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WINOBRANIE 
2-10 WRZEŚNIA

START
Co nas czeka?
Wybrane z programu >> 4-5

- Czas już na uciechy i huczne świętowanie! – zapowiada Bachus. Wła-
śnie sprawdza miejsce, w którym zaplanowano tegoroczny korowód. 
Al. Konstytucji 3 Maja jest długa, trasa wiedzie pod górkę, nic dziwnego, 
że bóg wina nieco się zmęczył i przysiadł, by odsapnąć z butelką wina. 
Bachus, prywatnie Marcin Wiśniewski, aktor, który od 11 lat wciela się w 
tę rolę, już nie może się doczekać rozpoczęcia Winobrania. - Korowód, 
który pójdzie nową trasą, jest także dla mnie czymś nowym, ale ja lubię 
nowe wyzwania i jestem dobrej myśli. Fot. Krzysztof Grabowski
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W ZIELONEJ GÓRZE

Dzieci dostały 
wyprawki
Do specjalnych worków trafiają 
zeszyty, piórniki, bloki rysunko-
we, farby plakatowe, plastelina, 
nożyczki, kredki, długopisy, linijki 
oraz pędzelki. Stowarzyszenie 
„Warto jest pomagać”, tuż przed 
rozpoczęciem roku szkolnego 
funduje stu uczniom wyprawki.

To już piąta edycja „Akcji 
wyprawka”. Jej inicjator i 
organizator, czyli Stowa-
rzyszenie „Warto jest poma-
gać”, tuż przed rozpoczę-
ciem kolejnego roku szkol-
nego funduje stu uczniom 
zielonogórskich szkół bez-
płatne wyprawki. Do spe-
cjalnych worków trafiają 
szkolne zeszyty, piórniki, 
bloki rysunkowe, farby pla-

katowe, plastelina, nożycz-
ki, kredki, długopisy, linijki 
oraz pędzelki.

- Nasze wyprawki szkolne 
trafiają do uczniów pocho-
dzącym przede wszystkim z 
wielodzietnych rodzin, po-
magamy także dzieciom z 
rodzin ubogich, dla których 
zakup piórnika czy kom-
pletu zeszytów jest sporym 
problemem natury finanso-
wej – informuje radny Grze-
gorz Hryniewicz, zarazem 
prezes stowarzyszenia.

Skąd pochodzą pieniądze, 
za które stowarzyszenie 
„Warto jest pomagać” kupu-
je szkolne wyprawki?

- To plon corocznej akcji 
pozyskiwania wpłat z tytu-
łu 1 proc. od naszych podat-
ków dochodowych. Szeroka 
formuła naszej działalności, 
z charytatywnymi koncer-
tami włącznie, corocznie 
przekonuje dużą liczbę po-

datników, aby właśnie nam 
powierzyć 1 proc. płaconych 
przez siebie podatków – wy-
jaśnia G. Hryniewicz.

Stowarzyszenie „Warto 
jest pomagać” ściśle współ-
pracuje z Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej. 
To pracownicy MOPS-u ty-
pują najbardziej potrzebu-
jących spośród grona pod-
opiecznych.

- Ale pomagać można na 
wiele różnych sposobów. 
Chętnych zapraszam na 
naszą stronę internetową: 
www.wartojestpomagać.pl, 
na której szczegółowo pre-
zentujemy wszystkie obsza-
ry naszej charytatywnej ak-
tywności. Tam też prezen-
tujemy dokładne bilanse 
finansowe i rozliczamy się 
z każdej pozyskanej i wy-
danej złotówki – zapewnia 
szef stowarzyszenia.

(pm)

W ZIELONEJ GÓRZE

Rocznica wybuchu wojny
Dziś (piątek, 1 września) przypada 

78. rocznica wybuchu II wojny 
światowej. Na uroczystości roczni-
cowe oraz uczczenie Dnia Weterana 
zaprasza prezydent Janusz Kubicki. 
Uroczystość odbędzie się na cmen-
tarzu miejskim przy ul. Wrocławskiej, 
rozpocznie ją o godz. 14.00 msza św. 
w intencji weteranów, ofiar II wojny 
światowej. O godz. 14.50 rozpocznie 
się zgromadzenie mieszkańców. W 
programie zaplanowano: uroczyste 
podniesienie flagi państwowej i ode-
granie hymnu państwowego, widowi-
sko słowno-muzyczne w wykonaniu 
uczniów Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych w Zielonej Górze, apel pamięci, 
złożenie wiązanek kwiatów.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Festyn w SP 13
Szkoła Podstawowa nr 13 zaprasza 

dziś (piątek, 1 września) uczniów klas 
zerowych, pierwszych, czwartych 
i siódmych, wraz z rodzicami, oraz 
wszystkie dzieci, które chcą miło 
spędzić czas, na festyn rodzinny. 
Zabawa odbędzie się w godz. 11.00-
14.00, na boisku szkolnym SP 13 przy 
ul. Chopina 18a. W programie: gry i 
zabawy, loteria z nagrodami, malo-
wanie twarzy, „dmuchańce”, zabawy 
plastyczne, „tańce-hulańce” ,zabawy 
sportowe, spotkanie z OSP Zawada, 
„strefa Falubazu”, ścianka wspinacz-
kowa pod okiem instruktora. - To 
okazja, by z uśmiechem i w dobrym 
nastroju rozpocząć nowy rok szkolny! 
– zachęcają organizatorzy.

(dsp)

W czwartek, w siedzibie Stowarzyszenia „Warto jest pomagać” odbyło się zwieńczenie piątej 
edycji „Akcji wyprawka” Fot. Krzysztof Grabowski

Witaj szkoło - idzie nowe
Pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2017/2018 zabrzmi 4 września. Tego samego dnia roz-
pocznie się reforma oświaty. Wrócą ośmioklasowe podstawówki, znikną gimnazja. - Jesteśmy 
gotowi – mówi wiceprezydent Wioleta Haręźlak.

- Rozmawiamy w Gimna-
zjum nr 3, przy ul. Św. Kin-
gi, które w pierwszym dniu 
nowego roku szkolnego zo-
stanie włączone do Szkoły 
Podstawowej nr 6, która 
z kolei przeniesie się tu z 
budynku przy ul. Moniusz-
ki, w którym teraz będzie 
przedszkole. Uff… W prze-
nicowanej szkole, przy ul. 
Kingi, odbędzie się miejska 
inauguracja roku szkolne-
go, pierwszego roku pięcio-
letnich zmian w oświacie. 
Jak Zielona Góra jest do 
nich przygotowana?

Wioleta Haręźlak, wice-
prezydent Zielonej Góry: 
- Biorąc pod uwagę tempo 
wdrażania reformy? Dobrze. 
Daliśmy radę, bo prace nad 
nową siatką szkół rozpoczę-
liśmy już na początku roku 
kalendarzowego. Dlatego, 
gdy radni podjęli uchwałę 
o nowych obwodach, zaak-
ceptowaną przez kuratora 
oświaty i środowisko oświa-
towe, wiedzieliśmy, ile po-
trzebujemy pieniędzy, by 
zrealizować jej zapisy.

- W lutym kwota ta oscy-
lowała wokół 20 mln zł. 
Czas ją zweryfikował?

- Na samo wdrożenie re-
formy oświatowej miasto 
wyda 12 mln zł.

- Jest też wsparcie z mini-
sterstwa.

- 2,5 mln zł.

- Te miliony będą topnieć 
stopniowo. Na co już, w wa-
kacje, wydano pieniądze?

- Dyrektorzy szkół zaczęli 
różne prace, nie czekając na 
wakacje. Dlatego zdążyliśmy 
przed pierwszym dzwon-
kiem. Przekazane pieniądze 
przeznaczyli na moderni-
zację budynków, w których 
wcześniej uczniowie koń-
czyli edukację na poziomie 

klasy szóstej. Powstają w 
nich gabinety do fizyki, che-
mii, biologii i geografii. Jesz-
cze większe wyzwanie stało 
przed dyrektorami, nauczy-
cielami i pracownikami gim-
nazjów przekształcanych w 
szkoły podstawowe. Musieli 
dostosować infrastrukturę 
szkoły - sale, meble, urzą-
dzenia sanitarne - do potrzeb 
dzieci siedmio- i sześciolet-
nich. Personel Gimnazjum 
nr 1, które za kilka dni stanie 
się Szkołą Podstawową nr 2 
i Gimnazjum nr 6, które od 
poniedziałku będzie Szkołą 
Podstawową nr 13, wykonał 
tytaniczną pracę w ekspre-
sowym tempie. Prace ada-
ptacyjne szkół rozpoczęto 
również w zielonogórskich 
sołectwach, najwięcej w 
Ochli. W tutejszym zespo-
le edukacyjnym zaadopto-
wano maleńką salę gimna-
styczną na potrzeby dwóch 
oddziałów przedszkolnych, 
pozyskane w ten sposób sale 
lekcyjne przygotowano na 
przyjęcie siódmoklasistów. 
Reasumując: personel zielo-

nogórskich szkół zrobił ab-
solutnie wszystko, co można 
było zrobić w tak krótkim 
czasie.

- Pozostają inwestycje. 
Choćby wspomniana szko-
ła w Ochli - została bez sali 
gimnastycznej.

- Jest decyzja: na jej bu-
dowę miasto dołoży 2 mln 
zł. Sala powstanie do maja 
przyszłego roku. Ale to nie 
koniec problemów Ochli. W 
środku budynek jest jak od 
macochy. Tej szkole trzeba 
pomóc.

- Swoiste transfery i mo-
dernizacje są konsekwencją 
zmiany systemu edukacji. 
W nim są ludzie…

- Przystosowanie się na-
uczycieli i uczniów do no-
wego systemu oświaty bę-
dzie procesem. Trzeba to 
powiedzieć wprost: to się 
nie stanie zaraz po pierw-
szym dzwonku.

- Czy, zgodnie z zapo-
wiedziami, każde dziecko 

skończy naukę tam, gdzie 
ją rozpoczęło?

- W stu procentach. Dzieci 
skończą edukację w macie-
rzystych gimnazjach.

- A personel: pracę w no-
wych szkołach mieli dostać 
nauczyciele mianowani 
oraz nauczyciele i pracow-
nicy zatrudnieni na czas 
nieokreślony. Dostali? Co z 
pozostałymi?

- Jesteśmy jedynym mia-
stem w Polsce, które za-
pewniło pracę wszystkim 
nauczycielom, również tym 
zatrudnionym na czas okre-
ślony. Każdy nauczyciel 
dostał propozycję pracy na 
pełnym etacie, w ramach 
swoich kwalifikacji. Czasem 
również w innej szkole, cza-
sem w świetlicy. Nie zamie-
rzam być skromna: to abso-
lutny sukces logistyczny.

- Jednak nie jest to sytu-
acja z gatunku „raz na za-
wsze”…

- Pomógł nam tzw. dubel 
sześciolatków i zwiększo-
na w tym roku liczba od-
działów przedszkolnych, w 
których zaproponowaliśmy 
pracę nauczycielom wycho-
wania wczesnoszkolnego 
z ukończonym wychowa-
niem przedszkolnym. Jed-
nak dziś dużo więcej dzieci 
kończy naukę w trzecich 
klasach aniżeli przyjdzie do 
klas pierwszych. Dlatego 
już musimy rozmawiać o 
potrzebie otwarcia dyrek-
torów szkół ponadgimna-
zjalnych na przyjęcie na-
uczycieli, którzy będą tracić 
pracę w szkołach podstawo-
wych i o tym, co się stanie 
za dwa lata, gdy ósme klasy 
i trzecie gimnazjalne jedno-
cześnie pójdą do szkół śred-
nich.

- Dziękuję. Ewa Lurc

- Miejska inauguracja roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 
4 września o godz. 13.00 w tym budynku, w Szkole Podsta-
wowej nr 6, przy ul. Św. Kingi 1 – zaprasza wiceprezydent Wio-
leta Haręźlak. O godz. 10.00 w konkatedrze pw. św. Jadwigi 
odbędzie się msza święta. Fot. Krzysztof Grabowski
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Będzie nowa strefa ekonomiczna
- Prawdopodobnie do końca roku sprzedane zostaną ostatnie działki w kisielińskim parku przemysłowym. Musimy szybko przygotować 
nowe tereny inwestycyjne, by zaspokoić zainteresowanie kolejnych inwestorów – tłumaczył radnym prezydent Janusz Kubicki.

Do jednych z ważniej-
szych punktów wtorkowej 
sesji zaliczyć trzeba decy-
zję rady o przyznaniu tytu-
łów honorowych obywali 
miasta polsko-niemieckie-
mu małżeństwu Rolanda i 
Małgorzaty Hellmann. W 
latach 1982-2010 wspoma-
gali finansowo oraz orga-
nizowali pomoc dla wielu 
zielonogórskich instytucji i 
placówek. Byli organizato-
rami pierwszych transpor-
tów pomocy dla Zielonej 
Góry. W latach 1982-1985 
przywozili dary w posta-
ci lekarstw, materiałów 
opatrunkowych, środków 
medycznych, żywności 
oraz innych niezbędnych 
artykułów w czasie stanu 
wojennego. Całą ich pomoc 
obecnie szacuje się na ok. 4 
mln euro.

Tytuł honorowego oby-
watela miasta nadano także 
znanemu naukowcowi zie-
lonogórskiemu, prof. Tade-
uszowi Bilińskiemu. Profe-
sor przez dekady działał na 
rzecz rozwoju naszego mia-
sta, reprezentując Zieloną 
Górę na forum ogólnopol-
skim i międzynarodowym. 
Posiada bogate osiągnięcia 
w zakresie dydaktyki, na-
uki, wychowania kadr, dzia-
łalności społecznej oraz po-
selskiej.

Powołanie samorządowe-
go zakładu budżetowego 
pod nazwą Zakład Gospo-
darki Mieszkaniowej to ko-
lejna ważna decyzja rad-
nych. Nowy zakład przej-
mie szeroko pojęty zarząd 

nad lokalami należącymi do 
miasta.

- ZGM przejmie od obec-
nego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkanio-
wej około 150 pracowni-
ków. ZGKiM przyjmie nową 
nazwę – Zakład Gospodarki 
Komunalnej. Cały proces 
tworzenia ZGM potrwa oko-
ło miesiąca. Siedziby ZGK 
i ZGM będą w tym samym 
miejscu, przy Zjednocze-
nia 110 – poinformował nas 
Krzysztof Sikora, szef miej-
skiego Departamentu Przed-
siębiorczości i Gospodarki 
Komunalnej.

Kolejna ważna decyzja 
radnych to rozpoczęcie 
prac nad zmianą studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru o 
pow. ok. 75 ha. Teren ten 
znajduje się w rejonie węzła 
drogowego „Północna”, po-
między drogą ekspresową 
S3, z przebiciem tej drogi do 
ul. Kętrzyńskiej, oraz tora-
mi kolejowymi.

- Zmiana dotyczy wyłącz-
nie poszerzenia dotychczas 
obowiązujących zapisów 
o działalność usługową, 
wcześniej na tym obszarze 

dopuszczona była wyłącz-
nie działalność produkcyj-
na. Teraz będą tam mogły 
być obecne obie formy 
aktywności gospodarczej 
– wyjaśniała Małgorzata 
Maśko-Horyza, kierownik 
miejskiego biura urbanisty-
ki i planowania.

Potrzebę zmian uza-
sadniał także prezydent 
Janusz Kubicki: - Prawdo-
podobnie do końca roku 
sprzedane zostaną ostatnie 
działki w kisielińskim par-
ku przemysłowo-technolo-
gicznym. Musimy w szyb-
kim tempie przygotować 

nowe tereny inwestycyjne, 
by zaspokoić rosnące zain-
teresowanie ze strony ko-
lejnych inwestorów.

W kuluarach zadaliśmy 
prezydentowi pytanie – Co 
zrobi miasto, gdy również 
tych 75 nowych hektarów 
zostanie zagospodarowa-
nych przez biznesowych in-
westorów.

- W takiej sytuacji, naj-
prawdopodobniej, będzie-
my poszerzać kisieliński 
park przemysłowy w kie-
runku Zaboru, tam jest 
jeszcze sporo wolnych te-
renów – prognozował pre-
zydent.

Podczas środowej sesji 
były także momenty sporu. 
Najgwałtowniejszy pojawił 
się przy z pozoru mało „ko-
lizyjnym” projekcie statutu 
Hospicjum im. Lady Ryder 
of Warsaw.

- Proponuję, by do statu-
tu hospicjum dopisać zapis 
dający uprzywilejowaną 
pozycję osobom represjo-
nowanym podczas tzw. 
Wydarzeń Zielonogórskich 
– zaproponowała Bożena 
Ronowicz, klub PiS.

Propozycja byłej prezy-
dent Zielonej Góry spotka-
ła się z oporem zwłaszcza 
młodych radnych, dla któ-
rych uprzywilejowanie tyl-
ko jednej grupy mieszkań-
ców miasta, zwłaszcza w 
przypadku hospicjum, sta-
łoby w jaskrawej sprzeczno-
ści z fundamentalną zasadą 
równości wobec prawa.

- Kolejność przyjęć do 
hospicjum to konsekwen-

cja procedur zatwierdzo-
nych przez NFZ. Ponadto 
hospicjum przyjmuje wy-
łącznie chorych na choro-
by nowotworowe. Hospi-
cjum nie jest wstanie za-
pewnić opieki wszystkim 
chętnym - oponował Ro-
bert Górski, klub Zielona 
Razem.

Równie niechętnie do 
inicjatywy radnej pod-
szedł Paweł Wysocki, klub 
Zielona Razem: - Jestem 
przeciwny tej inicjatywie, 
gdyby serio potraktować 
uzasadnienie dołączone 
do tego pomysłu, musie-
libyśmy w takim samym 
stopniu uprzywilejować 
wszystkie inne grupy po-
szkodowanych i represjo-
nowanych, np. Sybiraków. 
W ten sposób dotarlibyśmy 
do absurdu.

Rada odrzuciła propozy-
cję B. Ronowicz.

Sesję zakończyło wy-
stąpienie Macieja Króla, 
przedstawiciela lotniska 
Zielona Góra-Babimost: - 
Nasze lotnisko cieszy się 
coraz większą popular-
nością. Od początku roku 
ruch pasażerski zwiększył 
się u nas, w porównaniu 
do analogicznego czasu w 
roku ubiegłym, o ok. 60 
proc. Ten bardzo dobry 
wynik daje nam podstawę 
do snucia coraz śmielszych 
planów, ale przy ich realiza-
cji niezbędna będzie pomoc 
miasta. Zarówno material-
na, jak i promocyjna. I wła-
śnie o tę pomoc proszę.

(pm)

Samorządowcy mówią STOP politykom
- Chcemy uchronić nasze gminy przed niszczącym partyjniactwem. Dlatego mówimy głośne STOP politykom w samorządach. Mamy nadzie-
ję, że do końca roku nasz Ruch Samorządowy Bezpartyjni będzie miał swoje struktury w każdym województwie – poinformował prezydent 
Janusz Kubicki.

Zielonogórski ratusz po-
służył za tło dla specjal-
nej konferencji prasowej z 
udziałem m.in. prezyden-
ta Zielonej Góry Janusza 
Kubickiego, prezydenta 
Szczecina Piotra Krzystka i 
prezydenta Lubina Rober-
ta Raczyńskiego. Liderzy 
Ogólnopolskiego Ruchu 
Samorządowego BEZPAR-
TYJNI podpisali porozumie-
nie o współpracy z Klubem 
Radnych Bezpartyjni Samo-
rządowcy Sejmiku Woje-
wództwa Lubuskiego.

- Chcemy uchronić nasze 
gminy i miasta przed nisz-
czącym partyjniactwem. 
Dlatego mówimy głośne 
STOP politykom w samo-
rządach. Mamy nadzieję, 
że do końca roku nasz Ruch 
Samorządowy Bezpartyj-
ni będzie miał struktury 
w każdym polskim woje-
wództwie – poinformował 

prezydent Kubicki, jeden z 
sygnatariuszy porozumie-
nia.

Jaka idea przyświeca 
BEZPARTYJNYM?

- My, samorządowcy, nie-
posiadający legitymacji par-
tyjnych, wierzymy w siłę 
obywateli, przecież ponad 
98 proc. rodaków nie nale-
ży do żadnej partii. To my, 
samorządowcy, jesteśmy 
najbliżej codziennych ludz-
kich spraw, od lat efektyw-
nie dbając o Małe Ojczyzny, 
zarazem nie tracąc z oczu 
dobra wspólnego – twierdzi 
prezydent Szczecina.

Ostrą diagnozę stanu 
polskiej polityki postawił 
R. Raczyński, przywołując 
zapisy z deklaracji progra-
mowej BEZPARTYJNYCH: 
- Postępujący upadek elit 
politycznych, upartyjnianie 
państwa, brak konsekwen-
cji i odpowiedzialności za 

realizację programów na-
prawy państwa, spowo-
dowały chaos, polaryzację 
społeczeństwa oraz zaha-
mowanie inicjatyw i aktyw-
ności obywatelskiej. Z nie-
pokojem obserwujemy, jak 
partyjne elity odrywają się 
od codziennych spraw na 
rzecz realizacji partyjnych 
instrukcji.

Konferencję zakończy-
ła zapowiedź wspólnego 
wystartowania już w naj-
bliższych wyborach samo-
rządowych, do sejmików, 
pod jednym i bezpartyjnym 
ogólnopolskim szyldem.

- Lada moment zaczniemy 
zbierać podpisy poparcia 
nie tylko wśród mieszkań-
ców Zielonej Góry, liczymy 
na duży odzew – zadeklaro-
wał Łukasz Mejza, przewod-
niczący Klubu Bezpartyjni 
Samorządowcy.

(pm)

Liderzy Ogólnopolskiego Ruchu Samorządowego BEZPARTYJNI podpisali porozumienie  
o współpracy z Klubem Radnych Bezpartyjni Samorządowcy Sejmiku Województwa Lubu-
skiego Fot. Krzysztof Grabowski

Strefa ekonomiczna powstanie na terenie, który znajduje się w rejonie węzła drogowego 
„Północna”, pomiędzy drogą ekspresową S3, z przebiciem tej drogi do ul. Kętrzyńskiej, oraz 
torami kolejowymi. Będzie tu możliwa działalność produkcyjna i usługowa.

Fot. Krzysztof Grabowski
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Zaczynamy Winobranie! Szykujci e się na uciechy i huczną zabawę!
DZIELNICA ŚWIĘTUJE W ZAWADZIE

W                     sobotę, 2 września, mszą św. o 14.00, w Zawadzie, rozpocznie się Partnerskie Święto Dzielnicy Nowe 
Miasto.

- Święto Dzielnicy Nowe Miasto to współczesna kontynuacja dożynkowego święta plonów obcho-
dzonego przez dziesięciolecia na terenie byłej gminy wiejskiej – mówi Mariusz Zalewski, przewodniczący 
zarządu dzielnicy Nowe Miasto. - Przez ostatnie lata gmina powoli zmieniała swój charakter, konsekwentnie 
przekształcając się z gminy typowo rolniczej w sypialnię miasta. Ale tradycja zobowiązuje, stąd, już po połą-
czeniu, nowa forma tego święta, która łączy w sobie elementy tradycji, np. w postaci konkursu na najpiękniej-
szy dożynkowy wieniec, z całkowicie współczesnymi formami zabawy, np. teatrem ognia czy pokazami mu-
zycznymi i tanecznymi. Nie może także zabraknąć tradycyjnie bezpłatnej grochówki oraz licznych atrakcji dla 
dzieci. W imieniu sołtysa Zawady, Jana Smotera, prezydenta Janusza Kubickiego i moim własnym, serdecznie 
zapraszam do Zawady wszystkich mieszkańców powiększonej Zielonej Góry. Na święcie dzielnicy czekać nas 
będzie mnóstwo ciekawych atrakcji. A na koniec nocna potańcówka.

Główna część święta skoncentrowana zostanie na wydzielonym placu, który zlokalizowany został na wyjeź-
dzie z Zawady, jadąc w kierunku Krępy. Tu też zorganizowane zostaną prowizoryczne miejsca parkingowe. Co 
ważne, na święto dzielnicy dojechać również będzie można autobusami MZK. Decyzją prezydenta  Kubickiego, 
od rana, 2 września, bezpłatnie będziemy mogli dojechać linią nr 17 na trasie: Osiedle Leśne-Zawada i z powro-
tem oraz linią nr 21 na trasie: Wyczółkowskiego-Jany i z powrotem.

ZAMKNIĘTE ULICE 
I UTRUDNIENIA

Centrum Biznesu Spółka z o.o., in-
formuje o zamknięciu ulic i placów 
w związku z obchodami Dni Zielo-

nej Góry – Winobranie 2017 r.
a  Od 30 sierpnia do 12 września - ulice: 

Stary Rynek, Pod Filarami, Sobieskie-
go (od Starego Rynku do Lisowskiego), 
Kasprowicza oraz Plac Powstańców 
Wielkopolskich – w związku z przygo-
towaniem i przeprowadzeniem imprez 
na Scenie Winobraniowej, Scenie Mia-
steczka Winiarskiego i w Miasteczku 
Winiarskim.

a  Od 30 sierpnia do 13 września – Plac 
Bohaterów i plac pod Centrum Biznesu 
oraz ulice: Plac Bohaterów, Kazimierza 
Wielkiego (od galerii do Placu Boha-
terów) i Alei Niepodległości (od Placu 
Bohaterów do Bankowej) – w związku z 
działaniami parku rozrywki.

a  Od 30 sierpnia do 13 września – Plac Bo-
haterów, Aleja Niepodległości (od Ku-
pieckiej do Bankowej), dr Pieniężnego 
(od Kazimierza Wielkiego do Alei Niepod-
ległości), Kupiecka, Żeromskiego, Mic-
kiewicza (od Żeromskiego do Lisowskie-
go), Stary Rynek, Pod Filarami, Mariacka, 
parking przy Ciesielskiej (częściowo) – w 
związku z organizacją i przeprowadze-
niem Jarmarku Winobraniowego.

a  Od 30 sierpnia do 12 września – ulica Ka-
sprowicza (na odcinku od Jedności do 
Wojska Polskiego) w związku z organi-
zacją imprez masowych na Scenie Wino-
braniowej na Placu Powstańców Wielkp.

a  9 września (od 8.00 do 18.00) – ulica 
Długa (od 1 Maja do Moniuszki) i dalej 
Aleja Konstytucji 3 Maja (od Moniuszki 
do Lwowskiej) – w związku z formo-
waniem i przemarszem Korowodu Wi-
nobraniowego. Przepustowość ruchu z 
Fabrycznej w Moniuszki i dalej Reja bę-
dzie zapewniona od 8.00 do 11.45.

a  2 września (od 15.00 do 20.30) – uli-
ce: Wyspiańskiego, Dzika, Wazów, pl. 
marsz. Józefa Piłsudskiego – w związ-
ku z organizacją XXXII Nocnego Biegu 
Bachusa, VIII Drużynowego Biegu Wi-
nobraniowego o Puchar Lotto oraz III 
Winobraniowego Marszu Nordic Wal-
king.

a  W bezpośrednim sąsiedztwie imprez 
winobraniowych będą funkcjonowa-
ły parkingi samochodowe na placach 
przy Gazowni, przy Filharmonii Zielo-
nogórskiej, przy ul. Ciesielskiej (czę-
ściowo), Kupieckiej, Drzewnej oraz 
Chopina.

a  Autokary wycieczkowe będą mogły ko-
rzystać z parkingu przy Palmiarni (2, 4, 
5, 6, 10 września) oraz z parkingu pod 
Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy 
ul. Sulechowskiej (przez cały okres Wi-
nobrania).

a  Winobusy będą rozpoczynały kursy z 
parkingu przy Palmiarni.

a  Postoje taxi z Placu Powstańców Wiel-
kopolskich oraz Placu Bohaterów od 29 
sierpnia do 12 września zostają przenie-
sione na tymczasowy postój, na parking 
przy Gazowni.

a  Ważne! Przejście dla pieszych, pomię-
dzy pl. Bohaterów i parkingiem Cen-
trum Biznesu, zostanie pokryte specjal-
nym materiałem, który umożliwi bez-
pieczne poruszanie się pieszym oraz 
osobom na wózkach inwalidzkich. W 
miejscu tym będzie dyżurować każde-
go dnia ochroniarz, jego obowiązkiem 
będzie świadczyć pomoc potrzebują-
cym. W tym samym miejscu, w godzi-
nach nocnych, od 20.00 do 24.00, dy-
żurować będzie patrol policji. Sam pl. 
Bohaterów otoczony zostanie wysokim 
ogrodzeniem.

a  Parking przy Focus Mall, wyjazd i 
wjazd będzie możliwy, podczas Koro-
wodu Winobraniowego (9 września) od 
strony ul. Sienkiewicza.

WIECZOREM BŁYSZCZĄ 
GWIAZDY

Codziennie czeka nas solidna porcja muzyki. 
– I każdy znajdzie coś dla siebie – zapewnia Aga-
ta Miedzińska, dyrektorka Zielonogórskiego 

Ośrodka Kultury. - Zaczniemy 2 września od wieczor-
nego koncertu plenerowego, na dużej scenie, zielo-
nogórskiej orkiestry fi lharmonicznej. Winobranie za-
kończymy koncertem polskiej mega gwiazdy Kayah. 
Do grona gwiazd, i to o statusie międzynarodowym, 
zaliczyć także możemy niemiecką grupę Alphaville, 
z takimi przebojami jak „Forever Young”, „Big in Ja-
pan” oraz „Sounds Like a Melody”.

Oto szczegółowy „rozkład jazdy” Sceny Winobra-
niowej przy ul. Kasprowicza:
a  sobota, 2 września, godz. 20.00 – koncert „Tańce 

nie tylko symfonicznie” w wykonaniu Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej, 
dyrygent Czesław Grabowski

a  niedziela, 3 września, godz. 19.00 
– koncert zespołu Alphaville

a  poniedziałek, 4 września, godz. 19.00 
– koncert Mrozu

a  wtorek, 5 września, godz. 19.00 
– koncert zespołu Illusion

a  środa, 6 września, godz. 19.00 
– koncert zespołu Red Lips

a  czwartek, 7 września, godz. 19.00 
– koncert GrubSona

a  piątek, 8 września, godz. 20.00 
– koncert Kamila Bednarka

a sobota, 9 września, godz. 20.00 – koncert Kayah

- Mamy wielką prośbę do mieszkańców, aby na nasz kon-
cert przybyli w strojach galowych, wedle formuły: „Na ele-
gancki koncert w eleganckich strojach” – prosi szef Filhar-
monii Zielonogórskiej, Czesław Grabowski.

Fot. Krzysztof Grabowski

KLUCZ PRZECHODZI Z RĄK DO RĄK

Prezydent miasta może liczyć na kilka dni luzu... Podczas Winobrania Zieloną 
Górą będzie rządzić Bachus. Uroczystość przeka- zania symbolicznego klucza 
bram Winnego Grodu to klamra spinająca święto. Najpierw, klucz wędruje z 

rąk Janusza Kubickiego do rąk fi glarnego boga wina – sta- nie się to w sobotę, 2 wrze-
śnia, o 14.00, na scenie przy ratuszu. Z wielką niechęcią, ale jednak, Bachus odda klu-
cze podczas korowodu, w sobotę, 9 września, od 12.00.
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Zaczynamy Winobranie! Szykujci e się na uciechy i huczną zabawę!

ANIOŁY MASZERUJĄ Z KIJKAMI

Tegoroczną nowością wśród imprez sportowych jest 
Anielski Marsz Nordic Walking, połączony z piknikiem. 
Zapraszają Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Zie-

lonej Górze i Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”. Impreza odbę-
dzie się 9 września, w godz. 15.00-17.00. Spotykamy się przed 
siedzibą ośrodka, przy al. Wojska Polskiego 116. Trzykilome-
trowa trasa, przygotowana przez wychowanków, będzie wio-
dła ścieżkami w pobliskim parku. Zabawa adresowana jest dla 
każdego, niezależnie od stopnia zaawansowania i kondycji. 
Uczestnikom stawiane są tylko dwa warunki: dobry humor 
i posiadanie własnych kijków. Każdy otrzyma poczęstunek, 
dyplom i anioła z piernika. - Cały dochód uzyskany z opłat 
startowych (dorośli 20 zł, dzieci od 10. roku życia 10 zł, rodzi-
na 30 zł) przeznaczony zostanie na usamodzielnianie się wy-
chowanków zielonogórskich placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych. Jednak – zaznaczają organizatorzy - jeśli ziemskie 
anioły chcą podarować młodym również coś, co jest nowe i 
przydatne w samodzielnym starcie życiowym, mogą to 9 
września zabrać ze sobą.
Elektroniczne zgłoszenia pod adresem: anielskimarsz@o2.pl. 
Szczegóły na stronie: https://www.facebook.com/anielskimarsz

WINOBUSEM NA WINNICĘ

Z roku na rok przybywa w mieście i okolicy 
winnic, które można odwiedzić. W tym roku 
bilety na winobusy (kosztują 35 zł) można ku-

pić na www.abilet.pl oraz w punkcie obsługi przed 
Palmiarnią, czynny w godz. 10.00-17.00. Winobusy 
odjeżdżają z parkingu przy Palmiarni. Podajemy dni 
i godziny odjazdów do poszczególnych winnic.
a Julia w Starym Kisielinie (2, 3 i 10 września 
o 11.00)
a  Na Leśnej Polanie w Proczkach k. Zaboru (2 i 3 

września o 11.00 i 14.00; 8, 9 i 10 września o 14.00)
a  Bachusowe Pole w Zaborze (2 i 3 września o 11.00 

i 14.00; 9 września o 17.00; 10 września o 11.00)
a  Miłosz w Łazie (2 września o 11.00; 3 września 

o 17.00; 8 września o 11.00)
a  Equus w Zaborze (2 i 3 września o 14.00; 

9 września o 17.00)
a  U Michała w Zielonej Górze 

(2, 3, 9 i 10 września o 14.00)
a  Krucza w Buchałowie (2 i 3 września o 17.00; 

8 września o 14.00; 9 września o 17.00; 10 wrze-
śnia o 14.00)

a  Pod Lubuskim Słońcem w Łaskach k. Przełaz 
(2 września o 17.00; 7 września o 14.00; 
8 września o 17.00)

a  Mozów w Mozowie k. Sulechowa 
(2 i 6 września o 17.00; 9 września o 14.00)

a  Ingrid w Łazie (2 września o 17.00; 3 września 
o 11.00; 8 września o 17.00; 9 września o 14.00; 10 
września o 11.00)

a  Cantina w Mozowie k. Sulechowa (3 września 
o 17.00; 6 września o 14.00; 7 września o 11.00; 
9 września o 17.00)

a  Saint Vincent w Borowie Wielkim (3 września 
o 17.00)

a  Marcus w Sterkowie k. Bogaczowa (6 września 
o 11.00; 7 września o 17.00; 8 września o 11.00)

ARTYŚCI 
POD CHMURKĄ

Tegoroczne nowości 
wśród propozycji kul-
turalnych chętnie insta-

lują się... pod gołym niebem! 
Artystów i ich dzieła zobaczy-
my na deptaku, przy Palmiar-
ni, a nawet w ogrodzie bota-
nicznym.
a Miasto Pingwinów – w 
Ogrodzie Botanicznym Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, 
przy ul. Botanicznej 50a, 2 i 3 
września, w godz. 9.00-24.00, 
pokaz iluminacji świetlnych. 
Zamieszka tu 180 fi gurek pin-
gwinów. Gdy zapadnie zmrok, 
każdy pingwin zamieni się w 
lampę emitującą różnokolo-
rowe światło. Wstęp na pokaz 
specjalny o 20.00 – wolny. Pre-
zentacja trafi  do Zielonej Góry 
z Cottbus, gdzie w czerwcu 
tego roku po raz pierwszy zo-
stała pokazana publiczności.
a Gadające Winogronko – to 
plastyczna instalacja usta-
wiona w okolicy Filharmo-
nii Zielonogórskiej – ponad 4 
metrowa fi gura imitująca kiść 
winogrona. Każdego wieczo-
ra, od 20.30 do 24.00, potężne 
winogrono będzie wykorzy-
stywane jako ekran, na któ-
rym artyści będą „malowali” 
różnokolorowym światłem. 

Pokazy trwające ok. 6 minut 
będą powtarzane co pół godzi-
ny. Dodatkową atrakcją będzie 
możliwość nawiązania bezpo-
średniego kontaktu słownego 
z instalacją. – Warto przyjść 
choćby tylko po to, by zoba-
czyć, jak to wszystko działa – 
zachęca szefowa ZOK, Agata 
Miedzińska.
a Winobraniowy Montmartre 
to pokaz kunsztu plastyczne-
go zielonogórskich artystów: 
malarzy i grafi ków. Zobaczy-
my ich na deptaku, wokół ra-
tusza, od 12.00 (3, 8 i 9 wrze-
śnia). Będziemy mogli nie 
tylko podejrzeć artystyczną 

kuchnię, chętni będą mogli 
zakupić gotowe dzieło wprost 
od autora. Malują: Anna Bem-
benek, Dorota Komar-Zmy-
ślony, Agnieszka Kujawa-Bar-
tosik, Anna Zawadzka-Dziu-
da, Izabela Sak, Andrzej Bem-
benek, Jerzy Fedro i inni.
a Monte Verde Festiwal - I Fe-
stiwal Teatrów Plenerowych. 
Na parkingu przy Palmiarni 
zobaczymy zespoły teatralne z 
całej Polski. Oto program festi-
walu: 3 września, 22.00 - „Car-
men Funebre”, Teatr Biuro Po-
dróży z Poznania; 7 września, 
17.00 - „Dawno, dawno temu”, 
Teatr Rozrywki Trójkąt z Zie-

lonej Góry; 18.00 – „Zabawa”, 
Pracownia Teatru Tańca z Zie-
lonej Góry; 22.00 - „Poza cza-
sem”, Teatr Akt z Warszawy; 
8 września, 18.00 – „Poszuki-
wacze św. Pawła”, Interdyscy-
plinarna Grupa Teatralna Aso-
cjacja2006 z Poznania; 22.00 
– „Pokój”, Teatr Snów z Gdań-
ska; 23.00 – „Imperium Dobra-
wa – In bivio – Chrzest 1050 
Rocznica Chrztu Polski”, Inter-
dyscyplinarna Grupa Teatral-
na Asocjacja2006 z Poznania; 
9 września, 22.00 – „Wyspa”, 
Teatr Snów z Gdańska; 23.00 
– „Winne”, Teatr Terminus A 
Quo z Nowej Soli.

KLUCZ PRZECHODZI Z RĄK DO RĄK

Prezydent miasta może liczyć na kilka dni luzu... Podczas Winobrania Zieloną 
Górą będzie rządzić Bachus. Uroczystość przeka- zania symbolicznego klucza 
bram Winnego Grodu to klamra spinająca święto. Najpierw, klucz wędruje z 

rąk Janusza Kubickiego do rąk fi glarnego boga wina – sta- nie się to w sobotę, 2 wrze-
śnia, o 14.00, na scenie przy ratuszu. Z wielką niechęcią, ale jednak, Bachus odda klu-
cze podczas korowodu, w sobotę, 9 września, od 12.00.

Fot. Ewa Duma

W ogrodzie botanicznym zamieszka 180 fi gurek pingwinów. Gdy zapadnie zmrok, każdy ptak zamieni się 
w lampę emitującą różnokolorowe światło. Fot. Archiwum organizatora

Wycieczka na winnicę to nie tylko okazja, by 
posłuchać  o uprawie winorośli. Właściciele 
z pewnością dadzą skosztować powstającego tu 
trunku Fot. Krzysztof Grabowski
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Dragonsi dumni ze stadionu
- Doskonała sztuczna nawierzchnia, tzw. pełne malowanie i trybuny. Czego chcieć więcej! Mamy tu europejski po-
ziom – tłumaczy Krystian Wójcik, wiceprezes Dragonsów.

Przypomnijmy, pomysł 
budowy nowego stadionu 
do futbolu amerykańskie-
go, przy ul. Botanicznej, 
zdobył głosy zielonogó-
rzan w przedostatniej edy-
cji budżetu obywatelskie-
go. Za prawie 2,8 mln zł 
wykonały go firmy Hemet 
i Exalo Drilling. Mimo, że 
oficjalne otwarcie zapla-
nowano na październik, 
rozegrano już na nim jeden 
z meczy ostatniej kolejki II 
ligi, w której startują Dra-
gonsi. Teraz obiekt służy 
zawodnikom w przygoto-
waniach do kolejnego se-
zonu. Jak się tu gra, spraw-
dziliśmy na poniedziałko-
wym treningu.

- Pierwsze słowo, jakie 
ciśnie się na usta, to duma. 
Co by nie mówić, to jedyny 
tak dobrze wykończony 
tego typu obiekt w Polsce. 

Podobnej klasy stadion ma 
jeszcze jedynie Wrocław. 
Myślę, że nawet w skali 
Europy bardzo się wyróż-
niamy, bo wiele drużyn 
korzysta z boisk piłkar-
skich. Niewiele zespołów 
ma obiekt ze sztuczną na-
wierzchnią, z tzw. pełnym 
malowaniem – tłumaczy 
Krystian Wójcik, wicepre-
zes Dragonsów.

Co udało się zrobić w ra-
mach inwestycji? Wyrówna-
no murawę i położono syn-
tetyczną trawę. Odpowied-
nio pomalowano boisko, 
które wyposażono w nowe 
oświetlenie i piłkochwyty. 
Trybuna wreszcie otrzyma-
ła zadaszenie. Teraz zawody 
futbolistów będzie mogło 
oglądać dwukrotnie więcej 
kibiców, tzn. 700.

- Oczywiście, są jeszcze 
jakieś niedoróbki, np. trze-

ba dokręcić ławki, przy-
kleić fragment trawy, ale 
to szczegóły. Choć szybko 
człowiek się przyzwycza-
ja do dobrego, to jednak 
wciąż mamy w pamięci, jak 
to zwykłymi ręcznymi ko-
siarkami ogrodowymi przy-
cinaliśmy trawę. Zawsze 
będziemy pamiętać, skąd 
jesteśmy. Będziemy pamię-
tać, ale ten etap mamy już 
za sobą – podsumowuje K. 
Wójcik.

Pod koniec skład Dragon-
sów wzmocnił Matt Pine-
da, były zawodnik jednej z 
amerykańskich uczelni. Jak 
ocenia stadion?

- Jest piękny. Myślę, że 
niewiele jest takich obiek-
tów w Europie. Jest lepszy, 
niż ten, na którym grałem 
w USA, na poziomie szko-
ły średniej. Sztuczna na-
wierzchnia i odpowiednio 

grube warstwy pod spodem 
gwarantują bezpieczeń-
stwo i miękkość zwrotów 

czy upadków. Możecie być 
z niego dumni – mówi Matt.

(kg)

- Pierwsze słowo, jakie ciśnie się na usta, to duma. Co by nie mówić, to jedyny tak dobrze wy-
kończony tego typu obiekt w Polsce. Podobnej klasy stadion ma jedynie Wrocław – cieszą się 
zawodnicy Dragons Zielona Góra. Fot. Krzysztof Grabowski

Kolejne plany: parkingi i park
Magistrat wyłożył do wglądu cztery kolejne plany przestrzennego zagospodarowania. Sprawdź, co się zmienia. Możesz zgłosić swoje uwagi.

Chodzi o tereny w Ochli, 
przy muzeum etnogra-
fi cznym, przy ul. Anny Ja-
giellonki, na os. Piastow-
skim oraz w parku przemy-
słowym w Nowym Kisieli-
nie.

Park Przemysłowo-
-Technologiczny w 
Nowym Kisielinie.

Chodzi o tereny w parku 
przemysłowym pomiędzy 
ul. Naukową i torami kole-
jowymi na południe od ob-
wodnicy Nowego Kisielina. 
To ważna zmiana z punktu 
widzenia gospodarczego 
rozwoju miasta. Chodzi o 
przygotowanie kolejnych 
miejsc pod inwestycje.

- Zmiana planu pozwoli na 
sprzedanie inwestorom ko-
lejnych gruntów pod przed-
siębiorstwa – tłumaczy 
Małgorzata Maśko-Horyza, 

szefowa biura urbanistyki i 
planowania przestrzenne-
go. – Z jednej strony ul. Na-
ukowej mamy już fabryki. 
Teraz przeznaczymy na ten 
sam cel tereny po drugiej 
stronie ulicy aż do torów.

To pas zarośnięty lasem 
sosnowym. Część z niego 
zostanie, natomiast - głów-
nie przy obwodnicy - będzie 
można postawić zabudowa-
nia.

- Na tym terenie jest też 
cenny las dębowy i on zo-
stanie jako enklawa zieleni 
– dodaje M. Maśko-Horyza.

Terminy. Plan będzie 
można oglądać od 6 do 27 
września w pokoju nr 809, 
gmach urzędu, ul. Podgór-
na 22, godz. 8.00-14.00. W 
tym samym miejscu, pokój 
nr 810, zaplanowano debatę 
publiczną. Odbędzie się ona 
19 września, godz. 14.00.

Uwagi do planu można 
zgłaszać do 11 października.

Osiedle 
Piastowskie.

- To nowy plan, głównym 
celem prac jest wyznacze-
nie miejsc na parkingi dla 
samochodów osobowych, 
również w tych miejscach, 
w których do tej pory ich 
nie planowano. Na przy-
kład wzdłuż niektórych ulic 
– tłumaczy M. Maśko-Ho-
ryza. Takich punktowych 
zmian jest bardzo dużo.

Terminy. Plan będzie 
można oglądać od 6 do 27 
września, pokój nr 809, 
gmach urzędu miasta, ul. 
Podgórna 22, godz. 8.00-
14.00. W tym samym miej-
scu, pokój nr 810, zaplano-
wano debatę publiczną. Od-
będzie się ona 20 września, 
godz. 13.00.

Uwagi do planu można 
zgłaszać do 11 października.

Rejon ulic 
Anny Jagiellonki 
i Elektronowej.

To ponowne wyłożenie 
planu, o którym już pisa-
liśmy. Chodzi o teren po-
między ulicami Anny Ja-
giellonki, Elektronowej i 
Dekoracyjnej, która ma zo-
stać przeznaczony pod bu-
downictwo wielorodzinne. 
Podobna zabudowa funk-
cjonuje na sąsiednich dział-
kach.

- Jest to powtórne wyło-
żenie, bo właściciele dział-
ki złożyli uwagi do planu, 
chcąc m.in. ograniczyć teren 
zielony, czyli rosnący tam 
lasek – opowiada M. Maśko-
-Horyza. – Prezydent odrzu-
cił ten wniosek, natomiast 
przychylił się do wniosku, 

by parametry miejsc parkin-
gowych były takie same jak 
na innych osiedlach, czyli 
1,5 miejsca postojowego na 
jedno mieszkanie.

Terminy. Plan można 
oglądać do 20 września, po-
kój nr 809, gmach urzędu, 
ul. Podgórna 22, godz. 8.00-
14.00. W tym samym miej-
scu, pokój nr 810, zaplano-
wano debatę publiczną. Od-
będzie się ona 13 września, 
godz. 13.00.

Uwagi do planu można 
zgłaszać do 4 października.

Ochla, rejon 
obok skansenu.

Chodzi o tereny 
położone obok muzeum 
etnografi cznego ograniczo-
ne ulicami: Ochla-Folklo-
rystyczna i Ochla-Sadowa. 
To osiedle domów jednoro-
dzinnych.

- Celem planu jest upo-
rządkowanie planistyczne 
terenu m.in. poprzez wyty-
czenie ulic czy wspólnych 
terenów zielonych do rekre-
acji czy uprawiania sportu 
– opowiada M. Maśko-Ho-
ryza. – Pomiędzy muzeum 
a osiedlem wyznaczyliśmy 
strefę buforową, na której 
nie jest możliwa zabudowa, 
ale jest miejsce na wytycze-
nie miejsc postojowych dla 
samochodów.

Terminy. Plan można 
oglądać do 20 września, po-
kój nr 809, gmach urzędu, 
ul. Podgórna 22, godz. 8.00-
14.00. W tym samym miej-
scu, pokój nr 810, zaplano-
wano debatę publiczną. Od-
będzie się ona 12 września, 
godz. 13.00.

Uwagi do planu można 
zgłaszać do 4 października.

(tc)
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Weź ulotkę
podaj dalej
Co się dzieje z chorym na 
białaczkę? Jak można mu po-
móc? Czy każdy może zostać 
dawcą szpiku kostnego? 
Dowiesz się z ulotki, którą 
dostaniesz w... szkole.

- I to na pierwszym, po-
wakacyjnym spotkaniu 
wychowawcy z rodzicami – 
zapowiada Rafał Jaszczyń-
ski, prezes Stowarzyszenia 
Rafała Jaszczyńskiego, po-
mysłodawca akcji „Ulotko-
mania”. – Każdy dostanie 
do ręki małą broszurę, któ-
rą może przeczytać i podać 
dalej, znajomym, rodzinie. 
Chcemy, żeby ulotki dotar-
ły do jak największej grupy 
osób. To przecież poten-
cjalni dawcy.

Do miejskich przedszkoli 
i szkół podstawowych trafi  
ponad 11 tys. ulotek, które 
w przystępny, prosty spo-
sób tłumaczą ideę dawstwa 
szpiku kostnego. Wyjaśnia-
ją, czym jest białaczka, jak 
można pomóc choremu na 
raka krwi, jakie warunki 
musi spełnić potencjalny 
dawca szpiku kostnego i w 
jaki sposób pobiera się po-
trzebne chorym komórki. – 
Obalamy mity, które krążą 
wśród ludzi, np., że szpik 
pobiera się z kręgosłupa 
albo, że po oddaniu szpiku 
ktoś wylądował sparaliżo-
wany na wózku. To bzdury 
wyssane z palca – mówi R. 
Jaszczyński. Rozdawanie 
ulotek podczas szkolnych 
zebrań to, jego zdaniem, 
dobry pomysł. – Nie budzą 
zaufania osoby, które roz-
dają kartki na ulicy. Szkoła 
to autorytet. Który mocno 
nas wspiera, za co bardzo 
dziękujemy: placówkom, 
wydziałowi oświaty i pre-
zydentowi miasta.

(dsp)

ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ
W tej edycji budżetu obywatelskiego jest sporo zmian. Jednak 
najważniejsza zasada nadal obowiązuje – to mieszkańcy, głosując, 
decydują, co zostanie zrobione.
Największa zmiana dotyczy głosowania na małe projekty. Radni zde-
cydowali, że miasto zostanie podzielone na pięć okręgów, w których 
będą zgłaszane i głosowane małe projekty (okręgowe). Jeden taki 
projekt nie może kosztować więcej niż 200 tys. zł. W każdym okręgu 
będzie do rozdysponowania 800 tys. zł. Osobną kategorię tworzą 
większe projekty ogólnomiejskie (każdy z nich może kosztować 
maksymalnie 1 mln zł). Na te duże zadania będą 2 mln zł.
Każdy może zgłosić swój pomysł na to, co można, co potrzeba zrobić 
w mieście. Każdy z tych pomysłów ma szansę na realizację. Jest 
jednak kilka warunków. Pełna treść regulaminu na stronie urzędu 
miasta: zielona-gora.pl
a  Zgłoszenia może dokonać mieszkaniec Zielonej Góry, który kończy 

w 2017 r. 13 lat.
a  Zgłoszenia może dokonać działająca na terenie Zielonej Góry 

instytucja publiczna, organizacja pozarządowa, podmiot wymie-
niony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie.

a  Zgłoszone zadanie musi być zlokalizowane na nieruchomości, do 
której miasto posiada tytuł prawny.

a  Zgłoszone zadanie nie może dotyczyć jednostek oświatowych, 
których organem prowadzącym jest miasto.

a Każdy może zgłosić nie więcej niż 5 zadań.
a  Zadania można zgłaszać do 30 września na formularzu, który znaj-

duje się na stronie urzędu miasta: zielona-gora.pl. Wypełniony i 
podpisany formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta 
(parter urzędu miasta, ul. Podgórna 22) lub w Biurze Analiz i Roz-
woju (al. Niepodległości 13). Zeskanowany formularz można też 
przesłać mailem na adres: budzet2018@um.zielona-gora.pl

WAŻNE! Granice pięciu okręgów i pełny wykaz ulic przypisanych do 
okręgów znajdują się na stronie urzędu miasta: zielona-gora.pl. Jeśli 
podczas wypełniania formularza zgłoszenia zadania nie podamy 
numeru okręgu (albo podamy błędny) – nie ma problemu. Na etapie 
weryfi kacji wniosków, komisja uzupełni te dane.
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Powstają drogi 
ronda i... most
Zielona Góra i okolice przypomi-
nają jeden wielki plac budowy. 
Wciąż jest mowa o kolejnych 
inwestycjach drogowych.

Takiego ruchu budowla-
nego na drogach nie mieli-
śmy od lat. Najlepiej widać 
to na głównych ulicach 
miasta – Bohaterów Wester-
platte, gdzie trwa kapitalny 
remont nawierzchni oraz 
na al. Zjednoczenia, gdzie 
budowane jest rondo na po-
wstającej ul. Aglomeracyj-
nej. Pod budowę tej arterii 
w środę wyburzono kamie-
nicę przy ul. Dąbrowskiego.  
– Dla mnie to najważniejsza 
inwestycja w centrum, któ-
ra usprawni ruch w śród-
mieściu – komentuje prezy-
dent Janusz Kubicki.

Trwają też prace przy bu-
dowie ronda, przy Raculi, 
które ułatwi bezpieczny 
wyjazd na trasę S3. Jej frag-
ment, przy Zielonej Górze, 
ma być gotowy w połowie 

przyszłego roku, wtedy też 
zostanie otwarty łącznik 
ekspresówki z os. Pomor-
skim. Jednak najważniejszą 
miejską inwestycją drogową 
będzie budowa obwodnicy 
południowej za 150 mln zł, z 
czego ok. 115 mln to fundu-
sze europejskiej przyznane 
miastu przez Ministerstwo 
Rozwoju. Do końca roku 
powinien być wyłoniony 
wykonawca, który najpierw 
drogę zaprojektuje, potem 
ją wybuduje.

To nie koniec dobrych 
wiadomości. Została wy-
łoniona firma - MOTA-EN-
GIL – która wybuduje most 
na Odrze w Milsku wraz z 
obwodnicą Zaboru i Łazu. 
Samorząd województwa, 
który prowadzi tę inwe-
stycję, zakładał, że będzie 
kosztować ok. 107 mln zł. 
Tymczasem w przetargu 
padła kwota 73 mln zł. Być 
może oszczędności zostaną 
przeznaczone na obwodni-
cę Droszkowa, która połą-
czy się z obwodnicą Nowe-
go Kisielina i budowanym 
rondem w Raculi. Most w 
Milsku ma być gotowy na 
początku 2021 r. (tc)
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Autobusy MZK 
pojadą inaczej
Od 1 września Miejski Zakład 
Komunikacji wprowadza zmiany 
w kursowaniu autobusów. Wraca-
ją linie szkolne. Zmieniają się też 
godziny niektórych kursów  
– w odpowiedzi na zgłoszenia 
zielonogórskich firm.

Rozpoczęcie roku szkol-
nego to przede wszystkim 
przywrócenie tych kursów, 
które zostały zawieszone na 
czas wakacji. Od 1 września:
a Na trasy wracają autobu-
sy szkolnych linii nr 7 i 39 
oraz kurs linii 0 realizowany 
o godz. 14.10 z przystanku 
„Chemiczna” do ul. Bota-
nicznej.
a Autobusy linii 9 i 44 będą 
realizowały kursy szkolne 
z ul. Św. Cyryla i Metode-
go. Autobus linii 9 kursem 
o godz. 6.26 z ul. Batorego 
przez Jędrzychów dojedzie 
do Barcikowic, następnie 
o godz. 7.20 wykona kurs 
szkolny z Barcikowic przez 
Jędrzychów do ul. Batorego.

a Autobusy linii 5 i 80 w dni 
robocze będą jeździły we-
dług rozkładu jazdy ozna-
czonego jako „Poniedziałek 
– piątek oprócz letnich wa-
kacji szkolnych”.

Dodatkowo, na wniosek 
urzędu miasta, od 1 wrze-
śnia zostaną wprowadzone 
zmiany:
a Linia 1 W odpowiedzi na 
zapotrzebowanie zgłasza-
ne przez firmy ze Strefy 
Aktywności Gospodarczej 
w dzielnicy Chynów, kurs 
realizowany o godz. 8.17 z 
Jędrzychowa zostanie skie-
rowany przez ul. Kostrzyń-
ską i Gorzowską zapewnia-
jąc dojazd do pracy na godz. 
9.00.
a Nowa linia 3 Autobusy tej 
linii będą kursowały tylko w 
dni świąteczne na trasie: Za-
wadzkiego „Zośki” – Ptasia – 
Wyszyńskiego – al. Wojska 
Polskiego – Zjednoczenia 
– Energetyków – Batore-
go – Trasa Północna – os. 
Zdrojowe (powrót: Zdrojo-
wa – Mechaników – Trasa 
Północna).

Zadaniem autobusów linii 
3 będzie odciążenie autobu-
sów linii 9 na najbardziej po-

pularnym odcinku - od ul. 
Wyszyńskiego do ul. Ener-
getyków, a także zapew-
nienie oczekiwanego przez 
pasażerów bezpośredniego 
połączenia os. Zdrojowego 
z kościołem przy ul. Źródla-
nej.
a Linia 11 Z uwagi na nie-
wielkie wykorzystanie au-
tobusów linii 11 na obecnej 
trasie autobusy będą jeź-
dziły: Wyczółkowskiego – 
al. Wojska Polskiego – Boh. 
Westerplatte – dworzec 
PKP – Staszica – Chrobrego 
– pl. Piłsudskiego – Podgór-
na – Szosa Kisielińska – Ra-
culka.
a Linia 4 Z uwagi na zmia-
nę trasy linii 11 zostanie 
uruchomiona nowa linia 4 
na trasie: Wyspiańskiego 
– Staszica – dworzec PKP 
– Boh. Westerplatte – Bato-
rego –  Trasa Północna – os. 
Zdrojowe (powrót: Zdrojo-
wa – Mechaników – Trasa 
Północna).
a Linia 20 W dni świąteczne, 
z dworca PKP do Przylepu 
zostaną uruchomione kursy 
o godz. 6.45 i 0.45 zapew-
niając dojazd na godz. 7.00 i 
8.00 pracownikom firm zlo-

kalizowanych przy al. Zjed-
noczenia.
a Linia 21 Kursy z ul. Wy-
czółkowskiego z godz. 
13.38, 14.38 i 15.38 zostaną 
zmienione na 13.29, 14.29 
i 15.29. Kursy z Jan z godz. 
13.15, 14.15, 15.15 zostaną 
zmienione na 13.07, 14.06 i 
15.06.
a Linia 23 Dla zapewnienia 
przesiadki z autobusu linii 
23 na autobus linii 0, w dni 
robocze przyśpiesza się o 5 
minut pierwszy kurs z Łę-
życy - z godz. 4.54 na godz. 
4.49. Ponadto z uwagi na 
uruchomienie nowej linii 4 
dwa kursy linii 23 zostaną 
skrócone do dworca PKP.
a Linia 30 Na wnioski pa-
sażerów dojeżdżających 
do centrum na godz. 7.30 
oraz z uwagi na dużą licz-
bę osób korzystających z 
kursów linii 30 z Raculi i 
Drzonkowa ok. godz. 7.00 
zostaje uruchomiony do-
datkowy kurs z Drzonkowa 
o godz. 6.38.

Informacje o kursowaniu 
autobusów pod nr tel. 68 45 
20 450 wew. 43 w godz.7.00-
14.30 lub na www.mzk.zgo-
ra.pl (dsp)

Bachusik ciągnie do banku 
oporną świnkę skarbonkę
Tuż przed Winobraniem doczekaliśmy się kolejnego Bachusika, który szarpie się ze świnką, w pobliżu małej sceny 
winobraniowej. Podobno idą do banku… Pojawił się też wątek krasnoludków.

- Na pewno idą do banku 
– śmieje się Justyna Baran, 
dyrektorka regionalna ban-
ku BGŻ BNP Paribas, który 
ufundował najnowszego 
psotnika.

- Może jednak ciągnie 
świnię kilkanaście metrów 
dalej, do lokalu? – pytam.

- Nie! To jest świnka skar-
bonka i razem idą do banku 
– śmiertelnie poważnie od-
powiada Artur Wochniak, 
twórca rzeźby (i kilkudzie-
sięciu innych Bachusików). 
– Świnka zapiera się nogami, 
ale dojdą do celu. Bachusik 
nazywa się Skarboniusz.

- Piękny. Śmieszny. Nasz 
brzydal. Bardzo udany – ko-
mentowali przechodnie oraz 
użytkownicy Facebooka. 
Tego można się było spodzie-
wać, bo Bachusiki od siedmiu 
lat (wtedy pojawiły się pierw-
sze cztery) wzbudzają sympa-
tię zielonogórzan i gości.

- Kiedy do Zielonej Góry 
przybył Bachus i bardzo 
wygodnie rozsiadł się na 
deptaku, natychmiast za-
prosił do nas swoją rodzinę. 
Bardzo dużą – opowiadała 
wiceprezydent Wioleta Ha-
ręźlak podczas odsłaniania 
figurki (w ten wtorek).

To 42. mała rzeźba na 
deptaku. Mamy na nim 39 
Bachusików i trzyosobową, 
myśliwską świtę Hubertiku-
sa (Artemida, Sokolnicus i 
Złotorogus).

- Mam nadzieję, że nasz 
Skarboniusz sprawi wie-

le radości dzieciom, które 
chodzą po deptaku i szu-
kają Bachusików – mówi-
ła Mirosława Lechowicz, 
szefowa zielonogórskiego 
oddziału banku, przed któ-
rym stoi rzeźba.

W odróżnieniu od innych 
sponsorów Bachusików, 
tym razem rzeźbę zamawia-
ła centrala banku. Postano-
wiono ufundować dwie fi-
gurki, w dwóch miastach. W 
Zielonej Górze – Bachusika, 
we Wrocławiu - krasnolud-
ka. Do minikonkursu zapro-
szono artystów z obu miast.

- Mieliśmy przedstawić 
propozycje obydwu rzeźb – 
opowiada A. Wochniak. – To 
zaproponowałem krasno-
ludka niosącego beczkę peł-
ną pieniędzy. Nie jest to lek-
kie zajęcie, bo złote monety 
sporo ważą, ale krasnoludek 
jakoś daje radę. I to w dodat-
ku jedną ręką!

Propozycja się spodoba-
ła i krasnal stanie we Wro-
cławiu. Na razie mieszka w 
pracowni artysty.

W ten sposób Wrocław 
będzie miał krasnoludka z 
Zielonej Góry.

Tymczasem sława na-
szych Bachusików idzie w 
świat. Np. Gniezno na swo-
im trakcie królewskim po-
stanowiło postawić rzeźby 
królów i… królików. – Jako 
jeden z przykładów, czego 
oczekują od projektantów, 
wskazywali nasze Bachusiki 
– śmieje się A. Wochniak. (tc)

W ZIELONEJ GÓRZE

Wakacyjne
praktyki
Uczniowie Zespołu Szkół Eko-
nomicznych odbyli staż w m.in. 
w firmie e-buwie, hotelu Śród-
miejskim, biurze turystycznym 
Jaworski, Stelmecie.

W Zielonej Górze nie 
wszyscy uczniowie zdecy-
dowali się na wakacyjną 
labę. W lipcu, 80 uczniów 
Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych, postanowiło sko-
rzystać z możliwości jakie 
daje realizowany przez 
miasto a współfinansowa-
ny z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego program 
„Modernizacja Kształcenia 
Zawodowego w Mieście Zie-
lona Góra”. Właśnie w jego 
ramach można odbywać do-
datkowe staże zawodowe. 
Uczyć się zawodu w prakty-
ce i przy okazji... zarobić na 
dalszą część wakacji.

W ZSE w lipcu z tej moż-
liwości skorzystało 80 mło-
dych ludzi. Tym sposobem 
uczący się na kierunku ho-
telarskim odbyli praktyki 
w hotelach Forest i Śród-
miejski, przyszli ekonomi-
ści poznawali ją w praktyce 
w firmie e-obuwie oraz w 
firmie Annaberg Transpol 
i w Agencji Rozwoju Re-
gionalnego. W e-obuwie 
stażowali też przyszli han-
dlowcy. To nie była jedyna 
firma, która przyjęła na staż 
uczniów tego kierunku, 
inni pracowali np. w Joan-
nie. Natomiast uczniowie 
kierunku „technik obsługi 
turystycznej” zgłębiali taj-
niki przyszłego zawodu w 
biurach turystycznych Ja-
worski, Proxima Travel i Fly. 
Logistycy skonfrontowali 
wiedzę zdobytą w szkole z 
praktyką w e-obuwiu, Gobi 
i Stelmecie. (brj)

Bachusik Skarboniusz ze swoją świnką skarbonką Fot. Krzysztof Grabowski

Taki krasnoludek trafi z Zielo-
nej Góry do Wrocławia

Fot. Artur Wochniak

Po odsłonięciu, od lewej: Justyna Baran, Mirosława Lecho-
wicz, Wioleta Haręźlak i Artur Wochniak

Fot. Tomasz Czyżniewski
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Zielonogórska synagoga – stała przy pl. Powstańców Wielkopolskich
Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Zabudowa Starego Rynku na początku XX w. 
Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Wino, pałace, pocztówki i …szabla
Ciekaw jestem, czy rozpoznacie tego mężczyznę na zdjęciu z misiem? Nie? Nic nie szkodzi. Też bym go nie rozpoznał. To Włodzimierz Kwa-
śniewicz, który właśnie obchodzi jubileusz. I wciąż rześko macha szablą.

- Czyżniewski! Mam wra-
żenie, że od momentu, kie-
dy dostałeś patelnię gril-
lową, masz kłopoty z kon-
centracją. Pokazujesz stare, 
przedwojenne pocztówki 
a opowiadasz o Kwaśnie-
wiczu. Przecież nie mógł 
mieszkać przed wojną w 
Zielonej Górze. Widziałam 
go niedawno. Nie ma 100 
lat! – moja żona tak zajęła 
się rozmową, że nie zrobi-
ła tradycyjnego przeglądu 
naszych kuchennych urzą-
dzeń. 

To odpowiem.
Po pierwsze: patelnię do-

stałem jedynie do mycia!
Po drugie: Włodzimierz 

Kwaśniewicz, w środę, w 
muzeum obchodzi swoje 
70. urodziny.

Po trzecie: opowiem o 
kilku wystawach. Taki w 
Winobranie mamy natłok 
historycznych inicjatyw.

Nie wiem, czy prezen-
towane zdjęcie z misiem 
pojawi się na wystawie w 
muzeum. Myślę, że jubilat 
pewnie pokaże inną foto-
grafię, na której kilkuletni 
Włodek stoi wraz z ojcem w 
wojskowej czapce.

- Już wtedy miałem zami-
łowanie do wojska – zawsze 
żartował przyszły twórca 

muzeum wojskowego w 
Drzonowie. Zdjęcie zrobio-
no przy bramie prowadzą-
cej na podwórko przy ul. 
Zamkowej. Dzisiaj działa 
tutaj Kawon. 14 lat temu 
Kwaśniewicz oprowadzał 
mnie po miejscach swojego 
dzieciństwa. Mieszkał tutaj 
do 1969 r.  Tuż obok stała 
jeszcze gazownia, w piwni-
cach Kawonu funkcjonowa-
ła szlifiernia szkła.

Kiedy razem zajrzeliśmy 
do Kawonu, natychmiast 
wypatrzył na ścianie szablę. 
Jest miłośnikiem i znawcą 
białej broni. Poświecił jej 
kilka książek. I zawsze mnie 
ją straszył, gdy prowokacyj-
nie mówiłem, że muzeum 
wojskowe powinno być w 
Zielonej Górze, nie w Drzo-
nowie, bo to zbyt daleko. 
Ryzyko ciosu szablą w łeb 
było duże. W końcu mu-
zeum w Drzonowie to jego 
dziecko. Bez niego nie by-
łoby jednym z najlepszych 
w Polsce. Ba, może wcale by 
tych zbiorów nie było.

W. Kwaśniewicz jest nie-
samowitym gawędziarzem. 
Możecie to sprawdzić pod-
czas otwarcia wystawy w 
muzeum. Ja się wybieram.

Wybieram się też do cen-
trum przyrodniczego, przy 

ul. Dąbrowskiego 24. Tutaj 
od 1 września będzie można 
oglądać pocztówki ze zbio-
rów kolekcjonerów Sławo-
mira i Jacka Ronowiczów. 
Winobranie to dobra okazja 
do takiej prezentacji. Rok 
temu w muzeum Grzegorz 
Biszczanik pokazywał pocz-
tówki poświęcone lokalom 
gastronomicznym. 

- My zaprezentujemy za-
równo winnice i restauracje, 
jak i obrazki z samego mia-
sta. Będzie ich ok. 150. Nie 
pokazujemy oryginalnych 
pocztówek, lecz powięk-
szone reprodukcje. Dzięki 
temu można się im lepiej 
przyjrzeć – mówi Sławomir 
Ronowicz. Unikatowa jest 
np. pocztówka przedstawia-
jąca synagogę. Ciekawostek 
jest więcej.

- Przedwojenna Zielona 
Góra była miastem pełnym 
zieleni. Bardzo o to dbano – 
mówi o swoich wrażeniach 
z obserwacji pocztówek. 

Tomasz Czyżniewski

KALENDARIUM
a piątek, 1 września, godz. 
17.00 – otwarcie wystawy 
„Zielona Góra – miasto win-
nic i ogrodów na starych 
pocztówkach” – ze zbiorów 

Sławomira i Jacka Ronowi-
czów.

Centrum Nauki Keplera  
- Centrum Przyrodnicze,  

ul. Dąbrowskiego 14. 

a środa, 6 września, godz. 
17.00 – otwarcie wystawy 
„Dr Włodzimierz Kwaśnie-
wicz – 70 lat”. Wystawie 
towarzyszy prezentacja fo-
tografii Ewy Kwaśniewicz 
poświęconych jubilatowi.

Muzeum Ziemi Lubuskiej, 
al. Niepodległości 15. 

a piątek, 8 września, godz. 
17.00 – otwarcie wystawy, 
z cyklu Winnice lubuskie, 
poświęconej winnicy Saint 
Vincent w Borowie Wiel-
kim.

Muzeum Ziemi Lubuskiej, 
 al. Niepodległości 15. 

a sobota, 9 września, godz. 
11.00 - pałac w Bojadłach. Z 
okazji jubileuszu Stanisła-
wa Kowalskiego, w ramach 
Europejskich Dni Dziedzic-
twa, odbędzie się semina-
rium pt. Założenia parko-
wo-pałacowe jako element 
dziedzictwa krajobrazu 
Środkowego Nadodrza. 
Prowadzenie Konrad Stan-
glewicz.

Pałac w Bojadłach.Młody Włodek z misiem
 Ze zbiorów Włodzimierza Kwaśniewicza

Wnętrze kawiarni Wiener Caffe przy Starym Rynku
Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Willa fabrykanta Nippe, przy dzisiejszej ul. Braniborskiej (za-
chowała się)  Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Dom bractwa kurkowego, przy ul. Strzeleckiej
Ze zbiorów Sławomira Ronowicza


