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Uniwersytet otwiera kierunek lekarski! – Tak długo przekonywałam, 
aż moją cierpliwość nagrodzono – cieszy się Bożenna Bukiewicz.

Rogaty Silvanus siedzi na 
korzeniu drzewa. W jednej ręce 
ma beczułkę z winem, w drugiej 
kiść winogron. U jego kopyt leżą 
żołędzie... W pracowni Artura 
Wochniaka narodziły się dwa 
nowe Bachusiki. Bo jest jeszcze 
Belferus. Gdzie staną fi gurki?

>>2

RODZINA ROGOWSKICH 
BĘDZIE MIAŁA DOJAZD
- Zbudujmy Rogowskim drogę do obwodnicy – zadecydowali mieszańcy Nowego Kisielina. Przegłosowali 100 tys. zł z Funduszu Integracyj-
nego. – Wreszcie skończą się nasze problemy – cieszy się pani Elżbieta.

Rodzina Rogowskich mia-
ła pecha. Mieszkają w sta-
rym budynku, przy ul. Kole-
jowej 2 w Nowym Kisielinie. 
Dom, kiedyś własność PKP, 
leży przy samych torach. 
Niestety, po ich złej stronie. 
Jeszcze trzy lata temu był 
tu przejazd kolejowy, przez 
który można było się dostać 
do wsi. Zniknął po zbudo-
waniu obwodnicy Nowego 
Kisielina.

- 100 metrów obok nasze-
go domu powstał wiadukt 
i nagle okazało się, że jest 
niebezpiecznie – opowiada 
Elżbieta Szostak.

Kolejarze doszli do wnio-
sku, że teraz jest gorsza wi-
doczność i utrzymanie do-
tychczasowego przejazdu 
może być niebezpieczne. 
Pędzący pociąg może kogoś 
zabić. Przejazd rozebrano.

- To jak się teraz dostać 
– pytamy, stojąc przed pry-
zmą tłucznia. To na niej 
kończy się droga, która 
biegnie przez park przemy-
słowo-technologiczny. 200 
metrów stąd działa fabryka 
Darstalu.

- Musicie zawrócić, do-
jechać do ul. Syrkiewicza, 
przejechać przez Nowy 
Kisielin, prawie cały Stary 
Kisielin, skręcić w ul. Wio-
senną i dalej przez kilka ki-
lometrów szutrową drogą. 
Zwłaszcza zimą, i jak pada, 
to bardzo kłopotliwa droga 
– opowiada pani Elżbieta. 
Oczywiście, bliżej jest przez 
tory. Nielegalnie. Przypomi-
na o tym tabliczka „Przej-
ścia nie ma”.

Tuż obok słychać szum 
jadących obwodnicą samo-
chodów. Niby blisko, tylko 
ul. Kolejowa nie ma z nią 
żadnego połączenia. Nie 
zbudowano go!

- Tak, dzięki nowej drodze 
zostaliśmy odcięci od świa-
ta – skarży się Dorota Sieroc-
ka (siostra pani Elżbiety), 
matka Gracjana i Gabrieli, 
która wozi dzieci do podsta-

wówki w Starym Kisielinie. 
– A do niedawna dowoziłam 
je do przedszkola w Nowym 
Kisielinie. Jak był przejazd, 
mieliśmy do niego może 
kilometr. Jak nas odcięli, 
trzeba było jechać dookoła, 
jakieś siedem kilometrów.

Rodzina nie zgadzała się 
z takim rozwiązaniem. – To 
postawili tabliczki „Przej-
ścia nie ma” i usypali te pry-

zmy – skarży się E. Szostak. 
– Mieszkamy tutaj od 40 lat. 
Ojciec był zawiadowcą sta-
cji w Starym Kisielinie.

Pan Tomasz Rogowski 
ma teraz 75 lat. Nie uznaje, 
że przejazdu nie ma. Córki 
bały się, gdy chodził przez 
tory, bo to najkrótsza droga. 
Ten problem systematycz-
nie pojawiał się na zebra-
niach wiejskich.

- Trzeba coś z tym zrobić – 
zgadzali się mieszkańcy. Ale 
nie było rozwiązania.

- Postanowiłam nie od-
puszczać. Domagałam się, 
że jeżeli nie ma przejazdu, 
to chociaż powinno być 
połączenie z obwodnicą. 
Korespondowałam również 
z prezydentem Kubickim. 
Odpowiedział mi, że dopóki 
mieszkamy na terenie gmi-

ny, to on niewiele może zro-
bić – opowiada E. Szostak. 
– Po połączeniu przypo-
mniałam się prezydentowi 
i radnym. Sprawa ruszyła z 
miejsca, gdy przyjechał do 
nas pan Paweł Urbański. Był 
zdeterminowany, by pro-
blem rozwiązać. To pierw-
sza osoba, która przyjechała 
na miejsce i tak konkretnie z 
nami rozmawiała.

Sprawa jest do rozwiąza-
nia?

- Tak. Sprawdziłem 
wszystko – odpowiada Paweł 
Urbański, dyrektor Depar-
tamentu Inwestycji i Zarzą-
dzania Drogami w urzędzie 
miasta. - Trzeba zbudować 
ok. 100 m drogi i bez proble-
mu będzie można wjechać 
na obwodnicę. Musimy po-
konać dwa rowy meliora-
cyjne, uzyskanie zezwoleń 
zajmie nam najwięcej czasu. 
Już zaczynamy projektować. 
Do jesieni problem powinien 
być rozwiązany.

Inwestycja kosztować bę-
dzie ok. 100 tys. zł. Można 
ją realizować, bo zgodzili się 
na nią mieszkańcy Nowego 
Kisielina.

- Podczas zebrania wiej-
skiego, mieszkańcy podzie-
lili pieniądze z tegoroczne-
go Funduszu Integracyjne-
go. Jest wśród nich 100 tys. 
zł na budowę tego kawałka 
ul. Kolejowej – potwierdza 
sołtys Andrzej Zalewski.

- Mieszkańcy od dawna 
nas wspierali. Dziękujemy 
im za to – mówi uśmiech-
nięta E. Szostak.

Tomasz Czyżniewski

Atrakcje 
w sobotę 

i niedzielę
>> 5

Mnóstwo zabawy
na Dzie� Dziecka!

- Po zbudowaniu obwodnicy, przejazd kolejowy został zlikwidowany i teraz musimy jeździć naokoło – opowiadają Elżbieta 
Szostak, Dorota Sierocka i Weronika Rogowska. - To się zmieni. Na jesieni zbudujemy połączenie ul. Kolejowej z obwodnicą – 
zapewnia dyrektor Paweł Urbański. Fot. Krzysztof Grabowski
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W ZIELONEJ GÓRZE

Ma być kiczowato!
Dziś (piątek, 29 maja), o 18.00, z 

pl. Bohaterów, wyruszy rowerowa 
VIII Majowa Masa Krytyczna. Meta 
na Wagmostawie. Hasłem imprezy 
jest „Masa kiczu”. – Zakładamy dresy, 
klapki, sandały, obowiązkowo w kom-
plecie ze skarpetkami – zapowiadają 
organizatorzy ze stowarzyszenia 
Rowerem do Przodu. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Wieczór z Szeherezadą

Dziś (piątek, 29 maja), o 19.00 
Filharmonia Zielonogórska zaprasza 
na koncert „Szeherezada”. Nasi 
muzycy, z udziałem pianistki Yulianny 
Avdeevej, pod batutą Czesława Gra-
bowskiego, wykonają m.in. III koncert 
fortepianowy c-moll Beethovena. 
Bilety po 30/35 zł, informacje tel. 68 
328 60 60. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Rowerem do Parku Krasnala
Klub Turystyki Kolarskiej PTTK 

Lubuszanie’73 zaprasza w niedzielę, 
31 maja, na rekreacyjną wyprawę do 
Nowej Soli. Trasa wiedzie bocznymi 
drogami i liczy 55 km. W planie zwie-
dzanie Parku Krasnala i odrzańskiego 
portu. Zbiórka o 10.00, pod dębem na 
pl. Bohaterów. Powrót ok. 16.00.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Spotkanie z rodzicami

Zastępca prezydenta Wioleta 
Haręźlak zaprasza na spotkanie 
wszystkich rodziców dzieci, które 
mają uczęszczać od 1 września do 
szkoły podstawowej i przedszkola, 
budowanych na osiedlu Zastalow-
skim. Spotkanie odbędzie się 2 
czerwca, o godz. 17.00 na terenie 
budowy zespołu edukacyjnego. (um)

Z  Ż YC I A  M I A S TA   > > > > >

Na kąpielisku w Ochli, 11 zespołów walczyło w V Mistrzo-
stwach Miasta Pracowników Oświaty w Piłce Plażowej, zor-
ganizowanych przez Gimnazjum nr 6. W finale gospodarze 
pokonali drużynę MOSiR. Fot. Tomasz Czyżniewski

50 lat temu zdawali egzamin dojrzałości. W miniony week-
end, absolwenci VII Liceum Ogólnokształcącego, z rocznika 
1965, spotkali się, by wrócić pamięcią do dawnych lat. Oj, było 
co wspominać! Fot. Krzysztof Grabowski

Tego nie zobaczycie z drogi! Jadąc obwodnicą Nowego Kisieli-
na, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak zmienia się krajobraz 
w głębi parku technologicznego. Uzbrajanie strefy idzie pełną 
parą. Fot. Krzysztof Grabowski

Teraz czas na Bachusiki
- O wiedźminie to już trochę zapomniałem. Teraz pracuję nad kolejnymi Bachusikami. Zielo-
nogórzanie wkrótce je zobaczą – mówi nam rzeźbiarz Artur Wochniak.

- Pisaliśmy o tym w 
„Łączniku” w zeszłym ty-
godniu. Na rynek trafiła 
gra „Wiedźmin 3”. Promują 
ją m.in. rzeźby wiedźmina 
walczącego z potworną po-
łudnicą. Odlano 32 egzem-
plarze, które trafiły głównie 
do USA i Europy Zachod-
niej. Geralt z Rivii chyba po-
kona demona?

- Gracze sami muszą to 
sprawdzić. W mojej rzeź-
bie nie jest to oczywiste. 
Są spleceni w śmiertelnym 
wirze tańca i walki. Wciąż 
zmieniają pozycje i usiłują 
dopaść przeciwnika. Geralt 
walczy mieczem, południca 
sierpem. Nie ma pewności, 
kto wygra.

- Wygra Geralt. Jestem 
pewien. Jak do tego doszło, 
że to pan wykonał tak nie-
typowe zlecenie?

- Nigdy czegoś takiego 
wcześniej nie robiłem. Nie 
zajmowałem się światem 
fantasy. To dla mnie nowe 
doświadczenie. Rzeźba za-
wiera bardzo wiele elemen-
tów, drobiazgów. W takiej 
sytuacji zawsze jest ryzyko, 
że pójdzie się w kierunku 
kiczu. Dlatego cały czas ją 
obracaliśmy, oglądaliśmy 
z różnych stron, w różnym 
oświetleniu. Sprawdzaliśmy. 
W dodatku musiała się zga-
dzać z pierwowzorem wy-
stępującym w grze. Wyszło 
dobrze. A propozycję otrzy-
małem dzięki kwadrydze.

- Kwadrydze? Nie rozu-
miem.

- Chodzi o moją rzeźbę 
kwadrygi rzymskiej, która 
stoi w Brunszwiku. Ale może 
po kolei. Autorem projektu 
rzeźby wiedźmina walczące-
go z południcą jest Tomasz 
Radziewicz z Creative Stu-
dio Udock w Gdańsku. Szu-
kał rzeźbiarza, który podoła 
temu zadaniu. Znalazł w in-
ternecie moją kwadrygę i za-
proponował mi współpracę. 
Na pół roku przeniosłem się 
do Gdańska, gdzie pracowa-
liśmy nad rzeźbą.

- Taka pracownia przy-
pomina raczej warsztat ślu-
sarski i stolarnię niż przy-
bytek artysty. Plątanina 
konstrukcji z drutu, na tym 

deski i wszystko obrzucone 
gliną…

- Tak powstają rzeźby. Nie 
robi się ich z jednego kawał-
ka gliny. W środku są puste. 

Najpierw uklepujesz zarys 
postaci a później rzeźbisz 
szczegóły. Największym pro-
blemem jest wilgoć. Glina 
nie może nadmiernie wysy-
chać, bo zaczyna pękać, dla-
tego rzeźbę owijamy w folię i 
okładamy mokrymi szmata-
mi. W pracowni nie może być 
gorąco.

- Wiedźmin i południca 
byli gotowi jeszcze w tam-
tym roku i czekali na pre-
mierę gry?

- Tak. O wiedźminie to już 
trochę zapomniałem. Teraz 
pracuję nad kolejnymi Ba-
chusikami. Zielonogórzanie 
wkrótce je zobaczą.

- Opływowe kształty, pe-
łen brzuszek i szelmowski 
wyraz twarzy?

- A do tego kopytka i 
rogi…

- Faun jakiś?
-Nie, Silvanus!

- O rany, przecież on u 
Rzymian straszył ludzi w 
lesie! Z drugiej strony, po-
dobno był lubiany przez 
wieśniaków.

- Silvanus to rzymski bóg 
lasów i dzikiej przyrody. 
Nikogo nie będzie straszył. 
Raczej, jak wszyscy jego 
zielonogórscy kuzyni, bę-
dzie ludzi bawił. Siedzi na 
korzeniu drzewa. W jednej 
ręce ma beczułkę z winem, 
w drugiej kiść winogron. U 
jego stóp, a właściwie kopyt, 
leżą żołędzie. Fundatorem 
rzeźby są Lasy Państwowe. 
Dlatego, wkrótce stanie ona 
przed biurowcem dyrekcji 
regionalnej lasów przy ul. 
Kazimierza Wielkiego. Do 
odlewni trafił też drugi Ba-
chusik ufundowany przez 
Związek Nauczycielstwa 
Polskiego. Taki bachusiko-
wy belfer, okularki na nosie, 
książka pod pachą. Usiądzie 
przy ul. Grottgera.

- Obydwa polubiłem. 
Dziękuję.

Tomasz Czyżniewski

- Cieszę się, że do grona Bachusików dołączą kolejne, ufundo-
wane przez Lasy Państwowe i nauczycieli – opowiada Artur 
Wochniak Fot. Krzysztof Grabowski
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Medycyna to mój 
największy sukces
- Zaczęłam rozpowszechniać wśród członków rządu przekonanie o niezbędności kierunku 
lekarskiego w Zielonej Górze. Niemal przy każdej okazji powtarzałam im, że mamy najmniej 
lekarzy na jednego mieszkańca – wspomina Bożenna Bukiewicz.

- Gratuluję. Niemożliwe 
stało się możliwe. Uniwer-
sytet Zielonogórski otwie-
ra kierunek lekarski. Jak to 
pani osiągnęła, ciosając koł-
ki na głowach ministrów?

Bożenna Bukiewicz, po-
słanka, szefowa lubuskich 
struktur PO: - Zielonogór-
ska medycyna to chyba rze-
czywiście mój największy 
sukces. Ale warto pamiętać, 
że nie ma rzeczy niemożli-
wych dla tych, którzy kon-
sekwentnie dążą do celu, 
pod warunkiem, że cel jest 
realny.

- Początkowo pomysł z 
medycyną na UZ wywoły-
wał uśmiech pobłażania 
przede wszystkim u sa-
mych lekarzy…

- Moje marzenie o zie-
lonogórskiej medycynie 
narodziło się w latach 
2002-2005, kiedy często 
wysłuchiwałam na sesjach 
rady miasta litanie skarg 
na jakość służby zdrowia. 
I wtedy zrozumiałam, że 
utrudniony dostęp do leka-
rzy to bolączka setek tysięcy 
Lubuszan.

- Jako radna, akurat w 
tej sprawie nie miała pani 
szczególnie dużych możli-
wości działania.

- Moje możliwości per-
swazji znacznie wzrosły z 
chwilą wyboru na posła. W 
2007 roku PO przejęła wła-
dzę i moja dobra koleżanka, 
Ewa Kopacz została mini-
strem zdrowia. Zaczęłam 
rozpowszechniać wśród 
członków rządu przekona-
nie o niezbędności kierun-
ku lekarskiego w Zielonej 
Górze. Niemal przy każdej 
okazji powtarzałam im, 
że mamy najmniej lekarzy 
w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców, że inne regio-
ny zabierają nam najzdol-
niejszą młodzież, która po 
ukończeniu studiów już do 
nas nie wraca. Szansą na 
powstrzymanie tego pro-
cesu jest m.in. zwiększenie 
oferty studiów na najatrak-
cyjniejszych kierunkach. 
Powtarzałam tę diagnozę 
tak często, aż się przebiła 
do najważniejszych osób w 
państwie.

- Zbyt dobrze znam lekce-
ważący stosunek tzw. „war-
szawki” wobec prowincju-
szy i ich potrzeb. Dlatego 
zapytam wprost – jak to 
pani zrobiła, że zechcieli 
panią wysłuchać.

- W naszych realiach bar-
dzo ważna jest osobista 
znajomość odpowiednich 
numerów telefonów oraz 
umiejętność podtrzymywa-
nia dobrych relacji. Ja mam 
taką zdolność oraz odwagę 

mówienia prosto w oczy: – 
Proszę, pomóżcie Zielonej 
Górze, nam medycyna jest 
bardzo potrzebna. I tak dłu-
go przekonywałam, aż moja 
cierpliwość została nagro-
dzona.

- Uniwersytecka medy-
cyna wymaga minimum 
sześciu profesorów i ośmiu 
doktorów nauk medycz-
nych. Co ich skłoni do przy-
jazdu do Zielonej Góry, do-
staną po willi z basenem?

- Dostaną wielką szansę 
na przyspieszenie osobi-
stych karier zawodowych. 
Zamiast czekać 10 czy 20 lat 
na objęcie katedry w War-
szawie czy Krakowie, będą 
mogli swoje marzenia zre-
alizować już teraz, w Zielo-
nej Górze. Jeszcze innych 
przyciąga perspektywa za-
mieszkania w regionie na-
zywanym zielonymi płuca-
mi Polski. Motywacje mogą 

być różne. Ważne jest tylko 
to, że chcą u nas uczyć stu-
dentów.

- UZ nie ma własnej klini-
ki. Ta dopiero ma powstać, 
w murach szpitala woje-
wódzkiego. Ci sami lekarze 
będą podlegać dwóm róż-
nym pracodawcom?

- Nie będzie żadnego kon-
fliktu interesu. Szpitalem 
będzie zarządzała przyszła 
spółka, którą utworzy sa-
morząd województwa z 
uniwersytetem, z przewagą 
kapitału tego ostatniego. 
Ta nowa spółka przejmie 
obowiązki zarówno szpitala 
wojewódzkiego, jak i szpi-
tala klinicznego. Szpitalem 
będzie rządził jeden właści-
ciel i jeden pracodawca.

- Otwarcie kierunku 
lekarskiego to zaledwie 
pierwszy krok do urucho-
mienia wydziału medycz-
nego. Jak pani sądzi, kiedy 
dotrzemy do upragnionego 
celu: za 10 czy 20 lat?

- Moim marzeniem jest, 
aby stało się to możliwe 
już za kilka lat. Przed nami 
wielka szansa w postaci do-
stępu do programów unij-
nych, które z góry zostały 
zaprojektowane jako źródło 
wsparcia dla akademickich 
klinik. Jeśli władze uczelni i 
nowej spółki będą potrafiły 
sprostać formalnym wyma-
ganiom stawianym przez te 
unijne programy, to popły-
nie do naszej kliniki rzeka 
pieniędzy. Możemy stać się 
wizytówką nowoczesności. 
Zróbmy wszystko, abyśmy 
nie zmarnowali tej wyjątko-
wej szansy.

- Dziękuję.

Piotr Maksymczak

W PRZYLEPIE

Jak celnie lądują szybowce
W sobotę i niedzielę (30 i 31 

maja), odbędą się IX Akademickie 
Mistrzostwa na Celność Lądowania, 
organizowane przez Akademicki Klub 
Lotniczy Politechniki Wrocławskiej. 
Zawody zostaną rozegrane na lot-
nisku Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w 
Przylepie.

- Trzeba wylądować szybowcem 
jak najbliżej wyznaczonego punktu 
na lotnisku. Każdy pilot wykonuje 
lot w towarzystwie instruktora, po 
wykonaniu kręgu, schodzi do lądowa-
nia. Odległość od punktu liczona jest 
w linii prostej do środka osi głównego 
koła szybowca - mówi Kacper Budnik, 
przedstawiciel klubu. Początek lotów: 
w sobotę o 10.15, w niedzielę o 9.15, 
runda finałowa o 12.30. Na lotnisku 
będą też inne atrakcje, m.in. wioska 
Wikingów. (dsp)

W OCHLI

Bieg dla Kubusia
W sobotę, 30 maja, o 12.00, z 

parkingu przy kąpielisku Ochla, 
wystartuje Bieg dla Kuby – Pięć na 
Siedem. Pobiegniemy pięć kilo-
metrów na siódme urodziny Kuby 
Krysiaka. Charytatywny bieg będzie 
połączony ze zbiórką i licytacją na 
rzecz chorego chłopca. Kubusiowi 
potrzebny jest asystor kaszlu, nie-
zbędny do zapewnienia drożności 
dróg oddechowych. Dla biegaczy i ich 
rodzin organizatorzy przygotowali 
mnóstwo atrakcji. – Wszyscy mamy 
na uwadze, że lada moment Dzień 
Dziecka, dlatego przygotowaliśmy 
zabawy dla najmłodszych – mówi 
Bartek Borowiec, biegacz, fizjo-
terapeuta. – Będzie także pokazy 
ratowników medycznych, strażaków, 
motocyklistów. Biuro biegu czynne 
od 9.00 do 11.30. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Nocą w bibliotece
W sobotę, 30 maja, biblioteka 

Norwida zaprasza na imprezy 
w ramach Ogólnopolskiej Nocy 
Bibliotek. O 18.30, w galerii na 
parterze - spotkanie autorskie dla 
dzieci. Co to takiego Tutlandia? 
Jakie imiona mogą nosić smoki? Na 
te i inne pytanie odpowie autorka 
książek dla dzieci, Agnieszka Ginko. 
Mali goście będą czytać, zgadywać 
i tworzyć smoki z „piasku”. Z kolei o 
20.00, w Mediatece Góra Mediów 
– „Fantastyka na dużym ekranie” – 
wieczorny maraton filmowy. Na Noc 
Bibliotek zaprasza też filia nr 2, na os. 
Pomorskim 13, w godz. 18.00-22.30 
m.in.: gry i zabawy dla dzieci, film 
„Sekret Eleonory”, obserwacja nieba 
z oddziałem Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Muzyka i taniec
* Nasza szkoła naszemu miastu – 

to tytuł koncertu, na który zaprasza 
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II 
stopnia. W sobotę, 30 maja, o 18.00, 
w Filharmonii Zielonogórskiej wystą-
pią uczniowie naszych szkół, m.in. 
najmłodsi muzycy z klas pierwszych 
i drugich, perkusiści, chóry, orkiestra 
gitarowa, smyczkowa, dęta, symfo-
niczna. Wstęp wolny.

* To gratka dla miłośników tańca 
w różnych stylach, począwszy od lu-
dowego, skończywszy na hip-hopie! 
Gimnazjum nr 6 zaprasza w środę, 3 
czerwca, w godz. 16.00-18.00, pod 
scenę przy ratuszu. Po raz szósty od-
będzie się Przegląd Zespołów Tanecz-
nych ,,Tańczymy na 6”. Wystąpi ok. 30 
formacji, które zaprezentują układy w 
oryginalnych choreografiach.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Festiwal Gier na Fabrycznej
W niedzielę, 31 maja, Klub 

Fantastyki Ad Astra zaprasza na X 
Zielonogórski Festiwal Gier. Impreza 
odbędzie się w godz. 12.00-17.00, w 
Krzywym Kominie przy ul. Fabrycznej 
13b. - Uczestnicy będą mogli skorzy-
stać z blisko stu tytułów gier planszo-
wych i towarzyskich – zapowiadają 
organizatorzy. – Przygotowaliśmy 
turnieje, warsztaty robotyczne 
Lego Mindstorms, prezentację gry 
figurkowej X-wing, będą eliminacje 
Mistrzostw Polski Splendor, kącik 
szkolnych gier z wąsem, figurkowe 
warsztaty plastyczne. Choć festiwal 
skierowany jest głównie do dzieci i 
młodzieży, zapraszamy wszystkich, 
niezależnie od wieku.

Współorganizatorem zabawy jest 
Kawiarnia Rodzinna Zielone Montes-
sori. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Policjanci bawią dzieci
We wtorek, 2 czerwca, w godz. 

10.00-14.00, na stadionie przy ul. 
Sulechowskiej, odbędzie się festyn z 
okazji Dnia Dziecka. Przedszkolaków 
i uczniów szkół zaprasza Komenda 
Miejska Policji w Zielonej Górze 
oraz MOSiR. Za festynowym hasłem 
„Ogólnopolski Głos Profilaktyki” kryją 
się takie atrakcje jak m.in.: konkursy 
plastyczne, krzyżówki, rebusy, 
puzzle, zagadki, konkurencje sporto-
wo-rekreacyjne, warsztaty dla maj-
sterkowiczów, przygotowanie balonu 
modelarskiego i wypuszczenie go 
w powietrze, kolorowanki, komiksy, 
monodram dotyczący problematyki 
uzależnień, pokaz tresury psów 
policyjnych, prezentacja sprzętu 
policyjnego, wojskowego i strażackie-
go, zabawy z tygryskiem Lupo.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Elektrociepłownia 
wspiera autystów 
i hospicjum
- Waszą darowiznę przeznaczymy 
na zakup środków opatrunko-
wych, które są bardzo drogie 
- dziękowała Anna Kwiatek, 
szefowa hospicjum.

Od sześciu lat Elektro-
ciepłownia „Zielona Góra” 
wspiera finansowo orga-
nizacje lub miejskie insty-
tucje zajmujące się opieką 
zdrowotną i społeczną. 
Pieniądze darowane przez 
pracowników EC są plonem 
wewnętrznych konkursów 
dotyczących zasad prze-
strzegania BHP. W zeszłym 
roku, załoga elektrocie-
płowni „zarobiła” ponad 11 
tys. zł. 

W środę, w siedzibie 
spółki odbyła się uroczy-
stość przekazania czeków. 
Pracownicy EC postanowili 
tym razem wesprzeć Stowa-
rzyszenie Pomocy Osobom 
Autystycznym Dalej Razem 
oraz Hospicjum im. Lady 
Ryder of Warsaw w Zielonej 
Górze.

- Dla nas bezpieczeństwo 
jest sprawą priorytetową, 
nasze działania łączymy z 
pomocą organizacjom, któ-
re również troszczą się o 
dobro ludzi – z naciskiem 
podkreślił Marcin Ring, dy-
rektor generalny spółki.

– Bardzo dziękuję za wa-
sze duże serca. Pieniądze 
przeznaczymy na zakup 
środków opatrunkowych, 
które są bardzo drogie – 
dziękowała Anna Kwiatek, 
szefowa hospicjum. 

Równie wzruszony był 
Sebastian Cycuła, szef sto-
warzyszenia Dalej Razem.

- Informacja o waszej da-
rowiźnie przyszła do nas w 
najlepszym momencie. Do-
staliśmy właśnie propozycję 
zakupu tzw. złotego narzę-
dzia diagnostycznego, które 
pozwoli nam lepiej diagnozo-
wać problemy maluchów ok. 
drugiego roku życia i rozpo-
cząć z nimi terapię, aby mo-
gły w przyszłości pracować i 
prowadzić normalne życie.

Obdarowani nie przyszli z 
pustymi rękoma. Od hospi-
cjum do rąk dyrektora trafił 
bukiet kwiatów. Od Dalej 
Razem– wyroby wychowan-
ków pracowni kulinarnej 
prowadzonej przez stowa-
rzyszenie. (km)

W ZIELONEJ GÓRZE

Taki mamy 
dobry samorząd
„Gazeta Prawna” uznała, że 
zielonogórski samorząd zalicza 
się do czołówki najlepszych w 
kraju. Prezydenta też wysoko 
oceniono.

To III edycja rankingu 
„Perła samorządu”. Szcze-
gólna, bo obchodzimy 
25-lecie reaktywacji pol-
skiego samorządu. Dlatego 
„GP” szukała również sa-
morządowca 25-lecia.

Redakcja oceniała ostat-
nie ćwierćwiecze m.in. pod 
względem gospodarności, 
sprzyjania przedsiębiorczo-
ści, programów mieszka-
niowych, socjalnych.

Jak wypadło nasze mia-
sto? Znaleźliśmy się w 
czołowej dziesiątce najlep-
szych miast, w kategorii 

powyżej 100 tys. mieszkań-
ców. Według „GP”, perłą 
samorządową jest Gdynia, 
która wyprzedziła Poznań i 
Gdańsk. Bardzo dobrze oce-
niany jest również Rzeszów 
i Warszawa. Zielona Góra 
uplasowała się na dziewią-
tym miejscu.

W rankingu oceniano 
również włodarzy gmin i 
miast. Musieli oni spełniać 
dwa dodatkowe warun-
ki – ich miasta musiały nie 
tylko dobrze wypaść, ale 
ich prezydent powinien 
mieć za sobą przynajmniej 
dwie kadencje rządzenia. 
Prezydent Janusz Kubicki 
(dziewiąta pozycja) znalazł 
się w doborowym towa-
rzystwie. „GP” wyróżniła 
m.in. prezydentów: Woj-
ciecha Szczurka (Gdynia), 
Tadeusza Ferenca (Rze-
szów), Pawła Adamowicza 
(Gdańsk) czy Rafała Dutkie-
wicza (Wrocław).

(tc)
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Światowe kino  
w zasięgu ręki

Kochani miłośnicy dobrego kina! Latem po-
nownie zapraszam was do oglądania świetnych 
produkcji z całego świata. To już 11. edycja Mię-
dzynarodowego Festiwalu Kina Autorskiego QU-
EST EUROPE. Rozpocznie się tradycyjnie w poło-
wie lipca a zakończy w ostatni weekend sierpnia.

Przez te dziesięć minionych lat zapraszaliśmy 
widzów nie tylko przed ekran, ale i na różnorod-
ne warsztaty, debaty, spotkania, koncerty, spek-
takle, wystawy a nawet na pokazy mody filmo-
wej i filmowych kostiumów. Podobnie będzie i w 
tym roku.

Mieliśmy zaszczyt gościć w Zielonej Górze wielu 
znakomitych artystów, m.in. Jerzego Stuhra, Ja-
nusza Gajosa, Stanisławę Celińską, Jerzego Trelę, 
Zbigniewa Zamachowskiego, Krzysztofa Globisza, 
Jana Nowickiego, Joannę Szczepkowską, Maję Ko-
morowską, Ewę Szykulską, Kingę Preis, Marzenę 

Trybałę, Katarzynę Figurę, Piotra Machalicę, Syl-
westra Chęcińskiego, Adriannę Biedrzyńską, Ma-
riusza Kiljana, wielu z nich kilkakrotnie. I wszyscy 
goście, bez wyjątku, wyjeżdżali stąd zachwyceni – 
urokami imprezy, ludzi i naszych pięknych okolic. 
No i naszą publicznością – mądrą, szanującą słowo 
i prawdziwą rozmowę z drugim człowiekiem. Bo 
to chyba w naszym festiwalu najistotniejsze – ta 
niesamowita wymiana energii i siły.

Pierwszy wyjątkowy gość tegorocznej edycji po-
jawi się podczas uroczystego inauguracyjnego wie-
czoru festiwalowego – 16 lipca, w zielonogórskim 
kinie Nysa. Kto to będzie, zdradzimy już niebawem.

Do festiwalu zgłoszono w tym roku ponad 400 
filmów z całego świata, do konkursu zakwali-
fikowaliśmy 22 tytuły, m.in. z Korei, Armenii, 
Francji, Rosji, Niemiec, Węgier, USA, Belgii, 
Nowej Zelandii i Polski. Zobaczymy je podczas 
finałowego maratonu, który odbędzie się trady-
cyjnie w kinie Nysa, 28-30 sierpnia.

W tym roku, po raz pierwszy zapraszamy tak-
że na cykl „X Muza kusi na plaży”, czyli do kina 

pod chmurką, które przygotowaliśmy na terenie 
ośrodka wypoczynkowego w Dąbiu. Po poka-
zach ognisko i pogawędki z twórcami.

Na otwarcie tego cyklu pokażemy dwa filmy: 
grecki dramat – „Xenia” (reż. Panos H. Koutras) to 
historia dwóch porzuconych synów, którzy wyru-
szają w drogę, by odnaleźć ojca. Temat nie jest naj-
weselszy, ale historia poprowadzona przez reżyse-
ra w formule ciepłego, zabawnego kina drogi, fabu-
larnie i formalnie dalekiego od posępnych dokonań 
filmowych Greków. Wszystko z humorem i przy 
dźwiękach elektryzujących przebojów Patty Pravo. 
„Xenia” jest połączeniem społecznie wyczulonego 
dramatu z estetyką baśni.

Drugi film – „Świat Walerego” (reż. Mariusz 
Kamiński, 35’) to surrealistyczny i groteskowy 
obraz ludzkich pragnień, oparty o losy tytuło-
wego Walerego. W roli matki wybitna polska 
aktorka uhonorowana Wielkim Ukłonem 2014 - 
Dorota Stalińska.

Na wszystkie pokazy, spotkania i warsztaty 
wstęp wolny! Już dziś serdecznie zapraszam!

Marzena Więcek
dyrektorka festiwalu

Fot. Grzegorz Czajka

W DZIELNICY NOWE MIASTO

Rada zatwierdziła 
wybór  
mieszkańców
- To pierwsza sesja rady dzielnicy 
z udziałem wszystkich nowych 
sołtysów. Prezydent zaprosi was 
na spotkanie w pierwszej połowie 
czerwca – poinformował Mariusz 
Zalewski, przewodniczący zarzą-
du dzielnicy.

Piątkowa sesja rady dziel-
nicy nie pobiła rekordu dłu-
gości trwania. Przewodniczą-
cy Zenon Rabęda sprawnie 
procedował 15 uchwał opi-
niujących propozycje stra-
tegicznych inwestycji zgło-

szonych przez mieszkańców 
sołectw. Mowa tu o inwesty-
cjach, które będą finansowa-
ne z ministerialnej nagrody 
przyznanej za zgodne połą-
czenie miasta i gminy.

Ciekawie zrobiło się do-
piero pod koniec sesji. Jerzy 
Szczepski, wiceprzewodni-
czący rady złożył ustną in-
terpelację: – Dlaczego został 
zatrzymany nabór do szkoły 
w Przylepie?

W tym momencie kierow-
niczka biura rady, Urszula 
Zamiatała poprosiła, aby rad-
ni dzielnicy składali swoje 
interpelacje w formie pisem-
nej. Zgodnie z przepisami, 
każda interpelacja musi trafić 
do elektronicznego wydania 
Biuletynu Informacji Publicz-
nej. Interpelacja słowna może 

być źródłem niepotrzebnych 
nieporozumień, zwłaszcza 
wtedy, gdy urzędnik redagu-
jący BIP źle zrozumie ustną 
interpelację radnego.

Jan Smoter w imieniu 
wszystkich sołtysów zwró-
cił uwagę na paradoks zwią-
zany z zasadami wynagra-
dzania sołtysów z tytułu 
poboru podatku, np. od 
nieruchomości. Sołtys, mie-
sięcznie, nie może otrzymać 
więcej niż 700 zł i nie mniej 
niż 100 zł. – Sprawny soł-
tys, jeśli zbierze wszystkie 
podatki w jednym miesią-
cu, otrzyma mniej od tego, 
który pobór podatków roz-
łoży na cały rok. Ten pierw-
szy dostanie tylko 700 zł, 
ten drugi – 1.200 – wyliczył 
Smoter.

Jerzy Żetecki zaprotesto-
wał przeciwko zbyt długiej, 
jego zdaniem, procedurze 
wysyłania straży pożar-
nej do wypompowywania 
wody z zalanych ulic os. 
Czarkowo.

- Problem polega na tym, 
że woda jest wypompo-
wywana dopiero na drugi 
dzień, licząc od wezwania – 
tłumaczył radny Żetecki.

Ostatnim punktem piąt-
kowej sesji było wystąpie-
nie M. Zalewskiego, który 
poinformował zebranych 
o dacie oficjalnych obcho-
dów Dnia Dzielnicy Nowe 
Miasto – 23 sierpnia. Święto 
dzielnicy połączone będzie 
z obchodami 700. rocznicy 
Raculi.

(pm)

Kupna działki nie załatwia się w 5 minut
Mieszkańcy os. Braniborskiego chcą, by miasto odkupiło teren koło Wieży Braniborskiej. – Rozmawiam z inwestorem. Dajcie nam trochę 
czasu. Mnie też nie podoba się, jak uniwersytet załatwił tę sprawę – mówił w piątek prezydent Janusz Kubicki.

To kolejne spotkanie z 
protestującymi mieszkań-
cami. Wcześniej przyszli oni 
na wtorkową, nadzwyczaj-
ną sesję rady miasta. I wte-
dy umówili się z prezyden-
tem na piątek.

O co chodzi? Uniwersy-
tet sprzedał prywatnemu 
inwestorowi działkę na os. 
Braniborskim, nieopodal 
Wieży Braniborskiej. Przed 
dwoma tygodniami robotni-
cy wycięli rosnące tam drze-
wa, co wywołało protesty 
mieszkańców, interwenio-
wała policja a prokuratura 
bada sprawę.

- Chcemy, by miasto od-
kupiło ten teren od inwesto-
ra i zrobiło tam park – mó-
wią mieszkańcy. I powtó-
rzyli to podczas piątkowego 
spotkania z prezydentem.

J. Kubicki przygotował na 
nie plik dokumentów i tłu-
maczył, że decyzje podej-
mowane przez urząd były 
zgodne z prawem, urząd nie 
mógł nie wydać warunków 
zabudowy, na podstawie 
których inwestor zabrał się 
do pracy.

- W studium zagospoda-
rowania przestrzennego jest 
zapis, że ta działka zalicza-
na jest do obszarów ochro-

ny historycznych założeń 
zielonych – argumentował 
Ryszard Belica, który miesz-
ka tuż obok spornej działki. 
– Znając ten zapis, byłem 
spokojny, że nic złego tutaj 
nie będzie się działo.

Na to samo studium 
(przygotowane przez firmę 
z Gliwic) powoływał się pre-
zydent. Pokazał tzw. kartę 

terenu. – Przewiduje ona, 
że jest to teren o domina-
cji zabudowy mieszkalnej 
wielorodzinnej z usługami 
– czytał.

Szkopuł w tym, że gdy nie 
ma planu przestrzennego 
zagospodarowania, a na os. 
Braniborskim go nie ma, to 
warunki zabudowy nie usta-
la się na podstawie studium, 

lecz patrząc, jaka zabudowa 
dominuje w okolicy.

To mieszkańców nie prze-
konuje – chcą zachowania 
terenu zielonego.

- Nie mogliśmy nie wydać 
warunków zabudowy – tłu-
maczył prezydent.

- Dlaczego zgodził się pan, 
by nie pobierać kary za wy-

cinkę drzew? Chodzi o 383 
tys. zł – pytali mieszkańcy.

- To nie jest wyjątkowa sy-
tuacja. Taką prowadzimy po-
litykę, że zwalniamy z tych 
opłat deweloperów. W za-
mian muszą nasadzić nowe 
drzewa, które muszą utrzy-
mać przez określony czas 
– odpowiadał prezydent. 
– Młodzi ludzie potrzebują 
mieszkań, a my nie chcemy 
kosztów wycinki przerzucać 
na ich barki. Gdybyśmy po-
bierali te opłaty, mieszkania 
byłyby droższe.

Prezydent odniósł się 
również do zarzutów o wy-
rażenie zgody na wycinkę 
drzew w okresie lęgowym. 
– Jest to możliwe, tylko 
wykonawca musi dokonać 
ponownych oględzin, czy 
nie ma tam gniazd. Musi 
spełnić warunki opisane 
prawem.

- W mieście powinien 
być architekt miejski, który 
rozwiązuje takie problemy 
– apelowała Joanna Liddane 
z Towarzystwa Upiększania 
Miasta.

Mieszkańców najbardziej 
jednak interesowało roz-
wiązanie problemu. – Mia-
sto powinno odkupić ten 
teren – powtarzali.

- Rozmawiam z inwesto-
rem. Myślicie, że ktoś w 5 
minut podejmie taką decy-
zję? Dajcie nam trochę cza-
su – apelował prezydent.

- Jaki jest pana osobisty 
stosunek do tego problemu? 
– po spotkaniu dziennikarze 
zapytali prezydenta.

- To chyba widać, skoro 
wstrzymałem dalszą wy-
cinkę drzew – odpowiadał 
J. Kubicki. – Szkoda, że 
uczelnia nie włącza się w 
rozwiązanie tego problemu. 
Nie podoba mi się, że uni-
wersytet sprzedaje działki, 
których zagospodarowanie 
wywołuje takie kontrower-
sje. Tak samo myślę o tere-
nach przy ul. Wyspiańskie-
go. Uczelnia nie powinna się 
ich pozbywać.

Przypomniał również, że 
miasto do tej pory nigdy nie 
korzystało z prawa pierwo-
kupu.

Prezydent zapowiedział, 
że kolejny raz spotka się z 
inwestorem.

Tomasz Czyżniewski

Miejscy radni dali prezydento-
wi, we wtorek, zielone światło do 
odkupienia terenu na os. Brani-
borskim >> 6

- W studium zagospodarowania przestrzennego jest zapis, że ta działka zaliczana jest do 
obszarów ochrony historycznych założeń zielonych – argumentował Ryszard Belica, który 
mieszka tuż obok spornej działki Fot. Tomasz Czyżniewski

W ZIELONEJ GÓRZE

Duda prezydentem 
Jak głosowaliśmy?
Gdyby wyniki wyborów prezydenc-
kich zależały od zielonogórzan, 
wygrałby... Bronisław Komorowski. 
W naszym mieście poparło go 
prawie 65 proc. głosujących.

Oczywiście, wynik w sa-
mej Zielonej Górze nie ma 
znaczenia w skali całego 
kraju. Bo mieszkańcy na-
szego państwa wybrali na 
prezydenta Andrzeja Dudę. 
Zdobył 51,55 proc. głosów, 
B. Komorowski 48,45 proc.

Możemy jednak troszkę 
się pobawić i sprawdzić, 
jak rozłożyły się w tym po-

jedynku głosy zielonogó-
rzan. Okazuje się, że tak jak 
w całym województwie lu-
buskim, również w Zielonej 
Górze, więcej głosów zdobył 
prezydent Komorowski. W 
naszym mieście zagłosowa-
ło na niego 64,65 proc. wy-
borców (39 tys. 581 głosów). 
Prezydent-elekt Duda, do-
stał od zielonogórzan 35,35 
proc. (21 tys. 643 głosy). B. 
Komorowski największe po-
parcie uzyskał w lokalu wy-
borczym w podstawówce nr 
8 przy ul. Kąpielowej (72,53 
proc.), najmniejsze w lokalu 
w podstawówce w Zawadzie 
(52,86 proc.). Odpowiednio, 
A. Duda zebrał w SP 8 przy 
ul. Kąpielowej 27,47 proc. a 
w szkole w Zawadzie 47,14 
proc. (dsp)
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Na deptaku powstanie Leśna Osada, w 
muzeum wojskowym w Drzonowie będą 
pojedynkować się rycerze, do galerii 
handlowej zaprosi Świnka Peppa. W so-
botę i niedzielę szykuje się moc uciech 
dla najmłodszych!

 SOBOTA, 30 MAJA

a DZIE� DZIECKA NA DEPTAKU
Okolice ratusza rezerwu-
jemy dla najmłodszych 
mieszkańców! Od 12.00 
do 18.00 deptak zamieni 
się w krainę pełną niespo-
dzianek, konkursów, gier i 
zabaw! Koniecznie trzeba 
odwiedzić Leśną Osadę – 
będzie rozpościerać się od 
pomnika Bachusa po ra-
tusz, powstanie także przy 
filharmonii. W programie 
święta dzieci m.in. malo-
wanie buziek, puszczanie 
baniek, turnieje gier plan-
szowych, warsztaty kuli-
narne i plastyczne, kon-
kurencje sportowe, pokaz 
walk robotów. O 16.30 wy-
stąpi Majka Jeżowska! Całą 
imprezę poprowadzi Ma-
ciej Miecznikowski, znany 
z grupy Leszcze. Dzieci 
zaprasza ZGrana Rodzina, 
miasto i Lasy Państwowe.

 NIEDZIELA, 31 MAJA

a PIKNIK RYCERSKI W LUBUS-
-KIM MUZEUM WOJSKOWYM
- Wspaniała zabawa i lek-
cja żywej historii dla całych 
rodzin gwarantowana! – za-
chęcają organizatorzy. W 
niedzielę, w godz. 10.00-
17.00, park ekspozycyj-
ny muzeum w Drzonowie 
stanie się areną, na którą 
zjedzie się brać rycerska z 
Dolnego Śląska, zaproszona 
przez Krąg Rycerski z Nowej 
Soli. W osadzie rycerskiej 
spotkamy zbrojnych i damy 
dworu, będą pokazy strojów, 
obyczajów i pojedynków, 
spróbujemy dawnych sma-
kołyków. Dla najmłodszych 
rycerze przygotują minitur-
niej! W muzealnym pałacu 
obejrzymy wystawę daw-
nej broni, uzbrojenia, m. in. 
hełm typu salada z końca XV 
w., powszechnie używany 
przez rycerstwo zachodnie.

Rycerze będą się pojedynkować ku uciesze gawiedzi
Fot. Archiwum Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie
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spotkamy zbrojnych i damy 
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obyczajów i pojedynków, 
spróbujemy dawnych sma-
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ZABAWA             DLA DZIECI!
W trakcie pikniku 
będzie można zwie-
dzać wszystkie eks-
pozycje stałe i cza-
sowe, dodatkowo 
zobaczymy wnętrza 

wybranych ekspona-
tów ciężkiego sprzętu 

wojskowego, przejedzie-
my się też transporterem 

opancerzonym BTR-152.
Dla najmłodszych mu-

zeum przygotuje stoisko, 
gdzie przez cały piknik 
będą odbywać się warsz-
taty plastyczne, malowa-
nie twarzy, pokazy baniek 
mydlanych, gry, konkur-
sy i zabawy. – Szczegól-
nie polecamy grę tereno-
wą „Mały saper”. Dzięki 
współpracy z 5. Kresowym 
Batalionem Saperów w 
Krośnie Odrz. powstanie 
prawdziwe pole minowe 
– pełne „min” ze słodką 
niespodzianką – zdradzają 
organizatorzy. - By je od-
naleźć, mały poszukiwacz 
wyposażony zostanie w 
detektor i pod czujnym 
okiem żołnierzy wykona 
eksplorację terenu.

Smakoszy uspokajamy: 
z pewnością nie zabraknie 
wojskowej grochówki!

Dzieci i młodzież w tę 
niedzielę wchodzą do mu-
zeum bezpłatnie, dorośli 
zapłacą 6 zł.

a ŚWINKA PEPPA W GALERII 
FOCUS MALL

Od 13.00 do 19.00, dzieci 
ugości bohaterka kresków-
ki, wesoła Świnka Peppa. 
Na piętrze galerii będą od-
bywały się gry, tańce i za-
bawy, obejrzymy spektakl 
parateatralny. Nie zabraknie 
konkursów z nagrodami, 
malowania buzi, balonowe-
go zoo, zajęć plastycznych, 
pamiątkowych zdjęć z Pep-
pą. Wszystkie atrakcje są 
bezpłatne.

a ZABAWY NA PIKNIKU 
W WOSiR DRZONKÓW
W niedzielę, w godz. 
11.00-18.00, na terenie 
Wojewódzkiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji odbę-
dzie się Lubuski Piknik 
Zdrowia. Organizatorzy 
nie zapomnieli o zbliżają-
cym się święcie najmłod-
szych i przygotowali dla 
nich mnóstwo atrakcji. 
Malcy mogą liczyć m.in. 
na dmuchane place za-
baw, konkursy, występy 
na scenie. Warto też po-
znać rozmaite dyscypli-
ny sportowe, w tym dniu 
wszystkie obiekty ośrod-
ka będą dostępne bezpłat-
nie.
 (dsp)
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Waldemar Sługocki
wiceminister infrastruktury 
 i rozwoju

Pół miliarda euro 
na rozwój 
infrastruktury 
ochrony zdrowia

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIS) 
na lata 2014-2020 wspierać będzie również te inwestycje, 
których celem będzie podniesienie jakości infrastruktury 
państwowego systemu ratownictwa medycznego, a także 
szpitali ponadregionalnych lub współpracujących z nimi 
jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywno-
ści zawodowej” oraz opieki nad matką i dzieckiem. Dlate-
go też w ramach priorytetu XI – Wzmocnienie strategicznej 
infrastruktury ochrony zdrowia POIS, niemal 0,5 mld euro, 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
przeznaczonych zostanie właśnie na realizację tego typu 
przedsięwzięć.

W ramach IX osi priorytetowej utworzone zostaną nowe 
jednostki systemu państwowego ratownictwa medyczne-
go – zgodnie z zapotrzebowaniem określonym na podsta-
wie zmian demograficznych – aby zapewnić równy dostęp 
wszystkim Polakom do świadczeń z zakresu ratownic-
twa medycznego. Dofinansowanie będą mogły pozyskać 
już funkcjonujące Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR), 
Centra Urazowe (CU) oraz jednostki organizacyjne szpi-
tali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego. 
Planowane przedsięwzięcia powinny być ukierunkowane 
na poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych 
oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego. Po-
nadto dofinansowana zostanie infrastruktura transportu 
medycznego, włącznie z całym pomocniczym wyposaże-
niem i urządzeniami, konieczna dla zapewnienia ciągłości 
usług ratownictwa medycznego.

Dodatkowo, wsparte zostaną oddziały szpitalne w pod-
miotach leczniczych na terenie całego kraju, o znacze-

niu ponadregionalnym, koncentrujące się na leczeniu 
głównych problemów zdrowotnych osób dorosłych, w 
tym wzmożoną zachorowalność i umieralność z powodu 
chorób dotyczących m.in. układu krążenia, chorób nowo-
tworowych, układu oddechowego czy chorób psychicz-
nych. Ponadto, przewiduje się dofinansowanie działań 
ukierunkowanych na wsparcie oddziałów dedykowanych 
dzieciom, a także oddziałów ginekologicznych i położni-
czych.

21 maja 2015 roku, podczas uroczystej sesji senatu Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, minister zdrowia poinfor-
mował o zgodzie na powołanie kierunku lekarskiego w 
Zielonej Górze. Wydarzenie to znacząco wzmocni system 
ochrony zdrowia w naszym regionie. Warto podkreślić, że 
przedsięwzięcia przewidziane w ramach IX osi prioryte-
towej POIS mogą dotyczyć wzmocnienia strategicznej in-
frastruktury ochrony zdrowia, która będzie powstawała w 
procesie budowania wydziału medycznego przy Uniwer-
sytecie Zielonogórskim i szpitalu wojewódzkim w Zielonej 
Górze. To ogromna szansa na rzeczywiste zwiększenie do-
stępności wszystkich mieszkańców Lubuskiego do specja-
listycznej opieki zdrowotnej na poziomie europejskim.

Radni chcą kupna działki
Radni przegłosowali apel w sprawie spornej działki na os. Braniborskim. Dali prezydentowi zielone światło do odkupienia tego terenu. Dys-
kutowali o przedszkolach i zagospodarowaniu terenu przy ul. Źródlanej.

Na początku wtorkowej 
sesji radny PO, Mirosław 
Bukiewicz zgłosił projekt 
apelu rady, by działka sprze-
dana przez UZ na os. Brani-
borskim została odkupiona 
przez miasto. Tomasz Neste-
rowicz (SLD) zaproponował, 
aby wnioskodawcy wycofali 
swój projekt do czasu wyja-
śnienia wszystkich niejasno-
ści przez prokuraturę.

- Doskonale pan wie, jak 
działają polskie sądy. Spra-
wa będzie wyjaśniana la-
tami. Nasz apel zmierza do 
szybkiego rozwiązania pro-
blemu - ripostował radny 
Bukiewicz.

Oliwy do ognia dolał rad-
ny PiS, Kazimierz Łatwiński, 
który zaproponował, aby w 
tekście apelu wymienić sło-
wo „odkupić” na „nabycie”.

Spór o te dwa słowa zajął 
bardzo dużo czasu. Nie po-
mogło nawet pojednawcze 
wystąpienie prezydenta.

- Rozpocząłem negocja-
cje z obecnym właścicie-
lem działki. Przyjęcie apelu 
pokaże, że cała rada jest za 

odzyskaniem tego terenu 
na rzecz miasta – perswa-
dował Janusz Kubicki. Po 
emocjonalnych wystąpie-
niach kilku kolejnych rad-
nych, apel został przyjęty.

Kolejny punkt programu 
nie ostudził gorących głów. 

Karolina Jarzyna, reprezen-
tująca rodziców korzysta-
jących z usług prywatnego 
przedszkola, przy ul. Szcze-
kocińskiej, zapowiedziała: 
- Jeśli od 1 września przed-
szkole nie otworzy swoich 
podwoi, przyprowadzę 

swoje dzieci do gabinetu 
prezydenta Kubickiego.

O co chodzi rodzicom? 
Boją się, że likwidowane 
właśnie prywatne przed-
szkole, przy ul. Szczekociń-
skiej, nie przekształci się na 
czas w przedszkole miejskie.

- Chcemy otworzyć pu-
bliczne przedszkole w tym 
samym miejscu od 1 wrze-
śnia. Wszystko zależy od 
obecnego najemcy, czy opu-
ści obiekt w wyznaczonym 
terminie – tłumaczył pre-
zydent Kubicki. Zapewnił 
także, że nowe przedszkole 
przejmie kadrę nauczyciel-
ską. - Nauczyciele już złoży-
li deklarację dalszej pracy w 
tym samym miejscu.

Podczas sesji radni zmie-
nili uchwałę budżetową, 
przyjęli także uchwałę o wy-
sokości opłat za wpis do re-
jestru przedszkoli i klubów 
dziecięcych. Bez większych 
sporów delegowali Piotra 
Barczaka (PiS) i Krzysztofa 
Machalicę (PO) do miejskiej 
Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego.

Gorącą dyskusję wywołał 
projekt uchwały dotyczą-
cej zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
położonych przy ul. Źródla-
nej. Kiedyś była mowa, że 
powstanie tam przedszko-

le. Na razie nie ma takiej 
potrzeby, ale władze mia-
sta nadal chcą zachować 
oświatowe przeznaczenie 
tej działki.

- Z wariantowych zapisów 
projektu uchwały wynika, 
że tam dopuszcza się także 
działalność gastronomicz-
ną, czyli równie dobrze 
można by tam wybudować 
dom weselny, pod oknami 
mieszkańców sąsiednich 
domów – protestował Jacek 
Budziński (PiS).

Prezydent tłumaczył, 
że funkcja gastronomicz-
na wpisana została tak na 
wszelki wypadek.

- Przecież jeśli powstanie 
tam dom dziennej opieki, to 
cały czas zachowana będzie 
funkcja oświatowa tego te-
renu – zapewniał J. Kubicki.

Plan został uchwalony.
Jednym z ostatnich punk-

tów wtorkowej sesji było 
uchwalenie statutu Mło-
dzieżowej Rady Miasta.

(pm)
Więcej o sesji na www.Lzg24.pl

- Chcemy otworzyć przedszkole, przy Szczekocińskiej, od 1 września. Wszystko zależy od obec-
nego najemcy, czy opuści obiekt w wyznaczonym terminie – tłumaczył prezydent Kubicki. 
 Fot. Krzysztof Grabowski



www.Lzg24.pl 29 maja 2015    łącznik zielonogórski 7
WIEŚCI ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI > > >

Kolorowy Tydzień 
w Gimnazjum nr 6

Kolorowy Tydzień zapoczątkował zielony piątek. To był 
dzień zdrowia pod hasłem „Bądź fit”. Najpierw uczniowie 
wraz z dyrekcją bili rekord w ilości osób ćwiczących jed-
nocześnie. Początkowo szło dosyć opornie, ale ostatecznie 
wielu przekonało się jaką frajdą są wspólne ćwiczenia. Po-
tem były konkursy i bar sałatkowy dla chcących się zdrowo 
odżywiać. Ciekawym doświadczeniem była próba spaceru 
i rzutów do kosza przy założonych alkogoglach. W ponie-
działek, w dniu językowym o kolorze żółtym, zorganizo-
wany został m.in. konkurs Spelling Master. Zwycięzcami 
zostali Maks Rzeźniczak i Karol Petela.

W środę, w niebieskim dniu samorządowym pod ha-
słem „Zabawy naszych rodziców” bito rekord w skakaniu 
przez skakankę. Fioletowy czwartek był dniem sportu dla 
uczniów gimnazjum i gości z Cottbus.

 (gim6) Fot. Archiwum szkoły

Dni „Bezpiecznych przedszkoli” 
w Rozśpiewanym Przedszkolu

Miejskie przedszkole nr 34 dba o bezpieczeństwo swoich 
podopiecznych w przedszkolu, ale również na ulicy, pla-
cu zabaw i w domu. Bierzemy udział w wielu działaniach 
mających sprzyjać bezpiecznym zachowaniom naszych 
przedszkolaków, m.in. w ogólnopolskim programie pod 
honorowym patronatem rzecznika praw dziecka „Bez-
pieczne przedszkole”. Ponieważ dla każdego dziecka poli-
cjant w mundurze to wielki autorytet, zaprosiliśmy przed-
stawicieli Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, aby 
przypomnieli dzieciom jak bezpiecznie poruszać się w 
mieście, jak zachowywać się podczas sytuacji będących 
potencjalnym dla nich zagrożeniem – ataku psa, kontak-
tu z nieznajomym, samodzielnych zabawach na świeżym 
powietrzu czy w domu, oraz pod jakie numery dzwonić w 
razie potrzeby otrzymania pomocy.

Magdalena Ratajczak Fot. Archiwum przedszkola

W Drzonkowie turniej 
o puchar prezydenta miasta

W turnieju piłki siatkowej dziewcząt o Puchar Prezy-
denta Miasta Zielona Góra brały udział zespoły ze szkół 
podstawowych. Rozgrywki zorganizował UKS „Świt” 
Drzonków oraz Gimnazjum w Drzonkowie. Po zaciętej i 
emocjonującej walce zwyciężył pierwszy zespół SP 10. 
Drugie miejsce zajął drugi zespół szkoły nr 10, trzecie 
SP w Zawadzie. Na kolejnych pozycjach uplasowały się 
zespoły z: SP w Przylepie, SP 22, zespół pierwszy SP w 
Drzonkowie, SP 11, zespół drugi SP w Drzonkowie i SP 
w Ochli.

Rozgrywki przeprowadzili trenerzy i nauczyciele gim-
nazjum: Cezary Dubniewski, Paweł Słomiński, Robert 
Jankowski. Pomagali im uczniowie drugiej klasy: Nata-
lia Medyńska, Kamil Medyński, Adam Moryson, Domi-
nika Gręzicka, Tomasz Kempka, Małgorzata Piskorska, 
Patrycja Suchocka, Radosław Małczak.

(gimD) Fot. Archiwum szkoły

Gimnazjaliści z Przylepu 
z wizytą w pięknej stolicy

Program pobytu był bardzo bogaty. Pierwszego dnia 
zwiedzaliśmy multimedialne muzeum Powstania War-
szawskiego, którego niepowtarzalna ekspozycja świa-
tłem, dźwiękiem i obrazem przybliżyła nam powstań-
czą rzeczywistość, potem odpoczywaliśmy w kafejkach 
galerii Złote Tarasy. Drugiego dnia wyruszyliśmy na 
zwiedzanie stolicy. Zwiedziliśmy m.in. Stare i Nowe 
Miasto, plac Zamkowy z kolumną Zygmunta, Zamek 
Królewski, Łazienki Królewskie, Pomnik Małego Po-
wstańca, Trakt Królewski, plac Piłsudskiego, Grób Nie-
znanego Żołnierza, plac Teatralny, pałac prezydencki, 
Belweder. Ostatniego dnia pojechaliśmy do Centrum 
Nauki Kopernik, gdzie można przekonać się jak funk-
cjonuje otaczający nas świat. Pachnącym nowością me-
trem pojechaliśmy na Stadion Narodowy, by tam poże-
gnać się ze stolicą.

(gimP) Fot. Archiwum szkoły

SP 6 świętuje 
zdrowo i sportowo

Dni Szkoły Podstawowej 
nr 6 to czas nauki i zabawy. 
W tym roku świętowaliśmy 
na sportowo, zdrowo i naro-
dowo. Odwiedzili nas wspa-
niali goście młodzi tance-
rze z zespołu Megadance, 
którzy trenują rock’n’roll 
akrobatyczny pod okiem 
mistrza świata Jacka Tar-
czyło. Nie zabrakło warszta-
tów tanecznych dla naszych 
uczniów i nauki rock’n’rol-
la. Po zajęciach sportowo-
-tanecznych przyszła pora 
na kolorowe kanapki, oczy-
wiście wykonane samo-
dzielnie.

(sp6)

Dni patrona 
w SP 17

Kolejny raz SP 17 uczciła 
pamięć Władysława Sikor-
skiego - patrona szkoły. W 
obchodach brali udział tak-
że członkowie stowarzysze-
nia „Gibraltar 1943”, a także 
pułkownik Henryk Karliń-
ski, wiceprezes Lubuskiej 
Rady Kombatantów Osób 
Represjonowanych i Sto-
warzyszeń Patriotycznych, 
Stanisław Szymkowiak, 
pełnomocnik zarządu woje-
wództwa ds. kombatantów 
i osób represjonowanych 
oraz Włodzimierz Kwaśnie-
wicz.

W sali gimnastycznej od-
była się trzecia edycja tur-
nieju „Na tropie Generała”. 
Zmagania przyjęły formę 
gry bingo, pytania związa-
ne były z życiem i karierą 
wojskową gen. Sikorskiego. 
Zwyciężyła klasa IV c oraz 
VI b, ale gratulacje należą 
się wszystkim uczestnikom.

Zorganizowano także 
konkurs plastyczny. W kate-
gorii klas I-III, w konkursie 
na najlepszą pracę pt. Żoł-
nierzem być, zwycięzcami 
zostali: pierwsze miejsce 
- Oskar Polakowski kl. III b, 
drugie - Aleksandra Boro-
wiec kl. I a, trzecie - Natalia 
Kut kl. III a. W kategorii klas 
IV-VI, w konkursie na naj-
lepszą pracę plastyczną pt. 
Polska, o jakiej marzył Ge-
nerał, zwyciężyli: pierwsze 
miejsce - Maja Grzelak kl. V 
b, drugie - Inez Bakalarczyk 
kl. IV c, trzecie - Amelia Ma-
chowska.

(sp17)

12. Konkurs 
Galerii Szkolnych

W Pakamerze – galerii wy-
stawowej ZSZ PBO odbyło 
się spotkanie zamykające 12. 
edycję konkursu. Organiza-
tor - Zielonogórski Ośrodek 
Kultury - przygotował pre-
zentację ilustrującą prze-
bieg ostatniej edycji zmagań 
i ogłosił wyniki. Do konkur-
su zgłosiło się 12 szkolnych 
salonów wystawowych. W 
okresie od listopada 2014 
do kwietnia 2015 galerie 
przygotowały ponad 30 eks-
pozycji. Wszystkie wymogi 
konkursy wypełniło dzie-
więć galerii, które zgodnie z 
regulaminem przygotowały 
minimum trzy wystawy. W 
kategorii najlepsza wystawa 
nagrodzone zostały: Galeria 
Wszędzie – Gimnazjum nr 1 
i Galeria Pakamera – Zespół 
Szkół Zawodowych PBO, w 
kategorii galeria miejscem 
aktywności kulturalnej 
dzieci i młodzieży nagrodę 
otrzymała Galeria Nova – 
Gimnazjum nr 6. Organiza-
torzy przyznali wyróżnienia 
kuratorom wystaw, otrzy-
mali je: Marzena Nowicka 
– Gim. 1, Mariola Roćko-Ża-
bicka i Julia Budziszewska-
-Mroczkowska – Gim. 6 oraz 
Mirosława Sobecka – ZSZ 
PBO. (zok)
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Pan Zbigniew, kronikarz czasu
O bohaterze tego odcinka już pisałem niespełna rok temu. Chodzi o Zbigniewa Rajche, którego wystawę fotografii znanej i nieznanej Zielo-
nej Góry będziemy mogli oglądać od środy w muzeum.

Gdy studiowałem tablicę 
ogłoszeń, pracownicy urzę-
du żartowali: - Szuka tema-
tu do pisania, później żona 
będzie wymachiwać na nie-
go patelnią.

- Czyżniewski, oczywi-
ście, nie zaryzykowałeś 
stwierdzenia, że od patelni 
nic ci nie grozi, bo jesteś cu-
downy – moja żona zaczęła 
skręcać w niebezpieczne 
rejony. Fakt, cudowny je-
stem, że… do rany przyłóż. 
Tylko jak do tego przekonać 
żonę, która w dodatku jest 
nauczycielką.

- Czyżniewski, lepiej nie 
brnij! Opowiadaj o Zielonej 
Górze – moja żona nagle 
zmieniła temat.

Dobrze. Jest tak. W środę, 
o 17.00, w muzeum otwar-
cie wystawy: Kronikarz cza-
su. Znana i nieznana Zielona 
Góra w fotografii Zbigniewa 
Rajche.

Pan Zbigniew fotografuje 
nasze miasto od końca lat 
50.

Szczególnie interesowały 
go zachodzące zmiany. Bu-
rzono coś – Rajche pojawiał 
się ze swoim aparatem. Bu-
dowano coś - Rajche poja-
wiał się ze swoim aparatem.

Pójdźmy tropem tych 
zdjęć. Nie wiem, które z nich 
zobaczycie na wystawie, ale 
będzie to Zielona Góra, któ-
rą może jeszcze pamiętacie 
z własnego dzieciństwa lub 
już tylko z opowieści dziad-
ków lub rodziców.

A ponieważ mówimy o 
powojennej Zielonej Górze, 
to zacznijmy od najsłynniej-
szej budowli naszej epoki.

- Istniejącej czy nieistnie-
jącej? – moja żona lubi pre-
cyzyjne stawianie pytań. – 
Jeżeli pytasz o te drugie, to 
stawiam na Grzybek.

Dobrze, niech tak będzie. 
To dziwne, jak w gruncie 
nieistotna budowla może 
wbić się w zbiorową pamięć 
miasta. Grzybka już coraz 
mniej ludzi pamięta z au-
topsji, ale prawie wszyscy 
znają go z opowieści. Tak to 
prosty transformator stał się 

budowlą z duszą. Magicz-
nym miejscem.

Dlaczego? Bo stał w zna-
komitym miejscu, na skrzy-
żowaniu ul. Żeromskiego, 
Kupieckiej i Niepodległości. 
Dzisiaj, w tym miejscu na 
beczce siedzi Bachus. Zawsze 

było to bardzo ruchliwe miej-
sce. Pary, jak się chciały umó-
wić na spotkanie, to najczę-
ściej ustalały: przy Grzybku. 
Przecież nikt nie powie: przy 
transformatorze.

Historia Grzybka roz-
poczęła się równo 120 lat 

temu. Młynarz z Nowo-
grodu, Saalmann wymyślił 
sobie, że zostanie… właści-
cielem elektrowni. Przebu-
dował swój młyn. Miał już 
prąd. Trzeba było szukać 
klientów. Najbliżsi byli w 
Grünbergu. Podpisał odpo-

wiednią umowę i w 1895 r. 
zaczął dostarczać prąd do 
miasta. Jego symbolem stał 
się wielki słup energetycz-
ny ustawiony na placyku 
przed hotelem Śródmiej-
skim. Wysoki i smukły. Za-
montowano na nim lampy 

z oświetlenia ulicznego. To 
był protoplasta Grzybka. 
Słup przetrwał 30 lat. W 
połowie lat 20. XX wieku 
Saalmann przestał dostar-
czać prąd do miasta, słup 
zburzono, w jego miejsce 
ustawiono transformator z 
charakterystycznym dasz-
kiem.

Dziwny pomysł stawiać 
transformator na środku 
ulicy? A co powiecie na to, 
że tuż obok działała stacja 
benzynowa prowadzona 
przez kupca Ferdinanda 
Rau, mieszkającego w są-
siedniej kamienicy! Oczy-
wiście, nie była to stacja 
jakie dziś spotykamy przy 
drogach. Ot, stał sobie na 
środku tylko jeden dystry-
butor. Podjeżdżasz, ręcznie 
pompujesz 10 litrów paliwa 
i… jazda dalej. Takie to były 
czasy.

Przejdźmy jednak do po-
wojennej Zielonej Góry. 
Stacja znika, transformator 
zostaje. Są dwie teorie, dla-
czego to miejsce nazwano 
Grzybkiem. Pionierom idą-
cym od strony dworca, cha-
rakterystyczny dach skoja-
rzył się z grzybem i domek 
nazwali Grzybkiem. Druga, 
mniej znana głosi, że tuż 
obok, w kamienicy przy ul. 
Kupieckiej …  pracował kra-
wiec Grzybek. Odwiedza-
ło go dużo klientów i stąd 
wzięła się nazwa. „Spotka-
my się koło Grzybka” – ta-
kie stwierdzenie pasuje do 
obu teorii. Faktem jest, że z 
biegiem lat Grzybek stał się 
najbardziej rozpoznawal-
nym punktem w śródmie-
ściu.

Grzybek może był i kul-
towy, ale gdy zaczęło przy-
bywać samochodów, zaczął 
przeszkadzać w ruchu po-
jazdów. Padł ofiarą rozwoju 
cywilizacji. Najsłynniejszy 
zielonogórski transformator 
zniknął z powierzchni ziemi 
9 grudnia 1964 r. Zburzono 
go i… koniec.

Legenda przetrwała.

Tomasz Czyżniewski

Krótki spacer po Zielonej Górze lat 60. zaczynamy pod kultowym Grzybkiem. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, nie było to 
cudo architektury, ale był charakterystyczny. Zburzono go 9 grudnia 1964 r.

Wymijamy Grzybek i skręcamy w ul. Żeromskiego. W tym 
czasie królował tutaj bruk. Nigdy nie doczekaliśmy się as-
faltu, bo bruk zastąpiły płyty deptaka (na początku lat 70.). 
Obecna kostka, to trzecia nawierzchnia na tej ulicy.

Centrum miasta. Przed kawiarnią Polonia zatrzymywały się 
autobusy komunikacji miejskiej. Żeby uporządkować ruch, 
ulice były jednokierunkowe. Ratusz można było objechać, 
skręcając tylko w lewo (jak na żużlu).

Teraz trudno się zdecydować, w którą stronę skręcić. Ul. Sobieskiego niewiele się zmieniła. 
Oczywiście, dzisiaj nie można po niej jeździć. Wyrwę w zabudowie po lewej stronie załatano 
w połowie lat 60., gdy powstała nowa kamienica.

Gdy się zmęczymy chodzeniem po brukowanych ulicach, możemy odpocząć w Palmiarni. Na 
początku lat 60. był to niewielki lokal, palmy jeszcze nie rozsadzały szklanego sufitu.
 Zdjęcia Zbigniew Rajche


