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Smutna abdykacja mistrzów 
Polski. Stelmet Enea BC Zielona 
Góra spadł ze szczytu poza 
podium. Trener Andrej Urlep 
pożegnał się z zespołem. Pracował 
tu dokładnie... 157 dni. - Okazał się 
bardzo honorowym człowiekiem. 
Podjął taką decyzję, bo po prostu 
było mu wstyd – wyjaśnia Janusz 
Jasiński, właściciel zielonogórskie-
go klubu. >>  10-11

Weryfi kacja zakończona! Publikujemy listę zadań zatwierdzonych 
do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2019. Jest ich 117.

ODLOTOWY FESTYN
W PRZYLEPIE
ZAPRASZA PREZYDENT 
JANUSZ KUBICKI

SOBOTA-NIEDZIELA
2-3 CZERWCA
START O GODZ.12.00

LOTNISKO 
AEROKLUBU 
ZIEMI LUBUSKIEJ

* pokazy lotnicze (także nocne!)
* Rodzinne Miasteczko
* Leśna Osada
* Festiwal Smaków Foodtrucków
*  występ Kasi Kowalskiej, De Mono, Dawida 

Kwiatkowskiego

Program i wskazówki jak dojechać >> 3
Fot. Materiały organizatora
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58. ROCZNICA
WYDARZEŃ
ZIELONOGÓRSKICH

- W obronie Domu Katolickie-
go stanęło pięć tysięcy ludzi, 
w 50-tysięcznym mieście. To 
10 procent całej społeczności. 
Przyszli po to, by powiedzieć: 
Nie zgadzamy się, byście 
zabierali nam resztkę godno-
ści – mówił prezydent Andrzej 
Duda, podczas niedzielnych 
uroczystości na Starym Ryn-
ku. – Dziękuję wam dziś za 
to bohaterstwo. Dzięki temu 
pokolenie moje i mojej córki 
może żyć w wolnym kraju.
Główne uroczystości odbyły 
się na deptaku, koło ratusza. 
Zgromadzeni wysłuchali prze-
mówienia prezydenta i zobaczyli 
widowisko „Ulice Wolności”. 
Później prezydent przeszedł pod 
pomnik Bachusa, gdzie zwiedził 
wystawę poświęconą Wydarze-
niom Zielonogórskim i Ziemiom 
Zachodnim. (tc)
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W WARSZAWIE

Zielonogórzanie 
wyróżnieni
Podczas gali akcji Super Samo-
rząd 2018, organizowanej na 
Zamku Królewskim w Warszawie, 
wyróżnienia odebrały dwie grupy 
z naszego miasta.

Konkurs od siedmiu lat 
organizuje Fundacja Bato-
rego. Laureatami zostało 
siedem grup lokalnych i 
samorządów. Przy okazji 
odbyło się podsumowanie 
akcji Masz Głos. Wśród 18 
wyróżnionych znalazły się 
dwie zielonogórskie grupy.

Społeczna Grupa ds. Re-
witalizacji. Wyróżnienie za 
nieprzerwane zaangażowa-
nie w sprawy rewitalizacji 

w Zielonej Górze, w tym 
przede wszystkim za dopro-
wadzenie do powstania w 
mieście Komitetu Rewitali-
zacji oraz włączenie miesz-
kańców i mieszkanek w pro-
ces rewitalizacji. Również 
za organizację spacerów 
badawczych, zachęcanie 
urzędników oraz mieszkań-
ców i mieszkanek do udzia-
łu w nich. Dyplom odebrała 
Anna Kraśko.

Fundacja LYADA. Wyróż-
nienie za działania na rzecz 
poszerzania świadomości 
na temat procedury inicja-
tywy lokalnej w Zielonej 
Górze i jej realnego funk-
cjonowania oraz doprowa-
dzenie do utworzenia w 
urzędzie miasta stanowiska 
związanego wyłącznie z 
inicjatywą lokalną. Dyplom 
odebrała Irina Brovko. (red)

W ZIELONEJ GÓRZE

Wydatki 
ogarnęły 
na piątkę!
Do najlepszej piątki wśród szkół 
podstawowych i gimnazjów z 
całego kraju zakwalifikowały się 
trzynastolatki z ZE nr 9!

Dziewczyny wystarto-
wały w konkursie „Finan-
soaktywni”, organizowa-
nym przez Ministerstwo 
Finansów. Pisaliśmy o nich 
w numerze „Łącznika” z 
18 maja. Tegoroczna edy-
cja konkursu przebiegała 
pod hasłem „Budżet. Ogar-
niamy wydatki”, a zada-

nie polegało na napisaniu 
profesjonalnego wniosku 
do nieistniejącego Budżetu 
Obywatelskiego. Trzy Kin-
gi z VII b szturmem wzięły 
Warszawę wymyślając i opi-
sując „Ogród zdrowych po-
koleń” oraz szacując koszt 
założenia i funkcjonowania 
integracyjnego zakątka. Ich 
projekt zdystansował kilka-
set prac, które wpłynęły do 
ministerstwa. Teraz przed 
zwycięskim zespołem z 
Zielonej Góry i Agnieszką 
Kostrzewą, jego opiekun-
ką, kolejne przeżycie, tym 
razem wyłącznie pozytyw-
ne: uroczysta gala, która za 
dwa tygodnie odbędzie się 
w ministerstwie, odebra-
nie nagród oraz zwiedzanie 
Centrum Pieniądza NBP. (el)

Wielkie maski, białe glinoludy... Zgromadzeni goście obejrzeli „Ulice Wolności” – plenerową inscenizację, przygotowaną z 
wielkim rozmachem przez Lubuski Teatr  Fot. Ewa Duma

Patronat nad rocznicą Wydarzeń Zielonogórskich objął pre-
zydent RP Andrzej Duda. W niedzielę wziął udział w uroczy-
stościach. Fot. Piotr Jędzura

W uroczystych obchodach 58. rocznicy Wydarzeń Zielono-
górskich uczestniczyło mnóstwo mieszkańców i zaproszo-
nych gości Fot. Piotr Jędzura

W specjalnym sektorze wyznaczono miejsce dla osób zasłużonych, w tym 
siedmiorga uczestników Wydarzeń Zielonogórskich, odznaczonych przez 
prezydenta Andrzeja Dudę. Są to: ks. Kazimierz Michalski (pośmiertnie, 
odznaczenie odebrała rodzina), Antoni Ajszpur (pośmiertnie, odznacze-
nie odebrała córka), Helena Lentowicz (pośmiertnie, odznaczenie ode-
brał syn), Zygmunt Stypułkowski (pośmiertnie, odznaczenie odebrał syn),  
Krzysztof Donabidowicz, Zenon Kamiński i Wityold Kotecki.

Fot. Piotr Jędzura
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Głowy w górę! Tam jest scena!
W sobotę i niedzielę, nad Przylepem rozegra się wielki spektakl! Głowy zadzierać warto, bo wśród chmur śmigać będą różnej maści 
samoloty - główni aktorzy festynu lotniczego z okazji Dnia Dziecka! Atrakcje także na ziemi – koncerty gwiazd, Rodzinne Miasteczko, 
Leśna Osada i pełne smakołyków foodtrucki.

Ten Yak-3u R2000 powstał na bazie modelu Yak-11. Może lecieć 

z maksymalną prędkością 640 km/h

3 AT3 – doświadczenie zespołu widać chociażby wtedy, 
gdy samoloty znajdują się w odległości 1-2 m od siebie!

Johann Gustafsson zaprezentuje swoje umie-

jętności na szybowcu SZD-59 Acro, stworzo-

nym do akrobacji

Wiatrakowce latają dzięki wirnikowi na konstruk-cji nad pilotem, prędkość otrzymują ze śmigła na-pędzanego przez silnik Hatz Classic – dwupłatowy samolot, którego skrzydła i śmigło są 
z drewna, kadłub z rur stalowych, konstrukcja pokryta płótnem

PROGRAM FESTYNU
SOBOTA
a 12.00 – spektakl teatralny „Niech żyją dzieci”
a 12.45 – oficjalne otwarcie festynu
a 13.00 –  przeboje muzyki rozrywkowej w wykona-

niu wojskowej orkiestry z Żagania
a 14.00 – pokaz lotniczy cz. 1
a 15.00 –  świat według dzieci (piosenki w wykonaniu 

podopiecznych ZOK)
a 16.00 – pokaz lotniczy cz. 2
a 17.00 – koncert zespołu De Mono
a 18.30 - pokaz lotniczy cz. 3
a 19.30 – koncert Kasi Kowalskiej
a 21.30 – nocny pokaz lotniczy
a 22.15 – zakończenie pierwszego dnia festynu

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

POKAZY LOTNICZE
SOBOTA
a pokaz lotniczy 1, 14.00-15.00: skoki spa-
dochronowe (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 Gu-
staffson (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), Żela-
zny (18 min), F-16 (10 min)
a pokaz nocny, 21.30: Twister (10 min), Johan 
Gustaffson (10 min + wznoszenie), Sydney 
Charles (15 min)

NIEDZIELA
a pokaz lotniczy 1, 14.00-15.00: skoki spa-
dochronowe (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)

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

JAK DOJECHAĆ NA LOTNISKO?
a  Samochodem tylko do ronda 

przed Przylepem
Na lotnisko nie dojedziemy samo-
chodem. Dla zmotoryzowanych gości 
zostanie uruchomiony parking na 
Trasie Północnej (na mapce czerwony 
kolor): od ronda Stefana Batorego 
(przy Auchan) do ronda Ireny Sendle-
rowej (na Przylep).
Ważne! Jeśli zamierzasz zaparko-
wać na trasie, włóż za przednią szy-
bę samochodu zwykłą, białą kartkę 
formatu A4. To będzie sygnał dla 
kierujących ruchem w tym rejonie, 
że zmierzasz w kierunku parkingu.
Na niebiesko oznaczono na mapie 
objazd zamkniętego odcinka Trasy 
Północnej ulicami: Stefana Batorego, 
Energetyków, al. Zjednoczenia.

a Autobusem za darmo
Na lotnisko będzie można dojechać 
bezpłatnymi, przegubowymi autobu-
sami MZK. Będą to specjalne linie – F 
i L.
- Linia F pojedzie trasą: Przylep rondo 
– Przylep-Solidarności – Przylep-Stra-
żacka – 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: Wyspiańskiego 
– dworzec PKP – Bohaterów Wester-
platte – al. Wojska Polskiego – al. 
Zjednoczenia – Przylep rondo – Przy-
lep-Solidarności – 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 przystanku 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”.

a Rowerem
Na lotnisku zorganizowany będzie 
strzeżony parking, obsługiwany za 2 
zł przez Stowarzyszenie Rowerem do 
Przodu.
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W ZIELONEJ GÓRZE

W hołdzie 
Annie German
W niedzielę, 3 czerwca, czeka nas 
niezwykła, muzyczna uczta! O 
21.00, w amfiteatrze rozpocznie 
się Międzynarodowy Festiwal 
Talentów im. Anny German. 
Na scenie tłum gwiazd! Można 
jeszcze kupić bilety, będzie też 
transmisja w TVP2.

Pierwsza część koncertu, 
w gwiazdorskiej obsadzie, 
poświęcona będzie legen-
darnej wokalistce. - Utwory 
Anny German usłyszymy w 
nowych aranżacjach, wy-
konane przez wokalistów z 
towarzyszeniem orkiestry. 
Przypomnimy też sylwetkę 
artystki – 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. 

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 trans-
mitowane przez TVP2. Po-
czątek o 21.00. Bilety na 
koncert można kupić m.in. 
na abilet.pl i na godzinę 
przed koncertem (jeżeli 
wcześniej nie zostaną wy-
przedane). Koszt 30 zł i 50 
zł.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

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

Na własne oczy zoba-
czysz, jak wygląda wnętrze 
typowego indiańskiego na-
miotu, tzw. tipi, oraz trady-
cyjny strój Indian Ameryki 
Północnej. W niedzielę, 
3 czerwca, z okazji Dnia 
Dziecka, na deptaku wyro-
śnie wioska indiańska. Od 
11.00 do 16.00 będziemy 
mogli podziwiać indiańskie 
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.

Spotkanie z kulturą in-
diańską współfinansuje bu-
dżet miasta oraz stowarzy-
szenie E. Szymkowiak.

(pm)

W ZIELONEJ GÓRZE

Bawimy się 
ekologicznie!
Zrobisz maskotkę ze skarpetki i 
świecznik ze starego słoika... Do-
wiesz się też jak zadbać o naszą 
planetę. We wtorek, 5 czerwca, na 
deptaku – Eko Festyn!

- Światowy Dzień Ochro-
ny Środowiska powinien 
trwać przez cały rok! – 
twierdzą organizatorzy im-
prezy, która 5 czerwca od-
będzie się na deptaku. Eko 
Festyn pod hasłem „Młodzi 
dla środowiska” zaplanowa-
no w godz. 13.00-17.00.

Solidna porcja wiedzy o 
przyrodzie i ochronie śro-
dowiska zostanie poda-
na w atrakcyjnej formule 
konkursów, gry miejskiej, 

warsztatów... Nauczymy 
się robić m.in. ekobreloki, 
biżuterię i dekoracje z re-
cyklingu, bawełniane torby, 
ekoorganizery, magnesy na 
lodówkę, świeczniki ze sta-
rych słoików, plecionki ze 
starych T-shirtów a nawet... 
maskotki ze skarpetek!

Obejrzymy spektakl „Na 
ratunek Czystolandii” i do-
wiemy się jak właściwie po-
stępować z odpadami, po-
znamy tajniki życia pszczół 
i sposoby wytworzenia na-
turalnych kosmetyków. Do-
wiemy się jak samemu pro-
dukować energię, zgłębimy 
tajniki lasów i poznamy 
możliwości własnego głosu.

Na wydarzenie zaprasza 
prezydent miasta, jest ono 
częścią ogólnopolskiej kam-
panii „Zielona wstążka dla 
planety”.

(dsp)

Piękne mamy lato tej wiosny
Miasto najpierw zazieleniło się w tempie ekspresowym, a teraz tu i ówdzie zakwita kolorami.

Wygląd ronda 11 Listopa-
da i skweru przed urzędem 
marszałkowskim miał pra-
wo zaskoczyć zielonogó-
rzan. Obsiadły je... ogrom-
ne, wielokolorowe motyle!

– Pelargonie i bluszcze 
w metalowych stelażach o 
kształcie motyli, które wy-
konała zielonogórska spół-
dzielnia socjalna „Nadruk”, 
sadziliśmy przez całą noc 
do 5 rano, z 24 na 25 maja 
– wyjawia Krzysztof Sikora, 
prezes ZGK, który też zaka-
sał rękawy, uczestnicząc w 
nocnej akcji nasadzeń.

W odróżnieniu od moty-
li – niespodzianki, zmiany na 
ul. Bohaterów Westerplatte 
były planowane i oczekiwa-
ne. Wzdłuż ulicy wykonawca 
jej remontu posadził kilka-
naście rododendronów i 911 
krzewów mało wymagającej i 
odpornej na zanieczyszczenia 
tawuły japońskiej. Choć na 
razie ledwie odstaje od ziemi, 
już zaczyna obsypywać się 
ciemnoróżowym kwieciem. 
Urośnie wzdłuż (do 1-1,5 me-
tra) i wszerz. W pierwszym 
tygodniu czerwca na głównej 
ulicy powinny pojawić się też 
donice z pelargoniami, które 
zawisną na latarniach.

Kwieciem obsypały się 
też inne miejsca, jak choćby 
skwer przy ul. Rzeźnicza-
ka. Jedynie kwietne łąki na 
rondzie Zesłańców Sybiru i 
na placu Kolejarza dopiero 
wschodzą, jak na kalenda-
rzową wiosnę przystało. (el)

Wzdłuż ul. Bohaterów Westerplatte wykonawca jej remontu 
posadził m.in. 911 krzewów mało wymagającej i odpornej na 
zanieczyszczenia środowiska tawuły japońskiej

Kwiaty cieszą oczy i w parterze, i na wyższych piętrach. Na deptakowych latarniach zawisły 
donice z barwnymi surfiniami. Zdjęcia Krzysztof Grabowski

Owady przysiadły na rondzie 11 Listopada. Pelargonie i bluszcze w metalowych stelażach o 
kształcie motyli wykonała zielonogórska spółdzielnia socjalna „Nadruk”
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Weryfi kacja zakończona!
Urząd miasta zakończył weryfi kację wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2019. Łącznie wpłynęło 166 propozycji zadań. Po weryfi kacji, ze 
względów formalnych i merytorycznych, odrzuconych zostało 49 propozycji. Prezentujemy listę zadań zatwierdzonych przez magistrat do 
głosowania w Budżecie Obywatelskim 2019. Lista zadań wraz z opisami znajduje się na stronie internetowej www.zielona-gora.pl.

a 1. Remont parkingu oraz ciągu 
pieszego wzdłuż ul. Ptasiej, tj. od 
ronda Anny German do ul. �w. 
Cyryla i Metodego
a 2. Budowa pomnika marszałka 
Józefa Piłsudskiego
a 3. Stoły do gry w tenisa stoło-
wego i szachownice
a 4. Mówiące Kamienie do Zielo-
nogórskich Bachusików
a 5. Mieszkańcy mają głos - plat-
forma internetowa konsultacji 
społecznych z mieszkańcami 
miasta
a 6. Program zdalnej opieki nad 
seniorami
a 7. Pełnometrażowy fi lm lub 
miniserial o Zielonej Górze i jego 
mieszkańcach w produkcji i reży-
serii Grupy Filmowej Darwin
a 8. Zielona Góra Lego - dzieci i 
dorośli razem tworzą miasto
a 9. Wspólna integracja: plac 
zabaw dla dzieci niepełnospraw-
nych na trawniku za amfi teatrem
a 10. Samochodowe kino letnie

a 11. Wybudowanie tężni w Z. G.
a 12. Domki dla owadów
a 13. Budowa drogi - ul. Jaśmino-
wa i Kalinowa
a 14. Fontanna multimedialna w 
Zielonej Górze
a 15. Bluszcz na zielonogórskie 
ściany
a 16. 1000 ławek dla zielonogó-
rzan
a 17. Wyniesienie 50 przejść dla 
pieszych
a 18. Budowa pełnowymiarowe-
go boiska na Jędrzychowie
a 19. Wykonanie trwałej na-
wierzchni ulic: Borówkowej, 
Waniliowej, Oliwkowej, Kolorowej, 
Karminowej, Amarantowej, Pista-
cjowej
a 20. I etap rozbudowy i moder-
nizacji kąpieliska w Ochli
a 21. Rewitalizacja Placu Słowiań-
skiego w Zielonej Górze na miej-
sce przyjazne mieszkańcom
a 22. Posadzenie 2018 szt. hor-
tensji drzewiastej

a 23. Remont ciągu pieszego - 
wymiana nawierzchni 
na kostkę betonową 
przy ul. Ptasiej, od ronda Anny 
German do ul. �w. Cyryla i Me-
todego

a 24. Remont i modernizacja 
betonowego kąpieliska miejskie-
go (vis a vis „Dzikiej Ochli” - po 
drugiej stronie drogi na Ochlę)
a 25. Remont parkingu przy ul. 
Żołnierzy 2 Armii dz. 48

a 26. Dokończenie budowy 
kanalizacji deszczowej 
z osiedla Kamieni 
Szlachetnych
a 27. Budowa minitężni w Parku 
Tysiąclecia

a 28. Budowa całorocznego 
lodowiska zadaszonego
a 29. Zakup sprzętu do diagno-
styki zwierząt w Miejskim Schro-
nisku dla Bezdomnych Zwierząt w 
Zielonej Górze

Zadanie ogólnomiejskie: plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na trawniku za amfi teatrem. Plac zabaw wizualizacja „Zło-
ta Integracja” Fot. Materiały wnioskodawcy

a 1.1. Dzieci projektują własny 
plac zabaw
a 1.2. Podglądacz ptaków - plat-
forma birdwatchingowa (Jez. 
Cegielni)
a 1.3. Winiarska Zielona Góra - na-
sadzenia winorośli w okręgu nr 1
a 1.4. Zabezpieczenie osuwającej 
się skarpy
a 1.5. Park Braci Gierymskich 
przyjazny mieszkańcom
a 1.6. Uspokojenie ruchu samo-
chodowego na os. Przyjaźni
a 1.7. Stacja wypożyczalni rowe-
rów miejskich przy ul. Francuskiej
a 1.8. Modernizacja okrągłego 
boiska przy ul. Rydza �migłego na 
cele rekreacyjne
a 1.9. II etap zagospodarowania 
terenu zielonego na działce nr 
138/14 przy ul. Rydza �migłego

a 1.10. Budowa siłowni na wol-
nym powietrzu z elementami 
placu zabaw, w trawiastej części 
wraz z rewitalizacją i monitorin-
giem terenu całej działki nr 710, 
obręb nr 25, przy ul. Józefa Cheł-
mońskiego
a 1.11. Opracowanie map do bie-
gów na orientację, obejmującej 
lasy w zachodniej części miasta
a 1.12. Budowa i prowadzenie 
„alternatywnego” placu zabaw 
nad Złotą Łączą
a 1.13. Remont chodnika - wymia-
na nawierzchni na kostkę polbruk 
- ul. Słowacka (od ul. Stefana 
Wyszyńskiego do ul. Francuskiej 
- po stronie Zespołu Szkół Eko-
nomicznych; dz. 415, adm. Biuro 
Zarządzania Drogami UM)

Okręg I, zadanie: Podglądacz ptaków. Platforma birdwatchingowa. Fot. Materiały wnioskodawcy

BUDŻET OBYWATELSKI
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a 2.1. Pracownia kodowania w 
Zielonogórskim Ośrodku Kultury
a 2.2. Wypoczynkowa Piast-Pola-
na. Ulepszmy jej funkcję
a 2.3. Budowa placu zabaw
a 2.4. Stacja wypożyczalni rowe-
rów miejskich na os. Piastowskim
a 2.5. Stacja wypożyczalni rowe-
rów miejskich przy ul. Łużyckiej w 
okolicy „Kaczego dołu”
a 2.6. Wykonanie ostatniego 
etapu remontu chodnika. Za-
kończenie remontu nawierzchni 
chodnika od ul. Tadeusza Zawadz-
kiego „Zośki” 10-12, do wejścia do 
szkoły Gimnazjum nr 2, działka nr 
28/2, 45, 38/14, 31/1, obręb 26
a 2.7. Dojście do przedszkola i 
szkoły. Remont ciągu pieszego - 
wymiana nawierzchni na kostkę 

betonową, działka nr 123/25, 
obręb 26
a 2.8. Remont ciągu pieszego - 
wymiana nawierzchni na kostkę 
betonową przy budynkach ul. 
Anieli Krzywoń od strony „Konfi -
nu”, działka nr 36, obręb 26
a 2.9. Historyczne otoczenie 
zabytkowego wiaduktu nad „Zie-
loną Strzałą”
a 2.10. Siłownia pod chmurką dla 
seniorów i prąd dla skansenu kolei 
szprotawskiej
a 2.11. Galeria pod chmurką i 
pamiątkowe tablice wzdłuż szlaku 
kolei szprotawskiej
a 2.12. Obsadzenie krzewami 
lub drzewami południowej części 
ulicy Jaskółczej (od skrzyżowania 
z ul. Ogrodową)

Okręg II, zadanie: Galeria pod chmurką i pamiątkowe tablice wzdłuż szlaku kolei szprotawskiej (na zdjęciu Park Kolei Szpro-
tawskiej, ustawianie wagonu towarowego z 1915 r.) Fot. Adam Sowa

a 3.1. Uporządkowanie parku 
przy ulicy Szczekocińskiej/E. 
Plater
a 3.2 Budowa tężni solankowej w 
Ogrodzie Botanicznym
a 3.3 Postawienie zadaszonego 
przystanku autobusowego - No-
wojędrzychowska (421)
a 3.4. Rozbudowa placu zabaw 
przy ul. Pszennej o dodatkowe 
urządzenia
a 3.5. Urządzenie miejsca do wy-
konywania ćwiczeń na powietrzu 
dla ludzi wszystkich i seniorów
a 3.6. Odwilgocenie Domu 
Samotnej Matki w Zielonej 
Górze
a 3.7. Wykonanie chodnika - 
wraz z regulacją pionową stu-
dzienki kanalizacyjnej - w ciągu 
ul. Ignacego Domeyki na odcinku 
posesji nr 2-18-12b
a 3.8. Monitoring przy stawie na 
ulicy E. Plater /os. Wygoda oraz 
uporządkowanie terenu wokół 
stawu
a 3.9. Budowa placu sportowo-
-rekreacyjnego przy ul. Łukasiewi-
cza, na działce nr 219/10
a 3.10. Zielone Ekrany Akustycz-
ne
a 3.11. Wykonanie chodnika 
na ul. Winnej - ok. 200 m
a 3.12. Rozbudowa kaplicy cmen-
tarnej przy ul. Kąpielowej
a 3.13. Szatnie i sanitariaty dla 
zawodników KFA Wataha Zielona 
Góra

a 3.14. Stacja wypożyczalni rowe-
rów miejskich w rejonie Waszczy-
ka/Emilii Plater
a 3.15. Stacja wypożyczalni 
rowerów miejskich na Jędrzy-
chowie

a 3.16. Budowa chodnika szer. 
1,20 na ul. Królewny �nieżki i 
Bolka i Lolka + wymiana płyt 
ażurowych na w/w ulicy
a 3.17. Rozbudowa istniejącej 
ścieżki zdrowia w Liliowym Lesie

a 3.18. Budowa ciągu pieszego 
(z oświetleniem) między: 1. od 
Liliowej do Chabrowej. 2. od 
Kąpielowej do Diamentowej
a 3.19. Wyczyszczenie dna ką-
pieliska „Dzika Ochla” ze śmieci, 

wycięcie wodorostów, wysprząta-
nie ze śmieci przyległych 
do „Dzikiej Ochli” okalających 
działek
a 3.20 Wykonanie chodnika 
pomiędzy ulicą Diamentową a 

Kąpielową (po dawnym ciągu 
kolejki szprotawskiej)
a 3.21. Budowa chodnika po obu 
stronach ulicy Zbożowej

Okręg III, zadanie: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Łukasiewicza Fot. Materiały wnioskodawcy

BUDŻET OBYWATELSKI
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a 4.1. Plac zabaw i parking mię-
dzy blokami ul. Krzywoustego a 
ul. Mieszka I
a 4.2. Uruchomienie fontanny
a 4.3. Zagospodarowanie tere-
nów zielonych - utworzenie mini-
parku rekreacyjno-wypoczynko-
wego dla rozbudowującego się os. 
�ląskiego, Pomorskiego oraz dla 
mieszkańców Raculki
a 4.4. Budowa oświetlenia ulicy 
Oliwkowej (od ul. Srebrnej do 
ul. Kremowej), ul. Kremowej, ul. 
Granatowej (od ulicy Srebrnej 
przez ulicę Złotą do działki 749), 
ul. Karminowej (od ulicy Srebrnej) 
oraz ul. Mahoniowej
a 4.5. Remont chodnika stano-
wiącego dojście do budynku przy 
ul. Władysława IV - działka 347/1
a 4.6. Budowa miejsc postojo-
wych wzdłuż ulicy Dolnej - działka 
80, 81/1,59/25
a 4.7. Modernizacja zatoki 
parkingowej ul. B. Krzywoustego 
zwiększenie głębokości parkingu 
wraz z remontem muru oporowe-
go działka nr 16/2 obręb 17 zatoka 

parkingowa przy bud. B. Krzywo-
ustego 24-26
a 4.8. Remont chodnika przy 
B. Krzywoustego przed 
bud. nr 38-42 w kierunku 
ul. Mieszka I działka nr 16/2 
obręb 17
a 4.9. Oświetlenie ulic: Beżowej, 
Karminowej i Szkarłatnej w Zielo-
nej Górze
a 4.10. Budowa ulicy Beżowej, 
Karminowej i Szkarłatnej
a 4.11. Budowa ścieżek biego-
wych, rekreacyjnych i przyrod-
niczych
a 4.12. Park Braniborski jako prze-
strzeń przyrodniczo-rekreacyjna
a 4.13. Stacja wypożyczalni rowe-
rów miejskich na os. Pomorskim
a 4.14. Stacja wypożyczalni 
rowerów miejskich na ul. Strumy-
kowej
a 4.15. Rewitalizacja zachodniej 
części Parku Braniborskiego 
(między ulicami Braniborską, 
Zielonogórską, Władysława IV i 
Władysława Jagiełły 87) na miej-
sce przyjazne mieszkańcom

a 4.16. Budowa schodów na 
skarpie przy przejściu na rondzie 
Bandurskiego
a 4.17. Budowa oświetlenia ul. 
Kolorowej (od ul. Waniliowej do 

działki nr 975), ul. Amarantowej 
oraz ul. Karminowej (od ul. Złotej 
do ul. Szkarłatnej)
a 4.18. Wagmostaw - moderniza-
cja wybiegu dla psów dz. 48/6

a 4.19. Kontynuacja oświetlenia 
ulicy Kolorowej w Zielonej Górze 
(os. Kolorowe)
a 4.20. „Chemioterapia nie 
musi oznaczać utraty włosów”, 

nowoczesny system chłodzący 
zapobiegający utracie włosów 
przy terapii onkologicznej
a 4.21. Bezpieczny Chynów

Okręg IV, zadanie: Budowa schodów na skarpie przy przejściu na rondzie Bandurskiego Fot. Materiały wnioskodawcy

a 5.1. Likwidacja trzech schodków 
oraz remont chodnika na ulicy 
Batorego
a 5.2. Winiarska Zielona Góra - na-
sadzenia winorośli w okręgu nr 5
a 5.3. Leśne rowerowe szaleń-
stwo - BMX TOR/PUMPTRACK 4 
Żywioły
a 5.4. Budowa strefy odpoczynku 
dla mieszkańców wraz z minitęż-
nią „Bachusowy Zakątek”
a 5.5. Budowa siłowni zewnętrz-
nej „pod chmurką” na os. Winnica
a 5.6. Wymiana posadzki ciągu 
pieszego przy ul. Akacjowej 11-13-
15 na działce 48/26 obręb 18
a 5.7. Modernizacja drogi na os. 
„Na Olimpie” (od lecznicy dla 
zwierząt „Amicus” do boiska Orlik)
a 5.8. Zagospodarowanie lasku 
sosnowego przy Orliku na os. „Na 
Olimpie” w formie osiedlowego 
parku
a 5.9. Zielone przystanki w cen-
trum miasta
a 5.10. Muzyczny skwer
a 5.11. City Tree - ekran z msza-
ków absorbujący smog i zanie-
czyszczenia

a 5.12. Modernizacja chodników 
przy blokach mieszkalnych 
ul. Batorego 128 
(dawne os. Ogrodnictwo)
a 5.13. Zagospodarowanie 
parkingu na trawie przy nowym 
odcinku drogi przy 
ul. Mechaników i kawałek 
przy Konstruktorów
a 5.14. Stacja wypożyczalni 
rowerów miejskich w rejonie Lisia/
Aglomeracyjna
a 5.15. Stacja wypożyczalni 
rowerów miejskich na ul. Anny 
Jagiellonki
a 5.16. Modernizacja boiska 
sportowego przy ul. Lisiej
a 5.17. Remont chodników na os. 
Zastalowskim
a 5.18. Budowa ekranów aku-
stycznych przy ul. Trasa Północna
a 5.19. „Sala Szeptów” - remont 
piwnicy winiarskiej przy ulicy 
Sowińskiego 3
a 5.20. Dawna tłocznia win przy 
ul. Wrocławskiej - remont dachu
a 5.21. Odnowienie pola 
do gry w piłkę nożną 
na os. Winnica Okręg V, zadanie: Modernizacja drogi na os. „Na Olimpie” Fot. Materiały wnioskodawcy
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Stawiają na Nową Ochlę
Klub Radnych Zielona Razem złożył projekt do Budżetu Obywatelskiego dotyczący modernizacji kąpieliska w Ochli.

Proponują stworzenie 
miejsca spacerów i zabaw 
z dziećmi – miniparku roz-
rywki dla dzieci od lat 3 do 
lat 100. Od rzeczy prostych 
jak piaskownice i huśtawki, 
po tak lubiane przez dziecia-
ki karuzele, bujanki, przej-
ścia z przeszkodami, tunele 
i labirynty oraz siłownię na 
wolnym powietrzu dla ma-
łych i dużych. W zamierze-
niu powinien być tu „zielony 
labirynt” oraz atrakcje wod-
ne jak brodziki, wodne zjeż-
dżalnie i ukryte pułapki.

– Trzeba zacząć od pro-
stych rzeczy: piaskownice, 
karuzele, huśtawki. Posta-
wić na remont niecki, bo ta 
jest w stanie nieciekawym 
– zaznacza Grzegorz Hrynie-
wicz, radny Zielona Razem. 
Do tego rzeczy oczywiste 
jak kilka stanowisk do gril-
lowania, stoliki do gier w 
szachy, warcaby czy karty, 
jak i stoły do ping-ponga, a 
także tor dla speedrowerów.

– Owszem, nie wszystko 
da się wykonać, ale zrobi-
my to, co da się zrobić. To, 
czego na początku najpilniej 
będą potrzebować miesz-

kańcy. Nieraz projekty z Bu-
dżetu Obywatelskiego były 
niedoszacowane i miasto 
musiało wyłożyć dodatko-
we pieniądze. Niewyklu-
czone, że i tym razem tak 
będzie – tłumaczy radny Pa-
weł Wysocki.

Ma to być miejsce, gdzie 
w ciepłe dni przyjdziemy z 
kocem lub leżakiem i znaj-
dziemy duży plac zabaw 
dla dzieci oraz miejsce dla 
dorosłych do odpoczynku, a 
także do uprawiania rekre-
acyjnego sportu. Niektóre 
z urządzeń zrobiono nawet 
11 lat temu. Miasto kilku-
krotnie przymierzało się do 
remontu kąpieliska, ale ni-
gdy inwestycja nie doszła to 
skutku. Obiekt, należący do 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji - usytuowany 
jest na 17 hektarowym kom-
pleksie leśnym w otoczeniu 
ścieżek rowerowych, znaj-
duje się 4 kilometry od cen-
trum miasta. Akwen wodny, 
zasilany przez potok Pustel-
nik, ma wymiary 240 x 80 m 
i głębokość 3 m.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2019
Grzegorz Hryniewicz, Andrzej Bocheński i Paweł Wysocki marzą o wyremontowaniu kąpieliska w Ochli

Fot. Krzysztof Grabowski
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WIE�CI ZE SZKÓ Ł I PRZEDSZKOLI >>>

Przedszkola
walczyły
o puchar
Znamy fi nalistów Festiwalu 
Przedszkolnych Talentów „Dzisiaj 
przedszkolaki, jutro pierwszaki”! 
Pierwsze miejsce w cyklu imprez 
organizowanych przez Szkołę 
Podstawową nr 13 wywalczyło 
Miejskie Przedszkole nr 34.

17 maja, w SP 13 odbył 
się ostatni etap Festiwalu 
Przedszkolnych Talentów. 
Grupy przedszkolne po 
raz czwarty spotkały się ze 
sobą, by w trakcie dobrej 
zabawy i zdrowej rywali-
zacji, zawalczyć o nagrodę 
główną - Puchar Dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 13, 
medale oraz niespodziankę 
rzeczową. Maluchy i tym ra-
zem nie zawiodły! Radość, 
energia i niecodzienny do-
ping były wyjątkową opra-
wą fi nałowych potyczek. 
Tym razem dzieciom towa-
rzyszyli rodzice, dla których 
organizatorzy przygotowali 
zadania. Na uczestników 
czekały takie konkurencje 
jak: zjedz to jabłko, bier-
ki szachowe, wygibasy z 
szarfą, rozpoznawanie od-
głosów zwierząt, kalambu-
ry, budowanie wieżowca 
z materiałów do recyklin-
gu. Uczestnicy Festiwalu 
zaprezentowali też swoje 
umiejętności taneczne w 
układach przygotowanych 
przez instruktorkę tańca 
- Dorotę Łukaszczyk-Ska-

fi riak. Ostatecznie, po za-
ciętej walce i dogrywce na 
podium stanęły trzy przed-
szkola: pierwsze miejsce 
zajęło przedszkole nr 34, 
drugie – przedszkole nr 3, 
trzecie - przedszkole nr 18. 
Wśród nagrodzonych zna-
lazły się także: przedszkole 
nr 6, nr 46 i nr 17. Wszyscy 
uczestnicy zasłużyli na 
gromkie brawa i gratulacje, 
bo kreatywność i zapał, z 
jakimi podejmowano kolej-
ne wyzwania, udowodniły, 
że nauka i szkoła wcale nie 
muszą być nudne, a zdrowa 
rywalizacja jest kluczem do 
sukcesu.

Nagrody i puchary wrę-
czały uczestnikom posłan-
ka aktarzyna Ossowska oraz 
dyrektorka SP 13 Agnieszka 
Łyszkiewicz. (aw)W akcji zwycięska ekipa z przedszkola nr 34 Fot. Materiały SP 13

W ZIELONEJ GÓRZE

Uroczystości
pod ratuszem
Montaż słowno-muzyczny, 
przygotowany przez młodzież 
VII LO, to tylko jeden z punktów 
środowej uroczystości z okazji 73. 
rocznicy powrotu Zielonej Góry 
do Macierzy.

Prezydent Janusz Kubicki 
oraz młodzież z VII Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Jarosława Dąbrowskiego 
zapraszają mieszkańców w 
środę, 6 czerwca, o 12.00, na 
deptak, przy ratuszu na ob-
chody 73. rocznicy powrotu 
do Macierzy.

6 czerwca 1945 r. komen-
dant rosyjskiego garnizonu 

przekazał władzę w ręce 
polskiego burmistrza – To-
masza Sobkowiaka. Rozpo-
częła się nowa epoka...

W 2005 r. rada miasta wy-
dała oświadczenie o usta-
nowieniu tego dnia dniem 
Powrotu Zielonej Góry do 
Macierzy.

Dla uczczenia tej roczni-
cy, każdego roku, młodzież 
jednej ze szkół organizu-
je obchody święta. W tym 
roku zaprasza VII LO. W pro-
gramie są wystąpienia oko-
licznościowe oraz złożenie 
wiązanki kwiatów pod tabli-
cą pamiątkową poświęconą 
pierwszemu burmistrzowi 
Zielonej Góry. Zgromadzeni 
zobaczą też montaż słow-
no-muzyczny w wykonaniu 
uczniów „siódemki”.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

W weekend
tańczy
całe miasto!
W tę sobotę i niedzielę do Zie-
lonej Góry zjeżdżają tancerze z 
całej Polski, znakomici jurorzy 
z zagranicy i Dzień Dobry TVN z 
Warszawy!

Wszystko za sprawą Tan-
cbuda Challenge, czyli tur-
nieju hip-hopu i breakingu, 
młodego ale już jednego z 
największych tanecznych 
wydarzeń w Polsce. Druga 
edycja festiwalu tańca ulicz-
nego odbędzie się już w naj-
bliższą sobotę i niedzielę 
(2-3 czerwca), po raz kolejny 

zamieniając Zieloną Górę w 
prawdziwą stolicę tańca. W 
dwudniowych pokazach i 
rywalizacji, których organi-
zatorami są stowarzyszenie 
Spokotaniec, Spoko Family i 
Break Hill, wystartuje około 
tysiąca tancerzy. Zatańczą 
na parkiecie hali sportowej 
Uniwersytetu Zielonogór-
skiego przy ul. Prof. Sza-
frana, w której zobaczy ich 
około dwa tysiące widzów. 
Imprezę, którą wspiera 
m.in. miasto i fi rma Stream-
soft, poprowadzi Radosław 
Blonkowski, popularny 
Rademenez. Taneczną im-
prezę zamknie after party, 
czyli dodatkowy turniej 
wieczorny, który odbędzie 
się w klubie Kawon. Będzie 
się działo!

(el)

Joanna Kałuzińska-Zasada z fi rmy Streamsoft, Filip Czeszyk 
ze Spoko Family, Dariusz Lesicki, wiceprezydent  Zielonej 
Góry oraz Radosław Blonkowski z Break Hill – co ich połączy-
ło? Oczywiście taniec! Fot. Krzysztof Grabowski

Na sesji o mieszkaniach i wodzie
Wydawało się, że punkt wtorkowej sesji, poświęconej sprzedaży mieszkań komunalnych z bonifi katą, będzie tylko 
formalnością. Nie był. Uchwałę wycofano. Radni mają się zastanowić nad nowymi zasadami.

Poszło o jedno mieszka-
nie z listy zawierającej 24 
pozycje. Takie uchwały po-
jawiają się prawie na każ-
dej sesji. Zielonogórzanie 
mieszkający w zasobach 
komunalnych występują 
z wnioskiem o sprzedaż 
zajmowanych mieszkań z 
90-95-procentową bonifi -
katą. Warunek jest jeden – 
muszą zajmować lokal przy-
najmniej przez siedem lat. 
Na taką sprzedaż muszą się 
zgodzić radni.

Tym razem poszło o jed-
no mieszkanie przy ul. Si-
korskiego, w niedawno od-
nowionym budynku.

- Takie mieszanie o po-
wierzchni ok. 90 mkw., w 
centrum miasta, na rynku 
warte jest 300-400 tys. zł. 
Ktoś je od roku wynajmuje i 
teraz może je kupić za 40 tys. 
zł. To jakieś nieporozumienie 
– mówił radny Robert Górski 
(Zielona Razem) i zadeklaro-
wał, że na takich warunkach 
on je kupi od ręki, płacąc trzy 
razy więcej niż lokator. – Ofe-
ruję miastu 120 tys. zł. I tak 
się będzie opłacało.

- Niestety taką mamy 
uchwałę o sprzedaży loka-
li komunalnych. Żeby ku-
pić mieszkanie z bonifi ka-
tą trzeba mieszkać w nim 
przynajmniej siedem lat. 
Jest jeden wyjątek, można 
odstąpić od tego warunku 
jeżeli sprzedajemy ostatnie 
mieszkanie komunalne w 
budynku – tłumaczył Paweł 

Wysocki (Zielona Razem), 
który pracuje w Zakładzie 
Gospodarki Mieszkaniowej. 
– Mnie się takie rozwiązanie 
nie podoba.

– To wyprzedawanie miej-
skiego majątku za bezcen. 
Jedni muszą brać kredyt na 
30 lat, ciężko pracują, nie 
dostaną mieszkania komu-
nalnego. Reszta najmuje 10 

lat i dostaje za grosze – argu-
mentował R. Górski.

To stary problem, który 
wraca co parę lat – kiedy 
zakończyć taką sprzedaż 
mieszkań komunalnych.

– Kiedyś już zaprzestali-
śmy sprzedaży mieszkań. 
Wtedy, na tej sali, radni 
przyjęli uchwałę i zobowią-
zali mnie do tego, żebym 

sprzedawał dalej – wyja-
śniał prezydent Janusz Ku-
bicki i zaproponował, by 
uchwałę wycofać i ponow-
nie skierować do komisji. 
– Lokale socjalne i komunal-
ne powinny być przejściowe 
a nie dożywotnie. Jak ktoś 
zaczyna lepiej zarabiać, po-
winien je zwolnić.

- To wykreślmy z listy 
tylko kontrowersyjny lokal 
a pozostałe sprzedajmy, bo 
ludzie na to od lat czekają 
– zaproponował Jacek Bu-
dziński (PiS).

Zaczęła się dyskusja jak 
rozwiązać problem. Na 
moment t radni PiS nawet 
opuścili salę i z powodu 
braku kworum nie można 
było głosować. W końcu 
zgodnie zadecydowano, że 
uchwała zostaje wycofana 
z obrad i zajmą się nią rad-
ni na komisji. Natomiast P. 
Wysocki zobowiązał się, że 
przygotuje do dyskusji pro-
jekt nowych zasad sprzeda-
ży mieszkań komunalnych. 
Jednak nie będą one doty-
czyć osób, które już złożyły 
wnioski. (tc)

Burzliwa dyskusja na sesji rozpoczęła się od jednego mieszkania przy ul. Sikorskiego...
Fot. Krzysztof Grabowski

NOWA CENA WODY
Od tego roku ceny za ścieki i 
wodę są zatwierdzane przez rzą-
dową instytucję Wody Polskie. 
- Zgodnie z ustaleniami, jeżeli 
koszty funkcjonowania wodo-
ciągów, a co za tym idzie wzrost 
cen, są wyższe niż 5 proc., 
różnicę dopłaca miasto. Stąd 
uchwała, by w tym roku miasto 
dopłaciło 20 groszy netto do 
ceny 1 metra sześciennego ście-
ków – tłumaczył wiceprezydent 
Krzysztof Kaliszuk.
Łącznie za doprowadzenie do 
mieszkanie 1 m sześc. wody i 
odprowadzenie takiej samej 
ilości ścieków, zapłacimy 10 zł 79 
gr. netto – w zeszłym roku było 
to 10 zł 28 gr.

NOWE NAZWY
Radni podjęli też uchwałę w 
sprawie nadanie nazwy rondu 
na ul. Sienkiewicza, nieopodal 
Wydziału Komunikacji Urzędu 
Miasta. Będzie się nazywać Ofi ar 
Katynia. Wnioskował o to Marek 
Budniak (PiS). Natomiast radni 
PO złożyli wniosek w sprawie 
nazwania fragmentu Trasy Aglo-
meracyjnej imieniem Zbigniewa 
Herberta.
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 WEEKEND KIBICA
KARTINGI
a sobota, 2 czerwca: 
3. seria Rok Cup Poland, 
11.30-17.00, tor kartingowy 
Wallrav Racing Center w 
Starym Kisielinie
a niedziela, 3 czerwca: 
3. seria Rok Cup Poland, 
10.30-17.00, tor kartingowy 
Wallrav Racing Center w 
Starym Kisielinie

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY
a sobota, 2 czerwca: 
Mistrzostwa Polski 
Seniorów i Młodzieżowców, 
8.00-20.00, WOSiR 
Drzonków
a niedziela, 3 czerwca: 
Mistrzostwa Polski 
Seniorów i Młodzieżowców, 
9.00-19.00, WOSiR 
Drzonków

PIŁKA NOŻNA
a sobota, 2 czerwca: 
32. kolejka III ligi, Falubaz 
Zielona Góra – Lechia 
Dzierżoniów, 17.00; 
24. kolejka A-klasy, 
Drzonkowianka Racula - 
Błękitni Lubięcin, 17.00
a niedziela, 3 czerwca: 
24. kolejka A-klasy: TKKF 
Chynowianka Zielona Góra – 
Avia Siedlnica, 17.00.

RUGBY
a sobota, 2 czerwca: 6. 
kolejka I ligi, Wataha RC 
Zielona Góra – KS Rugby 
Ruda �ląska, 16.00, stadion 
UZ przy ul. Wyspiańskiego

STREET WORKOUT
a sobota, 2 czerwca: 
Zielonogórska Bitwa, 11.00, 
boisko do Street Workoutu 
przy ul. Rzeźniczaka

TENIS STOŁOWY
a piątek, 1 czerwca: 
I Młodzieżowy Turniej 
z okazji Dnia Dziecka o 
Puchar PZTS, 10.00-16.00, 
hala CRS

TENIS STOŁOWY

Błaszczyk kończy spełniony
1974, to dobry rocznik, z którego wyszli długowieczni sportowcy. Przykłady? Piłkarz Alessandro Del Piero, koszykarz 
Andrzej Pluta, czy z naszego podwórka - pięcioboista Marcin Horbacz. Na wszystkich przychodzi jednak czas. Wymie-
niona trójka już skończyła przygodę z wyczynowym sportem, teraz pas powiedział Lucjan Błaszczyk.

44-letni „Lucek” w ostat-
nich latach był jak wino. Nic 
nie robił sobie z metryki, tyl-
ko nadal był bardzo skutecz-
ny w coraz silniejszej Lotto 
Superlidze. – To była moja 
decyzja, więc na pewno je-
stem szczęściarzem. Więk-
szość zawodników zmuszo-
na jest kończyć karierę przez 
kontuzję, różne inne sprawy 
– cieszy się Błaszczyk, który 
w 2011 roku wrócił do ZKS-u 
Palmiarni Zielona Góra po la-
tach gry w Niemczech. Miał 
być powrót na 2-3 lata, a wy-
szło 7. W ostatnim sezonie 
też było znakomicie, co spra-
wiło, że wielu powątpiewało 
w koniec kariery. - Biłem się 
z myślami, tym bardziej, że 
drugą rundę zacząłem od 
zwycięstw w sześciu poje-
dynkach. Ludzie podcho-
dzili: „Lucjan nie odchodź, 
to będzie głupota!”. Pod ko-
niec sezonu odcięło mi ewi-
dentnie prąd, w momencie, 
gdy utrzymanie było pewne 
– dodał Błaszczyk, do które-
go wciąż dzwonią telefony 
z intratnymi propozycjami, 
jednak nigdzie się nie wybie-
ra. Zostanie w Drzonkowie, 

gdzie wraz z Andrzejem Ko-
peckim będzie szukał mło-
dych, zdolnych następców. 
Poprowadzi też jako trener 
odmłodzony zespół ZKS-u 
w elicie. Utrzymać się będzie 
ciężko, ale praca u podstaw 
ma przynieść owoce za jakiś 
czas.

Tenis stołowy to nie 
jest łatwy kawałek chle-

ba. Błaszczyk mówi, że to 
skrzyżowanie Formuły 1 z 
szachami, gdzie trzeba być 
szybkim, dynamicznym, 
precyzyjnym, ale mieć też 
spokój. Trenować trzeba 
jednak codziennie. - To jest 
jak z grą na skrzypcach. 
Kiedyś w Niemczech moim 
sąsiadem był skrzypek i on 
mówił: „Lucjan, jak nie tre-

nuję jeden dzień, to tylko ja 
wiem, że nie trenowałem. 
Jak nie gram dwa dni, to już 
wiedzą o tym moi koledzy z 
orkiestry, którzy obok grają, 
a jak trzy dni nie gram, to 
już publiczność słyszy”. U 
nas jest podobnie – wyznaje 
„Lucek”.

Z mistrzostw kraju i Eu-
ropy przywiózł worek me-

dali. Blisko podium był też 
na Igrzyskach Olimpijskich, 
w których brał udział czte-
rokrotnie. - Przegrywałem 
dwukrotnie z późniejszymi 
mistrzami olimpijskimi. To-
czyłem z nimi bardzo wy-
równane boje. Szczególnie 
w Sydney, z zawodnikiem z 
Chin - Kong Linghuiem. On 
powiedział po turnieju, że 
najtrudniejszy mecz był ze 
mną. To było o wejście do 
ćwierćfi nału. Tam czekał 
na mnie Joergen Persson, 
z którym lubiłem grać – 
wspomina.

Cztery lata później, w 
Atenach, sukces był na wy-
ciągniecie ręki w deblu z To-
maszem Krzeszewskim. Na 
drodze w ćwierćfi nale znów 
stanęli Chińczycy, późniejsi 
mistrzowie.

Błaszczyk z kibicami po-
żegna się też w Warszawie. 
1 września na PGE Naro-
dowym olbrzymia porcja 
tenisa stołowego. - Będzie 
ponad 100 stołów na płycie 
boiska. Turnieje, mecze po-
kazowe, zawodnicy świato-
wej klasy. Zapraszam, wstęp 
będzie wolny. (mk)

TENIS ZIEMNY

Arnold
wygrywa
w USA
Był zawodowcem, ale z własnej 
woli został amatorem, by re-
prezentować swoją uczelnię w 
Stanach Zjednoczonych. Arnold 
Kokulewski podąża drogą m.in. 
Johna Isnera.

21-letni zielonogórzanin, 
wraz z Columbus State Uni-
versity w Atlancie zdobył te-
nisowe mistrzostwo NCAA. 
– To organizacja, która 
zrzesza wszystkie uczelnie 
w USA i organizuje ligę w 
różnych dyscyplinach – wy-
jaśnia Kokulewski. Za oce-
anem rozgrywki, zwłaszcza 
decydująca faza play-off , 
cieszą się dużym zaintere-
sowaniem. Nie inaczej jest 
w tenisie. Mimo, że to zma-
gania uczelniane, to cechu-
je je również spora presja 
wyniku. – Gdy przyszedłem 
tam studiować, powiedzia-
no mi już pierwszego dnia, 
że musi być mistrzostwo – 
dodaje zielonogórzanin. Fi-
nałowy pojedynek był bar-
dzo dramatyczny. Uczelnia 
Kokulewskiego przegrywa-
ła już ze szkołą Barry 2:4, by 
ostatecznie wygrać 5:4.

21-latek, chcąc studiować 
i grać w USA musiał zrezy-
gnować ze statusu profe-
sjonalisty, zarabiającego 

na tenisie. Taką wybrał 
drogę rozwoju. – Musiałem 
spełnić wiele formalności, 
by grać na prawach amato-
ra. Liga amerykańska jest 
naprawdę bardzo mocna – 
przyznaje Kokulewski. W 
przeszłości w rozgrywkach 
NCAA grał np. Amerykanin 
John Isner.

(mk)

PIŁKA NOŻNA

Mecz ślimaków
Niewykorzystane sytuacje się mszczą – tak można podsumować star-
cie Zorzy Ochla z Mieszkiem Konotop. Gospodarze mieli szanse w 
pierwszych minutach spotkania, ale ich nie wykorzystali. I przegrali 1:3.

- To, co robiliśmy przez 
pierwsze 20 minut w polu 
karnym przeciwnika, woła 
o pomstę do nieba – mówi 
poirytowany Michał Grzel-
czyk, trener Zorzy. Gospo-
darze mogli i powinni pro-
wadzić 2:0. – Z siódmego 
metra nie trafi amy do pustej 
bramki, nie przewracamy 
się przy ewidentnym faulu 
na rzut karny – wylicza szko-
leniowiec drużyny z Ochli. 
Skoro Zorza nie strzelała, 
to strzelać zaczął Mieszko. 
Jeszcze przed przerwą pro-
wadzenie gościom dał Bar-
tosz Rybicki, a po zmianie 
stron zdobył drugą bramkę 
i piłkarze z Konotopu mogli 
robić to, co powinna wcze-
śniej robić Zorza – kontro-
lować mecz. – Przeciwnik 
nie biegał, na chodzonego 
tu grał. My byliśmy ślima-
kami, ale przegraliśmy też 
ze ślimakami. Tak słabego 
spotkania dawno nie wi-
działem w naszym wyko-
naniu – dodał Grzelczyk. 
W 80. min. trzecie trafi enie 
dla Mieszka zanotował Bar-
tosz Tkacz. Gospodarzom 
na osłodę pozostał honoro-

wy gol Krzysztofa Wojczala 
chwilę przed końcowym 
gwizdkiem sędziego. Bo-
lączka Zorzy? Nierówna gra. 
– Gdybyśmy tutaj zagrali 
tak jak ze Zrywem Rzeczy-
ca czy Czarnymi Żagań, to 
praktycznie przeciwnego 
zespołu by nie było. Z taką 
grą jak przeciwko drużynie 
z Konotopu ciężko byłoby 
natomiast pokonać drużyny 
liderujące w B-klasie – nie 

kryje rozgoryczenia Grzel-
czyk, który postawę swo-
jego zespołu porównuje do 
jazdy kolejką górską w we-
sołym miasteczku. Przed 
Zorzą jeszcze trzy kolejki do 
końca sezonu. W środę, 30 
maja, Zorza odrabiała na-
tomiast ligowe zaległości, 
mierząc się ze Stalą w Jasie-
niu. Pojedynek zakończył 
się już po zamknięciu tego 
wydania „Łącznika”. (mk)

Zorzy na osłodę pozostało jedynie trafi enie honorowe, które-
go autorem był Krzysztof Wojczal Fot. Marcin Krzywicki

Lucjan Błaszczyk swoją wiedzą będzie się teraz dzielił z młodymi zawodnikami. Na zdjęciu z 
Kamilem Nalepą. Fot. Marcin Krzywicki

Arnold Kokulewski ze statu-
etką za zwycięstwo

Fot. M. Krzywicki
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Stelmet zostaje bez medalu
Smutna abdykacja mistrzów Polski. Stelmet Enea BC Zielona Góra spadł ze szczytu poza podium. W dwumeczu o brąz lepszy Polski Cukier 
Toruń.

Losy najniższego stopnia 
podium rozstrzygnęły się 
już w pierwszym, niedziel-
nym meczu w hali CRS, 
a właściwie w czwartej 
kwarcie, w której Stelmet 
dał rzucić rywalom aż 46 
punktów, bijąc tym samym 
niechlubny rekord straco-
nych 38 „oczek” - w ostat-
nich dziesięciu minutach 
decydującego półfinału z 
Anwilem we Włocławku. 
Zielonogórzanie przegrali 
z Polskim Cukrem 95:117, 
a pod koniec spotkania, na 
czasach, nie zabierał już 
głosu Andrej Urlep. – Tak 
jak zagraliśmy w czwartej 
kwarcie, nie mają prawa 
zagrać nawet zawodnicy 
z podstawówki. Nie wal-
czyliśmy, nie graliśmy w 
obronie. Atak pochodzi od 

słabej obrony. Nie istnieli-
śmy na boisku w czwartej 
kwarcie – przyznał słoweń-
ski szkoleniowiec, który 
tymi słowami właściwie 
pożegnał się z zielonogór-
skim zespołem. Na ponie-
działkowym treningu już 
Urlepa nie było, a zespół 
w Toruniu poprowadził 
Andrzej Adamek, będąc 
tym samym trzecim szko-
leniowcem, który w tym 
sezonie zasiadł na ławce 
trenerskiej Stelmetu. Przy-
pomnijmy, rozgrywki za-
czynał Artur Gronek, któ-
rego w grudniu zastąpił do-
świadczony Urlep. Wejście 
do szatni miał genialnie. 
Stelmet zachwycił swoją 
grą w styczniu, wygrywał 
w Polsce, jak i z potentata-
mi w Europie, ale im dalej 

w las, tym było ciemniej. 
- Trener okazał się bardzo 
honorowym człowiekiem. 
Podjął taką decyzję, bo po 
prostu było mu wstyd – 
wyjaśnił Janusz Jasiński, 
właściciel, przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej Grono 
SSA. Ani jego, ani kibiców 
nie pocieszyło też zapew-
ne zwycięstwo w ostatnim 
meczu w Toruniu. Zielo-
nogórzanie pokonali Pol-
ski Cukier 87:83, ale nawet 
na moment nie zbliżyli się 
w okolice tak znaczącej 
przewagi, którą torunianie 
osiągnęli w hali CRS. Szef 
Stelmetu zapowiada zna-
czące zmiany, które doty-
czyć będą zarówno sztabu 
szkoleniowego, jak i kadry 
zespołu.

(mk)Dokładnie 157 dni pracował w zielonogórskim klubie Andrej Urlep Fot. Piotr Jędzura

PIŁKA RĘCZNA

Misja  
wykonana!
Szczypiorniści AZS-u Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego zakończyli 
ligowy sezon. Beniaminek miał 
za zadanie utrzymać się w I lidze. 
Sukces został osiągnięty, akade-
micy uplasowali się w połowie 
stawki.

W ostatnim meczu sezonu 
zielonogórzanie, po rzutach 
karnych 3:0, pokonali u siebie 
Gwardię Koszalin. W regula-
minowym czasie był remis 
25:25. AZS zakończył ligowe 
zmagania na 9. miejscu. Na 
rozkładzie mają np. zwycięz-
cę całych rozgrywek Nielbę 

Wągrowiec. - My lubiliśmy 
grać z silnymi przeciwnika-
mi, gorzej było z drużynami 
w naszym zasięgu - ocenia 
Ireneusz Łuczak, trener zielo-
nogórzan, który pierwszy rok 
pracował z AZS-em. - Wiele 
osób myślało, że z tej mąki 
chleba nie będzie. Ci, którzy 
mnie znali wiedzieli, że u 
mnie liczy się praca – wskazu-
je jeden z kluczy do sukcesu 
trener. Lada chwila rozpocz-
ną się rozmowy o przyszłości. 
Wszystko wskazuje na to, że 
zespół opuści najskutecz-
niejszy strzelec Jędrzej Zie-
niewicz, który chciałby spró-
bować swoich sił w Superli-
dze. - Liczę na to, ale nic nie 
mogę powiedzieć oficjalnie. 
Wszystko będzie wiadomo w 
czerwcu - przyznał zdobywca 
153 bramek. (mk)

W ostatnim meczu sezonu zielonogórzanie pokonali po kar-
nych Gwardię Koszalin Fot. Marcin Krzywicki

STREET WORKOUT

W sobotę 
szykujcie się 
na bitwę
Bitwa w środku osiedla i to 
legalna? Jak najbardziej! Street 
Workout Zielonogórska Bitwa już 
w tę sobotę, 2 czerwca o 11.00 na 
os. Zastalowskim.

To zawody z kalisteniki, 
czyli ćwiczeń z wykorzysta-
niem masy własnego ciała. 
Park do street workoutu znaj-
duje się przy ul. Rzeźniczaka. 
- Masy mięśniowej nie zro-
bimy, ale uda się schudnąć i 
wyrzeźbić ciało. Po miesiącu 
można zobaczyć fajne efekty 
- zachwala aktywność Ber-

nard Barski, z fundacji Stre-
et Sport i grupy Street Army, 
która swoją pasją, wraz z rad-
nymi Filipem Gryko i Paw-
łem Wysockim, podzieliła 
się z zielonogórzanami. W 
sobotę uczestnicy zawodów 
pokażą efekty dwumiesięcz-
nych treningów. Właśnie 
tyle czasu trwały zajęcia od 
podstaw. - Projekt wyszedł 
super. Odzew był większy 
niż oczekiwaliśmy. Średnio 
mieliśmy ok. 20 osób na tre-
ningu - dodaje Barski. Będzie 
podciąganie na drążku, ale 
także freestyle, czyli pokaz 
nastawiony na widowisko 
i jak największy aplauz pu-
bliczności. - Zobaczymy, kto i 
co potrafi. Będzie dużo potu, 
ale też sporo atrakcji. Przy-
chodźcie całymi rodzinami! 
- kończy Barski. (mk)

ŻUŻEL

Uciekają nam punkty i rywale
Ledwie dwa wygrane mecze na półmetku rundy zasadniczej PGE Ekstraligi mają żużlowcy 
Falubazu Zielona Góra. W minioną niedzielę, podopieczni Adama Skórnickiego przegrali w 
95. Derbach Ziemi Lubuskiej z Cash Broker Stalą Gorzów 43:47.

- Przegraliśmy zacięty 
pojedynek. Najbardziej żal 
zawodników. Po 13. biegu 
miny mieliśmy nietęgie. 
Włożyliśmy mnóstwo pracy, 
a nie poparliśmy tego wyni-
kiem i niestety nie ma punk-
tów – mówił Adam Skórnic-
ki, menadżer Falubazu. Po 
wspomnianym wyścigu stało 
się jasne, że punkty pojadą 
na północ województwa, a 
wcześniej doszło do wyklu-
czenia Piotra Protasiewicza, 
który znalazł się między 
Grzegorzem Walaskiem, a 
Bartoszem Zmarzlikiem i 
upadł. Po długich analizach 
wideo sędzia wykluczył 

zielonogórzanina, a jeszcze 
dłużej sytuację po meczu ko-
mentowali kibice w Zielonej 
Górze. - Jechałem po krawęż-
niku, a nagle pojawił się Pio-
trek. Wcześniej zamknąłem 
gaz, około linii startowej. Nie 
miałem szans wytracić tej 
prędkości. I Piotr tak samo. 
Mega dziwna sytuacja i nikt 
celowo nic nie chciał zrobić – 
wyjaśniał Zmarzlik.

Mecz na korzyść Falubazu 
mogli przechylić też mło-
dzieżowcy, gdyby przywieź-
li pozycje wywalczone po 
starcie. - Miejmy nadzieję, 
że niedługo to nie będzie już 
problemem. Bardzo przeży-

wają swoje starty - zapew-
niał Skórnicki. W jego ze-
spole zabrakło też punktów 
pierwszej pary. Grzegorz 
Zengota zdobył zaledwie 3 
pkt., a Jacob Thorssell 1. To 
kolejny słaby mecz w wyko-
naniu Szweda. Wcześniej nie 
błyszczał też we Wrocławiu. 
- U Jacoba początek sezonu 
nie był dla niego łaskawy, 
brakowało mu startów, a w 
ostatnich tygodniach widać 
też mały spadek formy – 
przyznał „Skóra”.

Jedynym zielonogórzani-
nem, który po derbach miał 
powody do radości był… 
Grzegorz Walasek. Były ka-

pitan Falubazu świetnie spi-
sał się w derbach przeciwko 
swoim dawnym kolegom. 
„Walas” zdobył 10 punktów 
i w Gorzowie został okrzyk-
nięty bohaterem Stali. - Je-
chał na gruncie, który wy-
zwala dodatkowe emocje i 
trzeba było nad tym zapa-
nować. Wiedział, czego od 
nas potrzebuje. Dostał pró-
bę toru. Zrealizował pracę w 
taki sposób, że efektem była 
doskonała jazda – ocenił 
podopiecznego Stanisław 
Chomski, trener gorzowian.

10 czerwca rewanżowe 
derby nad Wartą. Falubaz, 
na półmetku rundy zasad-

niczej z czterema punktami, 
jest na szóstym miejscu w 
PGE Ekstralidze. Zielono-
górzanie wprawdzie tylko w 
jednym meczu – w Lesznie 
nie zdobyli 40 punktów, ale 

za porażki na styku pozycja 
w tabeli nie rośnie. - Mu-
simy podnieść głowy, tre-
nować i walczyć o kolejne 
punkty – powiedział opie-
kun Falubazu. (mk)

Nie można mieć pretensji do postawy Michaela Jepsena Jen-
sena, który ma drugą średnią w Falubazie

Fot. Marcin Krzywicki
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Muzyk u księdza, biskup na Wzgórza
Jak to się stało, że biskup urzęduje w dawnym ośrodku KW PZPR a fi lharmonicy w dawnym kościelnym budynku? To poniekąd wynik Wyda-
rzeń Zielonogórskich, których rocznicę uroczyście obchodziliśmy w niedzielę.

- Czyżniewski! Koniec 
pseudowakacji, jeżeli na-
tychmiast nie umyjesz pa-
telni, to ja tobie urządzę w 
domu rekonstrukcję mili-
cyjnego pałowania – moja 
żona wróciła do normy i… 
patelni. Kobieta potrafi  
znakomicie powiązać prze-
szłość z teraźniejszością. 
Ponieważ nie jestem wiel-
kim fanem przedstawień re-
konstrukcyjnych, patelnię 
zaraz umyłem.

Dzisiaj nie będę pisał o 
rozruchach z 30 maja 1960 
r. Ciekawi mnie bardziej 
historia jednego budynku. 
Obecnie mieści się w nim 
Filharmonia Zielonogórska. 
Wówczas Dom Katolicki, 
którym zawiadywała para-
fi a pw. św. Jadwigi.

To była starannie pod-
trzymywana przez władze 
nieuregulowana zaszłość. 
Dotyczyła całych Ziem Za-
chodnich.

- Zielona Góra była ty-
powym miastem na tych 
ziemiach, gdzie celowo nie 
uregulowano kwestii wła-
sności majątku kościelnego 
– tłumaczy prof. Czesław 
Osękowski. – Po wojnie 
państwo przejęło majątek 
poniemiecki i porzucony. 
Natomiast majątek po-
kościelny przekazywano 
wspólnotom kościelnym. 
Jednak nie na własność, tyl-
ko w użytkowanie. To była 
forma presji.

W Zielonej Górze posta-
nowiono ją wykorzystać. 
Proboszcz Kazimierz Mi-
chalski był świetnym orga-
nizatorem. Po przyjeździe 
do miasta w listopadzie 
1945 r., szybko zorganizo-
wał życie parafi alne wokół 
katolickiego kościoła pw. 
św. Jadwigi. Potem zaczął 
zagospodarowywać puste 
świątynie ewangelickie, 
bo wraz ze zmianą granic z 
miast wyjechali lub zostali 
wysiedleni Niemcy, głównie 
protestanci, a w ich miejsce 
przyjechali Polacy, głów-
nie katolicy. Zmieniła się 
wyznaniowa mapa miasta. 
Dlatego ks. Michalski szyb-

ko przejął ewangelicki ko-
ściół przy pl. Powstańców 
Wielkopolskich (dzisiaj pw. 
Matki Bożej Częstochow-
skiej) wraz z należącym do 
parafi i budynkiem para-
fi alnym. Prowadzona przez 
niego działalność w Domu 
Katolickim, była solą w oko 
komunistów, dlatego posta-
nowili zabrać parafi i budy-
nek. Najpierw w lutym 1960 
r. cofnięto parafi i prawo do 
trwałego zarządu Domem 
Katolickim, a 30 maja 1960 
r. doszło do eksmisji zakoń-
czonej walkami ulicznymi.

- Proboszcz Michalski po-
woływał się na dekret z 1945 
r., który umożliwiał mu za-
gospodarowanie Domu Kato-
lickiego. Uważał, że wygrałby 
sprawę w sądzie. Jednak wła-
dze wybrały eksmisję – do-
daje Tadeusz Dzwonkowski, 
dyrektor Archiwum Państwo-
wego w Zielonej Górze, autor 
książki poświęconej Wyda-
rzeniom Zielonogórskim.

Kwestie własności roz-
wiązano dopiero w epoce 
Edwarda Gierka. W 1971 r. 
poniemieckie mienie for-
malnie stało się własnością 
Kościoła.

Do sprawy wrócono po 
upadku PRL. Padły argu-
menty, że parafi a św. Jadwi-
gi nie miała możliwości le-
galnego przejęcia budynku, 
chociaż spełniała wszystkie 
warunki. Nikt jednak nie 
wyobrażał sobie przenosin 
fi lharmonii.

- Uzgodniliśmy, że w ra-
mach rekompensaty parafi a 
otrzyma budynek ośrodka 
szkoleniowego KW PZPR na 
Wzgórzach Piastowskich – 
opowiadał mi Edward Min-
cer, który w tym czasie był 
wiceprezydentem miasta. 
Stosowny dokument podpi-
sano 4 sierpnia 1992 r. Para-
fi a natychmiast przekazała 
obiekt diecezji. Dzisiaj jest 
to siedziba biskupa zielono-
górsko-gorzowskiego.

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 
i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.tomasz
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Rok 1960. Widok na pl. Powstańców Wielkopolskich i Dom Katolicki od strony ul. Kupieckiej Ze zbiorów IPN

DOM KATOLICKI

To dawny dom parafi alny wspólnoty 
ewangelickiej. Pierwszy, niewielki bu-
dynek gmina ewangelicka kupuje tutaj 
już w 1892 r. i powołuje komitet budowy 
schroniska i przytułku, na czele którego 
staje królewski superintendent Gotthardt 
Lonicer, równocześnie pastor i inspektor 
szkolny. Do starego domu zostaje dobu-
dowana piętrowa kamienica z dużą salą 
na parterze i sypialniami na piętrze.
Niespełna 20 lat pó�niej zapada decyzja o 
budowie nowego domu ewangelickiego – 
dzisiejszej fi lharmonii. Projekt wykonany 
przez zielonogórskiego architekta Au-
gusta Hammerlinga został zatwierdzony 
31 marca 1909 r. I się zaczęło! Budowa 
ruszyła w błyskawicznym tempie. Aż się 
nie chce wierzyć, że można tak szybko 
stawiać domy – 12 grudnia 1909 r. komi-
niarz  Ferdynand Haasler wystawił za-
świadczenie, że sprawdził i zgodził się na 
użytkowania komina w budynku. Ozna-
czało to, że obiekt jest gotowy. Na parte-
rze znajdowała się duża sala koncertowa. 
Dom służył gminie do 1945 r.

Ze zbiorów Przemysława Karwowskiego

SIEDZIBA BISKUPA

29 czerwca 1899 r. ukazało się w „Grün-
berger Wochenblatt” ogłoszenie, że 
restaurator Wilhelm Bogdan chce inwe-
stować na działce znajdującej się po za 
zasięgiem miejskiego planu zabudowy. 
Chodziło o teren pomiędzy dzisiejszą ul. 
Kilińskiego a amfi teatrem.
Nazwa Piastenhöhe (Wzgórze Piastow-
skie) jeszcze nie istniała. Tak jak nie 
było jeszcze pobliskiego parku. 17 pa�-
dziernika 1899 r. policja budowlana za-
twierdziła pierwszy projekt budynku. 
Ostatecznie zrealizowano inny wariant. 
Lokal był gotowy jesienią 1900 r.
5 grudnia 1900 r., po raz pierwszy w 
reklamie ukazuje się nazwa Piasten-
-Höhe. Lokal cieszył się wzięciem. Po 
wojnie zmieniał właścicieli i funkcje. 
Na początku mieścił się tutaj Dom 
Wypoczynkowy AZS. Pó�niej przemia-
nowano go na Ośrodek Szkolenia Kadr 
Prezydium WRN. Na potrzeby ośrodka 
w latach 60. dobudowano do dawnej 
restauracji budynek hotelowy. W 1975 r. 
obiekt przejmuje Ośrodek Kształcenia 
Ideologicznego KW PZPR. Działało tu 
nawet przedszkole.

Ze zbiorów Sławomira Ronowicza


