzielono strefę na deptaku. Każdym rejonem 
opiekuje się inna firma. Sprawdź na mapie do kogo dzwonić w razie problemów. Podajemy też wykaz ulic w poszczególnych rejonach.

Jak miasto przygotowane 
jest do ewentualnego ataku 
zimy? Mamy 326 km jezd-
ni dróg publicznych, które 
zostały objęte zimowym 
utrzymaniem. Do tego do-
chodzi 110,98 km chodni-
ków oraz 49 151 mkw. miejsc 
parkingowych i ciągów pie-
szo-jezdnych w  centrum. 
Pozostałe jezdnie i  chod-
niki będą utrzymywane in-
terwencyjnie, po zgłoszeniu 
przez mieszkańców, straż 
miejską lub inne instytucje.

Aż do 31 marca, firmy wy-
łonione w  przetargu nie-
ograniczonym zobowiązane 
są do pełnej gotowości w zi-
mowym utrzymaniu jezdni, 
chodników oraz schodów 
terenowych. Muszą mieć 
sprawny sprzęt, pełną obsa-

dę kierowców i osoby, które 
będę ręcznie odśnieżać te-
ren oraz odpowiedni zapas 
soli drogowej i piasku.

Sprzęt, który czeka tylko 
na sygnał do wyjazdu na 
drogi, to m.in. 18 pługoso-
larek (o większej i  mniej-
szej ładowności), 3 pługo-
piaskarki, 3 ładowarki do 
śniegu, 3 pojazdy do wywo-
zu śniegu. Do utrzymania 
chodników i schodów przy-
da się 11 odśnieżarek oraz 
40 osób odpowiedzialnych 
za ręczne usuwanie śniegu 
i gołoledzi.

Miejskie służby trzyma-
ją rękę na pulsie, w  czym 
pomagają dwie stacje me-
teorologiczne przy Trasie 
Północnej.

(dsp)

Gołoledź? Śnieżne zaspy? Nie ma strachu!  Sprawdź, kto odśnieży ulice i chodniki

Fot. Krzysztof Grabowski

WYKAZ JEZDNI DRÓG I ULIC DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA
REJON I – PÓŁNOCNY

Ulice: Anny Jagiellonki, 
Aglomeracyjna, Agrestowa, 
Bukowa, Chemiczna, Dekoracyjna, 
Dworcowa – Pl. Kolejarza, 
Działkowa, Energetyków, 
Elektronowa, Franciszka 
Rzeźniczka, Fryderyka Chopina, 
Gen. J. Dąbrowskiego, Gen. Józefa 
Bema, Gorzowska, Jana z Kolna, 
Konstruktorów, Kostrzyńska, 
Krępowska, Lisia, Mechaników, 
Międzyrzecka, Naftowa, 
Objazdowa, Obywatelska, 
Osadnicza, Porzeczkowa, 
Poznańska, Prosta, Ruczajowa, 
Skłodowskiej-Curie oraz łącznik 
do Doliny Zielonej, Słoneczna, 
Słubicka, Sobkowiaka, Spawaczy, 
Stefana Batorego, Strumykowa 
i Urszuli do hali sportowej, 
Sulechowska, Szwajcarska i Dolina 
Zielona, Szwajcarska od ul. 
Zagłoby do ul. Wołodyjowskiego, 
Technologów, Trasa Północna 
oraz Kętrzyńska do ronda, 
Truskawkowa, Wandy i Wiejska, 
Wołodyjowskiego, Zacisze (od Al. 
Wojska Polskiego do Działkowej), 
Zamkowa, Zamoyskiego Jana, 
Zdrojowa, Zimna, Zjednoczenia, 
Zygmunta Czubińskiego, 
Źródlana.

Droga krajowa nr 32, droga 
wojewódzka nr 280 3+600 do 
km 7+201, droga wojewódzka nr 
281 skrzyż. dróg 281 z 279, droga 
wojewódzka nr 279 do skrzyż. 
z drogą 281, droga wojewódzka 
nr 279 do Jany, droga gminna 
Jany - Stożne do b. drogi nr 3, droga 
powiat. nr 1176F ul. Zawada do ul. 
Krępa, droga powiatowa nr 1186F 
ul. Krępa, droga powiatowa nr 
1187F łącznie z mostem, Przylep 
8 Maja, Przylep - Robotnicza, 
Przylep - Kolejowa, Przylep - 
Szybowcowa, Przylep - Handlowa, 
Przylep - Dojazdowa, Przylep 
- Solidarności, Przylep - Skokowa, 
Przylep - Turystyczna, Przylep 
- Sosnowa, Krępa - Podgórna, 
Piękna, Kasztanowa, Zawada - 
Kożuchowska, Zawada - Akacjowa, 
Zawada - Torfowa, Łężyca - 
Budowlanych, Inżynierska.

REJON II – ZACHODNI
Ulice: 1 Maja, Aleja Wojska 

Polskiego, Armii Krajowej, Bociania, 
Botaniczna, Braci Gierymskich, 
Bursztynowa, Budziszyńska, 
Ceramiczna, Chabrowa, Cisowa, 
Cyryla i Metodego, Czyżykowa, 
Dąbrówki, Diamentowa, Długa, 
Fabryczna, Francuska, Funka, 

Głowackiego, Goździkowa, 
Godlewskiego, Jaskółcza, Jasna, 
Jedności, Kąpielowa, Kasprowicza, 
Kilińskiego, Kopciuszka, Kraljevska, 
Krasickiego, Krośnieńska, Krzywoń, 
Kukułcza, Kupiecka, Liliowa, 
Łabędzia, Łużycka, Makowa, 
Malczewskiego, Michalskiego, 
Mieczykowa, Modrzewiowa, 
Moniuszki, Monte Cassino, 
Niemena, Nowojędrzychowska, 
Ogrodowa, Okulickiego, Orla, 
Pawia, PCK, Perłowa, rondo 
Piastów Śląskich, Piastowska, 
Plac Powstańców Wielkopolskich, 
Plac Słowiański, Powstańców 
Warszawy, Ptasia, Reja, Rubinowa, 
Rydza – Śmigłego, Słowacka, 
Sokola, Szafirowa, Szmaragdowa, 
Świerkowa, Unii Europejskiej, 
Waszczyka, Węgierska, Wiśniowa, 
Witebska, Wyczółkowskiego, 
Wyszyńskiego, Zachodnia, 
Zachodnia (dojazd do szkoły), 
Zawadzkiego - „Zośki”, Zawiszy 
Czarnego, Żurawia, skrzyż. dróg 
283 z 279 rondo Zatonie w kier. 
Drzonków do Sucha - Ługowo ost. 
budynek oraz łącznik na wjazd 
do b. dr. nr 3, Ochla - Św. Huberta, 
Ochla - Muzealna, Ochla - Leśna, 
Szkolna, Ochla - Makuszyńskiego, 
Konopnickiej, Sosnowa, Ochla - 

Leśna, Gaudiego, Kraszewskiego, 
Ochla – Jelenia, Ochla pętla 
autobusowa, droga wojewódzka 
nr 279 od skrzyż. 283 - 279 ul. 
Kiełpin – Ochla, droga wojewódzka 
nr 283 od pętli autobusowej na 
ul. Jędrzychowskiej do granicy 
miasta, droga powiatowa nr 1053F 
skrzyżowanie dróg nr 279 ul. Kiełpin 
– Jarogniewice, droga powiatowa 
nr 1050F Zielona Góra ul. Jeleniów, 
droga powiatowa nr 1071F Zielona 
Góra - ul. Ochla - ul. Jeleniów, 
droga powiatowa nr 1029F Zielona 
Góra - ul. Zatonie kier. Niedzoradz, 
droga powiatowa nr 1051F Zielona 
Góra ul. Ługi, Barcikowice Duże 
– Barcikowice Małe, Barcikowice 
Duże plus pętla autobusowa.

REJON III – WSCHODNI
Ulice: Akademicka, Aleja 

Juliusza Słowackiego, Aleja 
Konstytucji 3 Maja, Aleja 
Niepodległości (od Placu 
Bohaterów do ul. Bolesława 
Chrobrego), Augustowska, 
Bankowa, Bema, Bohaterów 
Westerplatte, Braniborska, 
Browarna, Ceglana, Ciesielska, 
Chmielna, Chrobrego, Dereszowa, 
Dmochowskiego, Drzewna, 
Dzika, Filona, Gajowa, Glinianki, 

Górna, Gronowa, Grzegorza 
Zarugiewicza, Grunwaldzka, 
Horsztyńskiego, Jagodowa, 
Jarzębinowa, Jeździecka, 
Jęczmienna, Jędrzychowska, 
Karowa, Kazimierza Wielkiego, 
Kaziowa, Kętrzyńska, Konicza, 
Konopna, Kopernika, Kosynierów, 
Kożuchowska, Kraszewskiego 
Ignacego, Krótka, Krzemieniecka, 
Kukułcza, Kupiecka, Lechitów, 
Letnia, Lubuska, Lwowska, 
Maciejowicka, Miła, Morelowa, 
Mrągowska, Niecała, Nowa, Os. 
Bajkowe, Osiedlowa, Os. Pomorskie, 
Os. Śląskie, Partyzantów, Piaskowa, 
Plac Bohaterów, Plac Jana Matejki, 
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
Plac Pocztowy, Podgórna, Polanka, 
Przecznica, Profesora Zygmunta 
Szafrana (od ul. Podgórnej do 
budynku nr 25), Przewalskiego, 
Przyleśna, Racławicka – Połaniecka, 
Pułkownika Witolda Pileckiego, 
Rumakowa (od ul. Przyleśnej do 
ul. Wyścigowej), Rzemieślnicza, 
Sikorskiego, Siemiradzkiego, 
Skrajna, Sorbska, Sowińskiego 
Generała Józefa, Stajenna, 
Stanisława Staszica, Stanisława 
Wyspiańskiego, Stroma, Strzelecka, 
Strzemienna, Suwalska, Szosa 
Kisielińska, Tarpanowa, Tylna, 

Ułańska, Waryńskiego, Wazów, 
Wąska, Winna, Władysława IV, 
Władysława Jagiełły, Wodna, 
Wrocławska, Wyścigowa, 
Zamenhofa, Zbożowa, Zyty, 
Żytnia, droga gminna Racula - 
Niedoradz do granicy miasta, droga 
gminna Stary Kisielin - Racula, 
Nowy Kisielin - Dębowa, Nowy 
Kisielin - Spokojna, Nowy Kisielin 
- Syrkiewicza oraz drogi na strefie 
LPTN, Nowy Kisielin droga 007261F, 
Nowy Kisielin - Odrzańska, Stary 
Kisielin - Św. Floriana - Szkolna, 
Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich, 
Racula - Wiejska - Profesorska, 
Racula - Międzylesie – Jabłonowa - 
Leszczynowa, Racula - Św. Mikołaja, 
Racula - Saperska, Drzonków 
- Szkolna, Drzonków - Cisowa, 
Drzonków - Rajtarowa, Drzonków 
- Bażantowa - Leśna wraz 
z pętlą autobusową, Drzonków - 
Rekreacyjna, Drzonków - Podgórna, 
Drzonków - Rycerska, Drzonków 
- Kościelna, droga wojewódzka nr 
279 od skrzyż. P 1175F Drzonków do 
Jany, przedłużenie ul. Wrocławskiej 
do zjazdu na Raculę, droga 
wojewódzka nr 282 Stary Kisielin 
- granica miasta od km 11+806, 
nieciągłość, przeplot z DW 279 od 
km 12+806 do km 17+287.

WYKAZ CHODNIKÓW, SCHODÓW TERENOWYCH I CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA
REJON I – PÓŁNOCNY

Chodniki w rejonie skrzyżowań 
ulic oraz przejścia dla pieszych, 
chodniki nie przylegające 
bezpośrednio do granicy innych 
nieruchomości oraz schody 
terenowe przy ulicach: Akacjowa, 
Batorego, Chopina, Dąbrowskiego, 
Dworcowa, Działkowa, 
Elektronowa, Energetyków, 
Krępowska, Prosta, Poznańska, 
Rzeźniczaka, Sulechowska, 
Trasa Północna, Truskawkowa, 
Wyspiańskiego, Zacisze, 
Zjednoczenia, Zdrojowa, Rondo 
Przylep, Przylep - Solidarności, 
Łężyca - wzdłuż os. Czarkowo oraz 

Odrzańska, Krępa - Odrzańska, 
Zawada - Szkolna, Zawada - 
Zielonogórska.

Parking przy: ZUS, ul. Chopina, 
przy ODN, pl. Kolejarza.

REJON II – ZACHODNI
Chodniki w rejonie skrzyżowań 

ulic oraz przejścia dla pieszych, 
chodniki nie przylegające 
bezpośrednio do granicy innych 
nieruchomości oraz schody 
terenowe przy ulicach: Al. 
Wojska Polskiego, Botaniczna, 
Długa, Dąbrówki, Grottgera, 
Jaskółcza, Jedności, Fabryczna, 
Kasprowicza, ks. Kazimierza 

Michalskiego, Moniuszki, Łużycka, 
Nowojędrzychowska, Liliowa 
i Mieczykowa, Ptasia, 1 Maja, 
Ogrodowa, Połaniecka - Kosynierów 
- Brzozowa, Sobieskiego, Świerkowa, 
Wiśniowa, Wyszyńskiego, 
Zachodnia, Zawadzkiego „Zośki”, 
Ochla - Zielonogórska, Ochla - 
Żagańska, Ochla - Szkolna, Ochla 
– ks. Wł. Terlikowskiego, Ochla 
- Błyskoszowej, Kiełpin, Zatonie - 
Zielonogórska.

Parkingi przy: Gazowni, 
Powstańców Wlkp. - filharmonia, 
Powstańców Wlkp. - taxi, Pl. 
Słowiański przy sądzie, przy ul. 
Grottgera UM.

REJON III - WSCHODNI
Chodniki w rejonie skrzyżowań 

ulic oraz przejścia dla pieszych, 
chodniki nie przylegające 
bezpośrednio do granicy 
innych nieruchomości oraz 
schody terenowe przy ulicach: 
Al. Konstytucji 3 Maja, Al. 
Niepodległości, Al. Słowackiego, 
Boh. Westerplatte, Browarna, 
Ciesielska, Chrobrego, Drzewna, 
H. Sienkiewicza, K. Wielkiego, 
Lubuska. Os. Pomorskie, Os Śląskie, 
Plac Bohaterów, Pl. Matejki, 
Pl. Pocztowy, Pl. Piłsudskiego, 
Kupiecka od Podgórnej do 
Kopernika, Kopernika, Lwowska, 

Nowa oraz schody Kordiana, 
Goplany oraz chodniki wokół ronda, 
Osiedlowa schody oraz Chmielna 
do RIO, Piaskowa, Podgórna, 
Wąska oraz Skrajna, Staffa, Szosa 
Kisielińska oraz schody Władysława 
IV, Waryńskiego, Wazów, 
Wrocławska, Żytnia - schody, Stary 
Kisielin - Pionierów Lub., Stary 
Kisielin - Pocztowa, Stary Kisielin - 
Zatorze, Nowy Kisielin - Odrzańska, 
Nowy Kisielin - Spokojna, Nowy 
Kisielin - Syrkiewicza, Racula - 
Głogowska, Racula - Grabowa, 
Drzonków - Olimpijska, Drzonków 
- Rajtarowa, Drzonków - Szkolna, 
Drzonków - Słoneczna.

Parkingi przy: Pl. Matejki, Pl. 
Pocztowy, Ciesielska - Kopernika.

REJON CENTRUM - DEPTAK
Al. Niepodległości - działka 

nr 155, ul. Kupiecka - działka nr 
134/2, Pl. Bohaterów - działka 
nr 155, Żeromskiego - działka 
nr 145, Stary Rynek - działka nr 
312, Mickiewicza - działka nr 300 
i 320/1, Mariacka - działka nr 
178, Pod Filarami - działka nr 13/1 
i 14, Krawiecka - działka nr 331/1, 
J. Sobieskiego - działka nr 311, 
Kościelna - działka nr 329, plac 
pomiędzy kościołem a filharmonią 
- działka nr 209/7.
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PANZET BIS
15% RABATU

na akcesoria do wykonywania 
ozdób świątecznych

ul. Długa 4a

EKO ORGANIK
20% RABATU

na bakalie
ul. Urszuli 1

ACTIVE SPORT
20% RABATU

na vouchery prezentowe
ul. Drzonków – Olimpijska 20

PRACOWNIA MINI BAMBINI
SPECJALNA CENA

na poduchy świąteczne 
30zł zamiast 40zł

ul. Agrestowa 3b/12

GLG FIRANY
15% RABATU na obrusy plamoodporne

10% RABATU na gotowe zasłony
ul. Wyszyńskiego 30A; ul. Owocowa 2

SALON OPTYCZNY EDOR
20% RABATU

na oprawy okularowe
ul. Podgórna 43 E; al. Woj. Polskiego 1

ul. Kupiecka 72

KSIĘGARNIA VIRTUS
15% RABATU

na książki oraz na zabawki i gry
Al. Wojska Polskiego 9; ul. Kupiecka 63

BELLEZZA SALON KOSMETYCZNY
20% RABATU

na vouchery prezentowe
ul. Wyszyńskiego 38d/27

SKLEP KIDDO
15% RABATU na sukienki
20% RABATU na kurtki

ul. Kasprowicza 2 (Pasaż Meteor)

GEA GALERIA MEBLI I OŚWIETLENIA
15% RABATU

na dekoracje świąteczne
ul. Kręta 5

SKLEP HUŚTAWKA
10% RABATU
na kosmetyki

ul. Sikorskiego 52/1

ALLURE STREFA PIĘKNA
20% RABATU

na vouchery prezentowe
ul. Wrocławska 17

SKLEP GACUŚ
SPECJALNA CENA

na gry: Szalona Pułapka
i Pan Wiaderko

ul. Energetyków 2a (pasaż Tesco Extra)

CENTRUM KWIATOWE
10% RABATU

na gwiazdy betlejemskie
ul. Krakusa 10

WYDAWNICTWO BAJKOPIS
20% RABATU na bajki

SPECJALNA CENA na warsztaty
świąteczne

ul. Jedności 20/1

DECOPLASTYK
15% RABATU

na zestawy świąteczne 
oraz mazaki Promarker

ul. Jedności 33

CENTRUM OGRODNICZE FLORA
10% RABATU

na choinki cięte i w doniczkach
oraz stojaki pod choinkę

ul. Fabryczna 6

EVEREST FITNESS
20% RABATU

na karnet 3 miesięczny 
wersja Standard

ul. Wrocławska 17

LEŚNY ZAKĄTEK
SPECJALNA CENA

na warsztaty świąteczne
30zł zamiast 35zł

ul. Cisowa 24

JUBILER OROBELLO
20% RABATU na srebro
10% RABATU na złoto

ul. Kasprowicza 2 (Pasaż Meteor)

SKLEP eTRAPER
15% RABATU

na termosy i kubki termiczne
ul. Pod Filarami 4

IGANA
10% RABATU

na ręcznie szyte króliki
ul. Reja 7

DOMET
20% RABATU

na wybrane tekstylia 
i stojaki na biżuterię 

ul. Kazimierza Wielkiego 1

CENTRUM OGRODNICZE GARDENION
10% RABATU na ceramikę i ozdoby
15% RABATU na kwiaty sztuczne 

m.in. gwiazdy betlejemskie
ul. Jasna 11
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 WEEKEND KIBICA

BIEGI
a sobota, 15 grudnia: 
I trening trasą Ultramarato-
nu Zielonogórskiego Nowe 
Granice (23 km), start SP nr 
18 przy ul. Francuskiej, 9.00

BILARD
a niedziela, 16 grudnia: 
X Memoriał Damiana Nit-
schke, Klub Hot Shots przy 
ul. Dąbrowskiego, 10.00

KOSZYKÓWKA
a sobota, 15 grudnia: 
13. kolejka II ligi, RKKS 
Rawia Rawag Rawicz – 
Intermarche II Zielona Góra, 
17.30
a sobota, 15 grudnia: 
XIII Memoriał Leona 
Probużańskiego, 
hala MOSiR przy ul. 
Wyspiańskiego, 17.00
a niedziela, 16 grudnia: 
10. kolejka Energa Basket 
Ligi, Spójnia Stargard – 
Stelmet Enea BC Zielona 
Góra, 19.15
a niedziela, 16 grudnia: 
4. Świąteczny Festiwal 
Koszykówki Franko 
Minibasket, hala przy ul. 
Amelii, 13.00

TENIS STOŁOWY
a sobota, 15 grudnia: 
Gwiazdkowy Turniej Tenisa 
Stołowego, hala MOSiR przy 
ul. Urszuli, 9.00

PIĘCIOBÓJ 
NOWOCZESNY
a sobota, niedziela, 
15-16 grudnia: Memoriał 
Zbigniewa Majewskiego, 
WOSiR Drzonków, 9.30

(mk)

KARATE TRADYCYJNE

Nasi mali mistrzowie!
Klub Karate Nidan Zielona Góra pęka z dumy! Dwoje małych karateków wróciło z medalami z mistrzostw świata 
dzieci. – To jest bardzo fajne uczucie, gdy dostajesz złoty medal – mówi Kryspin Sozański, siedmioletni mistrz.

Dziecięce mistrzostwa 
świata w  karate tradycyj-
nym odbyły się w  Wilnie 
pod koniec listopada. Mali 
wojownicy jechali tam 
z  myślą, po prostu, poka-
zania się z  jak najlepszej 
strony. A że dało to medale? 
Radość w  klubie tym więk-
sza! Obok złotego medalu 
w  układzie kata Kryspina 
Sozańskiego, dwa brązowe 
krążki dołożyła jeszcze dzie-
więcioletnia Helena Grusz-
ka. Jeden w  układzie kata i 
w  jiyu ippon kumite. – Dla 
nas to ogromne sukcesy, do-
tychczas nie mieliśmy takich 
wyników w rywalizacji dzie-
cięcej – przyznaje Dariusz 
Hejduk (na zdjęciu z lewej), 
trener Klubu Karate Nidan 

Zielona Góra. – Pamiętam, 
jak Helena płakała po zdoby-
ciu pierwszego, brązowego 
medalu. Wszyscy myśleli-
śmy, że przegrała, a to były 
łzy szczęścia – dodaje Hej-
duk. Radość i  emocje były 
ogromne, bo to pierwsze 
podium zielonogórzanki. – 
Zajmuję się karate od sześciu 
lat. Zaczęłam treningi już 
w przedszkolu, gdy miałam 
trzy lata. Potrzebowałam 
więcej wysiłku, bo nudziło 
mi się – wyznała dziewię-
ciolatka. Kryspin też zaczął 
bardzo wcześnie, w  wieku 
czterech lat. Na początku był 
to tzw. program „mały kara-
teka”, czyli pierwszy kontakt 
ze sztukami walki. – Tam jest 
dużo zabawy, rekreacji, ko-

ordynacji ruchowej, gimna-
styki korekcyjnej – wylicza D. 
Hejduk. Podstawy są na tyle 
solidne, że już w wieku sied-
miu lat można nazywać sie-
bie mistrzem świata. – To jest 
bardzo fajne uczucie, gdy 
dostajesz złoty medal. Inne 
dzieci też się cieszą, że były 
na podium, ale to ja jestem 
mistrzem świata! – zaznacza 
K. Sozański. Jak mówi, pa-
sja do karate przyszła wraz 
z  chęcią kolekcjonowania 
pucharów i  medali. Już te-
raz ta kolekcja jest pokaźna! 
Kryspin chce jednak sięgać 
po kolejne trofea. Helence 
zaś marzy się czarny pas. – 
Myślę, że kiedyś mi się uda 
go zdobyć – kończy dziew-
czynka. (mk)

Klub Karate Nidan Zielona Góra dumnie reprezentował Pol-
skę i nasze miasto Fot. Klub Karate Nidan Zielona Góra

KOSZYKÓWKA

Tydzień to 
wieczność
Dużo działo się w Stelmecie Enei 
BC Zielona Góra w ostatnich 
dniach. Odejście Borisa Savovicia, 
lekcja od Chimek Moskwa w lidze 
VTB, czy trudny bój z Kingiem 
Szczecin, to najważniejsze 
wydarzenia z zachowaniem 
chronologii.

Klub o  odejściu czarno-
górskiego koszykarza poin-
formował w  sobotni wie-
czór. - Po wnikliwej analizie 
rada podjęła decyzję o roz-
staniu. Zostało podpisane 
stosowne, obustronne po-
rozumienie z zawodnikiem 
i agencją – przekazał w la-
konicznym komunikacie 
Janusz Jasiński, właściciel 
klubu. Savović na meczu 
z gigantem z Moskwy był, 
ale jako widz, a dzień póź-
niej został przedstawiony 
jako nowy gracz Avtodoru 
Saratov, drużyny występu-
jącej w lidze VTB. Oznacza 
to, że powinien pojawić się 
po drugiej stronie barykady 
w  hali CRS 10 lutego. Stel-

met przeciwko Chimkom 
walczył na całego, z  naj-
lepszym skutkiem w  dru-
giej połowie. Najfajniejszy 
okres gry zanotował w mo-
mencie, gdy na parkiecie 
był zestaw z Gabem DeVoe, 
Filipem Matczakiem i Jaro-
sławem Mokrosem – czyli 
zawodnikami, którzy nie 
byli dotychczas pierwszy-
mi wyborami trenera Igora 
Jovovicia. Zielonogórzanie 
z rosyjskim krezusem prze-
grali 74:97, ale schodzili że-
gnani oklaskami. W  środę 
męczyli się zaś z  Kingiem 
Szczecin, którego pokonali 
dopiero po udanej końców-
ce 96:89. Stelmet, mimo 
zbyt wielu strat, przeciw-
stawił rywalowi lepszą 
skuteczność w  rzutach 
z  dystansu. W  niedzielę, 
16 grudnia zielonogórzanie 
zmierzą się w  Stargardzie, 
z  beniaminkiem Spójnią, 
która u  siebie jeszcze nie 
wygrała. Liderem drużyny 
jest Amerykanin Anthony 
Hickey, który średnio rzu-
ca 21,4 pkt. na mecz, co 
jest najlepszym wynikiem 
w Energa Basket Lidze. Po-
czątek starcia o 19.15.

(mk)

SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Start na finiszu 
udanego roku
Zrzeszenie Sportowo-Rehabilita-
cyjne „Start” Zielona Góra me-
dale w 2018 r. „produkowało” na 
masową skalę. – Pod względem 
ilości sukcesów, to rekordowy rok 
– przyznaje Danuta Tarnawska, 
prezes klubu.

Pod względem jakości 
klub najbardziej ceni so-
bie „krążki” przywożone 
z  Igrzysk Paraolimpijskich. 
Na te trzeba jeszcze pocze-
kać, ale walka o  bilety do 
Tokio 2020 już się rozpo-
częła. Miejsce w  samolocie 
do Japonii ma już Szymon 
Sowiński, który w tym roku 
sięgnął po srebrny i  brą-
zowy medal podczas mi-
strzostw Europy w  Belgra-
dzie. Oba sukcesy wywal-
czył w drużynie. Dla kraju, 
czyli najpewniej dla siebie, 
wywalczył przepustkę na 
najważniejszą imprezę 4-le-
cia. - Czego sobie życzę? Mo-
notonii! Dziesięć, dziesięć, 
dziesięć - wskazał ulubio-
ny punkt na tarczy strzelec 

Startu. Wytrwałości i  cier-
pliwości musiał sobie życzyć 
przez wiele lat Marek Try-
kacz, który w  podnoszeniu 
ciężarów nie mieścił się na 
podium w  imprezach mię-
dzynarodowych. W  tym 
roku sięgnął po dwa złote 
medale mistrzostw Starego 
Kontynentu. – Dużo tonażu 
musiałem przerzucić, żeby 

to osiągnąć – wyznał za-
wodnik, który w  przyszło-
ści chce założyć na sztangę 
minimum 186 kg, żeby za-
domowić się w  czołówce 
światowej. Klub cieszył się 
łącznie z 79 medali. – Był to 
dobry rok i  dobry progno-
styk na przyszłość – podsu-
mowała D. Tarnawska, pre-
zes „Startu”. (mk)

ZSR „Start” podsumował rok, na którym dziękował współ-
twórcom sukcesów

Fot. Marcin Krzywicki

BIEGI

Mikołaje też biegają!
Ostatni biegowy akcent w Zielonej 

Górze ściśle związany jest ze świę-
tami. Charytatywny Bieg Dobrych 
Mikołajów odbył się już po raz czwar-
ty. Na sześciokilometrowej trasie 
rywalizowało 250 osób. Zwyciężył, to 
żadna niespodzianka, Jacek Stadnik. 
Biegacz z Krosna Odrz. finiszował 
z czasem 22 min. 18 sek. Dwie i pół 
minuty po zwycięzcy przybiegł 
Zbigniew Kostrzembski, a trzeci był 
Marcin Wasilewski. Najszybszą panią, 
piątą w klasyfikacji otwartej była 
Sandra Nowak (25:49). Jednak to nie 
wyniki, a sam udział i chęć pomocy 
były najważniejsze. Dochód pomoże 
w organizacji ferii zimowych dla 
dzieci i młodzieży ze Świetlicy Socjo-
terapeutycznej „Karuzela”. (mk) Fot. Piotr Jędzura

KOSZYKÓWKA

Uvalin szuka 
zawodników
Bałkańskie wzorce koszykówki, 
cechujące się wysoką dyscypliną 
oraz twardą defensywą pro-
ponuje swoim podopiecznym 
Green Star BC Zielona Góra. Jak to 
wygląda w praktyce? Akademia 
chce pokazać na treningu otwar-
tym, w poniedziałek, 17 grudnia 
o 16.00.

Green Star BC Zielona Góra to 
koszykarska akademia założona 
przez trenera Mihailo Uvalina. Serb 
ze Stelmetem sięgnął po trzy me-
dale, po jednym z każdego rodzaju 
kruszcu. Z klubu odszedł w 2014 roku, 

ale z Zieloną Górą się nie rozstał. 
Tu założył klub spod znaku zielonej 
gwiazdy, który istnieje piąty rok. 
Obecnie trenuje w nim 70 adeptów. 
– Nie szukamy mistrzów, chcemy 
uczyć życia. Koszykówka uczy podej-
mowania decyzji – przyznaje Łukasz 
Łukaszewski, trener. Bałkańska 
szkoła koszykówki to stuprocentowe 
poświęcenie. – Jeśli na treningu coś 
jest nie tak, to zatrzymujemy zajęcia 
i musimy to poprawić – dodaje Ł. Łu-
kaszewski. Drużyny Green Star sporo 
podróżują po Europie i uczestniczą 
w międzynarodowych turniejach. - 
Wykorzystujemy potencjał i możliwo-
ści naszego trenera Mihailo Uvalina 
– zaznacza dyrektor Adam Kremer. 
W poniedziałek, w hali MOSiR przy 
ul. Wyspiańskiego klub organizuje 
trening otwarty, będący jednocześnie 
naborem. (mk)
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Narożnik ul. Zyty-Podgórna, widok od podwórka
Fot. Tomasz Czyżniewski

Takie domy stawiano w latach 20. XX wieku
Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej

Podobne domy stoją przy ul. Podgórnej
Fot. Tomasz Czyżniewski

Dom z bramą budzi ciekawość
Chodzi o charakterystyczny budynek na rogu ul. Podgórnej i Zyty. Z wielką bramą wjazdową na podwórko i murem, który ma okienka przy-
pominające otwory strzelnicze. Pewnie była tu kuźnia lub zajazd – spekulowali Czytelnicy.

- Czyżniewski! Masz teraz 
dwie rzeczy do wytłuma-
czenia. Po pierwsze - dla-
czego na patelni są resztki 
po smażonych ziemnia-
kach? Powinna być umyta! 
Po drugie - skąd się wziął 
ten mur i brama na pokazy-
wanej posesji?

To po kolei. Okruszki po 
kartofelkach zostały, bo li-
czyłem, że jakimś cudem 
pojawi się przy nich kotlet. 
Figa z makiem. Żona u ko-
smetyczki, nici z obiadu.

A skąd się wzięła brama 
i  kto wpadł na jej pomysł? 
Można powiedzieć, że to 
zasługa miejskich urzędni-
ków. Taką mieli fantazję lub 
ludzie przez nich wynajęci. 
A było to tak. Dawno, daw-
no temu, przed wiekami…

- Dokładnie mówiąc: 
przed półtora wiekiem – 
śmieje się nasz ekspert Zbi-
gniew Bujkiewicz z  Archi-
wum Państwowego w  Zie-
lonej Górze, zaglądając do 
teczki niemieckiej policji 
budowlanej. – Najstarsza 
wzmianka pochodzi z 1844 
r. Dotyczy stojącej tutaj 
szklarni należącej do Eduar-
da Seidla.

To słynny winiarz 
i  ogrodnik, który swoją 
siedzibę (piękna willa i  za-
kład produkcyjny) miał przy 
ul. Drzewnej. Natomiast 
na rogu dzisiejszej ul. Zyty 
i  Podgórnej miał ogrodnic-
two i sad. W 1864 r. posta-
wił tutaj remizę i  cieplar-
nię. I tak przez kilkadziesiąt 
lat jego rodzina zajmowała 
się tutaj produkcją ogrod-
niczą. Jednak teren, który 
w  połowie XIX wieku był 
prawie „hen za miastem”, 
na początku XX wieku oka-
zał się być atrakcyjną dział-
ką budowlaną.

Tuż po zakończeniu 
I  wojny światowej właści-
cielem okolicznych działek 
było już miasto. I  to ono 
przystąpiło w  1919 r. do 
inwestycji budowlanych, 
tworząc miniosiedle sześciu 
niewielkich domków-bliź-
niaków. Trzy z  nich stoją 
wzdłuż ul. Podgórnej, trzy 
wzdłuż ul. Zyty. Na tyłach 

miały ogrody, które tworzy-
ły niewielki kompleks ziele-
ni odcięty domami od ulicy.

To był okres, gdy w Grün-
bergu budowano sporo 
takich malutkich osiedli 
mieszkaniowych. Podobne 
budownictwo znajdziemy 
w wielu miejscach, np. przy 
ul. Braniborskiej, Robotni-
czej czy Botanicznej. Miasto 
w  ten sposób próbowało 
zaspokoić potrzeby miesz-
kaniowe, przy stawianiu 
domów łatwo było zatrud-
nić byłych żołnierzy, którzy 
powrócili z  frontu. I  nie 
wiedzieli, co z sobą zrobić.

Wróćmy do naszego na-
rożnika, który wciąż stał 
pusty. - W  1925 r. zapada 
decyzja o  wyburzeniu sta-
rych zabudowań ogrodnic-
twa. Magistrat decyduje, że 
staną tutaj dwa domy - in-
formuje Z. Bujkiewicz. Po-
łączy je mur z  charaktery-

styczną bramą. To pobudza 
wyobraźnię.

- Czy w  zamierzchłych 
czasach była tu kuźnia? – 
zastanawiała się na Facebo-
oku Iwona Katarzyna Paw-
lak. Inni Czytelnicy wspo-
minają o zajeździe. Maciek 
Gniazdowski pisze: - Nie był 
to zajazd z  miejscem dla 
koni?

Nic z  tych rzeczy. Nie 
było tu ani kuźni, ani za-
jazdu. Wygląd zabudowań 
ma bardzo prozaiczną przy-
czynę – jak najlepsze wyko-
rzystanie terenu. Magistrat 
na zwężającej się działce 
postanowił postawić dwa 
domy jednorodzinne. Po 
prawej (przy ul. Podgórnej) 
miało się zmieścić sześć 
rodzin. Cztery w  trzypo-
kojowych lokalach i  dwie 
w  jednopokojowym. Po 
lewej (przy ul. Zyty) - dzie-
więć rodzin w  jedno- lub 
dwupokojowych miesz-

kaniach. W  sumie: kilka-
dziesiąt osób. Ponieważ na 
tyłach budynków znalazło 
się wewnętrzne podwórko, 
nie było już miejsca na ko-
mórki na węgiel. Co wymy-
ślił sprytny projektant? Ko-
mórki ustawił od frontu, od 
skrzyżowania. Z  zewnątrz 
(widzimy je od tyłu) tworzą 
mur z bramą. Od środka wi-
dzimy kilkanaście drzwi do 
komórek. Wygląda na to, że 
do dzisiaj są używane.

- Takie zaczarowane po-
dwórko – komentuje na FB 
Emil Stu. Kilkanaście osób 
wspomina to charaktery-
styczne miejsce.

Anna Pochylska: - Moje 
podwórko.

Barbara Heigelman: - 
Mieszkali tam moi znajomi, 
państwo Skałeccy.

Anna Hańca: - Dawna 
sceneria podoba mi się bar-
dziej.

Krzysztof Kieszewicz: 
- Stare kąty, mieszkałem 
w czasie liceum plastyczne-
go na ul. Zyty.

Mariusz Rosik: - W  środ-
ku stał na słupie olbrzymi 
gołębnik (lata 70.).

Danuta Loch: - Pamiętam 
ten gołębnik. Mieszkałam 
w tym domu od strony Pod-
górnej. Piękne wspomnie-
nia. A w  środku super po-
dwórko! Zabawy były super. 
Na tym podwórku nauczy-
łam się jazdy na rowerze 
brata.

Anna Rolle: - Przychodzi-
liśmy do Ciebie w  odwie-
dziny, prawie cała nasza kla-
sa TD. To były piękne czasy.

Danuta Loch: - Pamiętam 
jeszcze okiennice…

Ireneusz Ożóg: - Też za-
wsze z  zaciekawieniem 
spoglądałem na ten budy-
nek.

Anna Felchner: - Moja 
codzienna trasa do pracy 
i śródmieścia.

Codziennie przemiesz-
czają się tędy tysiące zielo-
nogórzan. Mało kto wie, co 
jest za tą bramą…

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

Budynki zostały zbudowane w 1925 r. Z dwóch strony bramy znajdują się komórki. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej

Skręt z ul. Podgórnej w Zyty – lata 60.
Fot. Zbigniew Rajche


