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Szykujcie się na dwa 
dni odlotowego festynu 
z okazji Dnia Dziecka. 
2 i 3 czerwca czeka nas 
wielka, rodzinna zabawa – 
festyn lotniczy w Przylepie. 
Atrakcji będzie bez liku, 
i na ziemi, w i w chmurach, 
za dnia i w nocy! Sprawdź 
szczegóły.

>>  6-7

Startuje dawno zapowiadany remont Galerii Pod Topolami.  
Od 31 maja obiekt będzie niedostępny dla klientów.

Ryszard Borowik, Janina Bilska, Jan Browarczyk, Florian Bełej, Jadwiga Bubnowska i Krzysztof Adamski... Byli wśród ponad 200 osób aresztowanych podczas Wydarzeń Zielonogórskich, 
30 maja 1960 r. W niedzielę rocznicowe uroczystości, na które specjalnie przyjeżdża prezydent Andrzej Duda. 

Fot. Archiwum IPN

SKAZANI  

NA ZAPOMNIENIEWięcej >> 3, 12
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W ZIELONEJ GÓRZE

Specjalny seans 
dla kombatantów
- To bez wątpienia dobrze zrealizo-
wane i poruszające kino. Trudno 
jednak o szczegółowy komentarz, 
kiedy w czasie tamtych wydarzeń 
straciło się ojca – tuż po wyjściu 
z kina mówiła Danuta Stankiewicz 
z Lubuskiej Rodziny Katyńskiej. 
Specjalny pokaz filmu „Katyń - 
ostatni Świadek” ufundowało 
miasto Zielona Góra.

Wiele powodów do refleksji, wzru-
szeń, nawet łez, sprawił środowiskom 
kombatanckim, uczestnikom specjal-

nego pokazu, film Piotra Szkopiaka, 
poświęcony brutalnemu mordowi 
w Katyniu. Opowiada on historię brytyj-
skiego dziennikarza, który odkrywa 
dla zachodniego świata przerażającą 
prawdę o popełnionym przez sowie-
tów mordzie.

- We mnie ten pokaz również spo-
wodował ogromne emocje, ponieważ 
my, jako Rodzina Katyńska, jesteśmy 
związani bardzo osobiście z tą zbrodnią 
i z tym potwornym czasem. Ja stra-
ciłam w ten sposób dziadka – mówi 
sekretarz LRK, Iwona Kordek.

W pokazie, w Cinema City, oprócz 
kombatantów i ich rodzin, wzięli 
także udział uczniowie Zespołu 
Edukacyjnego nr 8 w Zawadzie.

- Film pokazał okrutną prawdę, ale 
teraz liczy się także to, że możemy mówić 
o niej zupełnie otwarcie na lekcjach 

historii. Takie obrazy mogą jeszcze 
bardziej zainteresować młode pokolenie, 
by poznało, co doświadczyli nasi rodacy 
ze strony tzw. wyzwolicieli i jak zachowy-
wali się nasi zachodni sojusznicy. Dlatego 
cieszy mnie, że na seansie była młodzież 
– mówiła Zofia Zaręba.

- Pierwszy był „Katyń” Andrzeja 
Wajdy, wyjątkowo dla nas poruszają-
cy, ale ten film odkrywa nieco inne, 
choć równie bolesne fakty. Mam 
nadzieję, że również za sprawą filmu 
P. Szkopiaka wiedza o tym mordzie 
będzie coraz powszechniejsza - mó-
wiła wiceprezes Lubuskiej Rodziny 
Katyńskiej, Bożena Majchrzak.

Inspiracją do napisania scena-
riusza do filmu stała się osobista 
historia reżysera , który w Katyniu 
stracił dziadka.

(kg)
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Zaczęło się od Kropki
Gdyby nie Kropka, która dała drapaka, być może pani Klaudii ten pomysł nigdy by w głowie 
nie zaświtał. Kropka to kotka, „maskotka internetu” jak od sławetnej ucieczki nazywa pupilkę 
właścicielka ogólnopolskiego portalu ezguba.pl, tworzonego w Przylepie.

Zasługi w  powstaniu wi-
tryny ma też mąż, który 
prawem serii posiał dowód 
rejestracyjny samochodu 
i telefon. – Jesteśmy roztar-
gnioną rodziną – śmieje się 
Klaudia Baranowska, szczę-
śliwa, bo Kropka wróciła na 
łono kochającej ją rodziny, 
choć zagubione przedmio-
ty przepadły raz na zawsze. 
To właśnie przy tej okazji 
mieszkanka Przylepu do-
wiedziała się, że w centrum 
Zielonej Góry działa Punkt 
Rzeczy Znalezionych i  że 
tych ostatnich roztargnie-
ni rodacy często poszukują 
również na Facebooku i in-
nych stronach społeczno-
ściowych.

– Małe rzeczy potrafią 
skomplikować człowiekowi 
życie – mówi. I  dodaje: – 
W internecie nie znalazłam 
miejsca, które byłoby adre-
sowane wyłącznie do osób, 
które coś zgubiły lub coś 
znalazły.

Choć pomysł na nowy 
portal narodził się i  nabrał 
kształtu wyłącznie w  jej 
głowie, przedyskutowała go 
z  mężem, rodziną, znajo-
mymi i mentorem projektu, 
nauczycielem z  poznań-
skiego Collegium Da Vinci, 
w którym razem z mężem 
zaocznie studiują doradz-
two i coaching. Serwis, któ-
ry zadebiutował rok temu, 
wykonali fachowcy. Jest in-
ternetową wersją punktów 
rzeczy znalezionych, tyle że 
o ogólnopolskim zasięgu.

– Zguby i  znajdy w  jed-
nym miejscu, to upraszcza 
wszystko! Obojętnie gdzie 
się coś posiało, w  Warsza-
wie, Krakowie czy nad mo-
rzem, można tam wrócić 
wirtualnie. Ile razy zapo-
działam coś podczas mo-
ich rozlicznych podróży 
służbowych! Byłoby mi ła-
twiej to odzyskać, gdybym 
wówczas miała taki portal. 
Czerwone znaczki na in-
ternetowej mapie Polski to 
ogłoszenia, najeżdżamy na 

nie kursorem i proszę, jest: 
„Znalazłam dowód rejestra-
cyjny pani Malwiny. Proszę 
o  kontakt”. Równie proste 
jest zamieszczenie anonsu 
o  zgubie – wyjaśnia zielo-
nogórzanka.

Portal jest bezpłatny. 
Ogłoszeniodawca może 
skorzystać z  opcji dodat-
kowych powiadomień SMS. 
Z  pośrednictwa serwisu 
w  ostatnich miesiącach 
skorzystało kilkuset użyt-
kowników. Z Warszawy, Po-
znania, coraz częściej z Zie-
lonej Góry.

– Większe miasta zdecy-
dowanie szybciej chłoną 
nowe rozwiązania. Ale i tak 
nie jest źle. Ci, którzy o por-
talu wiedzą, skorzystają 
z  niego, gdy będą w  po-
trzebie – właścicielka Krop-
ki-powsinogi jest o  tym 
przekonana.

Cinkciarz, ekantor.pl, 
eobuwie.pl... zafascynowa-
na ich ogromnym sukcesem 
chciałaby, żeby firm, któ-
rym się powiodło, w  Zie-

lonej Górze przybywało. 
Z  takich marzeń powstał 
też portal ezguba.pl. Z  jej 
oszczędności, które już się 
kończą oraz mężowskiej 
cierpliwości, która wyda-
je się bezgraniczna. – Mam 
dużo szczęścia – kwituje ze 
śmiechem.

W  rozkręceniu ogólno-
polskiej witryny, prostego 
w  obsłudze narzędzia dla 
wszystkich życzliwych i roz-
targnionych, pomaga jej pięt-
nastoletnie doświadczenie 
zawodowe, zdobyte w  kor-
poracji. Była dyrektorem 
han dlowym kilku spółek.

– Odeszłam, bo brakowa-
ło mi czasu dla rodziny. No 
to gotuję, sprzątam, piorę... 
prowadzę portal i  marzę 
o  założeniu grupy zaku-
powej dla przedsiębiorców. 
Kiedyś… – mówi matka 
dwóch synów, uczniów 
ostatniej klasy gimnazjum 
i IV klasy podstawówki.

Teraz jej myśli krążą wo-
kół poszukiwań lokalnych 
reklamodawców, inwestora 

zewnętrznego, współpracy 
z miastami w całej Polsce.

- W  dużych miastach na 
realizację pomysłu zawsze 
gdzieś znajdą się pieniądze, 
w mniejszych trzeba dobrze 
ruszyć głową. Jesteśmy ska-
zani na kreatywność. O, jest 
pierwsza reklama! – woła za-
dowolona, bo baner na stro-
nie, choćby i pierwszy, to do-
bry znak. Potrzebuje pienię-
dzy na utrzymanie serwisu. 
– Wierzę, że dobro generuje 
dobro. W  myśl tej zasady 
stworzyłam portal, w  któ-
rym ludzie w prosty sposób 
mogą sobie wzajemnie po-
magać. Inspirujemy ich.

Wokół ezguba.pl powsta-
ła społeczność ludzi „życzli-
wie zakręconych”. Na Face-
booku, Instagramie, blogu, 
kilkanaście tysięcy inter-
nautów obserwuje kampa-
nię edukacyjną: sprawdzo-
ne sposoby na uniknięcie 
zgubienia kluczy..., co zro-
bić, gdy zgubisz się w  le-
sie..., jak zabezpieczyć ro-
wer przed kradzieżą... (el)

– Warto podnieść coś z ziemi i oddać właścicielowi. Życzliwość wraca – Klaudia Baranowska 
wierzy w to święcie.
 Fot. Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Niedziela dla graczy
Raj dla wielbicieli planszówek, 

karcianek, figurkowych gier bitew-
nych! W niedzielę, 27 maja, w Krzy-
wym Kominie przy ul. Fabrycznej 
13b odbędzie się XIV Festiwal Gier. 
Zabierz rodzinę, przyjdźcie w godz. 
11.00-18.00! Zaprasza niezmiennie 
Zielonogórski Klub Fantastyki Ad 
Astra. Wstęp darmowy.

Impreza poświęcona jest różnym 
grom, z naciskiem na te, w które 
można grać „bez prądu”. Będzie 
można pograć sobie w dowolną grę – 
do wyboru 400 tytułów, porócz tego 
zorganizowane zostaną turnieje gier 
dla dzieci i dorosłych (m.in. Winnica, 
Pszczółki, Ice Cool, Hero Realms). 
Odbędą się warsztaty malowania 
figurek oraz plansz do gier, jeśli po-
goda pozwoli – zabawa na powietrzu 
z grami formatu XXL. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Festyn dla hospicjum
Mieszkańcy Zacisza, bawiąc się 

w tę sobotę, 26 maja, na festynie, 
mogą wesprzeć działające na osiedlu 
hospicjum. Rozbudowane hospicjum 
potrzebuje pieniędzy na wyposaże-
nie, dlatego parafia pw. św. Józefa 
Oblubieńca i SM Zacisze organizują 
festyn osiedlowo-parafialny. Dochód 
z planowanych aukcji i konkursów 
zostanie przeznaczony na wsparcie 
ludzi chorych przeżywających jesień 
życia.

Spotykamy się w godz. 11.00-15.00 
przy ul. Prostej 17 (parafia św. Józefa 
Oblubieńca). Będą występy różnych 
grup, pokazy futbolu amerykańskie-
go, dmuchańce, bańki, malowanie 
twarzy, wata cukrowa, pyszne domo-
we wypieki, znakowanie rowerów czy 
pokaz wozu strażackiego.

(tc)

- Film pokazuje bolesną prawdę nie tylko o samej zbrodni, ale także o reakcji naszych zachodnich 
sojuszników – dzielili się tuż po seansie refleksjami członkowie Lubuskiej Rodziny Katyńskiej
 Krzysztof Grabowski
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Wydarzenia z prezydentem RP
Prezydent Andrzej Duda będzie najważniejszym gościem niedzielnych obchodów 68. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich, które zaplano-
wano w okolicach ratusza.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
Niedziela, 27 maja
11.00 - msza św. w konkatedrze 
zielonogórskiej pw. św. Jadwigi 
Śląskiej
13.00 - uroczystości na Starym 
Rynku obok ratusza
–  przywitanie gości
–  wręczenie odznaczeń pań-

stwowych
–  przemówienie  

Prezydenta  
Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy

–  widowisko plenerowe „Ulice 
Wolności”, reż. Robert Cze-
chowski, Lubuski Teatr

–  zwiedzanie wystawy „Wra-
stanie. Ziemie Zachodnie 
i Północne. Początek”

–  ok. godz. 14.30 - oprowa-
dzanie kuratorskie zapewni 
dr Wojciech Kucharski 
– współautor scenariusza 
wystawy i dyrektor do spraw 
naukowych Ośrodka „Pamięć 
i Przyszłość”.

WYSTAWA KOŁO RZEŹBY BACHUSA
„Wrastanie. Ziemie Zachodnie 
i Północne. Początek” – tak 
nazywa się wystawa plenerowa, 
którą można oglądać na depta-
ku, koło pomnika Bachusa.
Opowiada ona o początkach 
budowania polskości na 
Ziemiach Zachodnich i Pół-
nocnych – terenach, które 
zostały włączone w granice 
Polski. Wynikające z tego faktu 
konsekwencje, takie jak wy-
miana ludności, konieczność 
odbudowy wojennych znisz-
czeń i rozerwanych więzi spo-
łecznych, a przede wszystkim 

budowy nowej tożsamości, oraz 
specyficzne działania władzy 
komunistycznej względem tych 
terenów, stanowią o wspólnym, 
wyjątkowym doświadczeniu 
historycznym zamieszkującej tu 
ludności.
Na wystawie zobaczymy ponad 
300 archiwalnych zdjęć i filmów 
oraz nagrania relacji świadków 
historii. Oświetlenie pozwala 
na zwiedzanie jej także po 
zmierzchu.
Zielona Góra jest kolejnym, po 
Wrocławiu, Szczecinie i Opolu, 
miastem goszczącym wystawę.

KOLEJNA KSIĄŻKA
Doczekaliśmy się już kilku 
wydawnictw poświęconych 
obronie Domu Katolickiego. 
Są to „Wydarzenia Zielono-
górskie w 1960 
roku” Tadeusza 
Dzwonkowskie-
go i Bogdana 
Biegalskiego 
oraz „Konflikt 
o Dom Kato-
licki w dniu 
30 maja 1960 
roku w świetle 
dokumentów” 
– praca pod 
redakcją na-
ukową Tade-
usza Dzwon-
kowskiego, 
Stanisława 
Jankowiaka, 
Filipa Leśnia-
ka i Czesława Osękowskiego.
Teraz dochodzi nowe, 
albumowe wydawnictwo 
przygotowane przez „Gazetę 
Lubuską” piórem Dariusza 
Chajewskiego. To książka 
o zacięciu reporterskim, 
przystępnie napisana 
z olbrzymią ilością zdjęć, 
opowiadająca o Zielonej 
Górze tamtej epoki. – 
Znajdziemy w niej również 
rozmowy z uczestnikami 
tamtych wydarzeń oraz 
ekspertami. Publikujemy 
też olbrzymią ilość zdjęć, 
głównie z archiwów 

Instytutu Pamięci 
Narodowej – opowiada 
D. Chajewski. – Zdjęcia 
wykonywali funkcjonariusze 

MO i Służby Bezpieczeństwa. 
Niektóre prezentowane są 
po raz pierwszy. Myślę, że 
wstrząsające są milicyjne 
zdjęcia aresztowanych. 
Publikujemy je wszystkie.
Przed rokiem „GL” 
wyprodukowała film 
poświęcony wydarzeniom. 
– Teraz płytę z filmem 
dołączyliśmy do książki. Jest 
już w sprzedaży w punktach 
dystrybucji prasy – dodaje 
Grzegorz Widenka, prezes 
zielonogórskiego oddziału 
Polska Press Grupa.
Książka kosztuje 39 zł 99 gr.

Prezydent Andrzej Duda ostatnio był w Zielonej Górze podczas kampanii wyborczej, w 2015 r.

Z powodu remontu pl. Po-
wstańców Wielkopolskich, 
uroczystości odbędą się na 
Starym Rynku, gdzie sta-
nie scena. To z  niej będzie 
przemawiał prezydent An-
drzej Duda, który przy oka-
zji odznaczy około 30 osób 
– uczestników Wydarzeń 
Zielonogórskich oraz innych 
zasłużonych osób.

- Rocznica Wydarzeń Zie-
lonogórskich wpisuje się 
w  obchody setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości, 
stąd patronat prezyden-
ta Andrzeja Dudy i  jego 
obecność w  Zielonej Górze 
– mówi wicewojewoda Ro-
bert Paluch, szef komitetu 
organizacyjnego. – Bardzo 
dziękuję za współpracę 
wszystkim instytucjom 
i władzom samorządowym 
województwa i miasta.

Okazją do spotkania 
z  dziennikarzami było 
otwarcie wystawy poświę-
conej Ziemiom Zachodnim, 
która jest jednym z  ele-
mentów obchodów. Obok 
niej stanie druga wystawa 
– przygotowana przez IPN, 
poświęcona tylko Wydarze-
niom Zielonogórskim, z  30 
maja 1960 r. Doszło wówczas 
do walk ulicznych pomiędzy 
ZOMO i  zielonogórzanami 
w obronie Domu Katolickie-
go. To były jedne z najwięk-
szych zamieszek w  Polsce 
w obronie Kościoła.

Uzupełnieniem obcho-
dów będzie widowisko ple-
nerowe przygotowane przez 
Lubuski Teatr. – Wystąpi ok. 
120 artystów. Będą różne 
instalacje, m.in. glinoludy. 
W atrakcyjnej formie chce-
my dotrzeć z  opowieścią 
do młodych ludzi – zachęca 
Robert Czechowski, dyrek-
tor teatru. Artyści wystąpią 
przed sceną nieopodal USC.

Na deptaku przed ra-
tuszem zaplanowano usta-
wienie kilkuset krzeseł. – 
Będzie dużo miejsc siedzą-
cych, jednak apeluję, żeby 
przyjść przed czasem. Ze 
względu na obecność pre-
zydenta, będą zastosowane 
dodatkowe środki bezpie-
czeństwa – dodaje wicewo-
jewoda Paluch.

Zanim rozpoczną się 
niedzielne uroczystości, 
o  godz. 10.00 spod teatru 
wystartuje II Bieg Wydarzeń 
Zielonogórskich. 

(tc)

ODZNACZENIA

Podczas uroczystości prezydent 
Andrzej Duda pośmiertnie 
odznaczy ks. Kazimierza Michal-
skiego. Odznaczenie odbierze ro-
dzina, która specjalnie przyjedzie 
na obchody.
Proboszcz Michalski był cen-
tralną postacią Wydarzeń Zie-
lonogórskich. Charyzmatyczny 
kapłan był powszechnie szano-
wany przez zielonogórzan. Ten 
były więzień obozu koncentra-
cyjnego Dachau trafił do Zielonej 
Góry w październiku 1945 r. Był 
pierwszym polskim probosz-
czem parafii pw. św. Jadwigi.
Ten świetny organizator za-
gospodarował Dom Katolicki 
(dzisiaj filharmonia). I to eksmisja 
parafii z tego budynku, 30 maja 
1960 r., stała się powodem 
wielogodzinnych walk, w któ-
rych wzięło udział do 5 tys. ludzi. 
Władze komunistyczne dopro-
wadziły do usunięcia kapłana 
z miasta.Fot. Krzysztof Grabowski
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W ZIELONEJ GÓRZE

Chcą dopłat 
do in vitro
- Zebraliśmy ponad 1.200 pod-
pisów poparcia. Teraz tylko od 
radnych zależy, czy miasto wes-
prze finansowo zabiegi in vitro 
– stwierdził Radosław Brodzik, 
współorganizator akcji i wice-
przewodniczący zielonogórskich 
struktur SLD.

Od 2015 r. budżet państwa 
przestał finansować leczenie 
niepłodności metodą in vitro. 
Procedura ta nie należy do ta-
nich. W niektórych przypad-
kach kosztuje nawet 15 tys. 
zł. Siłą rzeczy stała się nie-
dostępna dla uboższych par. 
Według działaczy zielonogór-
skiego SLD oraz aktywistek 
BABA Lubuskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Kobiet, ratun-
kiem w  tej patowej sytuacji 
powinno być wsparcie finan-
sowe samorządów. W ostatni 
poniedziałek zwołali w  tej 
sprawie konferencję.

- Gminy mogą współfinan-
sować programy o charakte-
rze prozdrowotnym, stąd na-

sza inicjatywa w  sprawie in 
vitro. Proponujemy, aby Zie-
lona Góra, wzorem Poznania, 
Częstochowy, Sosnowca czy 
Gdańska, przeznaczała 300 
tys. rocznie na współfinan-
sowanie procedury in vitro 
– tłumaczył Cezary Wysocki, 
kolejny współorganizator ak-
cji zbierania podpisów.

- Brak pieniędzy unie-
możliwia dostęp ubogim 
bezdzietnym parom do 
radości macierzyństwa. 
Z naszych licznych rozmów 
jasno wynika, że problemy 
z zajściem w ciążę stale na-
rastają. Stąd nasze poparcie 
dla akcji zbierania podpi-
sów na rzecz in vitro – zade-
klarowała Ilona Motyka, wi-
ceprezeska stowarzyszenia.

Organizatorzy akcji złoży-
li w  biurze rady miasta ze-
brane podpisy oraz projekt 
uchwały w sprawie urucho-
mienia dopłat do in vitro.

- Miasto powinno dopła-
cać do 80 proc. kosztów ca-
łej procedury, ale nie więcej 
niż 5 tys. zł, co umożliwi 
sfinansowanie ok. 59 za-
biegów rocznie – wyliczył 
dziennikarzom C. Wysocki.

(pm)

W ZIELONEJ GÓRZE

Powstaje kładka
Od poniedziałku kierowcy nie 
przejadą fragmentem ul. Sikor-
skiego przy skrzyżowaniu z ul. 
Głowackiego. Miasto wytyczyło 
objazdy – na mapce zaznaczone 
na niebiesko.

- W  ramach ścieżki ro-
werowej Zielona Strzała 
powstaje kładka nad uli-
cą. Kiedyś w  tym miejscu 
był wiadukt. Dla bezpie-
czeństwa, podczas mon-
tażu konstrukcji, musimy 
zamknąć ulicę dla samo-
chodów – tłumaczy Paweł 
Urbański, dyrektor depar-
tamentu inwestycji i zarzą-
dzania drogami.

Od poniedziałku, 28 maja, 
rozpoczyna się montaż sta-
lowej konstrukcji. To nie-
bezpieczna operacja, dlate-
go ulica będzie zamknięta 
do 10 czerwca. Potem prace 
będą prowadzone jeszcze 
do końca czerwca – wtedy 

będzie obowiązywał ruch 
wahadłowy.

Wiadukt będzie miał 50 m 
długości i ok. 4,2 m szeroko-
ści. Dla rowerzystów prze-

znaczony będzie pas o  sze-
rokości 2,5 m, dla spacerowi-
czów - 1,5 m. Koszt zadania 
to prawie 7 mln zł. (tc)

Rys. Andrzej Świstak

W ZIELONEJ GÓRZE

Tchorowski  
komendantem
We wtorek, w komendzie miej-
skiej policji odbyło się uroczyste 
wprowadzenie nowego szefa 
zielonogórskich policjantów - mł. 
insp. Jarosława Tchorowskiego.

Na nowe stanowisko 
wprowadził go zastępca ko-
mendanta lubuskiej policji, 
podinsp. Piotr Fabijański.

Jarosław Tchorowski to 
doświadczony policjant, 
z  25-letnim stażem pracy. 
Służbę zaczynał w prewen-
cji. Wspólnie z  innymi po-
licjantami tworzył wydział 
odpowiedzialny za orga-
nizację i  dyslokację służb 
prewencyjnych, zabezpie-
czenie imprez masowych 
i  działania profilaktyczne. 
1 kwietnia 2011 r. został 
naczelnikiem zielonogór-
skiej drogówki. Znany jest 
z  wielu udanych akcji pro-

filaktycznych, np. „Trzeź-
wy Poranek” i  „Trzeźwy 
Kierowca”. Gdy był naczel-
nikiem, często angażował 
się w  szukanie nowych 
rozwiązań mających po-
prawić bezpieczeństwo na 
drogach. Od 2002 r. jest 
członkiem miejskiej Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego. To dzięki jego 
inicjatywie, zielonogórska 
policja dostała nowoczesne 
urządzenie do badania za-
wartości narkotyków w or-

ganizmie kierowcy, urzą-
dzenie zakupione zostało 
ze środków budżetu miasta. 
Było to pierwsze tego typu 
urządzenie w  wojewódz-
twie lubuskim, jedno z nie-
licznych w kraju.

Mł. insp. Jarosław Tcho-
rowski z wykształcenia jest 
informatykiem. Ma żonę 
i  dwóch synów. Jak sam 
mówi: - Najlepiej odpoczy-
wam poprzez wysiłek fi-
zyczny.

(pij)

Z ŻYCIA MIASTA >>>

Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem policyjnym
Fot. Piotr Jędzura

Dyskusja nad planami
Magistrat pracuje nad trzema planami przestrzennego zagospodarowania:  
dla ul. Ogrodowej, ul. Traugutta i dla Chynowa. Każdy zainteresowany może sprawdzić, 
co plany zawierają.

 Wyłożenie miejsco-
wego planu zago-
spodarowania prze-
strzennego w  rejo-
nie ul. Ogrodowej.

Chodzi o kwartał ograni-
czony ulicami: Ogrodowa, 
Fabryczna. Przemysłowa 
i  Sikorskiego. To kolejne 
wyłożenie uwzględniające 
uwagi mieszkańców.

- Zapis dotyczący po-
dwórek na tyłach domów 
przy skrzyżowaniu Sikor-
skiego-Ogrodowa zakłada, 
że będą tutaj tereny zie-
lone – mówi Małgorzata 
Maśko-Horyza, kierownik 
biura urbanistyki i  pla-
nowania w  magistracie. 
To spory teren, graniczą-
cy z  niewielkim parkiem 
przy sąsiednim przedszko-

lu. Rosną tutaj m.in. drze-
wa owocowe, prawdopo-
dobnie z przedwojennego 
sadu. Nowa wersja planu 
rozstrzyga spór, czy ma 
tutaj powstać nowy bu-
dynek, czy całkowicie zo-
stanie zachowana zieleń. 
Dyskusja nad wykorzysta-
niem tego terenu toczyła 
się od kilku lat.

Terminy: plan będzie 
wyłożony od 30 maja do 22 
czerwca. Można go oglądać 
w urzędzie miasta, przy ul. 
Podgórnej 22, pokój 809, 
w godz. 8.00-14.00. W tym 
samym miejscu, pokój 
810, zaplanowano publicz-
ną dyskusję – 14 czerwca, 
o  godz. 14.00. Uwagi moż-
na zgłaszać do 6 lipca.

 Wyłożenie miejsco-
wego planu zago-
spodarowania prze-
strzennego w  rejo-
nie ul. Traugutta.

Chodzi o  tereny wzdłuż 
torów kolejowych, które 
kiedyś należały do PKP. To 
ponowne wyłożenie.

- Reagujemy na wnio-
sek właściciela budynku, 
zmieniając przebieg linii 
zabudowy. Dzięki temu 
możliwa będzie budowa 
w  jednym domu klatki 
schodowej i  ewentualnie 
windy – tłumaczy M. Maś-
ko-Horyza.

Terminy: plan będzie 
wyłożony od 28 maja do 19 
czerwca. Można go oglądać 
w urzędzie miasta, przy ul. 
Podgórnej 22, pokój 809, 

w godz. 8.00-14.00. W tym 
samym miejscu, pokój 810, 
zaplanowano publiczną 
dyskusję – 6 czerwca, godz. 
14.00. Uwagi można zgła-
szać do 3 lipca.

 Przystąpienie do 
sporządzenia miej-
scowego planu zago-
spodarowania prze-
strzennego w  rejo-
nie ul. Dębowej i Bo-
rówkowej.

To ulice na Chynowie. – 
Chodzi o  niewielką zmia-
nę, która umożliwi dojazd 
do domu zbudowanego na 
działce przy ul. Dębowej 11a 
– wyjaśnia M. Maśko-Horyza.

Terminy: zainteresowani 
mogą składać wnioski do 8 
czerwca. (tc)

Kapelusze, kowbojki, kraciaste koszule a  nawet... banany wycelowane w  obiektyw fotore-
portera! Studenci z  przytupem rozpoczęli swoje święto. Bachanalia, tradycyjnie, otworzyła 
parada, w tym roku zorganizowana pod hasłem Dziki Zachód.

Fot. Krzysztof Grabowski

Radio Index ma już 20 lat! Z  okazji okrągłych urodzin zaprosiło mieszkańców na rodzinny 
festyn, na stadionie przy ul. Wyspiańskiego. Najmłodsi najlepiej czuli się w  Strefie Radości, 
gdzie czekał na nich klaun i bańki mydlane!

Fot. Marcin Fijałkowski

A B

C
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Pożegnanie z Ramzesem
Co się odwlecze, to nie uciecze. Startuje dawno zapowiadany remont Galerii Pod Topolami.

Miał się rozpocząć jesie-
nią ub. r., rozpocznie się za 
kilka dni. Od 31 maja obiekt 
będzie całkowicie niedo-
stępny dla klientów.

– Chcemy Galerię Pod To-
polami wprowadzić w  XXI 
wiek. Budynek jest nieeko-
nomiczny: zimą trudny do 
ogrzania, latem klimaty-
zowana szklarnia. Parking 
podziemny zalewany jest 
przy każdej ulewie. Tu 
nigdy nie było remontu, 
wszystko się sypie, wali, od-
pada – mówi Michał Kowa-
lonek, dyrektor galerii.

Jak na złość, wizeru-
nek Ramzesa na frontowej 
ścianie budynku (pozosta-
łość po restauracji, nazwie 
obiektu i  poprzednim wła-
ścicielu) jest niezniszczalny, 
niczym egipskie piramidy. 
Wtopił się w  szyby i  nie 
sposób go oderwać. Przy 
galerii trwają też niektórzy 
handlowcy. Przenieśli się do 
niej z  blaszanych pawilo-
nów, które przed 2002 r. sta-
ły przy ul. Pod Topolami 4.

– Już po powstaniu Galerii 
Pod Topolami w Polsce po-
wstały popularne sieciówki, 
w  Zielonej Górze wybudo-
wano markety i Focus Mall. 
Najemców w galerii ubywa-
ło. Wyłączyliśmy z użytko-
wania drugie piętro – dodaje 
M. Kowalonek.

Choć dziś funkcjonuje 
tu około 20 punktów han-
dlowych i  usługowych, 
a obiekt trąci myszką, dzien-
nie galerię odwiedza około 
6 tys. klientów. W  więk-
szości ludzie starsi, miesz-
kańcy starówki i  przechod-
nie. Ruch generują przede 
wszystkim funkcjonujące na 
parterze: Pepco, Polomarket 
i  apteka. Na piętrze niema-
łym zainteresowaniem cie-
szy się idący z duchem cza-
su sklep z odzieżą męską.

– One po remoncie tu zo-
staną – zapewnia szef gale-

rii. Zostanie też kwiaciarnia, 
jubiler, salon pościelowy, 
galanteria skórzana.

Wszystko inne się zmieni.
Dziś, budynek ma po-

wierzchnię ok. 6 tys. mkw., 
po remoncie zyska dodat-
kowe 2 tys. Nierówna bryła 
nabierze kształtu prosto-
kąta, pochłaniając restau-
racyjny taras i  wjazd do 
garażu podziemnego oraz 
stare, rozpadające się gara-
że od strony ul. Bohaterów 
Westerplatte. Zostały wy-
kupione przez spółkę Fide 
spod Torunia, właściciela 
galerii. W  ich miejscu po-
wstaną szerokie schody – 
drugie wejście do galerii. 
Spółka na własny koszt 
chce też odnowić infra-
strukturę drogową naokoło 
budynku.

– Wjazd na podziemny 
parking będzie od strony 
ul. Bohaterów Westerplatte. 
Chcemy odkorkować drogę 
– informuje M. Kowalonek.

Na te zmiany Fide ma bło-
gosławieństwo właścicieli 
terenu.

– Inwestor wyremontu-
je kanalizację deszczową 
i  drogę, wykona miejsca 
parkingowe dla miesz-
kańców i  zasadzi zieleń. 
Powstanie fajny zakątek – 
mówi Tomasz Kasprzyszak, 
wiceprezes Zielonogórskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

– Zgoda w  najbliższych 
dniach zostanie podpisana – 
potwierdza Paweł Urbański, 
dyrektor departamentu in-
westycji i  zarządzania dro-
gami urzędu miasta.

Po „Ramzesie” też zosta-
ną tylko fotografie. W zau-
tomatyzowanym garażu 
podziemnym przybędzie 
ok. 20 miejsc (dziś są 42), 
winda zostanie przeniesio-
na w miejsce dobudowanej 
części od strony ul. Boha-
terów Westerplatte, toalety 
– dostosowane do potrzeb 
osób z  niepełnospraw-

nością – z  podziemia na 
piętro, a  ruchome schody 
umiejscowione centralnie. 
Powierzchnię i  nowy look 
zyskają m.in. sklepy Pepco 
i  Polomarket. W  miejscu 
obecnej restauracji będzie 
drogeria, na wyższej kondy-
gnacji wśród dotychczaso-
wych pojawią się sklepy sie-
ciowe (toczą się rozmowy, 
które z marek) i kawiarnia 
z tarasem. Rewolucja obej-
mie też drugie piętro. Na 
powierzchni 2 tys. mkw. po-
wstanie wielki klub fitness 
czynny od rana do nocy, ze 
sprzętem warrior ninja, si-
łownią dla kobiet i dla męż-
czyzn, strefami sztuk walki, 
sauną, ścianką wspinacz-
kową, salą indoor cycling, 
gabinetem masażu i  strefą 
funkcjonalną.

– Moim zdaniem, to strzał 
w  dziesiątkę, rozwiązanie 
rodem z  osiedlowych gale-
rii na Zachodzie – mówi dy-
rektor. (el)

Życzenia  
z okazji  
Dnia Samorządu 
Terytorialnego
 
Z okazji Dnia Samorządu 
Terytorialnego wszystkim 
osobom przyczyniającym 
się do propagowania idei 
samorządności na terenie 
miasta Zielona Góra pragnę 
serdecznie podziękować 
za wspólną troskę 
i pracę na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnej.

Pracownikom 
samorządowym Urzędu 
Miasta Zielona Góra 
i jednostek organizacyjnych, 
radnym, pracownikom 
oświaty, kultury i pomocy 
społecznej życzę pomyślności 
i satysfakcji z wykonywanej 
pracy.

Wierzę, że wspólnie 
dołożymy wszelkich 
starań, aby zrealizować 
kolejne przedsięwzięcia, 
przyczyniając się do rozwoju 
Zielonej Góry.

Niech kolejne lata obfitują 
w liczne sukcesy, niosą 
satysfakcję z dobrze 
wykonanych zadań oraz 
będą szczęśliwe zarówno 
pod względem prywatnym, 
jak i zawodowym.

 
 

Janusz Kubicki,  
prezydent miasta

Zielona Góra,  
27 maja 2018 r.

Michał Kowalonek, dyrektor Galerii Pod Topolami zaprasza do obiektu po metamorfozie, 
w grudniu br. Remont ma kosztować 8 mln zł.

Fot. Krzysztof Grabowski

Tak będzie wyglądała galeria – widok od strony 
ul. Pod Topolami

Fot. Materiały Galerii Pod Topolami

W środku, centralnie zostaną umiejscowione 
ruchome schody

Fot. Materiały Galerii Pod Topolami
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PROGRAM FESTYNU
SOBOTA
a 12.00 – spektakl teatralny 
„Niech żyją dzieci”
a 12.45 – oficjalne otwarcie 
festynu
a 13.00-14.00 – przeboje mu-
zyki rozrywkowej w wykonaniu 
wojskowej orkiestry z Żagania
a 14.00-15.00 – pokaz lotniczy cz. 1
a 15.00-16.00 – świat według 
dzieci (piosenki w wykonaniu 
podopiecznych ZOK)
a 16.00-17.00 – pokaz lotniczy 
cz. 2
a 17.00-18.30 – koncert zespołu 
De Mono
a 18.30-19.15 - pokaz lotniczy cz. 3

a 19.30-20.00 – koncert Kasi 
Kowalskiej
a 21.30 – nocny pokaz lotniczy
a 22.15 – zakończenie pierwsze-
go dnia festynu

NIEDZIELA
a 12.00 – gry i zabawy - Teatr 
Guliwer
a 12.30-14.00 - koncert Dawida 
Kwiatkowskiego
a 14.00-15.00 - pokaz lotniczy 
cz. 1
a 14.45-15.45 - covery w wyko-
naniu Backstage Acoustic
a 15.45-17.15 - pokaz lotniczy 
cz. 2
a 17.15 – zakończenie festynu

A NA SCENIE...
Gwiazdą muzyczną pierwszego 
dnia festynu będzie Kasia Kowal-
ska. Artystka ma w swoim dorob-
ku wiele nagród muzycznych: 
Fryderyki, Superjedynki czy MTV 
European Music Awards oraz 
ponad milion sprzedanych płyt. 
Jubileusz 25-lecia działalności 
artystycznej K. Kowalskiej przy-
pada właśnie w tym roku.
Przed artystką wystąpi legenda 
polskiej sceny rockowej i po-
powej – zespół De Mono. - Ten 
jeden z najpopularniejszych 
polskich zespołów muzycznych 
osiągnął rozpoznawalność 
równą przed laty Czerwonym 

Gitarom – zachwala Krzysztof 
Frejman, szef Agencji Reklamo-
wej Abi Plus, jeden z organizato-
rów wydarzenia.
Dla nastoletniej publiczności 
przygotowano coś wyjątkowego. 
W drugim dniu festynu wystąpi 
Dawid Kwiatkowski: autor tek-
stów, kompozytor, największe 
muzyczne odkrycie roku 2013. - To 
chyba jeden z najbardziej dziś 
oczekiwanych artystów koncer-
towych w Polsce. To wręcz głos 
młodego pokolenia. Idol nasto-
latek – przekonuje K. Frejman, 
przypominając że na niedawny 
zielonogórski koncert Dawida 
Kwiatkowskiego zabrakło biletów.

PATRZYMY W GÓRĘ!
SOBOTA
a pokaz lotniczy 1
14.00-15.00
–  skoki spadochronowe (15 min)
–  wiatrakowce (12 min)
–  Hatz Classic (10 min)
–  Sydney Charles (15 min)
–  Yak-11 (10 min)

a pokaz lotniczy 2
16.00-17.00
–  Johan Gustaffson  

(szybowiec)  
(10 min+ wyciągnięcie)

–  3AT3 (18 min)
–  Patrouille Reva (18 min)
–  Artur Kielak (12 min)

–  Carbon Cub (10 min)
–  W3 Sokół (12 min)

a pokaz lotniczy 3
18.30-19.15
–  Aero Group (12 min)
–  Artur Kielak + Yak 11  

(10 min)
–  Żelazny (18 min)
–  F-16 (10 min)

a pokaz nocny
21.30
–  Twister (10 min)
–  Johan Gustaffson  

(10 min + wznoszenie)
–  Sydney Charles  

(15 min)

Szykuj się na dwa dni odlotowego festynu z okazji Dnia Dziecka!

Dla dzieci? Wszystko! Nie-
ba im przychylimy... dosłow-
nie! W sobotę i niedzielę, 2 
i  3 czerwca, z  okazji Dnia 
Dziecka, odbędzie się wielki 
festyn lotniczy w Przylepie. 
- Szykujcie się na atrakcje 
w chmurach i masę zabawy 
na dole. W tym roku znacz-
nie poszerzyliśmy formułę 
festynu – mówi Artur Ha-
ładyn, dyrektor Aeroklubu 
Ziemi Lubuskiej.

Wydłużony został sam 
czas trwania imprezy - ba-
wimy się przez dwa dni! 
I  co najważniejsze, znacz-
nie „urósł” ten element 
programu, który jest zna-
kiem rozpoznawczym fe-
stynu. Podniebnych po-
kazów będzie tyle, że ich 
miłośnicy powinni poczuć 
się naprawdę dopieszczeni 
(szczegółowy rozkład lotów 
w ramce). Za dnia zobaczy-
my całe spektrum pojazdów 

powietrznych, m.in. wiatra-
kowce, śmigłowce, szybow-
ce, odrzutowce... Zaprezen-
tują się grupy akrobatyczne 
i samoloty historyczne, po-
jawią się piloci z  kraju, ale 
też m.in. z  Francji, Czech, 
Wielkiej Brytanii, Szwecji, 
Niemiec. Będziemy oczywi-
ście podziwiać naszą słynną 
Grupę Akrobacyjną Żelazny, 
ekipa zapowiedziała już 
niespodziankę... Rarytasem 
będzie z  pewnością dzie-
sięciominutowy „występ” 
F-16! Przygotujcie się w so-
botę na spory huk!

Gwoździem podniebnego 
programu ma być nocny po-
kaz, pełen efektów pirotech-
nicznych. – Tak się podobało 
widzom w zeszłym roku, że 
wydłużamy tę atrakcję do 
45 minut – zapowiada Se-
bastian Golus z firmy Aero-
pact, która jest producentem 
pokazów lotniczych.

O atrakcje na ziemi zadba 
ZGrana Rodzina oraz Zielo-
nogórski Ośrodek Kultury, 
zaproszą do stoisk zgrupo-
wanych w  Rodzinne Mia-
steczko. Na płycie lotniska 
pojawią się dmuchańce, ka-
ruzela, bungee, będziemy 
mogli kibicować uczestni-
kom maratonu rowerowe-
go Airshow Bike Maraton. 
Lasy Państwowe przygo-
tują dla najmłodszych nie-
zwykle atrkacyjne leśne 
miasteczko edukacyjne. 
Nasze apetyty zaspokoją 
potrawy serwowane z  kil-
kudziesięciu foodtrucków, 
które zjadą się z  całej Pol-
ski, by zorganizować tu Fe-
stiwal Smaków.

Deserem każdego dnia 
będą występy gwiazd. Na 
scenie zobaczymy zespół 
De Mono, Kasię Kowalską 
(sobota) i  Dawida Kwiat-
kowskiego (niedziela). (dsp)

Tak, tak, to już za tydzień! 2 i 3 czerwca czeka nas wielka, rodzinna 
zabawa. Atrakcji przygotowano bez liku – i na ziemi, i w chmurach, 
za dnia i w nocy! Czekają nas zapierające dech w piersiach pokazy 
lotnicze, występy gwiazd, festiwal smakołyków, leśna osada... Przyby-
wajcie cały rodzinami na lotnisko w Przylepie!

Fot. Materiały organizatora

1 CZERWCA

Nintendo show
W  Dzień Dziecka, zaj-

rzyjcie w  godz. 9.00-
15.00 do Mediateki Szkla-
na Pułapka w  Palmiarni 
Zielonogórskiej. Rodzice, 
pamiętacie gry spod zna-
ku wąsatego hydraulika 
i  spółki? Oj, łezka może 
się w  oku zakręcić, jeśli 
zajrzycie do strefy Retro. 
Tam będzie można pograć 
w  klasyczne tytuły Nin-
tendo. Z  kolei cała piąt-
kowa impreza – Nintendo 
Show, to okazja, by poznać 
najnowsze gry na konsole 
Nintendo Switch. Odbę-
dzie się też pokaz zdalnie 
kierowanych pojazdów 
Carrera. 

(dsp)

1 CZERWCA

Miś rozweseli 
pacjentów
I ty możesz wesprzeć akcję 
„Pluszak”! Wystarczy, że kupisz 
maskotkę, która w Dniu Dziecka 
trafi do chorych dzieci prze-
bywających w zielonogórskim 
szpitalu.

W piątek, 1 czerwca, 
o  godz. 11.00, na oddział 
pediatrii oraz chirurgii 
dziecięcej wybierają się 
wolontariusze i  członko-
wie Stowarzyszenia Rafała 
Jaszczyńskiego. Będą mieli 
ze sobą pluszaki i zabawki, 
które podarują małym pa-
cjentom.

- Zależy nam na tym, aby 
nie tylko rozdać prezenty, 

ale także podtrzymać chore 
dzieciaki na duchu – mówi 
Rafał Jaszczyński, prezes 
stowarzyszenia.

- Zabawki trafią do sali 
zabaw, natomiast pluszaki 
będziemy rozdawać bezpo-
średnio chorym dzieciom, 
wchodząc do każdego po-
koju. Będziemy rozmawiać 
i  pocieszać maluchy oraz 
rodziców – dodaje Paulina 
Lach, wiceprezes stowarzy-
szenia.

Można wesprzeć od siebie 
akcję „Pluszak”, kupując 
maskotkę. Warunek jest je-
den, podstawowy – pluszak 
musi być nowy, to zalecenie 
szpitala. Miśka należy przy-
nieść do nas na basen MO-
SiR-u przy ul. Wyspiańskie-
go 17. Tam zostawić u  pań 
szatniarek.

(dsp)
– Nie wyjdziemy z pokoju, dopóki uśmiech nie rozjaśni twarzy małych pacjentów – zapowia-
dają Rafał Jaszczyński i Paulina Lach Fot. Krzysztof Grabowski
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JAK DOJECHAĆ NA FESTYN
a Samochodem tylko do 
ronda przed Przylepem.
Najlepiej zrezygnować z sa-
mochodu, bo i tak nie będzie 
można w ten sposób dojechać na 
lotnisko. Dla zmotoryzowanych 
gości zostanie uruchomiony 
parking na Trasie Północnej (na 
mapce czerwony kolor): od ronda 
Stefana Batorego (przy Auchan) 
do ronda Ireny Sendlerowej (na 
Przylep). Na niebiesko oznaczono 
objazd zamkniętego odcinka 
Trasy Północnej, będzie się on 
odbywał ulicami: Stefana Batore-
go, Energetyków, al. Zjednocze-
nia. Zmiany w organizacji ruchu 
obowiązują od 10.00, 2 czerwca 
do 20.00, 3 czerwca

a Autobusem za darmo
Na lotnisko będzie można do-
jechać bezpłatnymi, przegubo-

wymi autobusami MZK. Będą to 
specjalne linie – F i L.
- Linia F pojedzie trasą: Przylep 
rondo – Przylep-Solidarności 
– Przylep-Strażacka – Przylep 
lotnisko. W sobotę, 2 czerwca, 
w godz. 11.30-22.15, co 15/20 
minut. W niedzielę, 3 czerwca, 
w godz. 11.30-16.30, co 20 minut.
- Linia L pojedzie trasą: Wyspiań-
skiego – dworzec PKP – Boha-
terów Westerplatte – al. Wojska 
Polskiego – al. Zjednoczenia 
– Przylep rondo – Przylep-So-
lidarności – Przylep-Strażacka 
– Przylep lotnisko. W sobotę, 2 
czerwca, w godz. 11.00-23.00, 
co 15/20 minut. W niedzielę, 3 
czerwca, w godz. 11.00-17.50, co 
20 minut.
Na wspólnym odcinku trasy (na 
mapce brązowy kolor) od przy-
stanku Przylep rondo do lotniska 
autobusy F i L będą kursowały na 

przemian co 7-10 minut (sobota) 
i co 10 minut (niedziela).
Ponadto na lotnisko będzie 
można dojechać bezpłatnymi 
autobusami linii nr 20, które 
w rozkładzie jazdy oznaczone 
są jako „A – kurs do: Przylep 
lotnisko”. Trasa: os. Śląskie – os. 
Pomorskie – Szosa Kisielińska 
– Raculka – Szosa Kisielińska 
– Podgórna – Waryńskiego 
– Wyspiańskiego –dworzec 
PKP – Bohaterów Westerplatte 
– al. Wojska Polskiego – al. 
Zjednoczenia – Przylep rondo – 
Przylep-Solidarności – Przylep-
Strażacka – Przylep lotnisko.

a Rowerem
Organizatorzy zachęcają do 
przyjechania rowerem. Na 
lotnisku zorganizowany będzie 
strzeżony parking, obsługiwany 
za symboliczne 2 zł przez Stowa-
rzyszenie Rowerem do Przodu.

NIEDZIELA
a pokaz lotniczy 1
14.00-15.00
- skoki spadochronowe (15 min)
- wiatrakowce (12 min)
- Hatz Classic (10 min)
- Sydney Charles (15 min)
- Yak-11 (10 min)
- 3AT3 (18 min)
- Patrouille Reva (18 min)
- Artur Kielak (12 min)

a pokaz lotniczy 2
15.45-17.15
- Curbon Cub (10 min)
- W3 Sokół (12 min)
- Artur Kielak + Yak 11 (10 min)
- Żelazny (18 min)

Szykuj się na dwa dni odlotowego festynu z okazji Dnia Dziecka!

Fot. Materiały organizatora

Łężyca

Przylep

ul. PrzylepSolidarności
ul. PrzylepSkokowa

UWAGA !
W okolicy lotniska na ulicach:

PrzylepSkokowa, Przylep
Pilotów, PrzylepStrażacka,

ruch pojazdów możliwy
tylko dla mieszkańców

przyległych posesji oraz 
pieszych i rowerzystów

UWAGA !
W okolicy lotniska na ulicach:

PrzylepSkokowa, Przylep
Pilotów, PrzylepStrażacka,

ruch pojazdów możliwy
tylko dla mieszkańców

przyległych posesji oraz 
pieszych i rowerzystów

Utrudnienia w ruchu w dniach 23 czerwca 2018 r. 
Festyn Lotniczy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

Utrudnienia w ruchu w dniach 23 czerwca 2018 r. 
Festyn Lotniczy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

ul. Energetyków
ul. Zjednoczenia

281

280

Rondo
Stefana
Batorego

ul. Trasa Północna

Od godz. 10:00 w dniu 02.06.2018r. do godz. 20:00 w dniu 03.06.2018r.

Wyłączony z ruchu odcinek ul. Trasa Północna
(od ronda Stefana Batorego do ronda  Ireny Sendlerowej) 
w celu utworzenia miejsc parkingowych dla gości imprezy

Objazd zamkniętego odcinka ul. Trasa Północna ulicami:
Stefana Batorego ↔ Energetyków ↔ Zjednoczenia

Od godz. 10:00 w dniu 02.06.2018r. do godz. 20:00 w dniu 03.06.2018r.

Wyłączony z ruchu odcinek ul. Trasa Północna
(od ronda Stefana Batorego do ronda  Ireny Sendlerowej) 
w celu utworzenia miejsc parkingowych dla gości imprezy

Objazd zamkniętego odcinka ul. Trasa Północna ulicami:
Stefana Batorego ↔ Energetyków ↔ Zjednoczenia

Dzielnica Nowe MiastoDzielnica Nowe Miasto

Zielona GóraZielona Góra

32

32

27

Rondo
Ireny

Sendlerowej

Rondo
Piastów
Śląskich

ul. Stefana Batorego

Dodatkowe bezpłatne linie autobusowe MZK

„F” Rondo Ireny Sendlerowej → PrzylepSolidarności → PrzylepStrażacka → Przylep Lotnisko

„L” Stanisława Wyspiańskiego → Dworzec PKP → Bohaterów Westerplatte → Aleja Wojska Polskiego →
Zjednoczenia → Rondo Ireny Sendlerowej → PrzylepSolidarności → PrzylepStrażacka → Przylep Lotnisko

20 „A” Osiedle Śląskie → Osiedle Pomorskie → Szosa Kisielińska → Raculka → Szosa Kisielińska → Podgórna 
→ Ludwika Waryńskiego → Stanisława Wyspiańskiego → Dworzec PKP → Bohaterów Westerplatte → Aleja 
Wojska Polskiego → Zjednoczenia → Rondo Ireny Sendlerowej → PrzylepSolidarności → PrzylepStrażacka 
→ Przylep Lotnisko 

szczegółowy rozkład jazdy: www.mzk.zgora.pl

Dodatkowe bezpłatne linie autobusowe MZK

„F” Rondo Ireny Sendlerowej → PrzylepSolidarności → PrzylepStrażacka → Przylep Lotnisko

„L” Stanisława Wyspiańskiego → Dworzec PKP → Bohaterów Westerplatte → Aleja Wojska Polskiego →
Zjednoczenia → Rondo Ireny Sendlerowej → PrzylepSolidarności → PrzylepStrażacka → Przylep Lotnisko

20 „A” Osiedle Śląskie → Osiedle Pomorskie → Szosa Kisielińska → Raculka → Szosa Kisielińska → Podgórna 
→ Ludwika Waryńskiego → Stanisława Wyspiańskiego → Dworzec PKP → Bohaterów Westerplatte → Aleja 
Wojska Polskiego → Zjednoczenia → Rondo Ireny Sendlerowej → PrzylepSolidarności → PrzylepStrażacka 
→ Przylep Lotnisko 

szczegółowy rozkład jazdy: www.mzk.zgora.pl

3 CZERWCA

Indianie 
na deptaku
- Tuż obok ratusza wyrośnie 
prawdziwa wioska indiańska. 
Zapraszam dzieci na deptak: 
niedziela, 3 czerwca – zachęca 
Eleonora Szymkowiak.

Ucieszą się miłośnicy 
przygód szlachetnego In-
dianina Winnetou! Ale nie 
tylko dla nich będzie frajdą 
móc zobaczyć na własne 
oczy, jak wygląda wnętrze 
typowego indiańskiego na-
miotu, tzw. tipi, oraz trady-
cyjny strój Indian Ameryki 
Północnej. W  pierwszą 
niedzielę czerwca, z  okazji 
Dnia Dziecka, na deptaku 
wyrośnie wioska indiańska. 

Od 11.00 do 16.00 będziemy 
mogli podziwiać indiań-
skie stroje, tańce i obrzędy. 
A wszytko to za sprawą Ele-
onory Szymkowiak, preze-
ski Stowarzyszenia Ludzie 
dla Ludzi Mecenat Złotego 
Serca, która zaprosiła do 
Zielonej Góry zespół Rano-
res, od 1990 r. propagujący 
kulturę narodów Ameryki 
Północnej poprzez taniec, 
zabawę, konkursy i integra-
cję.

- Zespół Ranores pocho-
dzi z Uniejowa, koło Łodzi, 
to członkowie Ruchu Przy-
jaciół Indian. Propagują nie 
tylko tańce, ale także tra-
dycyjne pieśni indiańskie. 
Każdy będzie mógł wziąć 
udział w zabawach i grach 
przez nich przygotowanych 
– zaprasza E. Szymkowiak.

(pm)

3 CZERWCA

Festiwal Talentów
Koncert, transmitowany przez 
TVP2 rozpocznie się o godz. 
21.00, w amfiteatrze i zostanie 
podzielony na dwie części. 
Pierwsza część, w gwiazdorskiej 
obsadzie, poświęcona będzie 
Annie German.

Międzynarodowy Festi-
wal Talentów im. Anny Ger-
man to niezwykła, muzycz-
na uczta! - Legendarna wo-
kalistka wniosła do polskiej 
piosenki ogromną świeżość, 
delikatność, a  jej utwory 
przepełnione są ogromną 
miłością do człowieka, afir-
macją życia i  spokojem. 
Teksty niosą olbrzymie war-
tości nie tylko literackie, a 
w połączeniu z dźwiękiem 

tworzą przepiękne obra-
zy i  wizje plastyczne - tak 
pięknie opisuje patronkę 
naszego amfiteatru Zielono-
górski Ośrodek Kultury.

- W  niedzielę, 3 czerw-
ca, utwory Anny German 
usłyszymy w nowych aran-
żacjach, wykonane przez 
popularnych wokalistów 
z  towarzyszeniem orkie-
stry. Chcemy również przy-
pomnieć sylwetkę artystki, 
dlatego koncert będzie prze-
platany archiwalnymi mate-
riałami – tłumaczy Konrad 
Smuga, reżyser widowiska.

Na scenie pojawią się: Ka-
tarzyna Cerekwicka, Halina 
Mlynkova, Joanna Moro, 
Natalia Schroeder, Justyna 
Steczkowska, Vladyslava 
Vdovychenko, Rafał Brzo-
zowski, Michał Szpak. Pro-
wadzenie: Joanna Moro, 

Maria Szabłowska, Rafał 
Brzozowski.

W drugiej części zapre-
zentują się młodzi wokaliści 
wybrani spośród laureatów 
różnych programów typu 
talent show. Będą wyko-
nywać utwory Seweryna 
Krajewskiego, gościem spe-
cjalnym eliminacji będzie 
Maryla Rodowicz.

Widowisko będzie moż-
na śledzić też z  domu, na 
żywo, w  TVP2. Początek 
transmisji o 21.00.

Bilety na koncert moż-
na kupić m.in. w  systemie 
abilet.pl i na godzinę przed 
koncertem (tylko w  przy-
padku jeżeli wcześniej nie 
zostaną wyprzedane). Kosz-
tują 30 zł (sektory B-G nie-
numerowane) oraz 50 zł 
(sektor A - numerowany).

 (dsp)
Michał Szpak

Fot. Materiały ZOK
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Przyjmowanie wniosków zakończone. 
Teraz trwa weryfikacja zgłoszeń
- Każdy uprawniony do głosowania zielonogórzanin będzie mógł oddać maksymalnie 4 głosy (1 głos na zadanie ogólnomiejskie i maksy-
malnie 3 głosy na zadania okręgowe). Głosować można tylko raz! - przypomina Piotr Dubicki, tłumacząc zasady Budżetu Obywatelskiego.

- Jak pan podsumuje 
pierwszy etap tegorocznej 
edycji Budżetu Obywatel-
skiego w naszym mieście?

Piotr Dubicki, urząd 
miasta: - Zakończyliśmy 
przyjmowanie wniosków 
od mieszkańców. Do urzę-
du miasta wpłynęło bli-
sko 170 propozycji zadań 
do zrealizowania zarówno 
w  formie papierowej, jak 
i  elektronicznej. Zielono-
górzanie wykazali się dużą 
kreatywnością i  pomysło-
wością. Niektóre propozycje 
inwestycji są naprawdę cie-
kawe i  zaskakujące. Teraz 
trwają prace weryfikacyjne. 
Wnioski są sprawdzane pod 
względem formalnym.

- Czy może pan zdradzić, 
jakie zadania zgłaszali 
mieszkańcy?

- Niestety, ale nie. Pełną 
listę zadań przedstawimy 
1 czerwca. Wtedy wszyscy 
będą mogli się zapoznać 
z  propozycjami zadań 
i opisem. Chcemy, aby każ-
dy mieszkaniec wiedział, 
na co będzie głosować, 
dlatego przygotujemy krót-
kie charakterystyki, które 

znalazły się na wnioskach 
składanych przez miesz-
kańców.

- A co z wnioskami, które 
zostały błędnie wypełnio-
ne?

- W tym roku został wpro-
wadzony tryb odwoławczy. 
Mieszkańcy, w  których 
zgłoszeniach pojawiły się 

błędy, będą mogli uzupełnić 
braki 28 i 29 czerwca. To nie 
pierwsza edycja Budżetu 
Obywatelskiego w  naszym 
mieście, mieszkańcy mają 
coraz większą wiedzę, jak 
wypełniać wnioski. Błędy, 
które się pojawiały, często 
zdarzały się ze zwykłego 
niedopatrzenia, np. brak 

wpisanego okręgu, którego 
dotyczy zadanie.

- Uważa pan, że miały 
wpływ na to konsultacje, 
które odbywały się przed 
ratuszem?

- Z  konsultacji pod zie-
lonogórskim ratuszem sko-
rzystało kilkanaście osób. 

Przede wszystkim dopyty-
wały, w  jaki sposób mogą 
oszacować koszty inwesty-
cji. Lokalizacja punktu kon-
sultacji przed zielonogór-
skim ratuszem niewątpliwie 
spowodowała, że miesz-
kańcy, którzy nie wiedzieli 
o zasadach funkcjonowania 
Budżetu Obywatelskiego, 
mogli rozwiać sobie wszel-
kie wątpliwości.

- Harmonogram przewi-
duje również czas na kam-
panię promocyjną zgłoszo-
nych wniosków. Może pan 
przybliżyć, jak to będzie 
wyglądało?

- Kampania promocyjna 
jest w rękach mieszkańców. 
Od 2 do 10 czerwca mogą 
promować wśród mieszkań-
ców swoje pomysły. Najlep-
szą okazją do tego będzie 
festyn lotniczy w  Przyle-
pie. 2 i  3 czerwca, podczas 
festynu, będzie stał namiot 
Budżetu Obywatelskiego. 
Każdy z  wnioskodawców 
będzie miał do niego dostęp 
i to pod nim może zachęcać 
do poparcia swojego wnio-
sku. Po zakończonej kam-
panii przechodzimy do gło-

sowania, które potrwa do 30 
czerwca.

- Jak będzie wyglądało 
głosowanie?

- Nowością w  głosowa-
niu będzie liczba głosów, 
którą mogą oddać miesz-
kańcy. Każdy uprawniony 
do głosowania zielonogó-
rzanin będzie mógł oddać 
maksymalnie 4 głosy (1 
głos na zadanie ogólno-
miejskie i  maksymalnie 
3 głosy na zadania okrę-
gowe). Głosować można 
tylko raz! Wypełnioną kar-
tę do głosowania należy 
wrzucić do urny znajdują-
cej się w  urzędzie miasta, 
przy ul. Podgórnej, lub 
w  siedzibie Biura Analiz 
i  Rozwoju urzędu, przy 
al. Niepodległości. Głosy 
można również oddawać 
za pomocą internetowej 
ankiety. Jednak przypomi-
nam, że głosować można 
tylko jeden raz. Więc jeśli 
ktoś oddał już głos w  for-
mie papierowej, nie może 
głosować elektronicznie. 
Taki głos będzie nieważny.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2019

BUDŻET OBYWATELSKI

Piotr Dubicki
Fot. Urząd Miasta Zielona Góra

www.bo2019.pl
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Budowlanka spełniła marzenie
O tym, że sport to zdrowie, wie każdy. Wiedzą także w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki, przy ul. Botanicznej 50. To wła-
śnie tu, we wrześniu 2014 roku, oddano do użytku kompleks boisk wielofunkcyjnych. Tym samym spełniło się marzenie dyrektor Małgorzaty 
Ragiel i jej uczniów.

- Postanowiliśmy wziąć 
sprawy we własne ręce. Bu-
dżet Obywatelski stworzył 
nam realną szansę na pozy-
skanie dużych pieniędzy. Od 
10 lat nasze pragnienie o no-
woczesnym boisku szkolnym 
wciąż pozostawało w sferze 
pobożnych życzeń - przyzna-
je Małgorzata Ragiel.

W akcję zbierania pod-
pisów włączyło się wie-
lu nauczycieli, rodziców 
i  uczniów. Każdy głos był 
na wagę złota, stąd działa-
nie całej Rodziny Kościusz-
kowskiej musiało przynieść 
spodziewany efekt. Podpisy 
zbierano długo i wytrwale, 
w wielu miejscach Zielonej 

Góry. Okazało się, że miesz-
kańcy bardzo cenią sobie 
naszą Budowlankę, stąd 
bardzo chętnie podpisywali 
listy poparcia. Mobilizacja 
była wielka – ostatecznie ze-
brano ponad 3 tysiące gło-
sów wśród dorosłych zie-
lonogórzan. Był to projekt, 
który ostatecznie uplasował 
się na 2. miejscu wśród tzw. 
dużych inwestycji. Trud 
się opłacił – powstał cały 
kompleks boisk szkolnych, 
które cieszą oko zarówno 
uczniów Budowlanki, jak 
i  okolicznych mieszkań-
ców, którzy też z niego ko-
rzystają, nawet do późnych 
godzin wieczornych. Ćwi-

czą tu i trenują takie grupy 
sportowe jak: UKS Falubaz, 
Zryw czy Futbol Academy 
Zielona Góra. Korzystają 
oni z całego kompleksu od 
marca do listopada.

– Te boiska są super. Gra-
my tu czasem w  tenisa – 
cieszą się Marek i  Michał 
z Technikum Geodezyjnego. 
Sportowy kompleks oferuje 
także boiska do piłki noż-
nej, koszykówki i siatkówki. 
Dzięki temu Zespół Szkół 
Budowlanych często święci 
sukcesy w  różnych dyscy-
plinach sportowych, szcze-
gólnie tych grupowych. Są 
tu także prowadzone zajęcia 
z  ultimate frisbee (to bez-

kontaktowy, dynamiczny 
sport drużynowy, w  któ-
rym rywalizują ze sobą dwa 
siedmioosobowe zespoły). 
Tereny przyległe do boisk 
również są wykorzystane, 
choćby do ćwiczeń w lekko-
atletyce. Na obiekcie odby-
wają się zajęcia dydaktyczne 
z  wychowania fizycznego 
oraz różne rozgrywki osie-
dlowe. Co roku, właśnie tu, 
na początku czerwca, Bu-
dowlanka organizuje Dzień 
Sportu, w  którym biorą 
udział wszyscy uczniowie. 
Walczą oni wówczas o tytuł 
najbardziej usportowionej 
klasy i  puchar dyrektora 
szkoły. – To taka rywalizacja, 

w której każdy chce się wy-
kazać i pokazać, że jest naj-
lepszy – dodają dziewczyny 
z  klasy Technikum Archi-
tektury Krajobrazu i  Tech-
nikum Organizacji Reklamy.

Całość, ok. 6,5 tys. mkw., 
ogrodzono wysokim płotem 
oraz wyposażono w system 
nocnego oświetlenia (stąd 
trenować można także po 
zmroku). Obiekt wyposa-
żony jest w  dwie szatnie 
i  dostęp do ciepłej wody. 
Istnieje możliwość skorzy-
stania z pryszniców i toalet 
(również dla osób niepełno-
sprawnych). Na ten projekt 
wydano ponad 1 mln 500 
tys. zł. Inwestycja została 

dofinansowana przez mi-
nistra sportu i  turystyki ze 
środków Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej (FRKF) 
w ramach „Wojewódzkiego 
Wieloletniego Programu 
Rozwoju Bazy Sportowej” 
w kwocie 370 tys. zł.

Wszystko to było możliwe 
dzięki możliwościom, jakie 
dał Budżet Obywatelski. Bo-
isko jest dzisiaj powodem do 
dumy dla całej Budowlanki 
oraz mieszkańców pobli-
skich osiedli. Z  pewnością 
będzie dobrze służyło kolej-
nym pokoleniom uczniów 
Zespołu Szkół Budowlanych 
i wielu zielonogórzanom.

Mariusz Osiński

Zielona Góra stawia na ścieżki rowerowe
Rowerostrada Zielona Strzała to 
kręgosłup sieci dróg dla rowerów 
w Zielonej Górze. Połączy ścieżki 
rowerowe budowane na południu 
(Ochla, Kiełpin, Zatonie, Marzę-
cin, Drzonków, Racula) i północy 
miasta (Chynów, Zawada, Krępa, 
Cigacice). 

Zielonogórska rowe-
rostrada połączy się z 15 już 
istniejącymi i  dopiero pro-
jektowanymi trasami rowe-
rowymi. Pobiegnie śladem 
dawnej linii kolejowej do 
Szprotawy. W  ramach tej 
inwestycji powstaje właśnie 
nowa kładka pieszo-rowe-
rowa, przy ul. Sikorskiego, 
i remontowany jest zdewa-
stowany wiadukt, nad al. 
Wojska Polskiego, który PKP 
przekazały niedawno mia-
stu. W tym roku, w ramach 
Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych (85 proc. 

dofinansowania z  UE), 
powstają odcinki przy ul. 
Nowojędrzychowskiej, ul. 
Waszczyka, ul. Piwnej, na 
nasypie między al. Wojska 
Polskiego i  al. Zjednocze-
nia oraz przy ul. Towarowej. 
Tworzone są również dro-
gi dla rowerów przy okazji 
budowy Trasy Aglomera-
cyjnej, remontu ul. Dworco-
wej, budowy centrum prze-
siadkowego oraz tunelu pod 
torami prowadzącego do ul. 
Towarowej.

Zbudowane zostaną drogi 
dla rowerów o nawierzchni 
asfaltowej i  chodniki dla 
pieszych. Wszystkie kra-
wężniki i  nawierzchnia 
trasy rowerowej będą mia-
ły ten sam poziom. Ścieżki 
będą oświetlone. Powsta-
ną bezpieczne przejazdy 
dla rowerzystów. Będzie 
można również skorzystać 

z  punktów odpoczynku 
wyposażonych w  ławki, 
kosze na śmieci, stojaki ro-
werowe i  stacje naprawy 
rowerów. Budowa rowe-
rostrady Zielona Strzała 
nie jest nowym pomysłem. 
Prace projektowe rozpoczę-
ły się w  2009 r. Pierwszy 
odcinek, między al. Wojska 
Polskiego i skrzyżowaniem 
ulic Wiśniowej, Jaskółczej, 
Moniuszki i 1 Maja, powstał 
w  2010 roku po wcześniej-
szym zebraniu przez Sto-
warzyszenie Rowerem do 
Przodu ok. 5,5 tys. podpi-
sów. Drugi etap udało się 
zrealizować w  2013 roku 
dzięki wygranej w  Budże-
cie Obywatelskim. Członko-
wie Stowarzyszenia Rowe-
rem do Przodu zbierali pod-
pisy na deptaku, w  skle-
pach rowerowych, szkołach 
i akademikach.

Dzięki Budżetowi Obywa-
telskiemu zrealizowano rów-
nież inne inwestycje rowero-
we, m.in. parkingi dla cykli-
stów pod szkołami i  nową 
drogę dla rowerów, przy al. 
Wojska Polskiego (pieniądze 
z BO były wkładem własnym 
miasta do projektu dofinan-
sowanego z  UE). Rowerowe 
wygrane w  Budżecie Oby-
watelskim pokazały, jak waż-
ne dla mieszkańców Zielonej 
Góry są inwestycje w  infra-
strukturę rowerową. W 2014 
roku prezydent Janusz Ku-
bicki podpisał z  Robertem 
Górskim, szefem Stowarzy-
szenia Rowerem do Przodu, 
porozumienie o współpracy 
na rzecz budowy nowych ro-
werowych dróg wartych ok. 
40 milionów złotych. Więk-
szość z nich powstanie jesz-
cze w tym roku.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2019

Budowa rowerostrady Zielona Strzała - odcinek przy ul. No-
wojędrzychowskiej

Fot. Piotr Jędzura

Fot. Archiwum Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze Fot. Archiwum Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

BUDŻET OBYWATELSKI
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 WEEKEND KIBICA
ŻUŻEL
a sobota, 26 maja: 
Grand Prix Czech w Pradze 
(Patryk Dudek), 19.00, 
transmisja: Canal+ Sport
a niedziela, 27 maja: 
7. kolejka PGE Ekstraligi, 
Falubaz Zielona Góra – 
Cash Broker Stal Gorzów, 
16.30, stadion przy ul. 
Wrocławskiej

KOSZYKÓWKA
a niedziela, 27 maja: 1. 
mecz o 3. miejsce w Energa 
Basket Lidze, Stelmet Enea 
BC Zielona Góra – Polski 
Cukier Toruń, 16.50, hala 
CRS

PIŁKA RĘCZNA
a sobota, 26 maja: 
29. kolejka I ligi, 
AZS Uniwersytetu 
Zielonogórskiego – 
Gwardia Koszalin, 18.00, 
hala UZ przy ul. Prof. 
Szafrana

PIŁKA NOŻNA
a sobota, 26 maja: 30. 
kolejka III ligi, Falubaz 
Zielona Góra – KS 
Polkowice, 17.00; 27. 
kolejka IV ligi, TS Przylep 
– Spójnia Ośno Lubuskie, 
17.00; 27. kolejka klasy 
okręgowej, Zorza Ochla – 
Mieszko Konotop, 17.00; 
23. kolejka A-klasy, Ikar 
Zawada – Drzonkowianka 
Racula,16.00, Sparta 
Łężyca – LKP Stypułów, 
16.00, Pogoń Przyborów 
– TKKF Chynowianka 
Zielona Góra 16.00

BOCCIA
a piątek-sobota, 25-26 
maja: Ogólnopolskie 
Zawody – Eliminacje 
do Mistrzostw Polski 
Niepełnosprawnych 9.00-
18.00, WOSiR Drzonków

BIEGI
a sobota, 26 maja: 
Polsko-Niemiecki Cross 
Duathlon, 10.00, WOSiR 
Drzonków
a niedziela, 27 maja: Bieg 
Wydarzeń Zielonogórskich, 
10.00, Stare Miasto

(mk)

PIŁKA NOŻNA

Sparta wygrywa z Drzonkowianką
Derby, jak to derby, potrafią rozgrzać do czerwoności. Emocji nie brakowało także w starciu Drzonkowianki Racula ze 
Spartą Łężyca. W Starym Kisielinie lepsi byli jednak goście, którzy wygrali 2:1.

Wpływ na wynik meczu 
miała z  pewnością czer-
wona kartka, jaką arbiter 
pokazał już przed upływem 
pół godziny gry. Z  boiska 
wyrzucony został Łukasz 
Rauchut i  Sparta grała 
w  przewadze. Wcześniej 
to gospodarze prowadzi-
li otwartą grę. – To było 
skandaliczne zachowanie 
Łukasza Rauchuta, który 
opluł twarz stopera Spar-
ty – przyznaje Tytus Go-
łębiowski, bramkarz go-
ści, którzy trzy minuty po 
tym zdarzeniu cieszyli się 
z  prowadzenia. Kontratak 
na gola zamienił Piotr Gą-
sior. Kolejne bramki padły 
już po zmianie stron. Jesz-
cze jedną kontrę dla Sparty 
wykończył w  64. minucie 

Rafał Wójtowicz. – Wygrana 
smakuje pewnie podwójnie. 
Tak było też w  pierwszym 
meczu, w  rundzie jesien-
nej, kiedy też udało nam się 
wygrać. Można to porów-
nać do wygranej w  Ochli, 
w 2016 r., gdzie mimo złych 
wcześniejszych meczów 
triumfowaliśmy – cieszy 
się popularny „Tits”. W ze-
spole gospodarzy wystą-
pili doświadczeni i  znani 
z  ligowych boisk gracze: 
Przemysław Adamczak, 
Damian Perwiński, Grze-
gorz Purczyński czy Maciej 
Grochowski – Jak widać, to 
nie nazwiska, sponsorzy, 
ale atmosfera i  zaangażo-
wanie tworzą zespół, który 
gryzie murawę, wzajemnie 
się wspiera i  tworzy ekipę, 

która zgarnia trzy punkty 
z przytupem – dodał bram-
karz Sparty, który skapitulo-
wał w 89. minucie przy rzu-
cie karnym. Gołębiowskie-
go pokonał Jacek Marciniak. 
Sparta wywiozła 3 „oczka” 
i niezmiennie pozostaje wi-
celiderem grupy III A-klasy. 
Nad trzecim Ikarem Zawada 
gracze Macieja Wysockie-
go mają 8 pkt. przewagi. 
Drzonkowianka jest na 5. 
miejscu z  2 pkt. straty do 
Dębu II Przybyszów i takim 
samym zapasem nad TKKF 
Chynowianką. W  tę sobo-
tę Drzonkowianka jedzie 
do Zawady, zaś do Łężycy 
przyjedzie LKP Stypułów. 
Oba spotkania rozpoczną 
się o 16.00.

(mk)

TENIS STOŁOWY

Zmiana warty
7. miejsce w Lotto Superlidze zajął 
ostatecznie zespół ZKS-u Pal-
miarni Zielona Góra. W ostatnim 
meczu sezonu, w Drzonkowie, 
zielonogórzanie przegrali z Morli-
nami Ostróda 2:3.

Pojedynek upływał pod 
znakiem pożegnań. Na 
szczęście nie z  Superligą, 
bo w  tej zielonogórzanie 
pozostają, ale z  filarami 
drużyny ZKS-u. Przeciw-
ko Morlinom Ostróda, po 
raz ostatni wystąpił do-
świadczony Czech Miroslav 
Horejsi. Karierę kończy 
też lider i  kapitan Lucjan 
Błaszczyk. – Za mną fanta-
styczny sezon. W wieku 44 
lat, w  jednej z  najsilniej-
szych lig Europy miałem 
pozytywny bilans, jako je-
den z nielicznych Polaków, 
grający niemal cały czas na 
„jedynce”. Ponadto, jako 
drużyna, też graliśmy zna-
komicie. Warto zauważyć, 
że np. drużyna z  Białe-
gostoku, z  trzykrotnym 
naszym budżetem spadła 

– przyznaje Błaszczyk, któ-
rego kariera w  liczbach 
prezentuje się imponująco. 
Jeden z  najwybitniejszych 
polskich tenisistów sto-
łowych ma w  dorobku 12 
medali mistrzostw Europy, 
33 mistrzostwa kraju, 4 wy-
jazdy na Igrzyska Olimpij-
skie, począwszy od Atlanty, 
a skończywszy na Pekinie. 
– Będę miał co wspomi-
nać – dodał 44-latek, który 
przeciwko Morlinom nie 
wystąpił. Przy stole po-
jawili się młodzi, którzy 
mają stanowić o  sile zie-
lonogórzan w  przyszłości. 
– Zdobyliśmy jeden punkt, 
zagrało dwóch zawodni-
ków młodego pokolenia. Ze 
szkoleniowego punktu wi-
dzenia jestem zadowolony 
– powiedział „Lucek”. Po 
jednym zwycięstwie odnie-
śli Łukasz Wachowiak i Ka-
mil Nalepa, obaj pokonali 
innego juniora Kacpra Peta-
sia. W starciu z wyżej no-
towanymi graczami jednak 
polegli. W  decydującym 
meczu Wachowiak przegrał 
z  doświadczonym Barto-
sem Suchem 1:2.

(mk)

RUGBY 
FUTBOL AMERYKAŃSKI

Watahy  
rządzą!
Rugbyści Watahy RC Zielona Góra 
szybko powetowali sobie porażkę 
w Rumii z Arką i przed własną 
publicznością pewnie pokonali 
AZS AWF Warszawa 36:17 (14:12).

Zielonogórzanie z  bilan-
sem czterech zwycięstw 
i  jednej porażki są liderem 
I ligi. – Gramy u siebie, tu-
taj nikt nie wygrał z  nami 
od ponad roku, więc zna-
my wartość swoją i swoich 
trybun – cieszy się Paweł 
Prokopowicz, grający trener 
Watahy RC. Zielonogórzanie 
odjechali rywalom w  dru-
giej połowie. – Przyjecha-
liśmy tutaj w  niekomplet-
nym składzie – tłumaczył 
porażkę Mariusz Lidel, tre-
ner akademików z Warsza-
wy. Zielonogórzanie chcą 
być w  pierwszej trójce po 
rundzie zasadniczej. – Teraz 
zaczną się rewanże. Na je-
sieni czekają nas najcięższe 
mecze sezonu zasadnicze-

go, a potem play-offy – do-
daje Prokopowicz. Ostatni 
weekend maja zielono-
górscy rugbyści mają wol-
ny. W  pierwszy weekend 
czerwca podejmą RC Ruda 
Śląska.

Nie zawodzą też futboliści 
amerykańcy Watahy, którzy 
są jedynym niepokonanym 
zespołem w  Lidze Futbo-

lu Amerykańskiego 2 i  po 
ostatnim meczu wygodnie 
rozsiedli się na fotelu lide-
ra grupy B. Zielonogórzanie 
pokonali w Opolu ekipę To-
wers 42:30. 9 czerwca pod-
opieczni Krystiana Wójcika 
wreszcie zagrają u  siebie. 
Rywalem będzie Thunder 
Lions Rybnik.

(mk)

Wataha RC Zielona Góra ucieka rywalom! 
Fot. Piotr Jędzura

Piłka często lądowała w rękach Tytusa Gołębiowskiego
Fot. Marcin Krzywicki

Sparta się zbroi?! Zdjęciem z bramkarzem reprezentacji Pol-
ski pochwalił się na Facebooku klub z Łężycy. Łukasz Fabiań-
ski pochodzi z  województwa lubuskiego, ale na lądowanie 
w naszym regionie ma chyba jeszcze czas. – Zdjęcie z gwiazdą 
polskiej piłki, jaką jest Łukasz Fabiański, to pewnie marzenie 
każdego kibica. Trzymamy jako drużyna kciuki za występ na-
szych piłkarzy na mundialu. Niestety, według moich spostrze-
żeń ani były zawodnik Arsenalu, ani moja skromna osoba nie 
będzie w rundzie jesiennej bronić dostępu do bramki drużyny 
Sparty Łężyca – śmieje się Tytus Gołębiowski.

Fot. Facebook/Sparta Łężyca
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KOSZYKÓWKA

Powtórka z finału...
...stawką nie będą jednak złote, a brązowe medale Energa Basket Ligi. 
Stelmet Enea BC Zielona Góra po raz pierwszy od pięciu lat nie do-
tarł do finału play-off. Rywalem zielonogórzan będzie Polski Cukier 
Toruń.

Przed rokiem w  hali CRS 
zielonogórzanie i  torunia-
nie smakowali wielki sukces. 
Stelmet cieszył się z czwar-
tego w historii złota, a Pol-
ski Cukier z  pierwszego 
w  historii klubu medalu. 
Teraz atmosfera spotkań 
zielonogórsko-toruńskich 
będzie zupełnie inna. Eki-
pa Andreja Urlepa, po prze-
granym w  niewiarygodny 
sposób meczu nr 5 półfinału 
play-off z  Anwilem Wło-
cławek, musi się pozbierać 
na finał pocieszenia, który 
w  przypadku rozkocha-
nego i  przyzwyczajonego 
do złota Winnego Grodu, 
pocieszeniem żadnym nie 
jest. Kończy się w ten spo-
sób pewna epoka panowa-
nia Stelmetu, którego mi-

strzowską ścieżkę przerwał 
jedynie w  2014 roku PGE 
Turów Zgorzelec. W  ko-
lejnych latach zmieniał się 
finałowy przeciwnik, a bia-
ło-zieloni niezmiennie za-
siadali na tronie. Teraz w fi-
nale BM Slam Stal Ostrów 
Wielkopolski mierzy się 
z  Anwilem Włocławek. Fi-
nalistów łączy wielki głód 
sukcesu. Ostrowianie już 
osiągnęli największy suk-
ces, zaś Anwil na finał cze-
kał osiem lat. Hala Mistrzów 
eksplodowała ze szczęścia, 
gdy Anwil w  poniedziałek 
dopadł, przegonił i  poko-
nał Stelmet. Historia wręcz 
niebywała, z  którą wciąż 
trudno pogodzić się wielu 
fanom w  Zielonej Górze. 
Ustępujący mistrzowie 

prowadzili przez ponad 37 
minut, grając wręcz perfek-
cyjnie. Czwartą kwartę za-
czynali od 18-punktowego 
prowadzenia, a w ostatnich 
czterech minutach wypu-
ścili, wydawałoby się pew-
ny, finał z  rąk, przegrywa-
jąc 83:85. W 2012 r., Stelmet 
w hali CRS cieszył się z brą-
zowego medalu, pierwszego 
w historii klubu, który roz-
począł najlepszy koszykar-
ski okres. Po sześciu latach 
znów czas na walkę o  naj-
niższy stopień podium. To 
będzie dwumecz. Pierwszy 
w niedzielę, 27 maja, w Zie-
lonej Górze o 16.50. Rewanż 
dwa dni później w Toruniu 
o  20.05. Bilety na pojedy-
nek w hali CRS w cenie 5 zł.

(mk)

ŻUŻEL

Czas na derby!
95. odcinek żużlowej rywalizacji o panowanie w województwie lubu-
skim coraz bliżej! W niedzielę, 27 maja, o 16.30 pierwszy wyścig naj-
ciekawszych zmagań w całym roku. Falubaz? Stal? Dla kogo derby?!

Przez dekady zielonogór-
sko-gorzowskiej rywalizacji 
nazbierały się setki aneg-
dot, prezesi wielokrotnie 
skutecznie podgrzewali at-
mosferę, która temperaturę 
wrzenia osiągała chyba wte-
dy, gdy u sterów byli Robert 
Dowhan na południu regio-
nu i Władysław Komarnicki 
na północy. Osobne emocje 
wywoływały występy tych, 
którzy byli wychowankami 
jednego z dwóch lubuskich 
klubów, a karierę kontynu-
owali w drugim. Taki wątek 
po kilkuletniej przerwie po-
nownie pojawia się w  der-
bowej historii. Tym razem 
po drugiej stronie baryka-
dy stanie Grzegorz Wala-
sek, były kapitan Falubazu. 
„Walas” został wypożyczo-
ny do Gorzowa z  Torunia 
i  był reakcją na kontuzję 
Martina Vaculika. Słowaka 
wciąż nie ma w  składzie 
Stali, za to wyzdrowieli już 
gorzowscy juniorzy. Rafał 
Karczmarz powrócił przed 
tygodniem, w  wygranym 
meczu gorzowian z forBET 
Włókniarzem 53:37. Junior 
Stali spisał się rewelacyjnie 
i  zdobył 6 punktów, po-
twierdzając swój potencjał, 
który ujawnił też przed ro-
kiem w  meczach derbo-
wych o  brąz, gdy wygry-
wał biegi w Zielonej Górze. 
Gorzowianie przed rokiem 
wywieźli z  Winnego Gro-
du brązowe medale, więc 
niedzielne starcie będzie 
idealną okazją do rewan-

żu. Żółto-niebiescy mają 
na koncie trzy zwycięstwa 
i  trzy porażki, Falubaz ma 
jedno zwycięstwo mniej 
i  jedną porażkę więcej. 
Ostatnia, poniesiona przed 
tygodniem we Wrocławiu, 
ujmy im jednak nie przy-
nosi. Podopieczni Adama 
Skórnickiego bardzo dłu-
go wojowali na Stadionie 
Olimpijskim, mając szansę 
na korzystny wynik jesz-

cze przed biegami nomino-
wanymi. Falubaz przegrał 
ostatecznie 42:48. Jazda Pa-
tryka Dudka we Wrocławiu 
tak spodobała się Markowi 
Cieślakowi, że postawił na 
wicemistrza świata w paro-
wym turnieju Speedway of 
Nations, który odbędzie się 
w stolicy Dolnego Śląska 8 
i 9 czerwca. Wcześniej jed-
nak derby!
 (mk)

W OBIEKT Y WIE >>>

X Przełajowy Bieg Raculan to rywalizacja m.in. na dystansie 
4 i 8 km. Ten drugi wyścig ukończyło 107 osób, a triumfował 
Adam Marysiak (nr 127), który dystans pokonał w  czasie 30 
min. 43 sek. Na 4 km najlepszy był Adam Śledź (16 min. 25 
sek.). Krótszy bieg ukończyło 59 uczestników. Impreza była 
jednocześnie I Mistrzostwami Strażaków OSP.

Fot. Marcin Krzywicki

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Specjaliści 
od setów 
na piasku
VIII Mistrzostwa Miasta Pracow-
ników Oświaty w Piłce Plażowej 
rozstrzygnięte! Nie było mocnych 
na ekipę Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Sportowych.

W piątek, 18 maja, na ką-
pielisku w  Ochli odbył się 
turniej piłki plażowej pra-
cowników zielonogórskiej 
oświaty – Beach Volleyball 
2018. Już po raz ósmy go-
spodarzem i organizatorem 
tego przedsięwzięcia była 
Szkoła Podstawowa nr 13. 
Do rywalizacji stanęło 11 ze-
społów: Szkoła Podstawowa 
nr 13/Gimnazjum nr 6, Szko-
ła Podstawowa nr 14, Szkoła 
Podstawowa nr 6/Gimna-
zjum nr 3, Zespół Eduka-
cyjny z  Przylepu, Zespół 
Szkół Akademickich, Ze-
spół Szkół Ekologicznych, 
Liceum Ogólnokształcące 
nr 5, Zespół Szkół Ogólno-
kształcących i Sportowych, 

urząd miasta, Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji oraz 
„Dream Team”z Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji. - Spor-
towym zmaganiom towa-
rzyszyła zdrowa rywalizacja 
i  dobra zabawa, bowiem 
celem imprezy od kilku lat 
są zdecydowanie integracja 
środowiska lokalnego, na-
uczycielskiego oraz propa-
gowanie zdrowego stylu ży-

cia, zgodnie z ideą „w zdro-
wym ciele, zdrowy duch” 
– tłumaczą organizatorzy.

Ostatecznie na podium 
stanęły następujące zespo-
ły: I  miejsce zajął Zespół 
Szkół Ogólnokształcących 
i  Sportowych, II miejsce 
zajęła Szkoła Podstawowa 
nr 13 wraz z  Gimnazjum 
nr 6, III miejsce zajął Ze-
spół Szkół Ekologicznych. 

- Gratulujemy, a sezon letni 
uważamy za otwarty! – do-
dają organizatorzy.

Przypomnijmy, że w ubie-
głorocznych zmaganiach, 
które odbyły się na począt-
ku czerwca, triumfowała 
drużyna z  firmy Matkon, 
drugie miejsce zajął wte-
dy urząd miasta, a  trzecie 
miejsce Szkoła Podstawowa 
nr 14. (aw)

Sportowym zmaganiom pracowników oświaty zawsze towarzyszy zdrowa rywalizacja i  do-
bra zabawa

Fot. Materiały organizatora

Przed rokiem obie drużyny walczyły w finale. Teraz zagrają o brązowy medal.
Fot. Marcin Krzywicki

Remis w rundzie zasadniczej i wygrana Stali w meczu o brąz – 
tak było przed rokiem przy W69. Jak będzie teraz?

Fot. Piotr Jędzura
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Jaka była Zielona Góra w 1960 r.?
Dla mnie symbolem Zielonej Góry lat 50. jest szpital, przy ul. Wazów. Wtedy siedziba Urzędu Bezpieczeństwa i Komenda Wojewódzka Milicji 
Obywatelskiej. W nowoutworzonym województwie zielonogórskim resorty siłowe były ważniejsze niż leczenie ludzi.

Właśnie obchodzimy 68. 
rocznicę Wydarzeń Zielo-
nogórskich. 30 maja 1960 
r. doszło do wielogodzin-
nych walk ulicznych. Po-
szło o  Dom Katolicki, czyli 
budynek dzisiejszej filhar-
monii. Przed wojną ewan-
gelicki dom parafialny. Po 
1945 r., wraz z  sąsiednim 
kościołem pw. Matki Bo-
żej Częstochowskiej, został 
przejęty przez parafię pw. 
św. Jadwigi. Jej charyzma-
tyczny proboszcz, ks. Ka-
zimierz Michalski, był solą 
w  oku rządzących w  mie-
ście komunistów. Niezależ-
ny, ceniony przez parafian 
organizował wiele imprez. 
Władze postanowiły za-
brać Kościołowi budynek. 
Mimo sprzeciwu i  petycji 
podpisanej przez ponad ty-
siąc zielonogórzan, 30 maja 
1960 r. przystąpiono do eks-
misji, co doprowadziło do 
gigantycznych rozruchów, 
największych w  historii 
miasta. Posiłki milicyjne 
ściągano z  Gorzowa i  Po-
znania. Setki osób areszto-
wano. Drakońskie wyroki, 
nawet kilu lat więzienia. 
A potem zapadła głucha ci-
sza. Mieliśmy o tych wyda-
rzeniach zapomnieć. I cisza 
trwała aż do początku lat 
90. kiedy to Konrad Stangle-
wicz, w  „Gazecie Nowej”, 
opublikował pierwsze arty-

kuły poświęcone Wydarze-
niom Zielonogórskim.

Rok 1960. Zielona Góra 
liczy 54,3 tys. mieszkań-
ców i  dosłownie pęka 
w  szwach. Tylko od 1950 
r., kiedy stała się miastem 
wojewódzkim, przybyło jej 
ponad 23 tys. nowych oby-
wateli. Infrastruktura mia-
sta, liczącego przed wojną 
26 tys. mieszkańców, nie 
była w  stanie obsłużyć ta-
kiej liczby ludzi.

Zwłaszcza że po powsta-
niu województwa zielono-
górskiego, w  1950 r., wła-
dza zajmowała się głównie 
sobą. Najważniejsze było 
zbudowanie monumen-
talnych siedzib władzy. 
Jako pierwszy powstał, 

w  1953 r., budynek Komi-
tetu Wojewódzkiego PZPR 
(dzisiaj Centrum Biznesu). 
Stąd I  sekretarze KW PZPR 
rządzili województwem. 
Później przyszła kolej na 
siedzibę milicji i  UB, przy 
ul. Partyzantów. Na końcu 
zbudowano gmach dla ad-
ministracji wojewódzkiej, 
przy ul. Podgórnej, dla Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej (dzisiaj urząd 
marszałkowski). Ten obiekt 
gotowy był w 1957 r. (budy-
nek główny).

Gorzej było z  budow-
nictwem mieszkaniowym. 
Po wojnie skupiano się 
głownie na wykorzystaniu 
poniemieckiej zabudowy. 
Nowych domów powstawa-

ło niewiele. Nawet w  bro-
szurze Frontu Jedności 
Narodu, wydanej z  okazji 
wyborów do rad narodo-
wych w  1958 r., zarzucano 
nikłe sukcesy w  budow-
nictwie mieszkaniowym. 
W  tym czasie trwała już 
budowa bloków na osiedlu, 
przy ul. Chrobrego, Staszi-
ca i  wzdłuż ul. Bohaterów 
Westerplatte. Powołana 
do życia, w  lutym 1958 r., 
Zielonogórska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa dopiero 
zabierała się do budowy 
pierwszego spółdzielczego 
osiedla mieszkaniowego, 
przy ul. Staffa i Morelowej.

Warunki życia nie były 
najlepsze. Ludzie żyli bied-
nie. To był pewnie jeden 

z  czynników sprzyjających 
buntowi w obronie kościoła, 
z  którym zielonogórzanie 
czuli się mocno związani.

Czy Wydarzenia Zielo-
nogórskie i  zderzenie się 
władz z eksplozją niezado-
wolenia mieszkańców mia-
ły wpływ na dalszy rozwój 
miasta? Część historyków 
uważa, że chcąc uspokoić 
nastroje, władze skierowały 
do miasta większe fundusze 
na rozwój.

Innego zdania jest prof. 
Czesław Osękowski. – Rze-
czywiście, w  latach 60. 
w  Zielonej Górze powstaje 
dużo nowych obiektów. Na 
przykład w 1961 r. pierwsze 
nowe kino – kino Wenus – czy 
w  tym samym roku rozpo-
czyna się budowa gmachów 
WSI, przy ul. Podgórnej – 
wylicza historyk. – Jednak 
w  niewielkim stopniu wią-
załbym to z  Wydarzeniami 
Zielonogórskimi. – Podobne 
zjawiska obserwujemy np. 
w  Opolu czy Koszalinie. Po 
fali krytyki o  zaniedbywa-
nie Ziem Odzyskanych rząd 
postanowił przeznaczyć 
więcej funduszy na rozwój 
tych terenów. Zielona Góra 
też z tego korzystała.

Na pewno rozruchy 30 
maja przyczyniły się do 
jeszcze większej inwigilacji 
społeczeństwa i  indoktry-
nacji. Stąd też zmowa mil-

czenia wokół tego, co się 
wydarzyło, i  przyszywanie 
łatki uczestnikom, że były 
to wybryki chuligańskie. 
Taka atmosfera przyczyniła 
się do tego, że uczestnicy 
zajść, zwłaszcza skazani, 
nawet w  domu o  tym nie 
opowiadali.

- Chciałam panu bardzo 
podziękować, za opisanie 
historii mojego ojca – za-
czepiła mnie kobieta pod-
czas obchodów 50-lecia 
Wydarzeń Zielonogórskich, 
w 2010 r. – On nigdy o tym 
nie opowiadał. Wiedzieli-
śmy jedynie, że coś się wy-
darzyło. Dzięki pana arty-
kułowi wreszcie się dowie-
dzieliśmy…

- Ludzie ganiali się z  mi-
licjantami, kobiety na nich 
krzyczały. W  pewnym mo-
mencie patrzę, a  tu mili-
cjant po cywilnemu (zna-
łem go z  widzenia) wali 
kamieniami w  kobiety. Bili 
je. Milicjanci okropnie się 
zachowywali. Jak to zoba-
czyłem, nie wytrzymałem 
i  przyłączyłem się do wal-
czących. Tę władzę mało 
kto lubił – opowiadał mi 
Bronisław Pszonak. Wyrok: 
9 miesięcy więzienia.

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

SPACEROWNIK  ZIELONOGÓRSKI  ODC.  263

ZBIGNIEW KMIECIK
W niedzielę, 20 maja, zmarł 
Zbigniew Kmiecik. 
Architekt, twórca 
koncepcji zielono-
górskiego amfiteatru 
i niewybudowanej 
palmiarni na Wzgó-
rzach Piastowskich.
- Wzywają mnie 
kiedyś do KW PZPR. 
Trzeba zrobić wstępny projekt 
nowego amfiteatru. Na jutro! 
– opowiadał mi w „Łączniku” 
Zbigniew Kmiecik. – Byłem 
wtedy miejskim architektem. 
Do nowego obiektu chcieli 
przenieść Festiwal Piosenki 
Radzieckiej. Rysowałem całą 

noc. Tak powstała koncepcja 
amfiteatru z dwoma skrzydłami 

dachu nad sceną.
Amfiteatr został 
uruchomiony 
w czerwcu 1973 r. 
Tymczasem trwały 
prace nad zago-
spodarowaniem 
Wzgórz Piastow-
skich. Miał tutaj 

powstać park rozrywki trochę 
wzorowany na parku w Chorzo-
wie. Miał się kończyć w Ochli, 
w powstającym skansenie. Z. 
Kmiecik zaprojektował nową 
palmiarnię, która miała stanąć 
obok amfiteatru. Niestety, tego 
projektu nie zrealizowano.Ul. Kasprowicza,1960 r. Budynek Komendy Miejskiej MO (w głębi po lewej) był wielokrotnie atakowany przez demonstrantów.

Materiały IPN

Miejsce trudne do rozpoznania – skrzyżowanie ul. Wyspiańskiego i  Staszica. W  przyszłości 
stanie tutaj kryty basen. W tych barakach początkowo pracowali urzędnicy WRN.

Fot. Czesław Łuniewicz/zbiory Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Budynek Komendy Wojewódzkiej MO
Fot. Ryszard Topolski

Budynek Prezydium WRN – dzisiaj urząd marszałkowski
Fot. Zbigniew Rajche

Gmach KW PZPR – dzisiaj Centrum Biznesu
Fot. Zbigniew Rajche


