
4-5Trwa inwestycyjny boom w Zielonej Górze. Wiemy: kto zbuduje rondo w Raculi, 
zajezdnię MZK. Mamy pieniądze na budowę ścieżek rowerowych. 

Drodzy Czytelnicy!
Latem ukazujemy się co dwa tygodnie. 
Następny numer „Łącznika Zielonog�rskiego” 
ukaże się w piątek, 28 lipca.
Zachęcamy do lektury i życzymy udanych 
wakacji!
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BĘDZIE OBWODNICA
To już pewne – obwodnica południowa powstanie. Rząd przeznaczył na jej budowę 115 mln zł z unijnej dotacji. 
Przetarg na realizację tej inwestycji powinien być rozstrzygnięty jeszcze w tym roku.

Chodzi o drogę długo-
ści 12 km, która połączy 
Wilkanowo z Raculą, 
omijając wszystkie te 
sołectwa i starą Zieloną 
Górę. Jej budowa będzie 
najbardziej odczuwalna 
w Drzonkowie i Raculi, 
gdzie dzisiaj ciężarówki 
jeżdżą przez środek tych 
sołectw. Jednak dla władz 
miasta najważniejszym 
argumentem jest odcią-
żenie Trasy Północnej, 
na której koncentruje się 
ruch tranzytowy. Mimo 
remontu dosłownie pęka 
w szwach, jednocześnie 
prognozy natężenia ru-
chu mówią o ciągłym 
wzroście liczby jadących 
tutaj samochodów. 

- Po dokończeniu bu-
dowy drogi ekspresowej 
S3 samochodów będzie 
jeszcze więcej – progno-
zował prezydent Janusz 
Kubicki.

Informacja o tym, że 
miasto otrzyma 115 mln 
zł pojawiła się w ponie-
działek. – To prawda. 
Projekt został pozytyw-
nie zaopiniowany przez 
Centrum Unijnych Pro-
jektów Transportowych 
(CUPT) – przyznaje wice-
prezydent Krzysztof Ka-
liszuk. Formalna opinia 
to pierwszy, niezbędny, 
krok. Kolejna gra doty-
czyła terminu - kiedy 
dostaniemy pieniądze na 
realizację inwestycji? 

- Poprosiliśmy o pomoc 
posła Jerzego Maternę, 
który spotkał się w tej 
sprawie z prezydentem 
Januszem Kubickim. 
Mowa była o tym, żeby w 
przypadku pozytywnej 
opinii CUPT nie czekać 
na pieniądze z rezerwy 
– zdradza kulisy K. Kali-
szuk. Chodziło o to, żeby 
tak przesunąć środki w 
ministerstwie, żeby nie 
trzeba było tracić czasu. 
Poseł Materna pomógł 
i w ministerstwie infra-
struktury znalazło się 115 
mln zł na obwodnicę Zie-
lonej Góry. 

Według wyliczeń, in-
westycja ma kosztować 
150 mln zł, czyli mia-

sto z własnej kasy musi 
na nią wysupłać ok. 35 
mln zł (są zapisane w 
budżecie). Obwodnica 
ma omijać wszystkie 
sołectwa i wbrew temu, 
co mówią jej przeciwni-
cy, nie będzie przecinać 
Wzgórz Piastowskich. 
Jej budowa była jednym 
z argumentów „za” w 
kampanii połączenio-
wej miasta z gminą. Jej 
wstępny przebieg poka-
zywaliśmy w „Łączni-
ku” w 2014 r. tuż przed 
referendum.  

Kiedy powstanie ob-
wodnica? Jeszcze zanim 
zapadła ministerialna de-
cyzja o dofi nansowaniu, 
bo już w zeszłym roku 

miasto ogłosiło przetarg 
na budowę drogi. Trwa 
analiza ofert.

- Zakładamy, że do koń-
ca tego roku wyłonimy 
wykonawcę. Prace pro-
jektowe zajmą dwa lata, 
sama budowa dwa-trzy 
lata – wylicza wicepre-
zydent Kaliszuk. – Droga 
powinna być gotowa w 
2022 r. 

W podobnym termi-
nie ma powstać most na 
Odrze w Milsku oraz ob-
wodnice Zaboru i Łaz. 
Obydwie trasy, poprzez 
Lubuski Park Przemy-
słowo-Technologiczny, 
stworzą jedną całość uła-
twiającą życie kierow-
com.  (tc)

Janusz Kubicki
Prezydent Zielonej G�ry
(wpis na Facebooku)
Urlop, urlopem, ale ... ale jak 
mawiał klasyk YES, YES, YES 
 Udało się i będą pieniądze 
na budowę Obwodnicy Połu-
dniowej  Stokrotne dzięki 
dla Jerzy Materna  To jego 
wielki sukces  I jak tu się 
nie cieszy� na urlopie. 

Jerzy Materna
wiceminister gospodarki 
morskiej i żeglugi 
�r�dlądowej
- Jestem zielonog�rzaninem 
z urodzenia, to tu bije moje 
serce. Dlatego z chęcią 
pospieszyłem z pomocą 
na wezwanie prezydenta 
Janusza Kubickiego. Możemy 
się r�żni� politycznie, ale 
łączy nas interes miasta. Tym 
bardziej, że ta obwodnica 
jest potrzebna miastu. W 
znacznym stopniu rozwiąże 
nasze komunikacyjne proble-
my. Projekt przeszedł przez 
wszystkie sita weryfi kacyjne, 
zyskał wszystkie wymagane 
przepisami pozytywne opi-
nie. Za kilka lat wzbogacimy 
się o bardzo dobry system 
komunikacji wok�ł Zielonej 
G�ry. 

Infografi ka: Adam Wrzołek
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Ślepa uliczka strategii nieufności 
- Gdyby wójt od razu rozpoczął negocjacje, stałby się równorzędną fi gurą dla fi gury prezydenta. Byłby wojownikiem, który toczy bój, aby 
„wyrwać” z miasta jak najwięcej profi tów, ale to byłby mało realny scenariusz – przekonuje dr Krzysztof Lisowski, autor najnowszej monogra-
fi i poświęconej połączeniu zielonogórskiej gminy miejskiej i wiejskiej.

- Najnowsza pańska książ-
ka to intensywne poszuki-
wanie odpowiedzi na jedno 
pytanie, dlaczego zielono-
górski proces połączeniowy 
zakończył się sukcesem. To 
ciekawe podejście, bo suge-
ruje niejednoznaczność po-
łączeniowego sukcesu...

Dr Krzysztof Lisowski, 
socjolog, autor monografi i 
„Kiedy wieś staje się mia-
stem”: - Pozytywny wynik 
połączeniowego referen-
dum był jednoznacznym 
sukcesem, absolutnie nie-
możliwym do podważenia, 
ale jednocześnie był ogrom-
nym zaskoczeniem zarów-
no dla zwolenników, jak i 
przeciwników połączenio-
wego aliansu. Stąd potrzeba 
głębokiej penetracji źródeł 
tego sukcesu.

- Co z tego wyjątkowego 
doświadczenia wynika dla 
dzisiejszej praktyki poli-
tycznej? 

- Przede wszystkim po-
twierdzenie efektywności 
partycypacji społecznej. Wi-
dać to doskonale na przykła-
dzie ufundowanego przez 
miasto Funduszu Integra-
cyjnego. Zasady wdrażania 
tego funduszu wymagały 
regularnych spotkań władz 
miasta z mieszkańcami każ-

dego sołectwa. W ten sposób 
połączenie stało się jednym 
z najważniejszych tematów 
międzysąsiedzkich rozmów. 
I to oni, mieszkańcy, stali się 
najaktywniejszymi „dobo-
szami” połączeniowej tema-
tyki. Ten przykład dowodzi 
jednego: jeżeli w proces po-
dejmowania ważnych de-
cyzji zaangażowani zostaną 
mieszkańcy, jeśli dochodzi 
do regularnych i bezpośred-
nich rozmów samorządowej 
władzy z mieszkańcami, to 
wówczas taki sposób spra-
wowania rządów doprowa-
dza nie tylko do uwiarygod-
nienia i umocnienia samej 
władzy, ale przede wszyst-
kim do rozbudzeniu obywa-
telskiego myślenia u samych 
mieszkańców. To najbar-
dziej efektywny poziom de-
mokracji lokalnej.

- Jednocześnie pisze pan 
o strategii nieufności, która 
walnie przyczyniła się do 
przegranej przeciwników 
połączenia. Jakie były źró-
dła tej strategii: bezradność 
czy błędne zdiagnozowanie 
„pola walki”?

- U źródeł strategii nie-
ufności legła błędna dia-
gnoza. Włodarzom gminy 
wiejskiej wydawało się, że 
ogół mieszkańców jest nie-

przychylnie nastawiony do 
połączenia. Że wystarczy 
przyjąć sceptyczną postawę 
wobec oferty miasta a połą-
czenie rozsypie się jak do-
mek z kart. Tymczasem fak-
ty były inne. Jeszcze w 2008 
r. odsetek osób żywiących 
przekonanie o nieuchron-
ności połączenia oscylował 
w granicach 48 proc. Pięć lat 
później wyniósł już 65 proc. 

Główny nurt nastrojów spo-
łecznych zaczął radykalnie 
rozmijać się z odczuciami 
gminnego establishmentu. 

- Który moment uważa 
pan za kluczowy?

- Przede wszystkim zade-
cydowało prowadzenie całej 
kampanii połączeniowej przy 
wysoko podniesionej kur-
tynie. Władze miasta upu-

bliczniały każdy dokument, 
każdy szczegół związany z 
połączeniem. Tu wielką rolę 
odegrał „Łącznik Zielonogór-
ski” jako platforma wymiany 
informacji i opinii. Drugim 
ważnym czynnikiem była 
bezpośrednia komunikacja 
władz miasta z mieszkańca-
mi gminy oraz bogata oferta 
połączeniowa. Te trzy ele-
menty zrobiły bardzo pozy-

tywne wrażenie, zwłaszcza 
że ludzie za tło mieli pasyw-
ną postawę wójta i prawie 
wszystkich swoich radnych.

- Jak mógłby potoczyć się 
proces połączeniowy, gdy-
by gminne władze przystą-
piły do negocjacji?

- Gdyby wójt od razu roz-
począł negocjacje, stałby się 
równorzędną fi gurą dla fi gu-
ry prezydenta. Byłby sym-
bolicznym wojownikiem, 
który w obronie interesów 
mieszkańców toczy bój, aby 
„wyrwać” z miasta jak naj-
więcej profi tów, np. szero-
ki zakres kompetencji dla 
przyszłej rady dzielnicy czy 
jeszcze więcej pieniędzy na 
bezpośrednie inwestycje. Ale 
znacznie bardziej prawdo-
podobny byłby drugi scena-
riusz, w którym „wywyższe-
nie” wójta spotyka się z pro-
testem części radnych. Za-
pewne doszłoby do ostrych 
sporów i napięć wewnątrz 
samej gminy. Wójt musiałby 
gasić „pożary” na własnym 
podwórku. W efekcie groził-
by nam paraliż decyzyjny, 
skutkując powolnym uwią-
dem całego projektu. Na 
szczęście, historia potoczyła 
się zupełnie inaczej. 

- Dziękuję. Piotr Maksymczak

P I Ó R K I E M  C E P E R A  > > > > >

- Jeszcze w 2008 r. odsetek osób żywiących przekonanie o nieuchronności połączenia miasta 
z gminą oscylował w granicach 48 proc. Pięć lat pó�niej wyniósł już 65 proc. Główny nurt na-
strojów społecznych zaczął zdecydowanie rozmijać się z odczuciami i potrzebami gminnego 
establishmentu – twierdzi socjolog, dr Krzysztof Lisowski. Fot: Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Zmiana organizacji
Na głównej arterii komunikacyjnej mia-

sta  Bohaterów Westerplatte – trwa remont 
jezdni. Prace rozpoczęły się pod koniec 
czerwca i przebiegają w dobrym tempie. 
Dlatego wykonawca, fi rma Kontrakt, szyb-
ciej rozpocznie drugi etap inwestycji. To 
oznacza zmianę w organizacji ruchu. Od 
wtorku, 18 lipca, zostanie wprowadzony 
ruch jednokierunkowy. Będziemy mogli 
jeździć jedynie od dworca PKP w kierunku 
biblioteki. W odwrotnym kierunku będzie 
obowiązywał objazd ul. Dworcową. Auto-
busy MZK będą się zatrzymywać na przy-
stanku przy ul. Chopina, nieopodal skweru 
koło przychodni Skarbowa. (tc)

Fot. Tomasz Czyżniewski
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Wraca festiwal Quest Europe
Na koneserów kina artystycznego czeka nagroda za cierpliwość. Za tydzień w Zielonej Górze startuje 13. Międzynarodowy Festiwal Kina 
Autorskiego Quest Europe 2017. Zielonogórska przygoda z fi lmem autorskim będzie trwała aż do 30 września. Podajemy program festiwalu 
na lipiec.
22 LIPCA, SOBOTA
a 19.00 – INAUGURACJA 
13. MIĘDZYNARODOWEGO 
FESTIWALU KINA AUTOR-
SKIEGO QUEST EUROPE 
2017 - a w niej: SPOTKA-
NIE Z EMILIANEM KA-
MIŃSKIM - aktor i reżyser, 
właściciel i dyrektor pry-
watnego Teatru Kamieni-
ca, który w swoim dorobku 
artystycznym ma ponad 
setkę ról teatralnych, fil-
mowych i musicalowych, 
odbierze z rąk organiza-
torów festiwalu nagrodę 
Wielki Ukłon 2017; w spo-
tkaniu będzie uczestniczyć 
również jego żona i aktorka 
Justyna Sieńczyłło; KINO I 
JAZZ – pierwszy z trzech 
koncertów instrumen-
talnych z festiwalowego 
cyklu „Koncerty muzyki 
filmowej”; skrzypce: Ali-
cja Bezdziczek, fortepian: 

Albert Bezdziczek, kontra-
bas: Janusz Lewandowski; 
miejsce: Piekarnia Cichej 
Kobiety, ul. Fabryczna 13.

28 LIPCA, PIĄTEK
a 21.30 - X MUZA W DŁU-
GIEJ SUKNI - cykl otworzy 
pokaz nagradzanego fi l-
mu fabularnego „WŚCIE-
KŁOŚĆ” w reżyserii Michała 
Węgrzyna, Polska 2017, czas 
trwania: 83 min., miejsce: 
Przystań Tu, Cigacice.

1 LIPCA-31 SIERPNIA
(wyłączając poniedziałki)
a 11.00-20.00 - WYSTAWA 
FOTOGRAFII I GRAFIK 
– wystawa towarzysząca 
festiwalowi, na której pre-
zentowane są prace absol-
wentów Lubuskiej Szkoły 
Fotografi i; miejsce: Palmiar-
nia, hol główny.

Na wszystkie festiwalo-
we wydarzenia wejdzie-
my bez biletów, jedynie na 
wszystkie warsztaty pro-
wadzone są zapisy elek-
troniczne: biuro@quest-
-europe.eu. Jak wynika z 
programu, zielonogórskie 
święto fi lmu autorskiego 
na dobre rozkręci się do-
piero w sierpniu. Wtedy 
miłośnicy kina obejrzą wie-
le wartościowych fi lmów 
w ramach dwóch cykli: „X 
Muza w długiej sukni” i „X 
Muza w mini”, których wie-
czorne pokazy odbędą się 
na Przystani Tu. Cigacice, 
w Piekarni Cichej Kobiety 
i na deptaku. W programie 
nie tylko polskie produkcje. 
Z zielonogórzanami spotka 
się m.in. Dorota Stalińska. 
Na zielonogórski festiwal 
przyjedzie po raz czwarty 
i poprowadzi tu warsztaty 

„Praca z aktorem”, na któ-
re zaprosi Lubuska Szkoła 
Telewizji i Filmu. Będą też 
warsztaty fi lmowe i foto-
grafi czne. Przyjazd do Zie-
lonej Góry zapowiedziała 
również Ewa Szykulska, 
która również spotka się 
z miłośnikami kina arty-
stycznego. Obok fi lmów fa-
bularnych zobaczymy wie-
le produkcji krótkometra-
żowych, które prezentowa-
ne będą na zielonogórskim 
deptaku. Organizatorzy 
zapowiadają też spotkania 
z muzyką fi lmową, m.in. 
koncert „W starym kinie” 
na deptaku i „Piosenka fi l-
mowa i literacka” w Piekar-
ni Cichej Kobiety.

Szczegółowy program 
MFKA Quest Europe 2017 na 
sierpień podamy w nume-
rze „Łącznika”, który ukaże 
się w piątek, 28 lipca. (el)

Filmowe, festiwalowe lato
Na deptaku, w Norwidzie, na UZ – wszędzie kino. Na co dzień Winny Gród, od święta fi lmowy. W środę recitalem Piotra Machalicy rozpoczął 
się w Zielonej Górze Festiwal Filmu i Teatru Kozzi. Dziś festiwalowy półmetek, ale przed nami jeszcze sporo spotkań z X Muzą.
14 LIPCA, PIĄTEK
a 11.00-13.00 - NAMIOT 
CAFÉ FILM - Letnia Czytel-
nia Norwida dla Dzieci, a 
w niej: bajka „Wilk i Zając” 
(Rosja) oraz animacje, bajki, 
gry, zabawy i zawody spor-
towe.
a 12.00 - KINO NORWID - 
„Komuna”, reż. Thomas 
Vinterberg, Dania, Holan-
dia, Szwecja, 2016.
a 12.00 - KINO 60. KRZESEŁ 
- Seans z Piotrem Machali-
cą: „Operacja Bazyliszek”; 
„Twardowsky” i „Jaga”, reż. 
Tomasz Bagiński, Polska 
2016. 
a 14.00 - ARESZT ŚLEDCZY 
ZIELONA GÓRA - spotkanie 
z... Lechem Dyblikiem i za-
powiedź fi lmu dokumental-
nego o aktorze „Wiwisekcja. 
Powtórne narodziny”, reż.  
Marian T. Kutiak.
a 15.30 - KINO REKTORAT 
- Niemiecka Panorama: „24 
tygodnie”, reż. Anne Zohra 
Berrached, Niemcy 2016.
a 15.30 - KINO NORWID 
- Biografi a w kinie: „Powi-
doki”, reż. Andrzej Wajda, 
Polska 2016.
a 17.00 - NAMIOT CAFÉ 
FILM - Spotkanie z… Marci-
nem Rychcikiem, autorem 
książki „Roman Wilhelmi. I 
tak będę wielki”, po spotka-
niu: autografy i możliwość 
zakupu książki.
a 17.00 - KINO 60. KRZESEŁ 
- Rekolekcje fi lmowe: „Dro-
ga krzyżowa”, reż. Dietrich 
Brügemann, Niemcy 2014, 
spotkanie prowadzi ks. prof. 
dr hab. Andrzej Draguła.

a 18.00 - KINO REKTORAT 
- Kino Bernda  Budera: zwy-
cięski fi lm 26. Cottbus Fil-
mFestival „Zoologia”, reż. 
Ivan I. Tverdovski, Francja, 
Niemcy, Rosja 2016.
a 21.00 - KINO NORWID - 
Przystanek Teatralny: mo-
nodram „Co modna Pani 
wiedzieć powinna” Joanny 
Pawluśkiewicz, wykonanie: 
Katarzyna Kołeczek, reż. 
Agata Puszcz.

15 LIPCA, SOBOTA
a 11.00-13.00 - NAMIOT 
CAFÉ FILM - Letnia Czytel-
nia Norwida dla Dzieci: baj-
ka „Pszczółka Maja” (Niem-
cy) oraz animacje, bajki, 
gry, zabawy i warsztaty pla-
styczne.
a 12.00 - KINO NORWID - 
Rekolekcje fi lmowe: „Aqu-
arius”, reż. Kleber Mendon-
ca Filho, Brazylia 2016, spo-
tkanie prowadzi ks. prof. dr 
hab. Andrzej Draguła.
a 13.00 - NAMIOT CAFÉ 
FILM - Spotkanie z akto-
rem… Joanna Brodzik.
a 14.00 - NAMIOT CAFÉ 
FILM - Spotkanie z akto-
rem… Jacek Fedorowicz – 
rozmowa o książkach „Bę-
dąc kolegą kierownikiem” i 
„Święte krowy na kółkach”, 
po spotkaniu: autografy i 
możliwość zakupu książek.
a 14.30 - KINO REKTORAT 
- Seans z… Joanną Brodzik: 
„Jasne błękitne okna”, reż. 
Bogusław Linda, Polska 
2006.
a 18.00 - KINO REKTORAT - 
Niemiecka Panorama: „Fu-

kushima - moja miłość”, 
reż.  Doris Dörri, Niemcy 
2016

a 18.00 - KINO NORWID - 
Spotkanie z Wojciechem 
Smarzowskim: „Wołyń” , 

reż. Wojciech Smarzowski, 
Polska 2016.
a 20.00 - KINO NORWID 
- Kozzi gangsta fi lm: ”Kon-
wój”, reż. Maciej Żak, Pol-
ska 2017.

16 LIPCA, NIEDZIELA
a 11.00-13.00 - NAMIOT 
CAFÉ FILM - Letnia Czy-
telnia Norwida dla Dzieci: 
bajka „Koziołek Matołek” 
(Polska) oraz animacje, baj-
ki, gry, zabawy i warsztaty 
taneczne.
a 12.00 - ARESZT ŚLEDCZY 
ZIELONA GÓRA - recital Le-
cha Dyblika.
a 12.00 - KINO NORWID - 
Biografi a w kinie: „Ostatnia 
rodzina”, reż. Jan P. Matu-
szyński, Polska 2016.
a 13.00 - NAMIOT CAFÉ 
FILM - Spotkanie z… 
Krzysztofem Daukszewi-
czem, po spotkaniu: auto-
grafy i możliwość zakupu 
książek.
a 15.30 - KINO REKTORAT 
- Biografi a w kinie: „Sztuka 
kochania”, reż. Maria Sa-
dowska, Polska 2017, wpro-
wadzenie: prof. dr hab. n. 
med. Zbigniew Izdebski.
a 18.00 - KINO REKTORAT 
- Niemiecka Panorama: 
„Gestrandet”, reż. Lisei 
Caspers, Niemcy 2016, fi lm 
w niemieckiej wersji języko-
wej z angielskimi napisami.
a 18.00 - KINO NORWID 
- Rekolekcje fi lmowe: 
„Klient”, reż. Asghar Farha-
di, Iran, Francja 2016, spo-
tkanie prowadzi ks. prof. dr 
hab. Andrzej Draguła.

a 20.00 - CINEMA CITY - 
Kozzi gangsta fi lm: „Amok”, 
reż. Kasia Adamik, Niemcy, 
Polska, Szwecja 2017.
a 22.00 - KINO NORWID - 
Kozzi gangsta fi lm: „Prosta 
historia o morderstwie”, 
reż. Arkadiusz Jakubik, Pol-
ska 2016. (el)

Recitalem „Mój ulubiony Młynarski” Piotr Machalica złożył 
hołd Mistrzowi i ofi cjalnie otworzył w środowy wieczór  (12 
lipca) tegoroczną 3. edycję festiwalu. Koncert odbył się w Sali 
Dębowej biblioteki Norwida.

Fot. Archiwum WiMBP w Zielonej Górze

Dokąd na spotkanie 
z fi lmem?
KINO NORWID i KINO 60. 
KRZESEŁ – Wojew�dzka 
i Miejska Biblioteka Publicz-
na, al. Wojska Polskiego 9, 
parter
KINO REKTORAT – Rektorat 
Uniwersytetu Zielonog�r-
skiego, ul. Licealna 9
NAMIOT CAFÉ FILM 
– ul. Żeromskiego, przy 
pomniku Bachusa.
Na wszystkie wydarzenia 
festiwalowe wejdziemy z 
darmowymi wej�ci�wkami, 
rozprowadzanymi przez 
bibliotekę Norwida aż do 
wyczerpania miejsc. Tylko 
dla dzieci namiot CAFÉ FILM 
stoi otworem codziennie do 
niedzieli w godz. 11.00-13.00.
Szereg wydarze� festiwalo-
wych odbywa się r�wnież 
w Żarach, Szprotawie i Wie-
chlicach.

Emilian Kamiński Fot. Materiały organizatora
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Mamy pieniądze na ścieżki
- Niskie ukłony kieruję w stronę władz Zielonej Góry, w podzięce za projekt wybudowania 
33 km ścieżek rowerowych na terenie miasta i jego obszaru funkcjonalnego – dziękowała 
marszałek Elżbieta Anna Polak.  

Ta kwota robi wrażenie. 
Aż 30 mln zł trafi  na miejskie 
konto, by wesprzeć projekt 
budowy zielonogórskich 
ścieżek rowerowych. Cały 
projekt przewiduje wybudo-
wanie sieci ścieżek o łącznej 
długości 33 km. Jak zapew-
nia prezydent Janusz Ku-
bicki, rowerowa inwestycja 
powinna być zakończona do 
końca września 2018 r.

Czas wyjaśnić źródło po-
chodzenia pieniędzy, dzięki 
którym Zielona Góra trafi  do 
elitarnego kręgu miast pol-
skich o rozbudowanej infra-
strukturze rowerowej.

- Miasto nasze otrzyma od 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego 
rowerową dotację w wy-
sokości 30.741.015 zł. To 
85 proc. wartości zadania, 
15 proc. kosztów pokryje 
budżet Zielonej Góry – po-
informował J. Kubicki pod-
czas  konferencji prasowej, 
która odbyła się 5 lipca z 
okazji podpisania umowy.

- Wybudowana infra-
struktura wyposażona zo-
stanie w miejsca postojo-
we, parkingi, oznakowanie 
i oświetlenie zapewniające 
komfortowe i bezpieczne 
korzystanie przez użytkow-
ników – wyliczała pani mar-
szałek.

Wedle zapewnień mar-
szałek i prezydenta, nowe 
ścieżki rowerowe zostaną 
wybudowane w miejscach 
szczególnie uciążliwych dla 
ruchu rowerowego, pełniąc 
funkcję korytarzy transpor-
towych.

- Musieliśmy znaleźć do-
brą odpowiedź na lawino-
wo rosnący ruch rowerowy 
w naszym mieście. Skala 
zjawiska osiągnęła na tyle 
duże rozmiary, by przestać 
mówić o rowerze wyłącznie 
w kategoriach zabawy, ale  
przede wszystkim w kate-
goriach ekonomicznych i 
zdrowotnych – podkreślił 
prezydent J. Kubicki.

Umowa „rowerowa” po-
zwoli zielonogórskiemu 
urzędowi miasta na szyb-
kie rozpoczęcie procedury 
przetargowej, aby wyłonić 
wykonawców poszczegól-
nych odcinków czy etapów 
zadania. Magistrat chce 

jeszcze w lipcu podpisać 
pierwsze umowy.

- Choć koniec całej in-
westycji zaplanowaliśmy 
na trzeci kwartał 2018 r., 
to jednak już w kwietniu 
tego samego roku będziemy 
chcieli uruchomić wypoży-
czalnię miejskich rowerów, 
część z nich powinna mieć 
elektryczny napęd  w cha-
rakterze dodatkowego  wy-
posażenia – zapowiedział 
prezydent. - O lokalizacji 
każdej rowerowej stacji za-
decydują sami rowerzyści, 
liczę tu na pomoc organiza-
cji skupiających pasjonatów 
dwóch kółek – zapewnił 
prezydent.  (pm)

Marszałek Elżbieta Anna Polak i prezydent Janusz Kubicki podpisują umowę na sfi nansowa-
nie budowy ścieżek rowerowych  Fot. Monika Zapotoczna

Nowe rondo w Raculi
To była długo oczekiwana inwestycja drogowa. Rondo na wyjeździe z miasta wybuduje fi rma 
Export-Pribex, za 7,9 mln zł. Ma na to 210 dni. 

Chodzi o skrzyżowanie na 
przedłużeniu u. Wrocław-
skiej i ul. Racula-Głogowska. 
Z jednej strony samochody 
jadą w kierunku drogi eks-
presowej S3, a z drugiej set-
ki pojazdów jadą z Raculi i 
Drzonkowa w kierunku cen-
trum miasta. 

- Wyjazd z Raculi będzie o 
wiele łatwiejszy. Wybuduje-
my tutaj rondo turbinowe. 
W niektórych miejscach 
będą po trzy pasy ruchu. 
Koszt to 7,9 mln zł – mówił 
prezydent Janusz Kubic-
ki podczas podpisywania 
umowy z wykonawcą inwe-
stycji (w poprzedni wtorek, 
5 lipca). – Zaplanowany jest 
tutaj również zjazd na przy-
szłą obwodnicę południową 
miasta.   

Na prezentowanym obok 
rysunku jest ulica odbiega-
jąca w lewo od skrzyżowania 
i kończąca się pasem zieleni. 
Gdy powstanie obwodnica 

południowa, tutaj będzie 
się łączyć z dojazdem na S3 
oraz istniejącą już obwod-
nicą Nowego Kisielina. W 
przyszłości zostanie ona 
wydłużona w kierunku mo-
stu na Odrze w Milsku, który 
chce wybudować marszałek 
województwa. Rondo trak-
towane jest jako część tej in-
westycji drogowej.

Rondo wykona warszaw-
ska fi rma Pribex. – Znamy 
Zieloną Górę, bo robiliśmy 

tu kilka mniejszych inwesty-
cji drogowych. Cały czas je-
steśmy obecni w zachodniej 
Polsce. Pracujemy we Wro-
cławiu i Nowej Soli – mówi-
ła prezes Hanna Pniewska. 
Pierwsze roboty przy budo-
wie ronda powinniśmy roz-
począć w sierpniu. 

Rondo w Raculi będzie 
największe w mieście. Wy-
konawca ma 210 dni na wy-
konanie wszystkich prac. 
Ich tempo zależeć będzie od 

zimy i niskich temperatur. 
Inwestycja powinna być go-
towa najpóźniej w kwietniu 
przyszłego roku. 

Defi nitywne rozwiązanie 
problemów z tym skrzyżo-
waniem było jedną z obiet-
nic połączeniowych skła-
danych przez prezydenta 
Kubickiego.

- Od lat o tym rozmawiali-
śmy i wreszcie się doczeka-
my rozwiązania problemu  
– cieszył się radny Tomasz 
Sroczyński. 

- Łatwiej będzie się jeź-
dziło, ale co jest równie 
ważne, będzie bezpieczniej. 
Skończą się liczne kolizje 
– wtórował mu radny Wie-
sław Kuchta.

Przypomnijmy: nieza-
leżnie od tej inwestycji na 
rondzie zaplanowane jest 
ustawienie rzeźby przedsta-
wiającej Andrzeja Huszczę 
na motocyklu żużlowym.

(tc)

W nowej sieci �cieżek 
rowerowych można wyod-
rębni� trzy trasy. �cieżka 
p�łnocna poprowadzi 
przez Chyn�w i Zawadę 
do Cigacic, z odbiciem w 
Zawadzie do Krępy. Trasa 
południowa pobiegnie od 
ul. Wrocławskiej, przez 
Raculę, Drzonk�w, Kiełpin 
i Ochlę do ul. Botanicznej. 
Trasa trzecia poprowadzi 
od Jędrzychowa do 
Zatonia , z odbiciem na 
Marzęcin. 

r

r

r

centrum 

S3 

Ra
cu

la

ZA DWA TYGODNIE   OTWARCIE PARKU
Prawie w każdym numerze „Łącznika” piszemy o ko-

lejnych inwestycjach, planach, podpisywaniu umów i po-
czątkach prac. Tymczasem pierwsze zadanie realizowane 
w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do-
biega końca. Chodzi o zagospodarowanie parku przy ul. 
Nowej i Lechitów. Niedawno stanęła tam niewielka wieża 
widokowa.

- Uroczyste otwarcie parku zaplanowano na 29 lipca. 
Wszystko będzie gotowe – zapewnia Andrzej Rosiński, 
wiceprezes Inwestycyjnej Grupy Budowlanej, która wy-
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Kupujemy autobusy
będzie nowa zajezdnia
Zanim na ulice miasta wyjadą nowe elektryczne autobusy, trzeba dla nich zbudować całko-
wicie nowe zaplecze. Kosztować to będzie 27,4 mln zł. 

Jeżdżące ulicami mia-
sta żółto-zielone autobusy 
MZK widzimy codziennie. 
Jednak mało kto wie, jak 
wygląda zajezdnia MZK 
przy ul. Chemicznej. 

- Przeprowadziliśmy się 
tutaj w 1957 r. Plac manew-
rowy przed nową siedzibą 
był ogromnym błotnym 
polem, cała administracja 
mieściła się w przerobionej 
stodole. Budynek ten prze-
trwał do dzisiaj – wspomina 
Barbara Langner, dyrektor 
MZK. – Z Głogowa sprowa-
dzono konstrukcję hangaru 
lotniczego i w niej wybudo-
wano warsztaty naprawcze, 
również istniejące do dzi-
siaj. 

I to właśnie w salce 
konferencyjnej nad tymi 
warsztatami w zeszłym ty-
godniu podpisano umowę 
na przebudowę zajezdni. 
W praktyce oznacza to, że 
z obecnej zajezdni za rok 
zostanie jedynie biurowiec 
dyrekcji i stacja benzynowa. 
Wszystko po to, by za rok, 
kiedy do miasta trafi ą nowe 
elektryczne autobusy, miał 
je kto obsłużyć i naładować.

- Kilkanaście lat temu 
myśleliśmy o trolejbusach. 
Technika tak się zmieniła, 
że kupujemy 47 elektrycz-
nych pojazdów. Nikt w Pol-
sce na taką skalę nie prze-
stawia taboru na pojazdy 
ekologiczne – mówił prezy-
dent Janusz Kubicki. – Bę-
dzie nowocześniej, wygod-
niej. Ciszej i ekologicznie. 
Cieszy mnie również i to, że 
tak dużą inwestycję wykona 
zielonogórska fi rma. 

Będzie nią oddział Exalo. 
Koszt 27,4 mln zł. Inwesty-
cja ma być zakończona do 
maja przyszłego roku. 

- Musimy tak zorganizo-
wać pracę, by MZK działał 
cały czas bez problemów. 
Przy torach powstanie 
tymczasowy parking, na 
dotychczasowym placu 
manewrowym będziemy 
mogli stawiać wiaty – opo-
wiadał Piotr Idzikowski, 
dyrektor ds. technicznych 
w Exalo.

- Bardzo się cieszę z tej 
inwestycji. Będziemy mieli 
nowoczesne wyposażenie 
i warunki pracy się popra-
wią. Wszystko będzie pod 
dachem – uśmiechała się 
dyrektor Langner. 

Przebudowane zostaną 
warsztaty, w zakładzie po-
jawią się ładowarki do szyb-
kiego i wolnego ładowania 
autobusów elektrycznych. 
Odbywać się to będzie 
głównie nocą, potrzebna 
do tego energia elektrycz-
na trafi  do MZK z pobliskiej 
elektrociepłowni. Podczas 
ładowania przed porannym 

wyjazdem kabiny autobu-
sów będą zimą równolegle 
podgrzewane. Pasażerowie 
jadący pierwszymi poran-
nymi kursami wsiądą do 
już ciepłych pojazdów. 

Przebudowa zajezdni to 
tylko fragment wielkiego 
projektu przestawiania Zie-
lonej Góry na elektryczne 
pojazdy. Inwestycja jest 
współfi nansowana ze środ-
ków unijnych. 

W ostatniej fazie spraw-
dzania są przetargi na kup-
no autobusów. Najniższą 
cenę za 47 nowych elek-
trycznych autobusów – 96,4 
mln zł brutto – zaoferował 
Ursus.           Kiedy elektrycz-
ne autobusy pojawią się na 
ulicach Zielonej Góry? – Za-

kładamy, że pierwszych 
pięć autobusów otrzymamy 
na przełomie maja i czerw-
ca przyszłego roku. Przez 
dwa miesiące będziemy je 
testować, sprawdzając, czy 
wszystko funkcjonuje pra-
widłowo. Później w sześciu 
transzach otrzymamy po 
sześć autobusów. Wszystkie 
autobusy mają być gotowe 
do końca listopada – wy-
licza szefowa miejskiego 
przewoźnika.

47 nowych, elektrycz-
nych autobusów o długości 
12 m to nie jedyny zakup 
naszego MZK. Procedurze 
weryfi kacji dokumentów 
poddany jest również drugi 
przetarg, tym razem na kup-
no tradycyjnych autobusów 

przegubowych z silnikiem 
diesla. Chcemy kupić 17 ta-
kich pojazdów. Tu był tylko 
jeden oferent.

Zgłosił się producent mer-
cedesów, który za swoje au-
tobusy zaproponował cenę 
26,9 mln zł. Kontrakt ma 
być zrealizowany do końca 
stycznia przyszłego roku.

Żeby na ulice miasta mo-
gły wyjechać elektryczne 
pojazdy, trzeba jeszcze 
zbudować odpowiednią 
infrastrukturę. Na pętlach 
muszą być specjalne ła-
dowarki. W planach jest 
stworzenie od nowa cen-
trum przesiadkowego, przy 
dworcu kolejowym. Tym 
zajmuje się fi rma Skanska. 
Koszt 20 mln zł. (tc)

ZA DWA TYGODNIE   OTWARCIE PARKU
konuje tę  inwestycję.  Rodzinne otwarcie parku Zielo-
ny Przystanek zaplanowano w sobotę, 29 lipca, w godz. 
12.00-16.00.

Główną atrakcją parku będzie wieża widokowa, z której 
można będzie obserwować korony drzew, gdzie swoje lęgo-
wiska ma wiele gatunków ptaków. 

Przygotowano mnóstwo atrakcji dla dzieci i rodzin: wiel-
kie dmuchańce, zajęcia przyrodnicze, animacje dla dzieci 
ZGranej Rodziny, wspólne konkursy i zabawy, pokazy stra-
żaków, słodki poczęstunek. (tc)

Fot. Krzysztof Grabowski

Materiały MZK Wizualizacja przebudowy zajezdni MZK
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W Łężycy las zostaje 
przy Batorego parkingi
Magistrat wyłożył do publicznej dyskusji trzy kolejne plany przestrzennego zagospodaro-
wania. Chodzi o działki w Łężycy, Przylepie koło zakładów mięsnych i wzdłuż ul. Batorego. 
Sprawdź, co się zmienia.

Wyłożenia to jeden z eta-
pów prac planistycznych, w 
którym przygotowane pla-
ny są poddawane publicz-
nej ocenie. Zainteresowani 
mogą do nich zgłaszać swo-
je uwagi. 

 Projekt planu  
przestrzennego 
zagospodarowania 
dla Łężycy.

Chodzi o teren na osiedlu 
domów jednorodzinnych 
pomiędzy starą zabudo-
wą z Czarkowem. To teren 
wzdłuż ul. Łężyca-Odrzań-
ska ograniczony ulicami: 
Łężyca-Kwiatowa i Łężyca-
-Różana.

- To jest drugie wyłoże-
nie. Mieszkańcy mieli spo-
ro uwag dotyczących głów-
nie lasku pomiędzy ulica-
mi: Różaną, Konwaliową, 
Irysową i Makową – wylicza 

Małgorzata Maśko-Horyza, 
kierowniczka biura urba-
nistyki i planowania prze-
strzennego. – Należy on do 
aeroklubu, który chciał, by 
można było stawiać tam 
domy. Pozostawiliśmy za-
pis, że nie można tam sta-
wiać domów. 

Terminy. Plan można 
oglądać do 31 lipca w urzę-
dzie miejskim, przy ul. Pod-
górnej 22, pokój 809, godz. 
8.00-14.00. Debatę publicz-
ną zaplanowano w tym sa-
mym miejscu – pokój 810 – 
19 lipca, godz. 13.00.

Uwagi można zgłaszać do 
18 sierpnia.

  Projekt planu  
przestrzennego 
zagospodarowania 
dla Przylepu.

Chodzi o teren w rejo-
nie ul. Przylep-Zakładowa. 

Obejmuje on zabudowania 
dawnych zakładów mię-
snych. 

- Chodziło o zapisy po-
rządkowe dotyczące szero-
kości drogi czy wysokości 
zabudowań. Wyznaczony 
jest też teren na pętlę auto-
busową MZK – tłumaczy M. 
Maśko-Horyza.

Terminy. Plan można oglą-
dać od 20 lipca do 11 sierpnia 
w urzędzie miejskim, przy 
ul. Podgórnej 22, pokój 809, 
godz. 8.00-14.00. Debatę pu-
bliczną zaplanowano w tym 
samym miejscu – pokój 810 
– 26 lipca, godz. 14.00.

Uwagi można zgłaszać do 
28 sierpnia.

 Projekt planu 
przestrzennego 
zagospodarowania 
terenu pomiędzy 
ul. Energetyków  
i Langiewicza.

Chodzi o teren w rejo-
nie ograniczonym ulicami: 
Energetyków, Batorego, 
Langiewicza i Anny Ja-
giellonki.

- Głównym celem prac 
planistycznych było umoż-
liwienie dojazdu do bu-
dynków oraz ułatwienie w 
budowie miejsc parkingo-
wych. Mogą one powstać 
np. nieopodal garaży przy 
Energetyków – dodaje M. 
Maśko-Horyza.

Terminy. Plan można 
oglądać od 24 lipca do 14 
sierpnia w urzędzie miej-
skim, przy ul. Podgórnej 
22, pokój 809, godz. 8.00-
14.00. 

Debatę publiczną za-
planowano w tym samym 
miejscu – pokój 810 – 27 
lipca, godz. 14.00.

Uwagi można zgłaszać do 
29 sierpnia. (tc)

W ZIELONEJ GÓRZE

Nagrody 
sportowe 
miasta
Sportowcy niepełnosprawni 
Zrzeszenia Sportowo-Rehabi-
litacyjnego „Start” wyróżnieni 
zostali nagrodami Miasta Zielona 
Góra za wybitne wyniki sportowe 
za rok 2016.

Ceremonia wręczenia na-
gród uświetniła uroczystość 
otwarcia Indywidualnych 
Mistrzostw Polski Niepeł-
nosprawnych w podnosze-
niu ciężarów, w sobotę, 24 
czerwca, w sali sportowej 
WOSiR Drzonków.

Z rąk wiceprezydent 
Wiolety Haręźlak nagro-

dy sportowe odebrali złoci 
medaliści ubiegłorocznych 
Mistrzostw Polski, w przy-
padku konkurencji zespo-
łowych nagrodzone zostały 
wszystkie miejsca medalo-
we.

Nagrody otrzymało ogó-
łem 13 zawodników oraz 
pięciu trenerów i instrukto-
rów.
a Strzelectwo sportowe: 
Kazimierz Bysiek (dwa razy 
I miejsce, Mistrzostwa Pol-
ski) - 2.000 zł, Sebastian 
Cielecki (I miejsce zespo-
łowo, Mistrzostwa Polski) 
- 1.000 zł, Włodzimierz 
Jurkowski (I miejsce zespo-
łowo, Mistrzostwa Polski) 
- 1.000 zł, Szymon Sowiń-
ski (trzy razy I miejsce, Mi-
strzostwa Polski; I miejsce 
zespołowo, Mistrzostwa 
Polski) - 2.000 zł.

a Podnoszenie ciężarów: 
Marek Trykacz (I miejsce, 
Mistrzostwa Polski) 2.000 zł.
a Tenis stołowy: Tomasz 
Jakimczuk (II miejsce, Dru-
żynowe Mistrzostwa Polski) 

- 1.000 zł, Dorota Mituta 
(II miejsce, Drużynowe Mi-
strzostwa Polski) - 1.000 zł, 
Jan Chełmicki (II miejsce, 
Drużynowe Mistrzostwa 
Polski) - 1.000 zł.

a Parakajakarstwo: Mate-
usz Surwiło (I miejsce, Mi-
strzostwa Polski) - 2.000 zł.
a Piłka siatkowa: zespół 
piłki siatkowej plażowej w 
składzie Tomasz Olkowicz, 
Bartłomiej Synowiec, Michał 
Wypych, Bartosz Żok, nagro-
da zespołowa (II miejsce, Mi-
strzostwa Polski w piłce siat-
kowej plażowej) - 4.000 zł.
a Trenerzy: Marek Maru-
cha (strzelectwo sportowe) 
- 3.000 zł, Jacek Kaczmarek 
(tenis stołowy) - 1.000 zł, 
Paweł Łukaszewicz (paraka-
jakarstwo) - 1.000 zł, Remi-
giusz Wołejko (podnoszenie 
ciężarów) - 1.000 zł, Janusz 
Krulikowski (piłka siatko-
wa) - 1.000 zł.

Przypomnijmy, ubiegło-
roczni medaliści Igrzysk 
Paraolimpijskich Rio de Ja-
neiro’2016 oraz ich trenerzy 

wcześniej odebrali nagrody 
prezydenta miasta za swoje 
osiągnięcia. Na zorganizo-
wanej dla nich uroczystości, 
w październiku 2016 roku, 
otrzymali je: Kamila Kubas 
(brązowy medal w parakaja-
karstwie) - 20.000 zł i trener 
Jan Durczak - 10.000 zł oraz 
Piotr Grudzień (brązowy 
medal indywidualnie i brą-
zowy medal drużynowo w 
tenisie stołowym) - 20.000 
zł, Marcin Skrzynecki (brą-
zowy medal drużynowo w 
tenisie stołowym) - 20.000 
zł i trener Lucjan Błaszczyk 
- 10.000 zł.

Podczas sobotniej cere-
monii specjalnym wyróż-
nieniem, w postaci przyzna-
nego tytułu „Sportowego 
Działacza Roku”, uhonoro-
wana została prezes Danuta 
Tarnawska. (mz)

W Zatoniu trwają prace badawcze w parku. Ich celem jest do-
kładne określenie, gdzie znajdowały się m.in. fontanny. Jed-
ną z nich odkopano. Na zdjęciu jest Jarosław Lewczuk - arche-
olog, Anna Jackiewicz z Narodowego Instytutu Dziedzictwa i 
Agnieszka Kochańska - architekt krajobrazu.

Fot. Jarosław Skorulski

Na ul. Bohaterów Westerplatte trwa remont jezdni. Tymcza-
sem przy Obelisku Katyńskim pojawili się kolejni robotnicy, 
którzy odnawiają obelisk. Ich zadaniem jest uporządkowa-
nie terenu i nadanie pomnikowi nowego kształtu. Prace były 
uzgadniane z Rodziną Katyńską. 

Fot. Tomasz Czyżniewski

Na przystanku autobusowym koło kościoła na os. Pomorskim 
stanął pilotażowy automat biletowy. Można w nim kupić bi-
lety papierowe i doładować elektroniczną portmonetkę. Na 
ekranie będzie wyświetlany rzeczywisty czas przyjazdu au-
tobusu. MZK czeka na opinie pasażerów.

Fot. Materiały MZK

Z  ŻYCIA  MIASTA  >>> 

Nagrody sportowe odebrali złoci medaliści ubiegłorocznych 
Mistrzostw Polski, w przypadku konkurencji zespołowych 
nagrodzone zostały wszystkie miejsca medalowe

Fot. Monika Zapotoczna

A

B C

W DRZONOWIE

Latem zajrzyj 
do muzeum
Przez całe wakacje, w Lubuskim 
Muzeum Wojskowym można 
oglądać wystawę czasową pt. 
„Pomniki ofiar I wojny światowej 
w powiecie zielonogórskim”.

Są to plansze graficzne 
z opisami i ikonografią po-
mników z Zielonej Góry, 
Jędrzychowa, Raculi, Niet-
kowa, Drzonowa, Letnicy, 

Klępska, Łęgowa, Ostrzyc i 
Przybymierza. - Wystawa po 
raz pierwszy prezentowana 
była w ub. r. w Archiwum 
Państwowym – tłumaczą or-
ganizatorzy. - Jest wynikiem 
projektu „Badania tereno-
we pomników ofiar I wojny 
światowej” realizowanego 
dzięki wsparciu finansowe-
mu z Programu Trampoli-
na - Regionalny Program 
Wspierania Inicjatyw Oby-
watelskich, przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Lubuskiego 
Muzeum Wojskowego.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Autokary 
pod lupą
Policjanci codziennie kontrolują 
autobusy wiozące dzieci na 
wakacyjne obozy i kolonie. Stały 
punkt kontroli działa na pętli 
MZK, ul. Wrocławska, w godz. 
7.00-9.00.

Organizatorzy wakacyj-
nego wypoczynku muszą 
się liczyć z koniecznością 
kontroli autobusu przez 
policję lub Inspekcję Trans-
portu Drogowego. Wiedzą 
o tym również przewoźni-
cy podstawiający autokary 
na wyjazdy. Aby uspraw-
nić wyjazdy i skrócić czas 

oczekiwania na kontrolę, 
uruchomiono stały punkt 
kontroli autobusów. Dzia-
ła on w godz. 7.00-9.00, od 
poniedziałku do piątku na 
pętli MZK, przy ul. Wro-
cławskiej. Dyżurują tam 
policjanci oraz inspektorzy 
ITD, którzy sprawdzają, 
stan techniczny i wyposaże-
nie autokaru.

- W weekendy można 
zgłosić potrzebę kontroli 
pod numerem alarmowym 
997 lub 68 47 62 411, mi-
nimum dzień przed pla-
nowanym wyjazdem. Aby 
dzieci nie czekały zbyt 
długo na odjazd autobusu, 
warto zadbać, żeby kontro-
la zaplanowana została pół 
godziny przed godziną od-
jazdu – dodaje Małgorzata 
Barska. (dsp)
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Na wielki piknik do Keplera
Rok temu piknik naukowy Centrum Nauki Keplera na parkingu przy Centrum Przyrodniczym ściągnął prawdziwe tłumy. Za tydzień szykuje 
się równie dobra zabawa, bo jej uczestnicy wraz z organizatorami sięgną „Z Ziemi do gwiazd”.

„Z Ziemi do gwiazd” to 
tytuł tegorocznego pikniku, 
który za tydzień odbędzie 
się przy ul. Dąbrowskiego 
14. Pod sferycznymi kopu-
łami, które mają stanowić 
oprawę wydarzenia, orga-
nizatorzy odkryją przed 
uczestnikami zabawy nie-
jedną tajemnicę.

- Poeksperymentujemy w 
marsjańskich namiotach sfe-
rycznych i podejrzymy świat 
w skali mikro, Strefa Relaksu 
zapewni uczestnikom nieco 
sportowej rywalizacji z Fa-
lubaziakami. W niej wyło-
nimy „Małego Mistrza Spor-
tu”. Nie zabraknie też magii 
kuchni molekularnej. Szereg 
atrakcji przygotowali rów-
nież nasi partnerzy, np. po-
kaz zielonogórskich leśników 
czy grę terenową z wykorzy-
staniem lokalizatorów GPS, 
prezentację dronów i modeli 
satelitów oraz inne zabawy 
z fi rmą Hertz Systems. Uni-
wersytet Zielonogórski przy-
gotuje symulację przejazdu 
samochodem rajdowym. 
Będziemy też budować po-
jazdy robotyczne i testować 
ich możliwości. Na pikniku 
każdy znajdzie coś interesu-
jącego dla siebie. Dodam, że 
na uczestników konkursów 
czekają atrakcyjne nagrody, 
w tym mikroskopy ufundo-
wane przez fi rmę Delta Opti-
cal - do udziału w zabawie 
zachęca dr Krystyna Waliń-
ska, kierownik Centrum Na-

uki Keplera - Centrum Przy-
rodnicze.

CN Keplera zaprosi pik-
nikujące rodziny do pięciu 
stref tematycznych, które 
nawiążą do planety Ziemi i 
do Kosmosu. 

a Strefa Atmosfery i Prze-
strzeni Kosmicznej – w niej 
przyrodnicy z Centrum 
Przyrodniczego przedsta-
wią problem zanieczysz-
czenia powietrza i wyjaśnią 
na czym polega skala poro-
stowa. Wspólnie z uczestni-

kami zbudują ekologiczne 
pojazdy robotyczne. Opo-
wiedzą też, jak się tworzą 
chmury i powstają burze 
oraz zilustrują to ciekawymi 
eksperymentami.

a Strefa Planet - pod sfe-
ryczną kopułą o powierzch-
ni 75 mkw. zostanie stwo-
rzone Mobilne Planetarium, 
w którym zielonogórzanie 
odbędą wirtualną podróż do 
odległych planet. Jego uzu-
pełnieniem będą teleskopy, 
które stworzą piknikowe 

Obserwatorium Astrono-
miczne.

a Strefa Litosfery i Mete-
orytów – w niej uczestnicy 
pikniku nauczą się rozpo-
znawać skały i minerały 
budujące naszą litosferę, 
dowiedzą się, co je różni od 
meteorytów. Gospodarze 
przedstawią kolekcję skał 
oraz meteorytów i opowie-
dzą z jakim sprzętem wy-
rusza się na poszukiwanie 
ziemskich skał a z jakim 
znajduje się meteoryty. 

Wyjaśnią, jak chronić po-
wierzchnię naszej planety 
i dlaczego czasami staje się 
ona nieprzyjazna. Przedsta-
wią doświadczenia ilustru-
jące powstawanie tornad, 
wulkanów, tsunami i innych 
ciekawych zjawisk.

a Strefa Hydrosfery – tu od-
będzie się wiele pokazów 
i doświadczeń w oparciu o 
wykorzystanie wody, m.in. 
badanie jej jakości. Każdy 
kto opuści tę sferę, będzie 
wiedział, jakie jest znacze-
nie wody na Ziemi i czym są 
Wyspy Śmieci na Pacyfi ku. 
Organizatorzy pikniku wraz 
jego uczestnikami zbudują 
turbinę i zobrazują możli-
wości wykorzystania ener-
gii wody.

a Strefa Biosfery i Wszech-
świata - w tej strefi e roztrzą-
sane będą problemy związa-
ne z zachowaniem bioróż-
norodności naszej planety. 
Tu poznamy najciekawsze 
ekosystemy na Ziemi, dzia-
łania na rzecz ochrony 
środowiska i zachowania 
unikalnych siedlisk oraz do-
wiemy się o najnowszych 
odkryciach astronomów.

Wszystkie wymienione 
strefy tematyczne połączy 
wielka gra planszowa obra-
zująca drogę z wnętrza Zie-
mi do Słońca. Jej uczestnicy 
odkryją tajniki wszystkich 
sfer Ziemi oraz jej najbliż-

szej gwiazdy. Zabawie będą 
towarzyszyć pytania o zróż-
nicowanym stopniu trudno-
ści oraz element rywalizacji. 
To będzie tytułowa droga „Z 
Ziemi do gwiazd”.

Poza tematycznymi będą 
też dwie strefy specjalne: 
Relaksu i Partnerów.

a Strefa Relaksu - w miejscu 
wyposażonym w leżaki bę-
dzie można przede wszyst-
kim odpocząć, uruchomio-
ny też zostanie punkt kon-
sultacyjny dotyczący zdro-
wego stylu życia, w którym 
obliczymy swoje BMI.

a Strefa Partnerów – w niej 
gospodarzami będą przed-
stawiciele fi rm i instytu-
cji, czyli partnerzy całego 
przedsięwzięcia, którzy 
również przygotowali garść 
niespodzianek.

Podczas pikniku będzie 
można nieodpłatnie zwie-
dzić Centrum Nauki Keplera 
– Centrum Przyrodnicze. (el)

Rok temu piknik naukowy Centrum Nauki Keplera został zorganizowany po raz pierwszy i na 
parking przy Centrum Przyrodniczym ściągnął prawdziwe tłumy.

Fot. Archiwum CN Keplera – CP

II Piknik Naukowy 
„Z Ziemi do Gwiazd” 
- 22 lipca (sobota), 
godz. 12.00-19.00, 
miejsce: parking  przy 
Centrum Przyrodniczym, 
ul. Dąbrowskiego 14.

L ATO   M UZ   W S Z E L A K I C H   –   P RO G R A M
14 LIPCA, PIĄTEK
a 11.00 - BAJKI, BAJDY, BA-
NIALUKI - Kurnik Kultury, 
Lalka w Tarasie z Zielonej 
Góry, organizacja: Zielo-
nogórski Ośrodek Kultury, 
miejsce: amfi teatr im. Anny 
German, ul. Festiwalowa 3.
Przedstawienie mówiące o 
tym, że trzeba sięgnąć dale-
ko w głąb siebie, żeby odna-
leźć szczęście oraz, że ma-
rzenia nie zawsze spełniają 
się tak jak byśmy chcieli. A 
o tym wszystkim opowie-
dzą, podczas swojej kurni-
kowej podróży dwie kury 
– Pani Kura i Pan Kura. To 
opowieść, w której afi rmo-
wane są takie wartości jak: 
odwaga, miłość, przyjaźń i 
szczęście.
a 20.00 - BLUESOWE NOCE - 
koncert zespołu Sama River 
Blues, organizacja i miejsce: 
Klub Piekarnia Cichej Kobie-
ty, ul. Fabryczna 17, bilety 15 
i 20 zł. Wykonanie: Robert 
Rosada (wokal, harmonijka, 
gitara akustyczna), Robert 
Zalesny (gitara), Marcin Bo-
rowski (gitara), Paweł Waw-
rzyniak (bas), Paweł Nowak 
(bębny).

15 LIPCA, SOBOTA
a 13.00-16.00 - TAŃCZ! 
TAŃCZ! TAŃCZ! - spotkanie 

z zielonogórskimi grupami i 
szkołami tańca, organizacja: 
Stowarzyszenie Zielonogór-
skie Zagłębie Kabaretowe, 
miejsce: podwórko Galerii u 
Jadźki, ul. Żeromskiego 12.
a 20.00 - OSIEDLOWE KINO 
LETNIE, organizacja: Fun-
dacja Lyada, miejsce: Sło-
neczne Boisko, os. Łużyckie.
Zabierajcie ze sobą koce, 
ciasta, herbatę, lemoniadę, 
zrobimy wspólny piknik, 
poznamy się i w ciepły let-
ni wieczór obejrzymy fi lm. 
Jaki? Zagłosujcie na swój 
ulubiony fi lm na Facebooku 
Fundacji Lyada.

16 LIPCA, NIEDZIELA
a 17.00 - KONCERT PROME-
NADOWY – koncert Orkiestry 
Dętej Zastal, organizacja: Sto-
warzyszenie Orkiestra Dęta 
Zastal, miejsce: deptak.

18 LIPCA, WTOREK
a 20.00 - KONCERT PIEŚNI 
ŻYDOWSKICH w wykona-
niu Cindy Paley, organiza-
cja: ZOK, Lubuska Fundacja 
Judaica, miejsce: Galeria 
Pro Arte, Stary Rynek 2.

19 LIPCA, �RODA
a 17.00-19.00 - NIE NUDZĘ 
SIĘ LATEM - Szlakiem zie-
lonogórskich Bachusików, 
spacer z przewodnikiem 

Elżbietą Kaszyńską, organi-
zacja: Lubuskie Stowarzy-
szenie Przewodników Tury-
stycznych, miejsce zbiórki: 
pl. Bohaterów - godz. 16.45.

20 LIPCA, CZWARTEK
a 19.00 - ZNANI NA WESO-
ŁO I NIECO POWAŻNIEJ - 
Cała sala śpiewa z nami, re-
cital Jerzego Połomskiego, 
organizacja: ZOK, miejsce: 
amfi teatr im. Anny German, 
ul. Festiwalowa 3.

21 LIPCA, PIĄTEK
a 11.00 - BAJKI, BAJDY, BA-
NIALUKI - Historyja o Królu 
Barnabie, Studio Teatralne 
Guliwer z Zielonej Góry, orga-
nizacja: Zielonogórski Ośro-
dek Kultury, miejsce: deptak.

a 20.00 - BLUESOWE NOCE - 
koncert Jack Moore & Łukasz 
Gorczyca, organizacja i miej-
sce: Klub Piekarnia Cichej 
Kobiety, ul. Fabryczna 17, 
bilety 10 i 20 zł. Wykonanie: 
Łukasz Gorczyca (bass), Jack 
Moore (gitara), Arek Kłusow-
ski (vocal), Jakub Szturm (gi-
tara), Tomasz Maria Dominik 
(perkusja, loopy).

22 LIPCA, SOBOTA
a 13.00-16.00 - TAŃCZ! 
TAŃCZ! TAŃCZ! - spotkanie 
z zielonogórskimi grupami i 

szkołami tańca, organizacja: 
Stowarzyszenie Zielonogór-
skie Zagłębie Kabaretowe, 
miejsce: podwórko Galerii u 
Jadźki, ul. Żeromskiego 12.

26 LIPCA, �RODA
a 17.00-19.00 - NIE NUDZĘ 
SIĘ LATEM – Zielona Góra 
dla najmłodszych, spacer z 
przewodnikiem Małgorzatą 
Wnorowską, organizacja: 
Lubuskie Stowarzyszenie 
Przewodników Turystycz-
nych, miejsce zbiórki: pl. 
Bohaterów - godz. 16.45.

27 LIPCA, CZWARTEK
a 19.00 - ZNANI NA WESO-
ŁO I NIECO POWAŻNIEJ - 
Mamy po dwadzieścia lat, 
recital Haliny Benedyk, 
organizacja: ZOK, miejsce: 
amfi teatr im. Anny German, 
ul. Festiwalowa 3.

28 LIPCA, PIĄTEK
a 11.00 - BAJKI, BAJDY, BA-
NIALUKI - Pan Twardowski, 
Teatr Pinezka z Gdańska, 
organizacja: Zielonogórski 
Ośrodek Kultury, miejsce: 
deptak.
Wersja polskiej legendy o Pa-
nie Twardowskim w wariacji 
Clowna Pinezki. Spektakl łą-
czy w sobie elementy magii, 
teatru i cyrku. Jest to wybu-
chowa mieszanka clowna-

dy, pantomimy, akrobacji, 
żonglerki i improwizacji z 
publicznością, czyli świetna 
zabawa dla widza w każdym 
wieku.

29 LIPCA, SOBOTA
a 13.00-16.00 - TAŃCZ! 
TAŃCZ! TAŃCZ! - spotkanie 
z zielonogórskimi grupami i 
szkołami tańca, organizacja: 
Stowarzyszenie Zielonogór-
skie Zagłębie Kabaretowe, 
miejsce: podwórko Galerii u 
Jadźki, ul. Żeromskiego 12.
a 16.00 – IMIENINY ANNY 
- spotkanie solenizantek i 
ich przyjaciół, organizacja: 
Babska Agencja Rozwoju, 
miejsce: Lubuski Teatr, al. 
Niepodległości 3/5.
a 20.00 - BLUESOWE NOCE 
- koncert zespołu Jam Band, 
organizacja i miejsce: Klub 
Piekarnia Cichej Kobiety, ul. 
Fabryczna 17, bilety 10 i 15 zł. 
Wykonanie: Łukasz Łyczek 
Łyczkowski (vocal), Łukasz 
Łabędź Łabędzki (gitara), 
Grzegorz Johny Szkiela (gita-
ra), Rafał Rafi k Siwak (bas), 
Arek Lonek Jurusz (klawi-
sze), Grzegorz Buff alo Ka-
sperowicz (perkusja), Jacek 
Jaco Filipek (perkusionalia).
a 21.30-23.00 - A NIEBO 
GWIAŹDZISTE NADE MNĄ... 
- pokaz nieba przy wyko-
rzystaniu teleskopu astro-

nomicznego (warunkiem 
pokazu jest bezchmurne 
niebo), organizacja: Polskie 
Towarzystwo Miłośników 
Astronomii, oddział w Zie-
lonej Górze, miejsce: Winne 
Wzgórze przy Palmiarni.

30 LIPCA, NIEDZIELA
a 17.00 - KONCERT PROME-
NADOWY – koncert Orkiestry 
Dętej Zastal, organizacja: Sto-
warzyszenie Orkiestra Dęta 
Zastal, miejsce: deptak.
a 21.30-23.00 - A NIEBO 
GWIAŹDZISTE NADE MNĄ... 
- pokaz nieba przy wyko-
rzystaniu teleskopu astro-
nomicznego (warunkiem 
pokazu jest bezchmurne 
niebo), organizacja: Polskie 
Towarzystwo Miłośników 
Astronomii, oddział w Zie-
lonej Górze, miejsce: Winne 
Wzgórze przy Palmiarni.

31 LIPCA, PONIEDZIAŁEK
a 21.30-23.00 - A NIE-

BO GWIAŹDZISTE NADE 
MNĄ... - pokaz nieba przy 
wykorzystaniu teleskopu 
astronomicznego (warun-
kiem pokazu jest bezchmur-
ne niebo), organizacja: 
Polskie Towarzystwo Miło-
śników Astronomii, oddział 
w Zielonej Górze, miejsce: 
Winne Wzgórze przy Pal-
miarni. (dsp)
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Burzymy i budujemy, burzymy i…
To gruzowisko, na górze, po prawej stronie, to dawna Hala Ludowa przy ul. Wrocławskiej. Natomiast po lewej widać fabrykę, która stała tu 
wcześniej. Tyle razy tu wszystko burzono.

- Czyżniewski! Pisałeś nie-
dawno o planach budowy 
sklepów na terenie dawnej 
Estrady. Może opowiedz, 
jak to z nią było wcześniej? – 
moja żona wyraźnie usatys-
fakcjonowana odłożyła na 
bok czyściutką jak łza patel-
nię. Czyżby zapowiadały się 
spokojne wakacje?

Hala Ludowa? Estrada? 
Kino Włókniarz? Różne na-
zwy, ale wciąż to samo miej-
sce. A było to tak. Gdzieś 
w zamierzchłych czasach, 
czyli pod koniec XIX wieku, 
znani zielonogórscy boga-
cze postanowili rozbudo-
wać swoją fabrykę. To był 
rok 1871.  W parku przed 
Halą Ludową wybudowano 
wielki zakład włókienniczy. 
Do niego dobudowano póź-
niej na zapleczu niskie hale 
fabryczne. Gdy na początku 
lat 20. XX wieku po drugiej 
stronie ulicy Wrocławskiej 
wybudowano gigantyczny 
kombinat włókienniczy, 
czyli powojenną Polską Weł-
nę, stara fabryka nie była 
już potrzebna. Zburzono ją 
w 1938 r. Na tyłach zostały 
jednak niskie hale fabrycz-
ne. W jednej z nich, gdzie 
wcześniej była przędzalnia, 
w 1938 r., powstała Miejska 
Hala, czyli powojenna Hala 

Ludowa. Sala w kształcie 
prostokąta 65 x 24 m mogła 
pomieścić 2.200 widzów.  
Wykorzystywano ją głów-
nie do organizowania par-
tyjnych mityngów i innych 
politycznych imprez. Bu-
dynek był jasny, bo zosta-
wiono w nim wielkie okna. 
Natomiast w przedsionku 
powstała izba chwały peł-

na sztandarów i patriotycz-
nych haseł. W jej central-
nym miejscu umieszczono 
popiersie Hitlera. 

Podobno sala miała mar-
ną akustykę. Tak przynaj-
mniej twierdził mistrz Lu-
dwik Solski, który nie chciał 
w niej, po wojnie, występo-
wać. Lokal trzeba było jakoś 
wykorzystać. Tu organizo-

wano np. pokazowe, stali-
nowskie procesy polityczne 
(dzisiaj wystarczą kamery 
telewizyjne...). 

Co najciekawsze, działa-
jące tutaj kino Włókniarz 
początkowo mieściło się 
pod schodami prowadzący-
mi do głównej sali. 

Tak opisali Halę inżynie-
rowie: Czesław Świtała, Ja-

nusz Piwkowski i Kazimierz 
Głowacki, którzy w 1956 r. 
opracowali koncepcję prze-
budowy obiektu. Zapro-
ponowali, by salę kinową 
urządzić w głównym po-
mieszczeniu o powierzchni 
1.100 mkw. Wcześniej trze-
ba było zamurować okna, 
dobudować z boku schody. 
Największą zmorą były słu-
py podtrzymujące dach. 
Trzeba było je przesunąć. A 
ponieważ w sali była płaska 
podłoga, przebudowano ją, 
uzyskując spadek.  Przebu-
dowę zakończono w 1959 r. 

- Pod koniec kwietnia 
zorganizowano uroczyste 
otwarcie, podczas którego 
zagrała Zielonogórska Or-
kiestra Symfoniczna – Wi-
told Łukowski pokazuje 
wycinek z „Gazety Zielono-
górskiej”. Sala mogła wów-
czas pomieścić 900 widzów. 
I przez lata była świadkiem 
wielkich koncertów i wido-
wisk. Zanim nie wybudo-
wano nowego amfiteatru, to 
tutaj odbywał się Festiwal 
Piosenki Radzieckiej. Po raz 
ostatni w 1972 r. Wtedy kon-
certy poprowadzili popular-
ni prezenterzy telewizyjni: 
Bożena Walter i Jan Suzin.

Później budynek kilka 
razy przebudowywano i 

unowocześniano. Nie były 
to wielkie zmiany. 

Hala Ludowa nie wytrzy-
mała ustrojowej zmiany. 
Jednym z ostatnich kon-
certów był występ Michała 
Bajora. W końcu w 2001 r. 
została sprzedana prywat-
nemu inwestorowi. Obiekt 
niszczał, aż go rozebrano, 
ruiny przez lata szpeci-
ły miasto. Teraz ma się to 
zmienić.

Tomasz Czyżniewski

Hala Ludowa w czasach hitlerowskich Hala Ludowa w czasach stalinowskich W połowie lat 60. przebudowano hol budynku
fot. Bronisław Bugiel

Dawna fabryka włókiennicza przy ul. Wrocławskiej – początek xx wieku
Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Rok 2011 – widok na ruiny dawnej fabryki i Hali Ludowej
Fot. Tomasz Czyżniewski

Rok 1957. Remont wnętrza Hali Ludowej. Jeszcze stoją przedwojenne słupy.
fot. Bronisław Bugiel

Festiwal Piosenki Radzieckiej 
– występuje Muslim Mago-
majew


