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Igły sypią się z choinki? Nie wyrzucaj świątecznego drzewka tak po prostu na śmietnik. 
Możesz dać mu drugie życie!

Brakuje Wam pomy-
słu na ferie zimowe? 
W mieście też można 
fajnie spędzić czas! 
Zabawić się w mala-
rza albo konstruktora 
robotów, stać się spe-
cem od astronomii 
albo poszukiwaczem 
skarbów... >>  5

Zielonogórskie pokoje zagadek po kontroli
- Wrócimy do was wkrótce - zapowiadają właściciele escape roomu, nomen omen, „zamknieci.pl”. Lokal został zamknięty przez strażaków w 
wyniku przeprowadzonej w nim kontroli.

W całym kraju strażacy 
przeprowadzają kontrole 
escape roomów, zarzą-
dzone przez szefa resortu 
spraw wewnętrznych i ad-
ministracji. Są reakcją na 
tragedię, do której doszło 
w Koszalinie. 4 stycznia 
w wyniku pożaru, który 
wybuchł w tamtejszym 
escape roomie, zginęło 
pięć dziewcząt w wieku 15 
lat. Od tego czasu w Pol-
sce skontrolowano prawie 
480 lokali i w dominującej 
większości z nich strażacy 
stwierdzili nieprawidło-
wości. 13 proc. spośród 
skontrolowanych escape 
roomów otrzymało decy-
zję o zakazie eksploatacji. 
Jednym z nich jest zielo-

nogórski lokal „zamknie-
ci.pl”.

Escape room to gra. W 
przystosowanym do niej 
lokalu (najczęściej kilka te-
matycznych pokoi) grupa 
osób rozwiązuje w okre-
ślonym czasie serię zaga-
dek, których odgadnięcie 
umożliwia opuszczenie 
pokoju.

- Zabawa przednia - mówi 
24-letnia zielonogórzanka.

- Czy uprzedzono nas o 
możliwości otwarcia drzwi 
od wewnątrz? Pewnie tak, 
ale nie pamiętam. Przyszli-
śmy się przecież bawić - 
wspomina 50-latek.

Pierwszy polski esca-
pe room powstał kilka lat 
temu we Wrocławiu, po-

tem podobne podbiły serca 
młodych i starszych Pola-
ków w wielu miastach. W 
Lubuskiem powstało ich 
pięć, z tego aż cztery w Zie-
lonej Górze. Trzy z nich, po 
zarządzonej w kraju kon-
troli, w sobotni poranek 
odwiedzili strażacy. Do 
godzin popołudniowych 
zweryfikowali stan bez-
pieczeństwa pożarowego 
w sześciu salach tematycz-
nych. W czwartym lokalu 
nie zastali nikogo, choć 
byli w nim już kilka razy, 
o różnych godzinach. Lo-
kal istnieje nadal czy nie? 
A może prowadzi tylko 
działalność sezonową? Ta 
kwestia pozostaje wciąż 
otwarta.

- Obiekt pozostaje pod 
obserwacją. Jeśli zostanie 
wykryta w nim jakakolwiek 
aktywność, we współpra-
cy z policją i nadzorem bu-
dowlanym będziemy mogli 
dokonać tam kontroli – wy-
jaśnił Patryk Maruszak, Ko-
mendant Wojewódzki PSP.

- We wszystkich trzech 
escape roomach stwierdzi-
liśmy nieprawidłowości 
dotyczące ochrony prze-
ciwpożarowej i dróg ewaku-
acyjnych. Na jeden z lokali 
nałożono mandat w wyso-
kości 500 zł za brak gaśnic i 
oznakowania ewakuacyjne-
go. Natomiast w lokalu „za-
mknieci.pl”, przy ul. Artura 
Grottgera 23, stwierdziliśmy 
elementy zagrażające życiu 

ludzi. Dlatego w poniedzia-
łek podjęta została decyzja 
o jego zamknięciu. Miał trzy 
pokoje-zagadki, zlokalizo-
wane na 2, 3 piętrze – infor-
muje Ryszard Gura, o� cer 
prasowy Komendy Miej-
skiej PSP w Zielonej Górze.

– Ze względu na zbyt wą-
ski korytarz pomiędzy pię-
trami w kamienicy, w której 
wynajmujemy pomieszcze-
nia, nie otrzymaliśmy zgo-
dy na dalszą działalność. 
Jesteśmy w trakcie rozwią-
zywania tego problemu – 
informują „zamknieci.pl”. 
W polskim prawie nie ma 
przepisów przeciwpoża-
rowych, tych dotyczących 
konkretnie escape roomów, 
ale dojście do pokoi-zaga-

dek i tak musi spełniać wa-
runki lokalu użyteczności 
publicznej.

Od kilku dni trwa postę-
powanie administracyjne. 
Właściciele pokojów-zaga-
dek dostarczają strażakom 
brakujące dokumenty. Ilość 
stwierdzonych w nich nie-
prawidłowości wciąż może 
ulec zmianie. Tymczasem, 
jak podają media ogólno-
polskie, w MSWiA powstał 
już projekt nowelizacji 
rozporządzenia, który ma 
wzmocnić ochronę prze-
ciwpożarową budynków, 
w których prowadzona jest 
działalność gospodarcza o 
charakterze rozrywkowym, 
np. takich jak escape roomy.

(el)

GRAMY Z ORKIESTRĄ!
W tę niedzielę, 13 stycznia, wszyscy stajemy się muzykami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I gramy już po raz 27. – ile pary w płucach 
i ognia w sercach! W tym roku dla dzieci małych i bez focha, na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Niech Zielona Góra 
zabrzmi w tej Orkiestrze głośno, mocno i radośnie!

- Pomaganie jest dziecinnie proste! – zapewnia Jurek Owsiak i pozdrawia mieszkańców Zielonej Góry. Na zdjęciu z naszymi sztabowcami, Pawłem Wysockim i Filipem Gryko.
Fot. Materiały zielonogórskiego sztabu WOŚP

Rozkład jazdy zielonogórskiego 
� nału WOŚP >> 6-7
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Drugie życie choinki
Gdy po świętach pozostają już tylko wspomnienia i uschnięte drzewka, pozostaje pytanie: 
co zrobić z tymi drugimi. Rusza poświąteczna akcja „Eko choinka”.

Tylko nieliczni pozbywają 
się drzewek tuż po świętach 
i  sylwestrze, większość 
z nas z wyniesieniem cho-
inki czeka do Trzech Króli, 
czasami dłużej. W  Zielonej 
Górze rusza ekologiczna, 
poświąteczna akcja „Eko 
choinka”. Wymyślona 
rok temu przez leśników, 
wspierana i nazwana przez 
miasto, angażująca � rmę 
Stelmet i  Zielonogórski 
Ośrodek Kultury. No i oczy-
wiście mieszkańców.

- To akcja recyklingowa 
promująca działania na 
rzecz zrównoważonego roz-
woju środowiska. Uczestni-
czą w niej zielonogórzanie, 
którzy przekazując swo-
je choinki do specjalnych 
kontenerów, dają im drugie 
życie. Chcemy, żeby stała 
się coroczną, poświątecz-
ną tradycją - mówi Ewelina 
Fabiańczyk, rzecznik Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w  Zielonej 
Górze.

O co chodzi? Najprościej 
mówiąc, o  nasz świadomy 
udział w powrocie drzewek 
do natury, gdy już zgubią 
w  domach igły i  świątecz-
ny blask. Drugi rok z rzędu 
akcję już w grudniu inicjują 
leśnicy, którym zawdzię-
czamy żywą choinkę na sta-
rówce. Tym razem piękną 
12-metrową jodłę... która, 
niestety, nie jest wieczna.

W styczniu w  ekologicz-
ną akcję włączy się rodzimy 
Zakład Gospodarki Komu-
nalnej. Już w najbliższą so-
botę i  dwie kolejne - 12, 19 
i 26 stycznia - o godz. 6.00 
na ulice wyruszą dwa samo-
chody ZGK, które zabiorą 
uschnięte iglaki spod pergoli 
śmietnikowych położonych 
na trasach ich objazdu. Te 
zaś przebiegać będą według 
opracowanego harmonogra-
mu (ramka obok). Na począ-
tek, w tę sobotę, południo-
wo-zachodnia część miasta, 
czyli m.in. osiedla Piastow-
skie, Łużyckie, Przyjaźni, 
Zacisze, Malarzy i Cegielnia.

- O  akcji i  harmonogra-
mie powiadomiliśmy spół-
dzielnie mieszkaniowe, któ-
re poprosiliśmy o  pomoc 
w  dotarciu z  informacją 
do mieszkańców. Kartki już 
powinny wisieć na klatkach 
schodowych. Prosimy zielo-
nogórzan, by swoje choinki 
wystawiali pod najbliższe 
pergole śmietnikowe przed 
dniem akcji, czyli każdora-
zowo najpóźniej do piątku 
- mówi Agnieszka Miszon 
z ZGK.

Nie wrzucajmy więc drze-
wek do pojemników na 
śmieci, nie mieszajmy ich 
z  innymi odpadami i  nie 
zastawiajmy nimi dostępu 
do pergoli. Postawmy je tuż 
obok, oczyszczone z ozdób, 
a w kolejne trzy soboty będą 
znikać... prawdopodobnie 
zanim na dobre się obudzi-
my. 12 stycznia o godz. 11.00 
te „drzewka z odzysku” po-
jawią się na Piast Polanie na 
Wzgórzach Piastowskich. 
Tu specjalny rębak zamieni 
wszystkie w  zrębki, który-
mi pracownicy ZGK użyźnią 

ziemię pod roślinami w Par-
ku Piastowskim.

- Mieszkańcy mogą też 
sami dowieźć swoje choin-
ki na Piast Polanę. Odbiorą 
je wtedy w  postaci zręb-
ków, którymi użyźnią glebę 
w swoich ogródkach. W ta-
kim przypadku, przypomi-
namy o  zaopatrzeniu się 
w  worki foliowe! Na Piast 
Polanie będziemy prawdo-
podobnie do godz. 14.00 
albo 15.00, w  zależności 
od ilości drzewek, które 
pracownicy ZGK zwiozą tu 
w  sobotę z  osiedli - infor-
muje A. Miszon.

Tydzień później, 19 stycz-
nia, również od godz. 11.00, 
podobne zrębkowanie po-
świątecznych choinek (tym 
razem zwiezionych m.in. 
z osiedli: Zastalowskie, Bra-
niborskie, Raculka, Jędrzy-
chów) odbędzie się w  par-
ku przy ul. Partyzantów, vis 
a  vis komendy policji. Tu 
też można będzie przywieźć 
własne drzewko, które za-
mienimy w  naturalny na-
wóz do podsypania roślin.

Takie eko-soboty ZGK or-
ganizuje po raz pierwszy. 
Mogą się okazać atrakcyj-
ne i  pouczające dla dzie-
ci i  satysfakcjonujące dla 
dorosłych. Rodzimy zakład 
zaprasza!

Zebrane choinki odegrają 
również rolę tytułową w � -
nale akcji „Eko choinka”, 
której scenariusz będzie po-
dobny do ubiegłorocznego. 
To miejski event, czyli � -
nałowa poświąteczna akcja 
recyklingowa na deptaku, 
która odbędzie się we wto-
rek, 29 stycznia.

- W  trakcie odbędzie się 
m.in. lekcja plenerowa pt. 
„Super Surowiec”, czyli 
wszystko o drewnie, kiero-
wana głównie do uczniów. 
Odbędą się też prelekcje na 
temat redukcji dwutlenku 
węgla w atmosferze i funk-
cji lasów, specjalnym punk-
tem programu będzie pokaz 
przeprowadzony przez zie-
lonogórzanina Arkadiusza 
Drozdka, Mistrza Polski 
Drwali - zapowiadają leśni-
cy. (el)

DRZEWKO POD PERGOLĄ WYSTAW DO PIĄTKU
ZGK odbiera choinki

12 stycznia (sobota)
a Osiedle Piastowskie (rejon 
ograniczony ulicami: Łużycka, 
Wyszyńskiego, Kilińskiego)
a Osiedle Łużyckie (rejon ogra-
niczony ulicami: Wyszyńskiego, 
Wojska Polskiego, Dąbrówki, 
Łużycka)
a Rejon ograniczony ulicami: 
Zjednoczenia, Wojska Polskie-
go, Reja, Jedności, Sikorskiego, 
Konstytucji 3 Maja, Moniuszki, 
Wiśniowa, Wyszyńskiego, 
Łużycka, Dąbrówki, Wojska 
Polskiego, Kręta
a Osiedle Przyjaźni (rejon 
ograniczony ulicami: Wojska 
Polskiego, Wyszyńskiego, Łu-
życka, Francuska)
a Osiedle Zacisze (rejon ograni-
czony ulicami: Wojska Polskie-
go, Kręta i Osiedle Leśne)
Osiedle Malarzy i Osiedle 
Cegielnia (rejon ograniczony 
ulicami: Wojska Polskiego, 
Francuska, Łużycka)

19 stycznia (sobota)
a Rejon ograniczony ulicami: 
Boh. Westerplatte, Chrobrego, 
Podgórna, Drzewna, Jedności, 
Reja, Wojska Polskiego
a Rejon ograniczony ulicami: 
Wyszyńskiego, Wiśniowa, 
Moniuszki, Konstytucji 3 Maja, 
Grottgera, Drzewna, Wrocław-
ska, Sienkiewicza, Kukułcza, 
Kilińskiego

a Rejon ograniczony ulicami: 
Zjednoczenia, Wojska Polskie-
go, Boh. Westerplatte, Sule-
chowska, Źródlana, Batorego
a Osiedle Zastalowskie (rejon 
ograniczony ulicami: Batorego, 
Źródlana, Sulechowska, Trasa 
Północna oraz Batorego (ogrod-
nictwo)
a Jędrzychów
a Osiedle Morelowe (rejon 
ograniczony ulicami: Sienkiewi-
cza, Wrocławska, Słowackiego, 
Piwna, Sikorskiego)
a Osiedle Braniborskie (rejon 
ograniczony ulicami: Wrocław-
ska, Lwowska, Podgórna, Nieca-
ła) oraz Osiedle Dolina Zielona 
(rejon ograniczony ulicami: 
Zagłoby, Sulechowska, Trasa 
Północna)
a Raculka oraz rejon Szosy 
Kisielińskiej
a Osiedla: Kościuszki, Kilińskie-
go i Słowackiego (rejon ogra-
niczony ulicami: Kilińskiego, 
Kukułcza, Piwna, Słowackiego, 
Wrocławska)

26 stycznia (sobota)
a Rejon ograniczony ulicami: 
Wrocławska, Lwowska, Podgór-
na, Szosa Kisielińska, obwod-
nica, tory kolejowe, Zagłoby, 
pl. Kolejarza, Chrobrego, pl. 
Piłsudskiego, Podgórna
a Chynów
a Osiedle Pomorskie i Osiedle 
Śląskie

Tak to wyglądało w ubiegłym roku. Na deptaku stanął rębak, który z pomocą leśników zamie-
niał poświąteczne choinki w  naturalny nawóz do podsypania miejskich i  prywatnych roślin 
zielonogórzan. Fot. Ewelina Fabiańczyk, RDLP w Zielonej Górze

Początek roku to dla wielu organizacji, stowarzyszeń czas uroczystych spotkań, noworocznych życzeń, wspólnego kolędo-
wania. Ostatnio piękne chwile przeżyli w gronie swoim i zaproszonych gości członkowie Związku Sybiraków oraz słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fot. Piotr Dubicki, Piotr Jędzura,
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W ZIELONEJ GÓRZE

Wykład i nagroda
Dziś (piątek, 11 stycznia) o 17.00, 

w Domu Harcerza, ul. Wyszyńskiego 
19a, odbędzie się spotkanie-wykład 
z dr n. med. Markiem Budnerem, 
ekspertem chirurgii onkologicznej 
i rekonstrukcyjnej piersi. Na spotkanie 
w ramach „Zielonej Góry Bez Barier” 
zaprasza prezydent miasta i Miejska 
Społeczna Rada ds. Osób Niepełno-
sprawnych. Zostanie także wręczona 
nagroda Zielonogórski Anioł Roku 2018.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Rozmowy o seniorach
Dziś (piątek, 11 stycznia) o 17.00 

odbędzie się trzecie spotkanie 
z cyklu Zielona Góra dla Seniora. 
Tym razem Ruch Miejski zaprasza do 
Alternatywy - Aktywnej Przestrzeni 
dla Seniora przy ul. Sikorskiego 17/2. 
Tematy to m.in. usługi opiekuńcze 
oraz dostęp do opieki zdrowotnej 
i opiekunów, wsparcie w przypadku 
niepełnosprawności. Będzie też 
mowa o „silvermarketingu”.

(dsp)

W STARYM KISIELINIE

Wspólne kolędowanie
- Gwiazdo świeć, kolędo leć! – to 

zachęta do wspólnego kolędowania. 
W niedzielę, 13 stycznia, o 15.00, 
w pałacu w Starym Kisielinie (ul. 
Pionierów Lubuskich 53) odbędzie się 
koncert kolęd i pastorałek w wykona-
niu zespołu Bolero, działającego przy 
Stowarzyszeniu Przyjaciół Kisielina. 
Wstęp wolny. Zaprasza rada sołecka 
i Zielonogórski Ośrodek Kultury filia 
Stary Kisielin.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Parafianie przedstawiają
Grupa teatralna działająca przy 

parafii św. Urbana I zaprasza na jaseł-
ka pt. „Wigilijna ulica”, w niedzielę, 13 
stycznia, o 11.00 w kościele parafial-
nym. W przedstawieniu reporterka 
próbuje uzyskać od przechodniów 
odpowiedź na proste i jednocześnie 
trudne pytanie - czym jest Boże Na-
rodzenie. Czy znajdzie odpowiedź? 
Aktorzy to osoby w wieku od 10 do 55 
lat, działające przy parafii.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Sztuka dla młodych
To propozycja warsztatów na 

czas ferii, które poprowadzą artyści 
w Galerii Sztuki „Pro Arte” Okręgu 
Zielonogórskiego ZPAP (Stary Rynek 
2-3), od 10.00 do 13.00. W pierwszym 
tygodniu: 16 stycznia - warsztaty 
rzeźbiarskie (rzeźba ceramiczna), 17 
stycznia – monotypia i batik (mono-
typia barwna), 18 stycznia – formy 
przestrzenne (mobilne origami). 
Informacje, mail: zpap.zgroa@wp.pl

(dsp)

W ŚWIDNICY

Ukraina przed wiekami
Muzeum Archeologiczne Środko-

wego Nadodrza zaprasza we wtorek, 
15 stycznia, o 18.00 na otwarcie 
wystawy czasowej pomysłu Radosła-
wa Liwocha pt. „Ukraina przed wie-
kami”. Zobaczymy zabytki z okresu 
obejmującego sześć tysiącleci, m.in. 
ozdoby i broń z epoki brązu, antyczną 
ceramikę, przedmioty należące do 
Scytów, bogactwo wytworów kultury 
staroruskiej i nowożytnej.

(dsp)

Maluchy zostają w tym samym miejscu
Wszystkie dzieci ze żłobka Ślimaczek trafią do nowej, miejskiej placówki, która będzie... w tym samym miejscu. Rodzice zapłacą mniej, pra-
cownicy dalej będą tu pracować, a zielonogórzanie zyskają kilkadziesiąt nowych miejsc w żłobku.

Takie deklaracje złożyła 
wiceprezydent Wioleta Ha-
ręźlak podczas poniedział-
kowego spotkania rodziców 
dzieci uczęszczających do 
żłobka Ślimaczek, przy al. 
Wojska Polskiego. To pry-
watny żłobek, do którego 
chodzi 47 malców. Mieści 
się w  budynku dawnego 
pogotowia opiekuńczego. 
To miejski obiekt. Magistrat 
uważa, że właściciele Śli-
maczka korzystają z obiek-
tu bez ważnej umowy, dla-
tego zażądał opuszczenia 
budynku. Od 1 stycznia. To 
wywołało spory.

Powstanie filia
- Zmiany są konsekwen-

cją kroków prawnych. Dla 
nas to również nie jest sy-
tuacja komfortowa. Nikt nie 
zostawi państwa dzieci bez 
opieki. Chcemy uruchomić 
tutaj filię żłobka nr 1, który 
mieści się przy ul. Wandy. 
To bardzo doświadczona 
placówka ze świetnym per-
sonelem – rozpoczął spo-
tkanie Jarosław Skorulski, 
naczelnik wydziału oświa-
ty. Zaraz po nim, o tym jak 
działa placówka przy Wan-
dy, opowiadała jej szefowa 
Katarzyna Cichocka, doda-
jąc, że to publiczny żłobek, 
w  którym wysokość opłat 
regulują zasady ustalane 
przez miasto (1 zł 10 gr za 
godzinę pobytu plus kosz-
ty wyżywienia). To mniej 
więcej o  połowę mniej niż 
w prywatnych placówkach.

Kilkudziesięciu rodziców 
(niektórzy z  pociechami) 
cierpliwie słuchało pani 
dyrektor, jednak wszyscy 
czekali na wystąpienie wi-
ceprezydent Wiolety Haręź-
lak, która w  mieście odpo-
wiada za oświatę.

- To nadal będzie żłobek. 
Publiczny. Rozumiem, że 

państwo mogą być zaniepo-
kojeni, chcecie wiedzieć, co 
dalej z  waszymi dziećmi. 
Wszystkie one tutaj zosta-
ną – mówiła wiceprezydent 
Haręźlak i  pokazywała na 
trzymaną w  dłoni deklara-
cję. – Przygotowaliśmy spe-
cjalną deklarację, w  której 
mogą państwo oświadczyć, 
że chcą, by wasze dziecko 
pozostało tutaj w  publicz-
nym żłobku. Gwarantuję, że 
każde dziecko będzie miało 
tutaj miejsce do końca edu-
kacji w żłobku.

- Przecież nabór do miej-
skich żłobków odbywa się 
na podstawie określonych 
kryteriów. Nie wszyscy 
spełniają zawarte tam zasa-
dy – dopytywali się rodzice.

- Jeszcze raz powtarzam, 
gwarantuję: każde dziec-
ko, którego rodzic złoży 
deklarację, będzie miało 
pewne miejsce w  żłobku – 

odpowiadała W. Haręźlak. 
– Również osoby zajmujące 
się państwa dziećmi, jeżeli 
będą tylko chciały, mają za-
gwarantowaną pracę. Jeżeli 
będzie dobra wola, może się 
to odbyć na podstawie tzw. 
porozumienia stron.

Wiceprezydent podkre-
ślała, że w  momencie uru-
chomienia filii miejskiego 
żłobka będą obowiązywa-
ły niższe opłaty – 1 zł 10 gr 
za godzinę pobytu dziecka 
plus koszty wyżywienia – 
takie same jak w  innych, 
miejskich placówkach. 
Zapowiedziała, że żłobek 
zwiększy ilość miejsc, sko-
rzystają na tym dzieci, dla 
których zabrakło wcześniej 
miejsc. Złożyła też nową de-
klarację.

Zmiana w czerwcu
- Dla dobra dzieci chcie-

libyśmy całą operację prze-

prowadzić bardzo spokoj-
nie. Dlatego zaproponowa-
łam dzisiaj [tj. w  ponie-
działek – przyp. red.] pani 
pełnomocnik właścicieli Śli-
maczka polubowne rozwią-
zanie – mówiła W. Haręźlak. 
– Ślimaczek działa tutaj do 
końca czerwca i  podczas 
wakacji następuje zamiana 
na filię miejskiego żłobka. 
To jest najkorzystniejsze 
rozwiązanie i  dla dzieci, 
i dla rodziców.

Stwierdziła również, że 
nie zgadza się z propozycją 
pełnomocnika, żeby całą 
operację wydłużyć do grud-
nia.

W spotkaniu uczestni-
czyła współwłaścicielka 
Ślimaczka, Wioletta Poź-
niak-Bartkowiak. Jednak 
nie zabrała głosu. Rodzice 
i pracownicy pobrali ok. 60 
deklaracji. Pierwsze już tra-
fiły do urzędu.

* * *
Skąd wziął się problem? 

Zdaniem magistratu, wła-
ścicielka Ślimaczka nie ma 
prawa do dzierżawienia bu-
dynku.

- Chciałbym podkreślić, 
że miasto nie wypowie-
działo umowy dzierżawy 
budynku. Ona wygasła 
z mocy prawa. Zmienili się 
współwłaściciele spółki, to 
oznacza, że umowa jest nie-
ważna – tłumaczy Konrad 
Witrylak, dyrektor depar-
tamentu przedsiębiorczości 
i  gospodarki komunalnej. 
– Dowiedzieliśmy się o tym 
w  sierpniu. Poprosiliśmy 
prawników o  opinię, rów-
nocześnie pytając drugiego 
wspólnika, który nie odpo-
wiadał na korespondencję, 
o  zmiany w  spółce. Dla-
tego żądanie opuszczenia 
bezprawnie zajmowanego 

lokalu wysłaliśmy w  grud-
niu.

Z powodu braku ważnej 
umowy dzierżawy, magi-
strat odrzucił, ze względów 
formalnych, ofertę Ślimacz-
ka na dofinansowanie dzia-
łalności w  2019 r. (drugi 
żłobek spółki ją otrzymał).

Z takim postawieniem spra-
wy nie zgadza się współwła-
ścicielka Ślimaczka, W. Poź-
niak-Bartkowiak. – Nie zga-
dzam się z  takim postawie-
niem sprawy. Zmiana wspól-
nika nie powinna powodo-
wać unieważnienia umowy. 
Zresztą informowałam o niej 
wcześniej – mówi W. Poźniak-
-Bartkowiak. – Ja to odbieram 
jako zemstę i próbę wrogiego 
przejęcia placówki.

Ma ona takie przekona-
nie, bo wygrała z  miastem 
proces o  zaniżoną dotację 
do przedszkoli. Magistrat 
ma Ślimaczkowi wypłacić 
ok. 1,5 mln zł.

Jak ocenia propozy-
cję miasta o  zakończeniu 
funkcjonowania żłobka 
w czerwcu?

- Złożyliśmy swoją pro-
pozycję. Ponieważ umowy 
z  rodzicami, pracownika-
mi i  dostawcami mamy do 
końca roku, zaproponowa-
liśmy wydłużenie terminu 
działalności żłobka do koń-
ca grudnia, z dotacją finan-
sową miasta. Rozmawiajmy. 
Inaczej pozostanie nam pój-
ście da sądu – odpowiada 
właścicielka Ślimaczka.

W poniedziałek taką ustną 
propozycję odrzuciła W. Ha-
ręźlak. – Ostateczny termin 
opuszczenia budynku to ko-
niec czerwca i  zero dotacji 
– mówiła podczas spotkania 
z  rodzicami. We wtorek do 
magistratu wpłynęła pisem-
na propozycja Ślimaczka. 
Obecnie urząd przygotowu-
je odpowiedź. (tc)

- Przygotowaliśmy specjalną deklarację, w której mogą państwo oświadczyć, że chcą, by wasze dziecko pozostało tutaj, w pu-
blicznym żłobku – pokazywała rodzicom dokument wiceprezydent Wioleta Haręźlak. Fot. Piotr Jędzura
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Zimą w mieście jest zabawa!
W poniedziałek ruszają ferie. Jak zagospodarować zimową przerwę w nauce? Jeśli nie wyjeżdżacie na narty – nic strasznego! W mieście też 
można fajnie spędzić czas! Na niektóre zajęcia są jeszcze wolne miejsca.

KOLOROWO W MUZEUM
Muzeum Ziemi Lubu-

skiej organizuje warsztaty 
pt. „Kolorowe ferie w  mu-
zeum. Spotkanie z  malar-
stwem” dla grup z półkolo-
nii a także dzieci indywidu-
alnie. Zajęcia odbywać się 
będą od środy do piątku – 
16-18 stycznia oraz od środy 
do piątku – 23-25 stycznia. 
Zapisy w  dziale oświato-
wym, tel. 68 327 23 45 w. 19.

Spotkania podzielone 
będą na dwie części: edu-
kacyjną i  warsztatową. 
Podczas pierwszej uczest-
nicy poznają podstawowe 
pojęcia z dziedziny historii 
sztuki, obejrzą przykłady 
prac ze zbiorów MZL oraz 
zwiedzą z  przewodnikiem 
wystawę malarstwa Józe-
fa Burlewicza oraz obrazy 
innych malarzy. W  części 
warsztatowej uczniowie 
wykonywać będą prace pla-
styczne w  trzech pracow-
niach: pejzażu, martwej na-
tury, portretu.

PRZYSTANEK FERIE
Pod hasłem „Przysta-

nek ferie” kryją się atrakcje 
przygotowane przez Zielo-
nogórski Ośrodek Kultury. 
Warsztaty są bezpłatne, 
obowiązuje kolejność zgło-
szeń. Można dzwonić pod 
nr tel. 68 451 10 00 i 68 451 
10 02. Jedynie na koncerty 
nie ma zapisów.

a 14 stycznia: 11.00 - za-
jęcia plastyczne, impro-
wizacje (od 7 lat); 11.00 
- zajęcia wokalne, Studio 
A (od 7 lat). a 15 stycznia: 
11.00 - robotyka (od 7 lat); 
17.00 - mozaika (od 7 lat). 
a 16 stycznia: 11.00 - ro-
botyka (od 7 lat); 18.00 - 
Dzieci Dzieciom, koncert 
Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej. a 17 stycznia: 
11.00 - zajęcia plastyczne, 
improwizacje (od 7 lat); 
11.00 - komiks (od 7 lat); 
17.00 - zajęcia filmowe (od 
12 lat). a 18 stycznia: 11.00 
- komiks (od 7 lat); 16.00 – 
warsztaty, charakteryzacja 
rodem z  horroru (od 12 
lat); 16.00 - zajęcia wokal-
ne (od 7 lat). a 21 stycznia: 
11.00 – Geo, zabawa w  ar-
cheologów (od 7 lat); 17.00 - 
Słodkie szycie (dzieci z ro-
dzicami). a 22 stycznia: 
11.00 – historia powstania 
bursztynów i  tworzenie 
bursztynowych obrazków 
(od 7 lat); 16.00 - Hip Hop 
(od 10 lat). a 23 stycznia: 
11.00 - eksperymenty (od 7 
lat); 13.00 - Zgas - beatbox 
(od 10 lat); 16.00 - Hip Hop 
c.d. a 24 stycznia: 11.00 – 
Book-Art, tworzenie ksią-
żek - nie książek (od 10 lat); 
13.00 – Zgas - beatbox c.d.; 
16.00 - Hip Hop c.d.; 16.00 
- Zgas i  Zgasik, koncert. a 
25 stycznia: 11.00 – warsz-
taty, charakteryzacja ro-
dem z horroru (od 12 lat).

WARSZTATY W DOMU HARCERZA
Młodzieżowe Centrum 

Kultury i  Edukacji „Dom 
Harcerza” (Wyszyńskiego 
19a) organizuje dla dzieci 
w  wieku szkolnym zajęcia 
warsztatowe od poniedział-
ku do piątku (w terminie od 
14 do 25 stycznia): modelar-
skie, ceramiczne, dzienni-
karskie, fotograficzne, mu-
zyczne, plastyczne, teatral-
ne, taneczne oraz informa-
tyczne. Warsztaty odbywają 
się w  godz. 10.00-14.00. 
Zapisy do poszczególnych 
pracowni rozpoczęły się co 
prawda w grudniu, ale war-
to sprawdzić, czy nie zosta-
ły jakieś wolne miejsca. Tel. 
68 320 55 72, szczegółowy 
program na www.mdk-zgo-
ra.pl.

KOSMICZNE ZAJĘCIA
Centrum Nauki Keplera 

- Planetarium Wenus za-
prasza dzieci od trzeciej do 
szóstej klasy szkoły pod-
stawowej na „Ferie pod 
gwiazdami”, od 14 do 18 
stycznia. Będą to spotka-
nia dla 15-osobowych grup, 
w  godz. 10.00-12.00. - Nie 
jest wymagana wiedza do-
tycząca kosmosu. Scena-
riusze zajęć są przygoto-
wane tak, aby uczestnicy 
świetnie się bawili, dowia-
dując się przy tym cieka-
wych rzeczy o  astronomii 
- zapewniają organizato-

rzy. W  programie zadania 
plastyczne, zabawy eduka-
cyjne, projekcje filmowe, 
quizy i  konkursy. Obowią-
zuje rezerwacja, decyduje 
kolejność zgłoszeń. Zapisy 
mailowe: zapisy@centrum-
naukikeplera.

SPOTKANIA Z NAUKĄ
Centrum Nauki Keplera 

- Centrum Przyrodnicze za-
prasza na półtoragodzinne 
zajęcia, od wtorku do piąt-
ku, w pierwszym i drugim 
tygodniu ferii. Zajęcia od-
bywają się o 11.00 i 16.00. 
W  tygodniu od 15 do 18 
stycznia: wtorek, 11.00 - 
„Gdzie wzrok nie sięga, 
czyli eksperymenty ze 
światłem” (pokaz, limit 30-
40 osób, wiek 5+), 16.00 - 
„Świat zmysłów” (5+); śro-
da, 11.00 - „Niesamowity 
świat owadów” (5+), 16.00 
- „Podstawy rysunku” cz. 1. 
(8+); czwartek, 11.00 - „Ży-
cie na biegunach” (pokaz, 
limit 30-40 osób, 5+), 16.00 
- „Podstawy rysunku” cz. 
2. (8+); piątek, 11.00 - „W 
poszukiwaniu skarbów” 
(5+), 16.00 - „Świat brył” 
(5+).

W tygodniu od 22 do 25 
stycznia: wtorek, 11.00 - 
„Budujemy mosty” (10+), 
16.00 - „Uwolnij wyobraźnię 
– drugie życie papieru” (5+); 
środa, 11.00 - „Zdrowie na 
talerzu” (5+), 16.00 - „W po-

szukiwaniu skarbów” (5+); 
czwartek, 11 i 16.00 - „Brick 
Day – projektujemy i budu-
jemy” (5+); piątek, 11.00 - 
„Straszyki i modliszki – mi-
strzowie kamuflażu” (5+), 
16.00 - „Tajemnicza woda” 
(5+). Zajęcia są płatne, koszt 
jednego -7 zł, koszt opieku-
na 1 zł, karnet na 8 zajęć – 40 
zł. Obowiązuje rezerwacja. 
Zgłoszenia tel. 660 481 635, 
mail: cp@centrumnaukike-
plera.pl

ZIMOWA CZYTELNIA
Wojewódzka i  Miejska 

Biblioteka Publiczna im. C. 
Norwida zaprasza na bez-
płatne zajęcia pod hasłem 
„Zimowa czytelnia Norwi-
da”. a 15 stycznia: 10.30 
– filia nr 5 (ul. Żołnierzy 2 
Armii 30-40), zajęcia ma-
nualno-plastyczne; 11.00 
– Centrum Biblioteczne dla 
Dzieci i Młodzieży - Biblio-
teka Pana Kleksa (Wojska 
Polskiego 9), „Poznaj kraje 
Unii Europejskiej”, spotka-
nie z  Moniką Kujawską- 
Marszałek, koordynatorem 
Punktu Informacji Europej-
skiej Europe Direct w Zielo-
nej Górze oraz „Bezpieczne 
ferie - znam numer alarmo-
wy 112”. a 16 stycznia: 11.00 
- filia nr 11 (Ptasia 32), „Mi-
strzowie kontrastu” – za-
jęcia literacko-plastyczne; 
12.00 – mediateka Szkla-
na Pułapka (Wrocławska 

12a), „Włóczką malowane”, 
warsztaty dla dzieci od 6 
lat, zapisy tel. 68 47 51 807. 
a 17 stycznia: 10.00 – filia nr 
9 (Podgórna 45), „Przewod-
nik Zima” – zajęcia literac-
ko-plastyczne inspirowane 
książką „Zima” Małgorzaty 
Strzałkowskiej; 11.00 – Bi-
blioteka Pana Kleksa (Woj-
ska Polskiego 9), zajęcia 
manualno-plastyczne. a 22 
stycznia: 10.30 – filia nr 5 
(Żołnierzy 2 Armii 30-40), 
zajęcia manualno-plastycz-
ne; 11.00 – Biblioteka Pana 
Kleksa (Wojska Polskie-
go 9), zajęcia plastyczne 
z  wykorzystaniem tech-
niki pastisz w  oparciu 
o  wiersze Jana Brzechwy. 
a 23 stycznia: 11.00 – filia 
nr 11 (Ptasia 32), „Pozna-
jemy perspektywę” – za-
jęcia literacko-plastyczne; 
12.00 – mediateka Szklana 
Pułapka (Wrocławska 12a), 
warsztaty decoupage dla 
dzieci od 6 lat, zapisy tel. 
68 47 51 807. a 24 stycznia: 
10.00 – filia nr 9 (Podgórna 
45). „Przewodnik Zima” - 
zajęcia literacko-plastyczne 
inspirowane książką „Weso-
ły Ryjek i zima” Wojciecha 
Widłaka; 11.00 - mediateka 
Góra Mediów (Wojska Pol-
skiego 9), „Technologicznie 
w Bibliotece Pana Kleksa” - 
prezentacja robota Photon, 
okularów VR oraz konsoli 
PS3 i PS4.

NA FILM DO KINA
Urząd miasta informuje 

organizatorów wypoczynku 
zimowego dzieci, że istnie-
je możliwość skorzystania 
z  bezpłatnych projekcji fil-
mowych dla grup zorgani-
zowanych w  Cinema City. 
Wymienione tytuły (w 2D) 
będą dostępne w  poda-
nych terminach: 14 stycznia 
„Mała stopa”, 15 stycznia 
„Krzysiu, gdzie jesteś”, 16 
stycznia „Kopciuszek”, 17 
stycznia „Iniemamocni 2”, 
18 stycznia „Miśków 2”. 
Projekcje będą odbywać się 
w  sali nr 2 (234 miejsca) 
o 10.30.

Zamówienia na wejścia 
wyłącznie zbiorowe należy 
składać bezpośrednio w Ci-
nema City Zielona Góra, ul. 
Wrocławska 17, mail: rezer-
wacje.zielonagora@cine-
ma-city.pl, tel. 68 321 01 11.

SPACERY PO MIEŚCIE
Lubuskie Stowarzyszenie 

Przewodników Turystycz-
nych zaprasza organizato-
rów wypoczynku zimowego 
do skorzystania z  oferty 
bezpłatnych spacerów po 
Zielonej Górze. Trwają one 
od 60 do 90 minut i pozwa-
lają zobaczyć największe 
atrakcje turystyczne miasta 
w  jego zimowej scenerii. 
Należy umówić termin pod 
adresem: przewodniklubu-
ski@wp.pl. Decyduje kolej-
ność zgłoszeń.

ZABAWY ŚWIETLICOWE
Spółdzielnia Mieszkanio-

wa „Kisielin” (ul. os. Pomor-
skie 8) organizuje od 14 do 
25 stycznia, w  godz. 9.00-
17.00 zabawy świetlicowe: 
gry i  zabawy planszowe, 
projekcje filmowe, konkur-
sy sportowe, plastyczne, 
muzyczne, wycieczki do 
teatru, kina, sali zabaw oraz 
zajęcia komputerowe. Tel. 
68 320 08 07.

MOSIR NA SPORTOWO
Miejski Ośrodek Spor-

tu i  Rekreacji organizuje 
na swoich obiektach za-
jęcia sportowo-rekreacyj-
ne pt. „Ferie w  mieście”, 
w  dwóch jednotygodnio-
wych turnusach (14-25 
stycznia), w  godz. 7.30-
15.00. Tel. 68 412 50 01, 
www.mosir.zgora.pl.

ZAJĘCIA W SZKOŁACH
Ponadto zajęcia rekre-

acyjno-sportowe przygoto-
wały następujące jednostki 
oświatowe: SP 1, SP 2, SP 8, 
SP 10 (Zespół Szkół Ogól-
nokształcących i  Sporto-
wych), SP 14, SP 18, Zespół 
Edukacyjny nr 1 (Chynów), 
ZE 3, ZE 4 (Drzonków), ZE 5 
(Ochla), ZE 6 (Przylep), ZE 7 
(Stary Kisielin), ZE 8 (Zawa-
da), ZE 9 oraz I LO, III LO, 
Zespół Szkół Katolickich.

(dsp)
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a 12.00 - Rozpoczęcie Sceny 
Otwartych Serc
a 12.10 - Jasełkowy występ 
dzieci z przedszkola nr 38
a 12.20 - Licytacje (klaso-
wa: warsztat „Handmade 
is cool” - dekoracje wielka-
nocne; rodzinna: urodziny 
w ogrodzie botanicznym)
a 12.25 - Pokaz capoeira – 
przygotowany przez Aka-
demia Capoeira Gerais&Fit-
ness – FitBalance w  Zielo-
nej Górze
a 12.40 - Licytacje (klaso-
wa: warsztat � orystyczny 
„Kwiaty Wielkanocy”; ro-
dzinna: rodzinne sadzenie 
kwiatów – ZGK Zielona Góra 
- gwarantowane sadzonki)
a 12.45 - Występ studia tań-
ca Basi Mieszkalskiej – Łap 
Taniec
a 13.00 - Licytacje (klasowa: 
warsztaty „Bądź kreatyw-
ny” - techniki pobudzania 
kreatywności; rodzinna: 
seans � lmowy w  Centrum 
Nauki Keplera - Planetarium 
Wenus; rzeczowa: krzesło 
z  przeszłością – Pracownia 
Vinteco)
a 13.05 - Występ wokalno-
-teatralny - Artystyczna 
Szkoła Rozwoju
a 13.15 - Licytacje (klasowa: 
warsztat „Design Thinking” 
- bądź innowacyjny; rodzin-
na: Daniel Krupko Fotogra-
� a – voucher na sesję foto-
gra� czną; rzeczowa: nauka 
makijażu – voucher)
a 13.30 - Miejsce dla miesz-
kańców Zielonej Góry chcą-
cych wystąpić na scenie
a 13.40 - Licytacje (klasowa: 
kręgielnia – gra klasowa; 
rodzinna: voucher dla 
całej rodziny - wej-

Orkiestrowy rozkład jazdy! Zagramy bez focha!
Kolacja z żużlowcem, hulajnoga od prezydenta albo prywatny trening z koszykarzem Stelmetu Enea BC. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej  Pomocy to dzień, w którym może zdarzyć się wszystko! Spełniają się marzenia dzieci, które mają szansę na szybszy powrót do zdrowia dzięki 
zakupionemu z zebranych pieniędzy sprzętowi, ale mogą się spełnić również Twoje życzenia! Zobacz, jakie atrakcje szykują się w Zielonej Górze  13 stycznia!

SCENA 
OTWARTYCH SERC

12.00-16.00 
przy ratuszu

325 tylu wolontariuszy wyruszy na zielonogórskie ulice podczas 27. � nału WOŚP. Niektórzy po raz pierwszy, inni już któryś rok z kolei. Łączy ich chęć pomocy, uśmiech i gorące ser-
ca! Nie straszne im mrozy i deszcze. Będą zbierać pieniądze bez focha! Puszki już przygotowane! Fot. Materiały zielonogórskiego sztabu WOŚP

ście dla 10 osób - 
Skokoloco Park 
Trampolin)
a 13.45 - 
Ro c k ’n’ro l l 
a k r o b a -
t y c z n y 
- Mega 
Dance
a 14.00 
- Licyta-
cje (klaso-
wa: trening 

rowerowy od 
w i c e m i s t r z a 

świata i  Eu-
ropy Filipa 
Prokopyszy-
na; rodzin-
na: trening 

rodzinny 
w  City 

P o w e r ; 
r z e c z o w a : 

koszulka od 
wicemistrza 

świata i  Eu-

ropy Filipa Prokopyszyna 
i  Zbigniewa Sprucha z  au-
tografami)
a 14.05 - Występ wokal-
ny - Iga Pawełczak (Musik 
Home)
a 14.15 - Licytacje (klasowa: 
lekcja koszykówki z  za-
wodnikami Stelmet Enea 
BC Zielona Góra; rodzinna: 
całodniowe wejście do Fit-
ness&Spa Gregor dla całej 
rodziny
a 14.25 - ZKS Akrobata 
Zielona Góra - pokaz gru-
powy
a 14.35 – Licytacje (klasowa: 

warsztat rockandrollo-
wy z  mistrzynią świa-
ta Anną Miadzielec 
wraz z  jej uczniami; 
rodzinna: kolacja ro-

dzinna w  re-
s t a u r a c j i 
Anatra, rze-

czowa: ko-
szulka stwo-

r z o n a 
specjal-
nie na 
l i c y t a -

cję WOŚP 
z  podpi-

sem żuż-
lowca Patry-

ka Dudka)
a 14.45 - Wokalny 

występ Hip Hop
a 15.00 - Licytacje 

(klasowa: trening kla-
sowy przygotowany przez 
koszykarzy Stelmet Enea BC 
Zielona Góra; rodzinna: gra 
w  klubie Hot-Shots Music 
Club&Bilard Zielona Góra)

a 15.05 - Animacje - Innowa-
cyjny Klub Rodzica
a 15.15 - Licytacje (rodzinna: 
stylizacja dla całej rodziny 
denley.pl, rzeczowa: piłka 
do siatkówki z  podpisami 
polskiej reprezentacji - mi-
strzów świata 2018).

aaa 
Atrakcje dodatkowe za 
wrzut do puszki: malowa-
nie serc na twarzy, krów-
ki z  logo Innowacyjnego 
Klubu Rodzica rozdawane 
przez przebraną krówkę, 
grochówka z kotła.

WIELKI ORSZAK 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

start: Lubuski Teatr
a 14.30 - zbiórka w  te-
atrze - zapraszamy wszyst-
kich chętnych, szczegól-
nie dzieci! Ubierzcie się 
kolorowo! a 15.20 - prze-
marsz od teatru na Scenę 
Otwartych Serc przy ra-
tuszu a 15.40 - Przybycie 
orszaku a 15.45 - licytacje 
(rodzinna: karnet rodzin-
ny do Lubuskiego Teatru 
na wszystkie premiery 
dziecięce w 2019 r. dla 5 
osób, rzeczowa: karnet 
do Lubuskiego Teatru na 
wszystkie premiery dla 
dorosłych w  2019 r. dla 
2 osób) a 15.55 - wymarsz 
orszaku spod Sceny 
Otwartych Serc do Dużej 
Sceny.

Do wylicytowania bę-
dzie album z pięknymi 
zdjęciami Zielonej 
Góry, w  dodatku z  za-
maszystym autogra-
fem Jurka Owsiaka!

Fot. Materiały zielono-
górskiego sztabu WOŚP

LICYTACJE

Licytacje przygotowane 
przez zielonogórski sztab 
WOŚP przeprowadzone zo-
staną na trzy sposoby. Część 
przedmiotów i wydarzeń 
trafi na orkiestrową stronę 
allegro. Tam będą do wylicy-
towania jeszcze przez dwa 
tygodnie od zakończenia 
finału! Natomiast 13 stycznia 
licytować będzie można 
w przerwach pomiędzy 
występami i koncertami na 
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Orkiestrowy rozkład jazdy! Zagramy bez focha!
Kolacja z żużlowcem, hulajnoga od prezydenta albo prywatny trening z koszykarzem Stelmetu Enea BC. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej  Pomocy to dzień, w którym może zdarzyć się wszystko! Spełniają się marzenia dzieci, które mają szansę na szybszy powrót do zdrowia dzięki 
zakupionemu z zebranych pieniędzy sprzętowi, ale mogą się spełnić również Twoje życzenia! Zobacz, jakie atrakcje szykują się w Zielonej Górze  13 stycznia!

DUŻA SCENA
16.00-22.00 parking 

przy � lharmonii

tylu wolontariuszy wyruszy na zielonogórskie ulice podczas 27. � nału WOŚP. Niektórzy po raz pierwszy, inni już któryś rok z kolei. Łączy ich chęć pomocy, uśmiech i gorące ser-
ca! Nie straszne im mrozy i deszcze. Będą zbierać pieniądze bez focha! Puszki już przygotowane! Fot. Materiały zielonogórskiego sztabu WOŚP

IMPREZY TOWARZYSZĄCE 
W CAŁYM MIEŚCIE
a  Turniej Piłkarski Akademia Mu-

rawskiego, Sala ZE 4, Drzonków
a  Rajd 4x4 to korowód pojazdów 

o� roadowych wszelakiej maści! 
Będzie się kierować ku najcie-
kawszym atrakcjom terenowym 
w okolicach Zielonej Góry. 
W trakcie imprezy zbiórka do 
puszek WOŚP, wolontariusze 
pojawią się we wszystkich chec-
kpointach. Start o 9.00 spod 
Palmiarni.

a  Trening przeszkodowy z radnymi 
Filipem Gryko, Pawłem Wysoc-
kim i Rafałem Kaszą, w godz. 
10.00-12.00, ul. Kożuchowska 
42. Biletem wstępu jest wrzut 
do puszki. Jeśli przygotowujecie 
się do swojego pierwszego 
biegu z przeszkodami, jest to 
idealna okazja, aby w tym dniu 
być z Orkiestrą i pomóc poprzez 
trenowanie. W trakcie wydarze-
nia przeprowadzony zostanie 
challenge przeszkodowy, na 
którym będzie można wygrać 
nagrody.

a  WOSIR Drzonków, w godz. 
11.00-15.00. Wszystkie obiekty 
za wrzut do puszki (np. pły-
walnia, korty tenisowe, strzel-
nica laserowa, jaskinia solna). 
W programie m.in. pokazy 
karate tradycyjnego, występy 
artystyczne, przejażdżki brycz-
ką i kucem, dmuchańce, gry 
i zabawy, stoiska kosmetyczne, 
gastronomiczne, pro� laktyka 
zdrowia, licytacje.

a  Brazylijskie ju-jitsu w klubie 
Cyklon, ul. Jaskółcza 30c, w godz. 
11.00-13.00. Treningi i licytacje.

a  Turniej siatkówki, hala sportowa 
UZ, ul. Szafrana, 11.00 - mecz 
pomiędzy kadetami UKS 
,,Trzyna-stka” Zielona Góra 
a ,,Volley-Tęcza” Gubin/Krosno 
Odrz.; 13.00 - „Kosmiczny turniej 
siatkówki”, udział wezmą: KU AZS 
UZ Zielona Góra (II liga), Drużyna 
Gwiazd AZS, Reprezentacja Ligi 
Amatorskiej ZALPS, UKS ,,Trzyna-
-stka” (zawodnicy i zawodniczki).

a  Pokazy rugby dla dzieci, mia-
steczko sportowe przy CRS, 
12.00.

a  Klub Iron Church, w godz. 9.00-
18.00, ul. Zacisze 16 – maraton 
jogi, 9 różnych instruktorów, 
zajęcia dla początkujących 
i zaawansowanych. W godz. 
10.00-16.00 - maraton kettle-
bell. Wejścia o pełnej godzinie. 
Wrzut do puszki min. 20 zł.

a  Bieg „Policz się z cukrzycą” na 
dystansie 5 km (o 12.45). Mia-
steczko Zdrowia zorganizowane 
przez Zdrowe Lubuskie. W pro-
gramie: promocja projektu 
pro� laktycznego dotyczącego 
przeciwdziałania cukrzycy, 
badanie poziomu cukru we 
krwi, pomiar ciśnienia, badanie 
na specjalnej platformie Biodex 
- urządzeniu do oceny i treningu 
nerwowo-mięśniowego, pokazy 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej, hala CRS, w godz. 
12.00-14.00.

a  IV Orkiestrowy Lubuski Maraton 
Indoor Cycling, w godz. 14.00-
19.00, hala CRS. 235 rowerków 
stacjonarnych, w pierwszym 
rzędzie pedałować będą zielono-
górskie gwiazdy (m.in. Andrzej 
Huszcza). Przed maratonem, od 
13.00 na scenie pokazy tanecz-
ne (studio tańca Street Dance/
Boogie Woogie), freestyle – 
sztuczki żonglerki z piłkami noż-
nymi, pokaz barmański. W godz. 
13.50-14.00 - przywitanie 
uczestników i zdjęcie grupowe; 
14.00-17.30 – maraton; od 17.30 
do 18.00 – losowanie nagród.

a  Turniej Steel Darta, pub Kaprys, 
od 19.00.

a  Od 20.30 koncerty w JazzKinie. 
Zagrają: Mate, Stereo Groove, 
Amarena.

a  Piekarnia Cichej Kobiety, w godz. 
15.00-20.00. W programie: 
licytacje, degustacje, występy, 
m.in. zespół Grid Time, Jadwiga 
Macewicz, Ania Kalinowska, 
Agnieszka Wójcik, Natasza Iwani-
szyn, Krzysztof Machalica.

a  Centrum Nauki Keplera - Plane-
tarium Wenus: 17.00 - projekcja 
„Explore” w 3D, za symboliczną 
kwotę 1 zł dla wszystkich, którzy 
przekażą pieniądze do puszki 
wolontariusza WOŚP (będzie do 
dyspozycji 30 min przed poka-
zem, przy kasach).

Szczegółowe informacje nt. pro-
gramu WOŚP w Zielonej Górze na 
Facebooku: WOŚP Zielona Góra 
2019.

KONCERTY
(orientacyjne godziny)
a 16.00-17.00 - Golden Life
a 17.30-18.30 - Jelonek
a 19.00-20.00 - Hunter
a 20.05 - Światełko do nieba
a 20.30-22.00 - De Mono

Uwaga, fani wykonawców! Ok. 15 minut po każdym koncercie odbędą się spotkania z gwiaz-
dami sceny głównej w Klubie JazzKino (ul. Jana Sobieskiego 14). A tam: wywiady, autografy, 
zdjęcia! Fot. Materiały zielonogórskiego sztabu WOŚP

LICYTACJE

ZIELONA GÓRA

NA 
EKRANIE

27. � nał WOŚP będzie 
transmitowany w telewizji 
TVN. Relacje z naszego 
miasta przekaże Zbigniew 
Łuczyński. A będzie co 
pokazywać! W hali CRS 
dziesięcioro zielonogórzan 
ułoży ogromne puzzle. 
W tym samym czasie to 
zadanie wykonają również 
ochotnicy w innych 
miastach. Jeśli nasza ekipa 
będzie najszybsza, to 
zielonogórski sztab WOŚP 
wybierze placówkę, której 
fundacja Jurka Owsiaka 
przekaże sprzęt medyczny 
o wartości 50 tys. zł!

małej i na dużej scenie. Ga-
dżetów i niebanalnych wyda-
rzeń jest mnóstwo! WOŚP to 
doskonała okazja, by poprzez 
pomaganie spełnić również 
swoje marzenia! Na jakie 
licytacje Wy się skusicie?
a Kolacja ze sportowcem? Tak, 
to możliwe! Do wylicytowania 
będzie kilka spotkań, m.in. 
z Piotrem Protasiewiczem oraz 
Patrykiem Dudkiem i jego tatą 
Sławkiem.

a Fani koszykówki, to coś dla 
Was! Stelmet Enea BC przekaże 
do licytacji możliwość treningu 
z wybranym zawodnikiem, ko-
szulkę Filipa Matczaka z podpisa-
mi oraz zaproszenie VIP na mecz 
z CSKA Moskwa.
a Na allegro czeka voucher na 
prywatną lekcję gry w snookera 
z wielokrotnym medalistą 
mistrzostw Europy Marcinem 
Nitschke oraz aktorem Leszkiem 
Lichotą.
a Możesz również zdobyć 
elektryczną hulajnogę, podobną 
do tej, na której jeździł podczas 
Winobrania prezydent Janusz 
Kubicki i Bachus!
a Uczniowska � rma Take&Tie 
przekaże swoje wyjątkowe sznu-
rówki. Zapakowane w unikatowe 
pudełeczko z podpisem Jurka 
Owsiaka!
a W zeszłym roku radni miej-
scy wpadli do basenu z zimną 
wodą, w tym roku postanowili 
się trochę rozgrzać. Ogłosili 
więc licytację o nazwie: Podpal 
radnego! Pod Dużą Sceną przed 
Światełkiem do Nieba będzie 
naprawdę gorąco!
a Również na portalu allegro do 
wylicytowania plastron Piotra 
Żyły z autografami reprezentacji 
Polski w skokach narciarskich!
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Czyste powietrze to czyste korzyści
Zanieczyszczenia wydobywające się z kominów domów oraz samochodowych rur wydechowych zaliczamy do kategorii zanieczyszczeń ob-
darzonych mianem niskiej emisji. Zwalczanie tego zjawiska jest nie tylko obowiązkiem zielonogórzan, ale i sposobem na osiągnięcie wielu 
korzyści.

Głównymi źródłami za-
nieczyszczeń powietrza 
w Zielonej Górze są gospo-
darstwa domowe, z  któ-
rych kominów (o wysoko-
ści nie większej niż 40 m), 
w wyniku spalania różnego 
rodzaju paliw, do atmosfery 
przedostaje się dwutlenek 
węgla, tlenki siarki, tlenki 
azotu, a  także pyły zawie-
szone (PM). Te ostatnie, ze 
względu na bardzo mały 
rozmiar cząsteczek (2,5-10 
mikrometra, dla porówna-
nia średnica ludzkiego wło-
sa to 70 mikrometrów), są 
szczególnie niepożądane, 
gdyż potrafią wniknąć do 
krwiobiegu i  wywołać róż-
nego typu choroby.

Mieszkańcy decydują
Nie jest łatwo szybko 

poprawić jakość powie-
trza w  mieście, ponieważ 
w dużym stopniu to, czym 
oddychamy, zależy od sa-
mych mieszkańców. To oni 
bowiem decydują, w  jaki 
sposób ogrzewają swoje 
mieszkania, jakiego typu 
opał stosują, czy też z  ja-
kiego środka transportu ko-
rzystają najczęściej. Dużo 
do życzenia pozostawia 
nie tylko jakość surowca 
(często spalane są wysoko-
zasiarczony i  zapopielony 
węgiel lub mokre drewno), 
ale także stan techniczny 
wykorzystywanych urzą-
dzeń. Kominy są nieczysz-
czone, instalacje wadliwe, 
a  efekt… widoczny w  po-
staci unoszących się nad 
domami kłębów czarnego 
dymu. Nierzadko w domo-
wych piecach spalane są 
także odpady – torby folio-
we, kartony po mleku, opa-
kowania po maśle, najbar-
dziej nierozważni wrzucają 
do domowych palenisk na-
wet opony i polakierowane 
fragmenty mebli.

Skutki niskiej emisji mogą 
być bardzo poważne i  do-
tyczyć każdego mieszkań-
ca. Wnikające do naszego 
układu oddechowego czą-
steczki pyłów mogą powo-
dować pozornie niegroźne 
objawy, np. rozdrażnienie, 
podrażnienie śluzówki oczu 
czy alergię. Jednak mogą 
również przyczyniać się 
do wielu poważnych scho-
rzeń, np. astmy, obturacyj-
nej choroby płuc czy nawet 
nowotworów. Światowa Or-
ganizacja Zdrowia szacuje, 
że zanieczyszczenia powie-
trza skracają długość życia 
każdego Polaka o  9 mie-
sięcy. Szpitale odnotowują 
wzrost liczby przyjęć cho-
rych następujący po dniach, 
w  których odnotowano 
przekroczenia poziomu za-
nieczyszczeń. Konsekwen-
cje zdrowotne to jednak nie 
jedyne efekty niskiej emisji: 
obumierają rośliny, woda 
i gleba są zakwaszone.

Poprawa jakości powie-
trza nie nastąpi bez zmiany 
sposobu myślenia miesz-
kańców Zielonej Góry. Waż-
ne jest to, by nie tylko wie-
dzieli, jakie konsekwencje 
wiążą się z  niską emisją, 
w  jaki przyjazny dla śro-
dowiska sposób ogrzewać 
swoje domy, czy też co 
mogą na co dzień robić, aby 
poprawić jakość powietrza. 
Mieszkańcy miasta muszą 
wiedzieć, że walka z  niską 
emisją to nie tylko unikanie 
poważnych konsekwencji, 
ale i  działania prowadzące 
do osiągania wymiernych 
korzyści. Jakich?

Zdrowe powietrze
Najbardziej oczywista 

i  pożądana korzyść z  re-
dukcji zanieczyszczenia 
powietrza to poprawa ogól-
nej kondycji zdrowotnej 
społeczeństwa. Wraz ze 
zmniejszeniem zanieczysz-
czenia, zmaleje liczba za-
chorowań na ostre infekcje 
układu oddechowego oraz 
krwionośnego, takie jak 

astma, alergie, przewlekła 
obturacyjna choroba płuc 
czy niektóre nowotwo-
ry. Zanieczyszczenia mają 
duży wpływ na dzieci, ko-
biety w ciąży oraz na osoby 
z  niewydolnością układu 
krążenia, arytmią, miaż-
dżycą i cukrzycą. Zreduko-
wanie niskiej emisji ogra-
niczy ryzyko zgonu, które 
maleje wraz ze zmniejsze-
niem stężenia pyłów i siar-
czanów. W  efekcie nastąpi 
poprawa zdrowia miesz-
kańców Zielonej Góry, co 
przełoży się na ogranicze-
nie kosztów leczenia oraz 
liczby pacjentów w  szpi-
talach czy zwolnień lekar-
skich z pracy.

Dodatkowo należy pamię-
tać, że czyste powietrze za-
chęca do aktywności fizycz-
nej. Ludzie, nie obawiając się 
pyłów i innych toksycznych 
substancji, z chęcią uprawia-
ją sport na wolnym powie-
trzu, np. biegają i jeżdżą ro-
werami również jesienią oraz 
zimą, taka aktywność prze-
kłada się na zmniejszenie 

liczby użytkowanych w  da-
nym momencie pojazdów. 
A  zasilane benzyną lub ole-
jem napędowym samochody 
wytwarzają substancje po-
wodujące zanieczyszczenie 
powietrza. Mają one duży 
udział w  całkowitej emisji 
pyłu zawieszonego, a  także 
wielopierścieniowych wę-
glowodorów aromatycznych.

Samochody są również 
głównym źródłem tlenków 
azotu i  lotnych substancji 
organicznych. Walka z  ni-
ską emisją nie dotyczy tylko 
ograniczenia ilości spalin 
wydostających się z  rur 
wydechowych. Szkodliwe 
substancje są bowiem ge-
nerowane również w  wy-
niku ścierania opon, tarcz, 
bębnów, klocków i  szczęk 
hamulcowych. Kto zdecy-
duje się dojechać do pracy 
rowerem czy dotrzeć do niej 
pieszo, będzie miał udział 
w walce z niską emisją.

Czyste środowisko
Czystość i  bogactwo śro-

dowiska przyrodniczego, 

które będą niewątpliwym 
efektem ograniczenia i  eli-
minacji niskiej emisji, są do-
brem bezcennym, gdyż sta-
nowią jeden z  podstawo-
wych czynników poprawia-
jących jakość życia całego 
społeczeństwa. Środowisko 
o  dużych walorach este-
tycznych i zdrowotnych jest 
podstawą rozwoju turystyki 
i  rekreacji oraz uchodzi za 
jedno z  kluczowych kryte-
riów przy wyborze miejsca 
zamieszkania.

Wyeliminowanie niskiej 
emisji sprzyja rozwojowi 
bioróżnorodności i  popra-
wie kondycji roślin, które 
nie tylko pięknie wygląda-
ją, ale także wspomagają 
oczyszczanie powietrza. 
Zdrowa roślinność pełni bo-
wiem funkcję filtra pochła-
niającego zanieczyszcze-
nia atmosferyczne, w  tym 
również pyły generowane 
wskutek niskiej emisji, do-
datkowo produkuje tlen.

Co więcej, zadbana roślin-
ność, ptaki, owady i  inne 
zwierzęta żyjące w  krajo-

brazie miasta bez dymów 
nad dachami powodują 
zwiększenie walorów tury-
stycznych oraz klimatycz-
nych miasta. Obszary cha-
rakteryzujące się zadbanym 
środowiskiem przyrodni-
czym, wolne od zanieczysz-
czeń powietrza, zachęcają 
do zwiedzania miasta i  ak-
tywnego wypoczynku, to 
bez wątpienia kolejna duża 
korzyść.

Poza tym atrakcyjność 
turystyczna miejscowości 
przekłada się również na 
atrakcyjność inwestycyjną, 
ponieważ walory środowi-
skowe danej lokalizacji za-
chęcają wielu inwestorów 
do rozpoczęcia działalności 
na takim obszarze.

Niższe koszty
Zmniejszanie ska-

li powstających głównie 
wskutek niskiej emisji za-
nieczyszczeń powietrza 
przyczynia się także do 
uzyskiwania korzyści mate-
rialnych w postaci niższych 
kosztów renowacji obiek-
tów zabytkowych, uży-
teczności publicznej oraz 
stanowiących własność 
prywatną. Niska emisja 
i  smog powodują bowiem 
niszczenie elewacji budyn-
ków, słupów sieci energe-
tycznych oraz urządzeń 
i  maszyn. Możliwe jest też 
zmniejszenie wydatków na 
przeciwdziałanie korozji 
(m.in. w zakresie utrzyma-
nia dróg i  infrastruktury 
drogowej, środków trans-
portu, hal przemysłowych, 
maszyn i  urządzeń). Do-
datkowe profity wiążą się 
z  ograniczeniem absencji 
pracowników spowodowa-
nych chorobami. Ponadto 
czyste powietrze powoduje 
zwiększenie plonów rol-
nych i  sadowniczych dzię-
ki uniknięciu zakwaszenia 
gleb i  wód oraz obumiera-
nia roślin w  konsekwencji 
ich kontaktu z toksycznymi 
produktami niskiej emisji.

Wszystkie wymienione 
efekty ekonomiczne wraz ze 
wzrostem przychodów z tu-
rystyki oraz przyrostem licz-
by inwestycji, generują stru-
mień pieniędzy, które mogą 
być wydatkowane lokalnie 
i przyczyniać się do rozwoju 
Zielonej Góry i regionu.

Dodatkową korzyścią 
z  likwidacji niskiej emisji 
jest niewątpliwie zwiększe-
nie świadomości mieszkań-
ców, poczucie konieczności 
angażowania się w inne ini-
cjatywy, równie istotne dla 
społeczności miasta.

Dlatego też, troszcząc 
się o  wspólne dobro, war-
to walczyć z  niską emisją 
w Zielonej Górze, ponieważ 
czyste powietrze to czyste 
korzyści!

Biuro Ochrony Środowiska 
Urząd Miasta Zielona Góra
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Najwięcej idzie na komunikację
Na tegoroczną listę inwestycji miejskich trafiło ponad 50 projektów. Wśród nich bardzo drogie zadania, np. dokończenie wymiany taboru 
autobusowego MZK na elektryczne ursusy, za ponad 60 mln zł, oraz znacznie tańsze, np. plan nasadzeń nowych drzew w mieście. Pełną listę 
inwestycji komunalnych można przeczytać na stronach BIP urzędu miasta.

Podczas ostatniej, jesz-
cze zeszłorocznej sesji rady 
miasta, radni uchwalili bu-
dżet Zielonej Góry na 2019 
r. w  wersji przygotowanej 
przez prezydenta Janusza 
Kubickiego. To dość wyjąt-
kowa sytuacja, zazwyczaj 
radni próbują przy okazji 
debaty budżetowej „ugrać” 
coś ekstra dla swych okrę-
gów wyborczych, dosłow-
nie wyrywając każdy tysiąc 
złotych na popierane przez 
siebie projekty. Tym razem 
obyło się bez kłótni i zażar-
tych targów. Trudno zatem 
się dziwić radości prezy-
denta, który tuż po pozy-
tywnym dla budżetu głoso-
waniu, osobiście dziękował 
radnym za niemal jedno-
myślne poparcie.

Na co dotacje
W uchwale budżetowej 

zapisano, że miasto wyda 
w tym roku prawie 201 mln 
zł na inwestycje, to około 22 
proc. wszystkich zaplano-
wanych wydatków. I  choć 
wskaźnik ten należy ocenić 
jako zdecydowanie proin-
westycyjny, to jednak wy-
pada jednocześnie zauwa-
żyć, że tegoroczny budżet 
będzie niższy od tego reali-
zowanego w 2018 r. Jakie są 
tego przyczyny?

- Niższy poziom docho-
dów i wydatków miasta ma 
swoją przyczynę w  mniej-
szej absorbcji środków unij-
nych. W  2018 r. pozyskali-
śmy z tego tytułu 272,6 mln 
zł, teraz dotacje unijne wy-
niosą 96,6 mln – tłumaczyła 
radnym skarbniczka miasta, 
Emilia Wojtuściszyn.

Na co zostaną przezna-
czone tegoroczne europej-
skie dotacje?

- Kontynuacja projektu 
wymiany taboru autobu-
sowego MZK na autobusy 
elektryczne pochłonie po-
nad 68 mln zł. Inwestycje 
drogowe w  tzw. starej Zie-
lonej Górze będą kosztowa-
ły miejski budżet ponad 12 
mln zł, rozbudowa infra-
struktury rowerowej prawie 
10 mln zł. Aż 20 mln zł trafi 
na rewitalizację miejskich 
parków, m.in w  Zatoniu – 
E. Wojtuściszyn przywołała 
przykładowe inwestycje.

Sołectwa budują drogi
Znacznie więcej informa-

cji odnajdziemy w  samej 
uchwale budżetowej, która 
skrupulatnie odnotowuje 
każdy projekt inwestycyjny, 
łącznie z  jego nazwą wła-
sną oraz przewidywanym 
kosztem oraz czasem reali-
zacji. Z  długiej listy ponad 
50 zadań inwestycyjnych 
najłatwiej wyodrębnić pro-
jekty komunikacyjne, głów-
nie polegające na budowie 
rond i  dróg, w  tym na te-
renie sołectw wchodzących 
w  skład dzielnicy Nowe 

Miasto. Magistrat planuje 
w  tym roku wydać łącznie 
na ten ostatni cel ponad 16 
mln zł.

- Te pieniądze pochodzą 
z  tzw. bonusa ministerial-
nego, o  łącznej wysokości 
100 mln zł, miasto otrzy-
muje te pieniądze w  rocz-
nych ratach od Ministerstwa 
Finansów, to nagroda za 
zgodne połączenie z gminą 
wiejską. Zgodnie z  decy-
zją mieszkańców, znaczna 
część tych pieniędzy tra-
fia na remonty lub budo-
wę nowych dróg. W  ten 
sposób rozwiązujemy naj-
bardziej palące problemy 
komunikacyjne naszych 
sołectw. To oczywiste, że 

wszystkich bolączek drogo-
wych nie da się rozwiązać 
w  jednym roku, bo skala 
potrzeb jest olbrzymia, ale 
warto przy tym pamiętać, 
że bez połączenia miasta 
z  gminą prawdopodobnie 
nigdy by nie doszło do tych 
nowych inwestycji drogo-
wych – podkreśla Sebastian 
Jagiełowicz, przewodniczą-
cy zarządu dzielnicy Nowe 
Miasto.

Z kronikarskiego obo-
wiązku odnotujmy, do któ-
rych konkretnie sołectw tra-
fią tegoroczne „drogowe” 
pieniądze: Drzonków, Jany, 
Łężyca, Ochla, Przylep, 
Krępa, Racula. Z  funduszu 
sołeckiego sfinansowana 

zostanie budowa parkin-
gów i  ciągów pieszych za 
ponad 130 tys. zł. Za ponad 
200 tys. zł wybudowane 
zostanie oświetlenie dróg 
w  sołectwie Barcikowice, 
Kiełpin i Ochla.

Jazda na prąd
Najkosztowniejszą po-

zycję w  tegorocznym bu-
dżecie zajmuje ukończenie 
projektu budowy „Zinte-
growanego systemu ni-
skoemisyjnego transportu 
publicznego w Zielonej Gó-
rze”. Pod tą oficjalną nazwą 
kryje się pionierski, nie tyl-
ko w  polskich warunkach, 
projekt wymiany miejskie-
go taboru autobusowego 

na nowe autobusy, głównie 
o  elektrycznym napędzie, 
co wiąże się z  wieloma 
kosztownymi i  trudnymi 
technicznie inwestycjami: 
od budowy nowego Cen-
trum Przesiadkowego, przy 
dworcu kolejowym, po-
przez przesunięcie o  kilka-
naście metrów leżącego tuż 
obok ronda, do budowy 12 
stacji szybkiego ładowania 
autobusowych akumulato-
rów. Do MZK już trafiło 30 
autobusów elektrycznych 
marki ursus oraz 17 nowych 
mercedesów o  napędzie 
spalinowym. Jeszcze w tym 
roku dojedzie do nas ostat-
nia zamówiona partia 17 au-
tobusowych „elektryków”. 
Łączne nakłady finansowe 
przeznaczone na ten pro-
jekt wyniosą grubo ponad 
211 mln zł. Tegoroczny plan 
zakłada, że wydanych zosta-
nie ponad 68 mln zł.

Sprzęt dla zwierzaków
Do inwestycyjnego pla-

nu miasta trafił też zapis 
o  przeznaczeniu aż 1 mln 
zł na zakup sprzętu diagno-
stycznego dla miejskiego 
schroniska dla zwierząt, 
położonego przy ul. Szwaj-
carskiej 4.

- To efekt rozstrzygnięte-
go w zeszłym roku konkur-
su dotacji miejskich w  for-
mule Budżetu Obywatel-
skiego w  kategorii dużych 
zadań ogólnomiejskich. Za 
te pieniądze zakupimy spe-
cjalistyczny sprzęt diagno-
styczny, np. RTG, czyli rent-
genowski aparat umożliwia-
jący prawidłową diagnozę 
złamań kończyn czy prze-
sunięcia miednicy. Koszt 
takiego aparatu to ok. 300 
tys. zł. Chcemy także kupić 
USG, aby móc samodzielnie 
diagnozować występowa-
nie np. wewnętrznych gu-
zów. Cena takiego aparatu 
oscyluje w  granicach 100 
tys. zł. Marzy się nam także 
profesjonalny stół operacyj-
ny, aby nasi czworonożni 
podopieczni nie musieli od-
bywać bolesnych i stresują-
cych podróży do klinik we-
terynaryjnych. Taka podróż 
w  obie strony często za-
biera dwie godziny, to zbyt 
wiele – wyjaśnia Magdalena 
Zwolska, rzeczniczka Sto-
warzyszenia „Inicjatywa dla 
Zwierząt”, które prowadzi 
miejskie schronisko.

Piece, parki, place zabaw...
W budżecie miasta zapi-

sano także znacznie mniej 
kosztowne projekty, ale 
równie ważne dla prawidło-
wego funkcjonowania mia-
sta. Wśród tego typu zadań 
warto wspomnieć o  konty-
nuacji programu miejskich 
dopłat do wymiany starych 
palenisk węglowych, tzw. 
kopciuchów, na ekologicz-
nie czyste. Na ten cel miasto 

ponownie przeznaczyło 500 
tys. zł. Projekt nasadzeń 
nowych drzew w  mieście 
pochłonie 100 tys. zł. Mo-
dernizacja placów zabaw 
położonych w  obrębie 
miejskich żłobków to 180 
tys. zł. Na budowę ośrodka 
zdrowia przy ul. Ochla-To-
polowa budżet przewidział 
300 tys. zł. Prawie dwa mi-
liony zł kosztować będzie 
budowa miejskiego domu 
wielopokoleniowego dla 
osób starszych i młodzieży 
„Mądrzy Seniorzy i  Dobra 
Młodzież”.

Modernizacje i  rewitali-
zacje kompleksów parko-
wych mogłyby utworzyć 
osobny rozdział w  tego-
rocznym budżecie miasta. 
Wśród zaplanowanych prac 
warto wspomnieć o projek-
cie „Modernizacja Komplek-
su Przyrodniczo-Edukacyj-
nego przy ul. Botanicznej” 
– za ponad 1 mln 300 tys. 
zł, „Park Braci Gierymskich 
przyjazny mieszkańcom” – 
za 200 tys. zł, wyczyszcze-
nie dna kąpieliska „Dzika 
Ochla” oraz okolicznych 
działek ze śmieci – za 200 
tys. zł, modernizacja Parku 
Kolei Szprotawskiej – za po-
nad 300 tys. zł, II etap budo-
wy infrastruktury rowero-
wej w mieście – za 6 mln zł, 
„Park Braniborski jako prze-
strzeń przyrodniczo-rekre-
acyjna” – za 200 tys. zł, przy 
tzw. Wagmostawie zmoder-
nizowany zostanie wybieg 
dla psów, koszt – 200 tys. zł.

Kończymy to, co zaczęliśmy
Każdy zielonogórzanin, 

w  zależności od własnych 
preferencji, może odmien-
nie ocenić ważność czy nie-
zbędność projektów zapi-
sanych w  budżecie miasta. 
Według wiceprezydenta 
Krzysztofa Kaliszuka, od-
powiedzialnego za realiza-
cję miejskich inwestycji, do 
katalogu najważniejszych 
tegorocznych projektów ko-
munalnych, przynajmniej 
z  punktu widzenia władz 
miasta, należy zaliczyć do-
kończenie inwestycji rozpo-
czętych jeszcze w  zeszłym 
roku i  współfinansowa-
nych z różnych programów 
Unii Europejskiej.

- Do tego typu inwesty-
cji zaliczam budowę ul. 
Aglomeracyjnej, Centrum 
Przesiadkowego, ronda 
przy zjeździe do Raculi, 
kontynuację programu bu-
dowy ścieżek rowerowych, 
rewitalizację placu Teatral-
nego i Doliny Gęśnika oraz 
sprawne rozpoczęcie prac 
projektowych przy wycze-
kiwanej przez zielonogór-
skich kierowców obwodni-
cy południowej miasta, jej 
budowa zakończyć się ma 
w 2023 roku – bez wahania 
wymienia wiceprezydent K. 
Kaliszuk. (pm)

W tym roku miasto kontynuuje projekt wymiany miejskiego taboru autobusowego na nowe 
autobusy, głównie o elektrycznym napędzie. Kilka dni temu odbyło się pierwsze ładowanie 
„elektryków” na stacji przy ul. Wyspiańskiego. Fot. Materiały Urzędu Miasta
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LEKKOATLETYKA

Początek roku 
z królową sportu
Sylwestrowe zawody lekkoatle-
tyczne w Zielonej Górze wieńczą, 
a miting w Niemczech otwiera 
startowy rok dla reprezentantów 
ZLKL. 

Rok 2018 r. lekkoatle-
ci zakończyli zawodami, 
w których błysnął Dominik 
Kowalski. 18-latek triumfo-
wał w skoku wzwyż z wy-
nikiem 195 cm. W tę sobotę, 
12 stycznia zielonogórzanie 
wystartują w  Międzynaro-
dowym Halowym Mitingu 
w  Cottbus. – Pobiegnie-
my tam na 60 m, 200 m, 
800 m – wylicza Mirosław 
Krzyżanowski, dyrektor 
ZLKL Zielona Góra. Oprócz 
tego przewidziano również 
m.in. konkurencję pchnię-
cia kulą. – Przyjeżdża tam 
dużo dobrych zawodników. 
Impreza ma rangę znaczącą 
– dodaje Krzyżanowski.

FUTSAL

Derby  
akademickie
Pierwszej porażki w rozgrywkach 
dolnośląskiej II ligi doznali w swo-
im trzecim meczu futsaliści PKM 
Zachód Persy AZS Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. 

Akademicy po zwycię-
stwach z  Wietrzak-Team 
Legnica i  Mundialem Żary 
nieoczekiwanie przegra-
li w  minioną niedzielę 
przed własną publicznością 
z  Madnessem Chocianów 
5:6 (1:3). Nasz eks-pierw-
szoligowiec zmuszony był 
gonić rywali przez całe 
spotkanie. – Zaważyły de-
cyzje indywidualne, kiedy 
byliśmy w posiadaniu piłki 
– ocenił Maciej Górecki, tre-
ner zielonogórzan. Okazja 
do przełamania w  tę sobo-
tę. AZS zagra we Wrocła-
wiu ze swoim akademickim 
imiennikiem. Początek me-
czu o 13.30.

SIATKÓWKA

Wymarzony start, oby tak dalej!
Zwycięstwem 3:0 nad Treflem 
Lębork otworzyli zmagania 
w 2019 r. II-ligowi siatkarze AZS 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Trener akademików liczy, że 
w styczniu jego zespół będzie 
seryjnie punktował.

Kolejną okazją do tego bę-
dzie wyjazdowy mecz w  tę 
sobotę, 12 stycznia, z  zamy-
kającym tabelę SMS-em Poli-
ce. Rywal nie wygrał jeszcze 
meczu, w  pierwszej rundzie 
w  Zielonej Górze gładko po-
legł 0:3. – Fajnie by było zagrać 
w  godzinkę, jakiś prysznic, 
rozciąganie i  kolejny mecz 
odhaczony – żartuje Krzysztof 
Dobek, trener akademików, 
choć po chwili zupełnie po-
ważnie dodaje: - My nie może-
my lekceważyć nikogo.

AZS Trefla nie zlekce-
ważył, co więcej, świet-

nie zaczął i  od początku 
dominował nad rywalem. 
Imponująco akademicy wy-
glądali zwłaszcza w  bloku, 
w  ataku nie zawodził Mi-
kołaj Głowacki. – Chłopaki 

mają świadomość, że do-
brze przepracowali mikro-
cykl po świętach. Jesteśmy 
w gazie – zaznaczył Dobek, 
a  jego słowa znalazły po-
twierdzenie w  wynikach 

setów: do 17, 18 i 20. Młody 
zespół akademików syste-
matycznie czyni postępy, 
a dobrą grę chce rozciągnąć 
na razie na cały styczeń. 
Oprócz wyjazdu do Polic, 
zielonogórzan w  tym mie-
siącu czekają jeszcze poje-
dynki ze Stalą Grudziądz 
u  siebie (19 stycznia) i  na 
wyjeździe z Notecią Czarn-
ków (26 stycznia), czyli od-
powiednio drugą i  trzecią 
siłą grupy I, II ligi. – Uczę 
chłopaków cierpliwości. My 
musimy kroczek po kroczku 
wprowadzać nowe elemen-
ty i  czynić postępy. Tego 
też im życzyłem przy okazji 
nowego roku. I  atmosfery, 
ale tę budują dobre wyniki – 
kończy trener.

W tabeli AZS jest na szó-
stym miejscu, z bilansem 6 
zwycięstw i 6 porażek.

(mk)

Zielonogórzanie przeciwko Treflowi Lębork świetnie grali 
blokiem Fot. Marcin Krzywicki

TENIS

Takie rakiety 
że kosmos!
Tenisistki z czołowej dziesiątki 
światowego rankingu WTA zamel-
dują się w lutym w Zielonej Górze! 
Turniej Grupy I Strefy Euro-Afry-
kańskiej Pucharu Federacji, który 
zostanie rozegrany 6-9 lutego, 
będzie bardzo atrakcyjny, ale 
i bardzo trudny dla naszych re-
prezentantek.

Dawid Celt pośle w  bój 
Magdę Linette (86. w  ran-
kingu światowym), Magda-
lenę Fręch (154.), Igę Świą-
tek (178.), Maję Chwalińską 
(345.) i  doświadczoną Ali-
cję Rosolską, która ma być 
ostoją debla. Na nasze mia-
sto z uwagą będzie patrzeć 
tenisowy świat, bo w  skła-
dach reprezentacji znalazły 
się zawodniczki z czołowej 
dziesiątki WTA. Zestawie-
nie Dunek otwiera trzecia 
rakieta świata Caroline 
Wozniacki, Ukrainki stawia-
ją na szóstą Elinę Switolinę, 
a w składzie Rosjanek choć 
nie ma Marii Szarapowej, 
jest m.in. Daria Kasatki-
na (10.). Podajemy pełne 
składy drużyn. Bułgaria: 
Wiktoria Tomowa, Isabella 
Szinikowa, Gergana Topa-
łowa, Petia Arszinkowa. 
Dania: Caroline Wozniacki, 
Karen Barritza, Emilie Fran-
cati, Clara Tauson, Maria 
Jespersen. Estonia: Anett 
Kontaveit, Elena Malygi-
na, Maileen Nuudi, Saara 
Orav, Valeria Gorlats. Rosja: 
Daria Kasatkina, Anastazja 
Pawluczenkowa, Anastazja 
Potapowa, Margarita Gaspa-
rian, Natalia Wichlancewa. 
Szwecja: Rebecca Peterson, 
Johanna Larsson, Mirjam 
Bjoerklund, Cornelia Lister, 
Caijsa Hennemann. Ukra-
ina: Elina Switolina, Łesia 
Curenko, Dajana Jastrem-
ska, Marta Kostiuk, Nadia 
Kiczenok.

(mk)

PIŁKA NOŻNA

Dobry półmetek w A-klasie
Drzonkowianka na czele w grupie I, Zorza przewodzi grupie III. Zielonogórskie zespoły nadają ton rywalizacji, ale 
w obu klubach szampany jeszcze nie strzelają. Droga do awansu bowiem daleka, a wiosną każdy będzie chciał po-
konać lidera.

Punkt przewagi nad 
drugą Zorzą Mostki ma 
Drzonkowianka Inspiracja-
-wnetrza.pl Racula, która 
w  grupie I  wygrała osiem 
spotkań, dwukrotnie re-
misując oraz dwukrotnie 
opuszczając murawę jako 
pokonana. – Przed rundą je-
sienną wzięlibyśmy te licz-
by w  ciemno, ale idealnie 
nie jest, bo przecież straci-
liśmy 10 punktów – zazna-
cza Damian Sarnecki, trener 
zespołu, który swoje mecze 
rozgrywa w  Nowym Ki-
sielinie. U  siebie Drzonko-
wianka nie zaznała porażki, 
ale na wyjazdach poległa 
z goniącą ją w tabeli Zorzą 
oraz Spartą Nietkowice. – 
W  Mostkach powinniśmy 
zamknąć pierwszą połowę 
z wynikiem 5:0, a przegra-
liśmy 0:3 – dodaje opiekun 
Drzonkowianki, która już 
rozpoczęła przygotowania 
do rundy wiosennej. Druży-
na niczym Cracovia hołduje 
tradycji odbywania nowo-
rocznego treningu, 1 stycz-
nia. – Łączymy się z druży-
ną oldboyów i robimy gier-
kę wewnętrzną – przyznaje 
z dumą trener.

Pierwszym rywalem 
Drzonkowianki wiosną bę-
dzie najbliższy sąsiad. TKKF 
Chynowianka jest drugim 
zielonogórskim zespołem 
w  grupie I  A-klasy. Pod-
opieczni Pawła Maliszew-
skiego plasują się w  środ-
ku tabeli. Chynowianka to 
zespół z  największą liczbą 
remisów w stawce. Sześcio-
krotnie dzieliła się punk-
tami z  rywalami, ponadto 

odniosła cztery zwycięstwa 
i zanotowała dwie porażki, 
czyli tyle, co lider. – Liczy-
liśmy jednak na coś więcej 
– podsumowuje jesień Filip 
Sąsiadek, wiceprezes klu-
bu. Lepiej ma być wiosną, 
być może pojawią się też 
wzmocnienia, choć o  nich 
na razie w  Chynowiance 
nie chcą mówić. – Nigdy 
nie byliśmy zwolennikami 
robienia zamętu w  skła-
dzie zimą. Nie ukrywamy 
jednak, że 2-3 zawodników 
najprawdopodobniej do nas 
dołączy – dodaje Sąsiadek.

W grupie III nie ma na-
tomiast mocnych na Zorzę 
Ochla. Spadkowicz z  kla-
sy okręgowej nie przegrał 

jesienią, a  punkty stracił 
tylko w  derbach ze Spartą 
Łężyca, z  którą zremiso-
wał na początku sezonu 2:2. 
– To niewątpliwie sukces 
– ocenił tamten rezultat Ma-
ciej Wysocki, trener Sparty, 
która na półmetku plasuje 
się na 6. miejscu. Zorza ma 
z  kolei 5 „oczek” przewagi 
nad drugą Avią Siedlnica. 
– Deklarację mogę złożyć 
jedną. Zorza będzie walczy-
ła o  miano zespołu niepo-
konanego – zapowiada Mi-
chał Grzelczyk, trener ekipy 
z  Ochli. Zarówno w  Ochli, 
jak i w  Łężycy stawiają na 
młodych graczy. – Zdajemy 
sobie sprawę, że wiosna 
będzie trudniejsza niż je-

sień. Wszyscy na dole będą 
starać się, by nie zajrzeć do 
przepaści, jaką jest B-klasa, 
a co za tym idzie tzw. lokal-
ni bohaterowie w pogoni za 
jakąś złotóweczką będą szu-
kali zatrudnienia na kilka 
spotkań – uważa Grzelczyk 
i  zaznacza, że w  Ochli nie 
grają dla pieniędzy. – Gra-
my dla zaspokojenia swoich 
ambicji, uśmiechu i  satys-
fakcji. Tak funkcjonujemy 
od dawna.

Piłką bawią się też w Łę-
życy. Jesienią Sparta wygra-
ła pięć meczów, pięć zre-
misowała i  trzy przegrała. 
– Z  młodymi zawodnikami 
bywa tak, że jeden mecz 
wyskoczy bardzo dobry, 

później jest nieco gorzej. 
Trzeba złapać rytm meczo-
wy i  nad tym będziemy 
zimą pracować – dodaje Wy-
socki, który nie spodziewa 
się transferowego szaleń-
stwa. – Furtki Sparty są dla 
każdego otwarte, zbyt wiele 
nie możemy zaproponować, 
ale każdy może przyjść i się 
sprawdzić. Wielkich trans-
ferów się nie spodziewamy, 
bo fundusze na to nie po-
zwolą.

Najgorsze humory po 
rundzie jesiennej są w  Za-
wadzie. Ikar zimę spędza 
na przedostatnim miejscu 
w  grupie III, z  bilansem 
dwóch zwycięstw, trzech 
remisów i  aż ośmiu pora-
żek. Zespół, który do koń-
ca nie widział, czy w ogóle 
przystąpi do rozgrywek, 
wyprzedza tylko MKS Nowe 
Miasteczko. – Bez dwóch 
zdań grupa III jest jednak 
silniejsza od I  – uważa tre-
ner Drzonkowianki, która 
jeszcze w ubiegłym sezonie 
występowała w grupie III. – 
Nie chcę jednak mówić, że 
ta nasza jest jakaś bardzo 
słaba, ale tutaj mniej zespo-
łów prze na awans – dodaje 
Sarnecki.

Na przełomie stycznia 
i  lutego zespoły rozpocz-
ną serię gier kontrolnych. 
Chynowianka planuje także 
krótki obóz w górach. Start 
rundy wiosennej, o  ile po-
goda pozwoli, zaplanowany 
jest na 23 marca. Ostatnie 
mecze sezonu przewidziane 
są w trzeci weekend czerw-
ca.

(mk)

Do meczów o  punkty jeszcze ponad dwa miesiące. Na inaugurację rundy wiosennej m.in. 
Drzonkowianka podejmie Chynowiankę. Jesienią walki nie brakowało, ale gole nie padły.

Fot. Marcin Krzywicki
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STRZELECTWO

Rekordowy
rok Gwardii
28 medali zdobyli indywidualnie 
w mistrzostwach kraju strzelcy 
Gwardii Zielona Góra. Dla klubu 
rok 2018 był wyśmienity.

Do tego brązowy medal 
z  mistrzostw świata przy-
wiózł Patryk Sakowski, 
a  młodzi strzelcy brylowali 
też w  klasy� kacji współza-
wodnictwa dzieci i młodzie-
ży. Ponadto klub sięgnął po 
puchar i  mistrzostwo kraju 
w  strzelaniach pistoleto-
wych. – Rekordowy, rekordo-
wy, rekordowy rok – cieszy 
się Jerzy Zarzycki, trener-ko-
ordynator zielonogórskiego 
klubu. Nowy rok Gwardziści 
otworzyli w  Bydgoszczy, 
gdzie rywalizowali w  li-
dze strzeleckiej, w  gronie 
ośmiu najlepszych klubów. 
Zielonogórzanie w  składzie: 
Grzegorz Długosz, Jakub 
Rabczuk i  P. Sakowski wy-
grali w  strzelaniach pistole-
towych, zaś w karabinie eki-
pa: Sylwia Bogacka, Natalia 
Kochańska, Karolina Pawlak, 
zajęła miejsce na najniższym 
stopniu podium. – Przystę-
pujemy pełni nadziei do 2019 
roku. Wiadomo, że w  spo-
rcie nie wszystko zawsze 
wychodzi. Jestem jednak 
przekonany, że nasi strzelcy 
będą gotowi w  stu procen-
tach – uważa Jerzy Karwecki, 
prezes klubu. (mk)

PŁYWANIE

(i)Skierka nadziei na sukcesy...
… a nawet całkiem duża iskra! 20-letni Jakub Skierka przed świętami sięgnął po wicemistrzo-
stwo kraju wśród seniorów na 25-metrowym basenie w Lublinie, ustępując tylko... Radosła-
wowi Kawęckiemu.

Kawęcki przez lata był 
uosobieniem pływackich 
sukcesów Zielonej Góry na 
arenie międzynarodowej. 
Od kilku lat pływa już dla 
AZS AWF Warszawa, a  po 
piętach zaczyna deptać mu 
Jakub Skierka, dla którego 
„Kawa” był pływacką inspi-
racją. – W wodzie jesteśmy 
rywalami, ale jak już z niej 
wyjdziemy, to jesteśmy 
przyjaciółmi – mówi Skier-
ka, od przeszło roku za-
wodnik Towarzystwa Pły-
wackiego Zielona Góra. Po-
chodzi z Kaszub, pierwsze 
długości basenów przemie-
rzał w Kartuzach. – Zawsze 
podobało mi się jak Radek 
pływa pod wodą. Kiedy 
inni byli już na powierzch-
ni, on dalej pod wodą cią-
gnął ten swój nawrót – do-
daje Skierka. Kawęckiego 
nauczył tego Jacek Miciul 
w  Zielonej Górze i  20-la-
tek z  Kaszub postanowił 
pójść tą samą drogą. Efekty 
pracy z  trenerem Miciu-
lem są wyśmienite! Pod-
czas Zimowych Mistrzostw 
Polski, na 25-metrowym 
basenie w  Lublinie się-

gnął po srebrny medal na 
200 m stylem grzbieto-
wym, przegrywając tylko 
z... Kawęckim. – Radek był 
po mistrzostwach świata, 
wiedziałem, że nie jest już 
w  tak dobrej dyspozycji. 
Chciałem go wyprzedzić, 
byłem blisko, ale jednak 
troszkę sił na koniec zosta-
wił i  na ostatnim nawro-
cie mi uciekł – wspomina 
pływak, który � niszował 
z  czasem 1:51.53, co jest 
jego nowym rekordem ży-
ciowym. Ten wynik dał też 
złoto w  klasy� kacji mło-
dzieżowców, a  na deser 
Skierka pobił swój własny 
rekord na 100 m grzbie-
tem. Wynik 51,72 wśród 
seniorów dał miejsce tuż 
za podium, ale w kategorii 
młodzieżowców pozwolił 
stanąć na najniższym stop-
niu. Teraz celem są majowe 
Główne Mistrzostwa Polski 
na 50-metrowym basenie 
w  Olsztynie. Tam odbę-
dzie się walka o  przepust-
ki na mistrzostwa świata, 
(w  lipcu, w  koreańskim 
Gwangju).

(mk)
Jakub Skierka depcze po piętach Radosławowi Kawęckiemu

Fot. Marcin Krzywicki

TENIS STOŁOWY

ZKS nadal 
na zero
Nowy rok nie przyniósł przełomu 
w zespole ZKS Palmiarni Zielona 
Góra. Tenisiści stołowi w Lotto 
Superlidze niezmiennie przegry-
wają.

6 stycznia zielonogórza-
nie zmierzyli się z Unią AZS 
AWFiS Gdańsk. Przeciwnik 
to trzeci zespół ligi, mający 
w swoim składzie mocnych 
graczy z  zagranicy. Oni do 
spółki z  Patrykiem Choj-
nowskim wygrali pewnie 
3:0. Młodzi zawodnicy ZKS-
-u mogli jednak odchodzić 
od stołu z  podniesionymi 
głowami, bo z  wyjątkiem 

Macieja Kołodziejczyka, 
który nie podjął walki z Wei 
Shihao, zarówno Kamil Na-
lepa, jak i  Łukasz Wacho-
wiak rywalom urwali soli-
darnie po secie. – Chłopcy 
walczyli naprawdę dziel-
nie – ocenił Lucjan Błasz-
czyk, trener zielonogórzan. 
W  ten piątek, 11 stycznia, 
ZKS okupujący ostatnią ta-
belę z kompletem porażek, 
zmierzy się na wyjeździe 
z  przedostatnimi Morlina-
mi Ostróda, które wygrały 
jeden mecz. Rywal, po-
dobnie jak zielonogórza-
nie, postawił na młodzież, 
którą wspomaga Chińczyk 
Tzu Hsiang Hing. – Można 
liczyć tam na bardziej wy-
równane spotkanie – uważa 
Błaszczyk. Początek meczu 
w Ostródzie o 18.00. (mk) Łukasz Wachowiak (z lewej) ambitnie walczył z Michaiłem Paikovem Fot. Marcin Krzywicki

 WEEKEND KIBICA
KOSZYKÓWKA
a sobota, 12 stycznia: 16. 
kolejka II ligi, Intermarche 
II Zielona Góra – KS Kosz 
Pleszew, 14.00, hala koszy-
karska przy ul. Amelii
a niedziela, 13 stycznia: 
liga VTB: VEF Ryga – Stelmet 
Enea BC Zielona, 16.00, 
transmisja: Eurosport 2, 
www.vtb-league.com

FUTSAL
a sobota, 12 stycznia: 5. 
kolejka dolnośląskiej II ligi, 
AZS UW Wrocław – PKM 
Zachód Persa AZS Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego, 
13.30

SIATKÓWKA
a sobota, 12 stycznia: 
15. kolejka II ligi, SMS Police 
– AZS Uniwersytetu Zielono-
górskiego, 17.30
a niedziela, 13 stycznia: 
turniej siatkówki w ramach 
WOŚP, 11.00-15.00, hala UZ 
przy ul. prof. Szafrana

BIEGI
a niedziela, 13 stycznia: 
13. Bieg „Policz się cukrzycą” 
w ramach WOŚP, 5 km, 
12.45, start i meta za halą 
lekkoatletyczną MOSiR

BIEGI Z PRZESZKODAMI
a niedziela, 13 stycznia: 
Radni miasta Zielona Góra 
kontra Reszta Świata – 
trening przeszkodowy 
dla WOŚP, 10.00-12.00, ul. 
Kożuchowska 42

DART
a sobota, 12 stycznia: Tur-
niej Steel Darta dla WOŚP, 
19.00-23.00, Pub Kaprys, ul. 
1 Maja

JU-JITSU
a niedziela, 13 stycznia: 
trening brazylijskiego ju-jit-
su dla WOŚP, 11.00-13.00, 
Klub Cyklon, ul. Jaskółcza 
30 C

INDOOR CYCLING
a niedziela, 13 stycznia: 
IV Orkiestrowy Lubuski 
Maraton Indoor Cycling, 
14.00-19.00, hala CRS

PIŁKA NOŻNA
a niedziela, 13 stycznia: 
Turniej Piłkarski Akademii 
Macieja Murawskiego, 
11.00-15.00, WOSiR Drzon-
ków (mk)

KOSZYKÓWKA

Huśtawka
nastrojów
Gorzko-słodki smak miał ostatni 
tydzień dla Stelmetu Enei BC 
Zielona Góra. Biało-zieloni dostali 
lanie w Krasnodarze z Lokomoti-
wem Kubań, a humory podre-
perowali w Krośnie, w meczu 
z Miastem Szkła.

Biało-zieloni mogą zakła-
dać „klub kochających po-
dróże”, w niespełna tydzień 
przemierzyli ponad 6 tys. 
km. Gdyby dystanse miały 
przełożenie na wyniki, w li-
dze VTB Stelmet nie czekał-

by przeszło dwa miesiące na 
zwycięstwo. Po raz ostatni 
zielonogórzanie wygrali 3 li-
stopada u  siebie z  Niżnym 
Nowogrodem i od tego cza-
su licznik triumfów stoi na 
dwóch, a porażek przybywa. 
Ósma i zarazem najbardziej 
wstydliwa miała miejsce 6 
stycznia. Rosjanom sposo-
biącym się do świętowania 
Bożego Narodzenia, ich Lo-
komotiw Kubań zrobił pre-
zent, gromiąc w  Krasnoda-
rze Stelmet 73:41. Zielonogó-
rzanie kroku dotrzymywali 
do przerwy, po zmianie stron 
byli tłem dla rozpędzonych 
rywali. Po laniu w Rosji pod-
opieczni Igora Jovovicia wró-
cili do rywalizacji w polskiej 

lidze. Koszykarze Stelmetu 
uśmierzali ból, wygrywając 
z ostatnim w Energa Basket 
Lidze Miastem Szkła 87:73. - 
Powiedziałem zespołowi, że 
mogliśmy zagrać lepiej i po-
winniśmy grać lepiej w przy-
szłości. Zareagowaliśmy do-
brze po ciężkiej przegranej 
z  Krasnodarem. Cały czas 
kontrolowaliśmy spotkanie – 
ocenił trener zielonogórzan, 
przed którymi wyprawa do 
stolicy Łotwy. W  niedzielę, 
13 stycznia Stelmet zmierzy 
się z  ostatnim w  lidze VTB 
VEF Ryga, który podobnie 
jak zielonogórzanie wygrał 
tylko dwa razy, na koncie ma 
11 porażek. Czas na przeła-
manie! (mk)

W akcji nowy koszykarz Stelmetu Eric Gri�  n. W Krasnodarze 
rzucił 11 pkt., co było najlepszym wynikiem. W Krośnie zano-
tował 16 pkt.

Fot. www.vtb-league.com
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Patroni naszych ulic sprzed pół wieku
Przed tygodniem sprawdzałem, co się działo w naszym mieście pół wieku temu. Zostańmy jeszcze przy tym pytaniu. I jednej, konkretnej da-
cie – 13 stycznia 1969 r. Tego dnia rada miasta uchwaliła nowe nazwy dla osiedli mieszkaniowych i ulic, np. budowanej al. Wojska Polskiego.

- Czyżniewski! Jak znam 
życie, zaraz będzie coś 
o dekomunizacji ulic. Chwi-
la, niech się zastanowię..., 
może Gwardii Ludowej? – 
moja żona tak była zajęta 
przeszukiwaniem torebek 
w  kuchni, że wcale nie 
zwróciła uwagi na patelnię. 
Co odwróciło jej uwagę?

- Nie widziałeś krówek, 
nie zżarłeś ich przypad-
kiem? – popatrzyła na mnie 
podejrzliwie. I  wszystko 
jasne! Pod choinkę każde 
z  nas otrzymało niesa-
mowity prezent – krówki 
z  choinką na opakowaniu 
i  napisem „Słodko w  ro-
dzinie Czyżniewskich” (na 
każdym cukierku). Super 
ciągutki...

Wróćmy jednak na uli-
ce naszego miasta, które 
w 1969 r. wciąż się dusi od 
nadmiaru mieszkańców 
i  niedosytu mieszkań. Bu-
dowlańcy stawiają osiedla 
przy ul. Wazów czy Ptasiej. 
Teraz nastaje czas na zbu-
dowanie prawie drugiego 
miasta – czyli wielkich osie-
dli wzdłuż ul. Łużyckiej, 
Krośnieńskiej i kilku nieist-
niejących jeszcze arterii.

A jak się coś nowego two-
rzy, musi to coś być również 
oficjalnie nazwane. Tym 
właśnie zajęli się radni 13 
stycznia 1969 r. Na drugi 
dzień „Gazeta Zielonogór-
ska” (dzisiaj „Gazeta Lubu-
ska”) szczegółowo wylicza-
ła zmiany.

- Rada miasta nadała na-
zwy nowym ulicom i  osie-
dlom. Osiedle położone 
w  granicach ul. Jaskółczej, 
Kilińskiego, Piastowskiej 
i  Ogrodowej otrzymało na-
zwę osiedle Piastowskie I – 
pisał sprawozdawca „GZ”. - 
Zespół domów położonych 
w  granicach ul. Piastow-
skiej, parku Piastowskiego 
i  ul. Pułaskiego nazwano 
os. Piastowskie II, zespół 
domów, który powstanie 
w  granicach ul. Pułaskiego 
i  Łużyckiej, otrzymał na-
zwę osiedle Piastowskie III.

Osiedle, które będzie wy-
budowane między ul. Łu-

życką i Krośnieńską, otrzy-
mało nazwę osiedla Łużyc-
kiego. Osiedlem Kilińskiego 
nazwano zespół domów 
położonych w  granicach 
ul. Jaskółczej, Kilińskiego 
i Botanicznej; os. Kościusz-
ki – zespół budynków poło-
żonych w granicach ul. Bo-
tanicznej, Kożuchowskiej, 
Głowackiego, Jaskółczej 

i  Emilii Plater; os. Głowac-
kiego – zespół domów po-
łożonych w  granicach al. 
Słowackiego i  ul. Nowej, 
os. Braniborskim – zespół 
domów w  rejonie Wzgórza 
Braniborskiego.

Nowe nazwy osiedli upo-
rządkowały nazewnictwo. 
Nas jednak bardziej inte-
resują nazwy nadawane 

ulicom, bo to one pokazują 
skalę zmian w mieście.

Wyobrażacie sobie Zielo-
ną Górę, zwłaszcza jej cen-
trum, bez al. Wojska Pol-
skiego? Trochę ponad pół 
wieku temu jeszcze jej nie 
było. Nie było także prze-
jazdu koło elżbietanek. Nie 
było biblioteki im. Norwi-
da. Chcąc wyjechać w  kie-

runku Krosna, musieliśmy 
objechać ratusz (lub jechać 
ul. Reja) i dalej ul. Jedności 
dotrzeć do skrzyżowania 
Krośnieńska-Łużycka i wy-
jechać za miasto.

Pod koniec lat 60. zapadła 
decyzja: budujemy całkiem 
nową, szeroką ulicę, któ-
ra będzie przedłużeniem 
Bohaterów Westerplatte. 

Wytyczono ją w  szczerym 
polu.

- Nowo powstająca uli-
ca, która połączy ul. Świer-
czewskiego z  ul. Krośnień-
ską, nazwana została aleją 
Wojska Polskiego. W związ-
ku z  tym likwiduje się ul. 
Reymonta – odnotowała 
„GZ” w sprawozdaniu z se-
sji. Ówczesna Świerczew-
skiego to dzisiejsza Kupiec-
ka. Natomiast ul. Reymonta 
to była krótka ulica łącząca 
Kupiecką z Reja.

Nowa arteria stała się jed-
ną z  najważniejszych tras 
komunikacyjnych w  mie-
ście. Przy okazji jedną z ulic 
„przeniesiono” w  inne 
miejsce. Pomiędzy ul. Boha-
terów Westerplatte i  Cho-
pina miało powstać nowe 
centrum pełne wieżowców, 
dlatego zrównano z ziemią 
dotychczasową zabudowę. 
W  ten sposób zniknęła ul. 
Langiewicza. Radni zadecy-
dowali, że teraz tak będzie 
się nazywać ulica na tyłach 
nowej Szkoły Tysiąclecia, 
przy ul. Batorego (dzisiaj Li-
ceum Plastyczne).

W dwóch rejonach miasta 
nazwano również nowe uli-
ce. Te wokół al. Słowackie-
go przybrały imiona znane 
z  dzieł wieszcza: Skierki, 
Lilli Wenedy, Aliny, Laury 
i  Filona. Natomiast na os. 
Piastowskie II wkroczyła 
polityka. Tak pojawiły się 
ulice: Gwardii Ludowej, 
Aleksandra Zawadzkiego, 
Franciszka Zubrzyckiego 
i Anieli Krzywoń. Pierwsze 
trzy nie przetrwały upadku 
PRL i  zostały zdekomuni-
zowane. Na pierwszy ogień 
poszła ul. Gwardii Ludowej 
przemianowana 21 lutego 
1990 r. na ul. Prymasa Wy-
szyńskiego. Rok później 
komunistycznego generała 
Aleksandra Zawadzkiego 
zamieniono na harcerza 
Tadeusza Zawadzkiego 
„Zośki”, Zubrzyckiego na 
św. Cyryla i Metodego.
Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 
i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.tomasz

Wojska Polskiego została doprowadzona na plac Powstańców Wielkopolskich Fot. Bronisław Bugiel

Budowa bloku przy ul. Gwardii Ludowej
Fot. Czesław Łuniewicz/zbiory Archiwum Państwowe w ZG

Po drugiej stronie Gwardii Ludowej w przyszłości powstanie 
ul. Węgierska

Fot. Czesław Łuniewicz/zbiory Archiwum Państwowe w ZG

Budowa domów przy ul. Ptasiej
 Fot. Bronisław Bugiel

Pętla autobusowa przy ul. Zawadzkiego
 Fot. Bronisław Bugiel

Jedna nitka al. Wojska Polskiego jest gotowa
 Fot. Bronisław Bugiel


