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1 lipca szykujcie się na cztery godziny 
�miechu w... „Stolicy Polskiego 
Kabaretu”!
- Jak sprawi�, by widzowie w amfi te-
atrze wytrzymali z nami tyle czasu a 
ci przed telewizorami nie skakali po 
kanałach, tylko chrupali chipsy, wpa-
trując się w nasze występy? Musi to 
by� kabareton inny niż inne – m�wi 
Jarosław Marek Soba�ski. >>  9

Wieści z boisk A-klasy, sukces Watahy i znaki zapytania przed nie-
dzielnym meczem Falubazu... Dwie strony sportowych emocji!

HURRA! OTWIERAMY
PARK W KIEŁPINIE!
Jeszcze rok temu były tu głównie chaszcze. Teraz, odnowione miejsce przyciąga gości jak magnes. Po rewitalizacji jest otwarte dla wszyst-
kich. – Przyjeżdżajcie zobaczyć nasz piękny, dziewiętnastowieczny park! Zapraszam w tę sobotę, 16 czerwca, na uroczyste otwarcie i piknik 
– zachęca sołtyska Kiełpina, Aneta Walczak.

Więcej >> 6-7
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Jazz to zarazem 
dyscyplina i wolność
- Jazzmani czasami noszą się swobodnie, ale sztafaż luzactwa pozostawiają w garderobie, na 
scenie zawsze są skoncentrowani i zdyscyplinowani – przekonuje Jerzy Szymaniuk, zielono-
górski naukowiec i jazzman.

- Pod koniec kwietnia ode-
brał pan z rąk prezydenta 
Andrzeja Dudy nominację 
profesorską. Czym dla pana 
jest ten tytuł: współczesną 
formą patentu szlachec-
kiego czy tylko historycz-
nym echem „królewskich” 
uprawnień głowy państwa?

Jerzy Szymaniuk, nauko-
wiec, twórca i dyrygent Big 
Bandu Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego: - To przede 
wszystkim ukoronowanie 
mojej drogi zawodowej. I 
zadowolenie, że nie działam 
w próżni, że moja praca jest 
zauważana i doceniana. Za-
razem to dobra okazja do bi-
lansu. No i radość, mówiąc 
tak po ludzku.

- Potoczne wyobraże-
nie przypisuje profesji 
naukowca wielkie przy-
wiązanie do dyscypliny i 
dokładności. Tymczasem 
muzyk jazzowy, wedle tego 
samego wyobrażenia, to 
taki wolny ptak, co śpiewa 
kiedy chce. Jak pan godzi te 
sprzeczne role?

- To bardzo mylne wy-
obrażenie, jeśli muzykę 
jazzową ktoś odbiera w ka-
tegoriach nonszalancji. To 
prawda, jazzmani czasami 
noszą się swobodnie, ale 
sztafaż luzactwa pozosta-
wiają w garderobie, na sce-
nie zawsze są skoncentro-
wani i zdyscyplinowani.

- Co takiego jest w jazzie, 
że jest mu pan wierny nie-
mal od pacholęcia?

- Jazz zorganizował całe 
moje życie. Już w szkole 
średniej bardzo zaintere-
sowałem się muzyką XX 
wieku, po pewnym czasie 
wybrałem sobie „uliczkę” 

w postaci jazzu, bo ten ro-
dzaj muzycznej ekspresji 
dawał mi najwięcej swo-
body wykonawczej. Tylko 
jazz gwarantuje aż tak dużo 
przestrzeni dla wyobraźni 
i kreatywności muzycznej. 
Mówiąc krótko – jazz to ob-
szar wolności.

- Kiedyś jazz był także 
symbolem zerwania z pury-
tańską obyczajowością. Czy 
współczesny jazz, od kiedy 
zagościł w � lharmoniach, 
jeszcze o coś walczy?

- Zacznijmy od tego, że 
sztuka, w tym jazz, nie musi 
być narzędziem żadnej ide-
ologii. Sztuka jest celem 
samym w sobie. Patrząc z 
takiej perspektywy, łatwiej 
zaakceptować prosty fakt, 
że dziś jazz skupia się wy-

łącznie na samej muzyce. 
Co nie znaczy, że nie musi 
zabiegać o uznanie pu-
bliczności. Obok kontekstu 
czysto rynkowego mamy 
jeszcze kontekst naukowy. 
W obiegu wciąż jest bardzo 
mało pozycji zajmujących 
się jazzem właśnie w takim 
ujęciu. Ale coraz więcej mi-
strzów jazzu dostrzega tę 
pustkę. Również moja oso-
bista praca naukowa służy 
temu samemu celowi.

- Zielona Góra znana jest 
telewizyjnej publiczności 
głównie z byłego już festi-
walu piosenki rosyjskiej 
oraz z kabaretowych mara-
tonów. Co powinniśmy zro-
bić, aby tra� ć do medialne-
go obiegu również w przy-
padku Big Bandu UZ?

- Prowadzę różne orkie-
stry od 41 lat. Na swoim 
koncie mam długą listę na-
gród indywidualnych i zbio-
rowych. Za nami liczne tra-
sy koncertowe z udziałem 
uznanych solistów. Tele-
wizja Polska zrealizowała z 
nami dwa długie programy 
muzyczne, które do 2012 r. 
były wielokrotnie emito-
wane na szklanym ekranie. 
Wszystkie te muzyczne suk-
cesy na ogół kończyły się 
wzmiankami w prasowym 
serwisie PAP oraz krótkimi 
notami w zielonogórskiej 
prasie. Ale nie możemy na-
rzekać, dzięki opiece UZ 
oraz uznaniu zielonogór-
skiej publiczności mamy 
pewność, że na każdy nasz 
koncert zabraknie biletów 
(śmiech).

- Dziękuję.

Piotr Maksymczak

- Dzięki opiece UZ oraz uznaniu zielonogórskiej publiczności 
mamy pewność, że na każdy koncert Big Bandu UZ zabraknie 
biletów – uważa Jerzy Szymaniuk Fot. Piotr Jędzura

W ZIELONEJ GÓRZE

Co się kryje
za drzwiami
ratusza?

- A czy fotel prezydenta jest wygod-
ny? – mogli oceni� to osobi�cie trzecio-
klasi�ci z Zespołu Edukacyjnego nr 9. W 
czwartek wybrali się na zwiedzanie ratu-
sza. Ich przewodnikiem po zakamarkach 
zabytkowego budynku był prezydent 
Janusz Kubicki. Nic nie umknęło uwadze 
ciekawskich go�ci. Dzieci dokładnie 
obejrzały Salę Sesyjną i Salę �lub�w, 
zawarto�� gabloty z pucharami i meda-
lami w gabinecie prezydenta... zajrzały 
nawet do informacji turystycznej, kt�ra 
ma swą siedzibę w ratuszu! Na koniec 
wszyscy ustawili się do wsp�lnego 
zdjęcia. Będzie pamiątka! (dsp)

Po zwiedzaniu – czas na wspólne, pamiątkowe zdjęcie przed wejściem do budynku
Fot. Piotr Jędzura

W ZIELONEJ GÓRZE

Nasi zdolni
uczniowie!
Jesteśmy z nich tacy dumni! 
Pięknie tańczą, grają, piszą 
wiersze, malują, kręcą fi lmy... 
Jak nagrodzić niezwykłe pasje i 
wielkie talenty?

Gromkimi brawami! I łzą 
wzruszenia kręcącą się w 
oku... To dla artystów nie-
ocenione dowody uznania. 
– Sprawiacie, że ten świat 
staje się lepszy, piękniejszy 
– komplementował uczniów 
prezydent Janusz Kubicki. I 
wspólnie z wiceprezydent 
Wioletą Haręźlak wręczył te 
bardziej „przyziemne”, bo 
materialne nagrody – sty-
pendia twórcze i artystycz-
ne. W tym roku trafi ły do 15 

osób, m.in. utalentowanych 
skrzypków, wiolonczelistki, 
klarnecisty... – Mamy tuż 
już prawdziwą orkiestrę sty-
pendystów – żartowali orga-
nizatorzy uroczystości, któ-
ra odbyła się we wtorek, w 
Sali Ślubów ratusza. Stypen-
dia otrzymali: w dziedzinie 
muzyki - Hanna Rogoża, 
Amelia Maszońska, Mate-
usz Makuch, Kornelia Szy-
dło, Aleksandra Mandryk, 
Jakub Przybycień, Izabela 
Krzystek, Błażej Wasiak, Ka-
tarzyna Hejnowicz; w dzie-
dzinie literatury - Paulina 
Korzeniewska-Nowakow-
ska; w dziedzinie sztuk pla-
stycznych - Liwia Litecka; w 
dziedzinie fotografi i i fi lmu 
– Aleksandra Brożyna, Olga 
Kałagate; w dziedzinie tań-
ca – Kornelia Kopaczyńska i 
Bartosz Lech.

(dsp)

Gości uroczystości zaczarowali laureaci stypendiów w dzie-
dzinie tańca: Kornelia Kopaczyńska i Bartosz Lech

Fot. Daria Śliwińska-Pawlak

w postaci jazzu, bo ten ro-
dzaj muzycznej ekspresji 
dawał mi najwięcej swo-
body wykonawczej. Tylko 
jazz gwarantuje aż tak dużo 
przestrzeni dla wyobraźni 
i kreatywności muzycznej. 
Mówiąc krótko – jazz to ob-
szar wolności.

symbolem zerwania z pury-
tańską obyczajowością. Czy 
współczesny jazz, od kiedy 
zagościł w � lharmoniach, 
jeszcze o coś walczy?

sztuka, w tym jazz, nie musi 
być narzędziem żadnej ide-
ologii. Sztuka jest celem 
samym w sobie. Patrząc z 
takiej perspektywy, łatwiej 
zaakceptować prosty fakt, 
że dziś jazz skupia się wy-

Gala z okazji 20-lecia 
Big Bandu UZ

Jubileuszowy koncert pt. „20 
Years in Full Swing”, odbędzie 
się 21 czerwca, godz. 19.00, 
aula UZ, przy. ul. Podg�rnej 
50. Bilety od 10 zł, do nabycia 
m.in. w Muz-Art, „U Ojca” oraz 
na godzinę przed koncertem. 
Wystąpią m.in.: Andrzej 
Dąbrowski, Wojciech Myr-
czek, Paulina Gołębiowska, 
tegoroczne absolwentki wo-
kalistyki jazzowej: Marcelina 
Bienkiewicz oraz Magdalena 
Janicka. Go�� specjalny – An-
drei Konstatinov. Dyryguje 
Jerzy Szymaniuk.
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W ubiegły piątek tańczył cały deptak! Ponad 600 uczniów 
wystąpiło podczas IX Przeglądu Zespołów Tanecznych „Tań-
czymy na 6 z SP 13”! Wszyscy dostali dyplomy i upominki.

Fot. Materiały SP 13

Wesoło, smacznie i jak widać... różowo bawili się mali i duzi 
mieszkańcy Przylepu. W minioną sobotę odbył się tradycyjny 
Jarmark Św. Antoniego.

Fot. Piotr Jędzura

„Czy to bajka, czy nie bajka” – tak nazywała się pierwsza edy-
cja konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków zorganizo-
wanego przez Przedszkole Kraina Baśni i ZOK.

Fot. Materiały organizatorów

Sesja o stonce, kasynie i apelu
- Będzie gorąca dyskusja czy też nie - zastanawiano się przed czwartkową, nadzwyczajną sesją rady miasta. Pod obrady trafiła sprawa otwar-
cia kasyna w naszym mieście. Poprzednia taka debata była bardzo, bardzo gorąca.

- Tak, należę do klubu 
stonki i przekonań nie zmie-
niłem. Dzisiaj również je-
stem przeciwny otwieraniu 
kasyna w naszym mieście – 
mówił przewodniczący rady, 
Adam Urbaniak (PO). Przy-
znając się do przynależności 
do klubu stonki, nawiązy-
wał do bardzo emocjonalnej 
debaty sprzed sześciu laty. 
Chodziło o zgodę na pro-
wadzenie kasyna w Złotym 
Domu, przy deptaku. Radni 
odrzucili wtedy ten pomysł. 
Wówczas zwolennicy kasy-
na określili przeciwników 
inwestycji szkodnikami i 
wywiesili „Listę wstydu” z 
nazwiskami oponentów.

Problem powraca co sześć 
lat, gdy Ministerstwo Finan-

sów przyznaje koncesję na 
prowadzenie kasyna. W na-
szym województwie może 
być tylko jedno i jest teraz 
zlokalizowane w Gorzowie. 
Aby wystartować w mini-
sterialnym konkursie, po-
trzebna jest zgoda radnych 
na lokalizację, dlatego firma 
Forgame zaproponowała 
dwie lokalizacje: w hote-
lach Śródmiejskim i Retro 
(o ostatecznej lokalizacji 
decyduje ministerstwo). 
Obydwie propozycje zyska-
ły pozytywną opinię policji.

Radni mieli z tym większy 
problem.

Po sześciu latach zda-
nia nie zmienił Filip Gryko 
(Zielona Razem). Wtedy był 
za kasynem i to on wieszał 

„Listę wstydu”. – Złoty Dom 
jak stał pusty, tak stoi, popa-
da w ruinę – argumentował 
F. Gryko.

Wspierał go Robert Górski 
(Zielona Razem). – Zakazy 
nic nie dają. Niedługo zaka-
żecie sprzedaży alkoholu w 
restauracjach. Myślicie, że od 
tego ubędzie alkoholików? 
– rzucił w kierunku radnych 
PiS, którzy byli przeciwni po-
wstaniu kasyna.

Projekt zgody na loka-
lizację kasyna w Hotelu 
Śródmiejskim nie zyskał 
akceptacji radnych. Wtedy 
o reasumpcję głosowania 
zwrócił się radny Andrzej 
Brachmański (Zielona Ra-
zem), twierdząc, że głoso-
wał inaczej, niż pokazał to 

system zliczania głosów. 
Taka sytuacja jeszcze się 
powtórzyła i radni już bar-
dzo śledzili, czy wyniki gło-
sowania zgadzają się z ich 
decyzjami.

- Policja wyraża się pozy-
tywnie o lokalizacji kasyn, 
choć mieszkańcy wciąż się 
skarżą na problemy powo-
dowane przez klientów re-
stauracji i dyskotek. To jak 
policja da sobie radę z no-
wym wyzwaniem? – dziwiła 
się Bożena Ronowicz (PiS).

- Trzeba eliminować przy-
czyny popadania w uza-
leżnienie od hazardu. Ja 
do tego ręki nie przyłożę – 
mówił Piotr Bartczak (PiS), 
któremu wtórował Jacek 
Budziński (PiS).

- Wasz rząd, czyli PiS i 
premiera Morawieckiego, 
ogłasza konkurs na prowa-
dzenie kasyna, ale wy jeste-
ście przeciw? – dopowiadał 
radnym PiS prezydent Ja-
nusz Kubicki.

W końcu radni wyrazili 
zgodę na kasyno w Zielonej 
Górze. O reszcie zadecyduje 
minister finansów.

Tymczasem radni zajęli 
się apelem nawołującym 
do wstrzymania prac nad 
ustawą reformującą wyższe 
uczelnie, tzw. ustawą Gowi-
na.

- Protesty słychać w ca-
łym kraju. Reforma jest 
bardzo groźna dla małych 
uczelni, takich jak Uniwer-
sytet Zielonogórski. Może 

oznaczać jego degradację, 
zwolnienia pracowników i 
mniej studentów. A to ozna-
cza również zagrożenie dla 
funkcjonowania miasta. 
Powinniśmy się temu sprze-
ciwić – argumentował pre-
zydent.

- Zgadzam się z prezyden-
tem, ta ustawa jest niebez-
pieczna dla uniwersytetu 
i naszego miasta - mówił 
Tomasz Nesterowicz (SLD), 
który zazwyczaj jest innego 
zdania. – Dlatego apeluję, 
jednogłośnie przyjmijmy 
ten apel.

Ta też się stało. „Za” gło-
sowały radne PiS: Eleonora 
Szymkowiak i Grażyna Ja-
skólska, pozostałych radnych 
PiS nie było już na sali. (tc)

W minioną niedzielę, po 12.00, zamknięta została S3 na odcinku między Raculą a Trasą Północną. Zdarzył się wypadek, na szczęście symulowany, tylko na potrzeby ćwiczeń. Do akcji ratun-
kowej ruszyli zielonogórscy strażacy i policjanci. Ogień został zgaszony, ranni uwolnieni z samochodu. Ćwiczenia przebiegły sprawnie i... widowiskowo. Zdjęcia Piotr Jędzura

W OBIEKT Y WIE    >>> 
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SKORZYSTAJ 
Z WYSZUKIWARKI ULIC

a Ankieta internetowa nie do-
puszcza oddania większej ilo�ci 
głos�w niż zakłada to regulamin. 
Po oddaniu głosu nie ma możli-
wo�ci ponownego logowania do 
systemu. Ankieta internetowa 

nie dopuszcza oddania więcej 
niż jednego głosu na zadania 
og�lnomiejskie i większej ilo�ci 
głos�w niż trzy na zadania okrę-
gowe. Po oddaniu maksymalnej 
ilo�ci głos�w system blokuje 
pozostałe zadania. Nie ma możli-
wo�ci zagłosowania na dodatko-
we zadania.

a Przypominamy, że osoby 
kt�re zagłosowały na zadania w 
formie elektronicznej nie mogą 
ponownie odda� głosu w formie 
papierowej. Głosy zostaną od-
rzucone.
a Wprowadzili�my także dodat-
kowe ułatwienia. W związku z 
pokrywającymi się nazwami ulic 

w dzielnicy Nowe Miasto, została 
wprowadzona wyszukiwarka ulic. 
Wystarczy wpisa� pierwsze litery 
nazwy ulic i wybra� poprawną 
nazwę. Po poprawnym oddaniu 
głosu pojawia się komunikat z 
numerem ID oraz zadaniami, kt�re 
zostały wybrane.
Zesp�ł ds. Budżetu Obywatelskiego 2019

Głosujemy do końca 
czerwca

a Głosowanie odbywa się na terenie miasta Zielona G�ra, 
bezpo�rednio w Urzędzie Miasta Zielona G�ra i elektronicz-
nie w okresie od 11 do 30 czerwca 2018 roku.
a W głosowaniu może bra� udział każdy mieszkaniec 
miasta Zielona G�ra zameldowany na pobyt stały lub 
czasowy, kt�ry ko�czy 13 lat w roku 2018.
a Wypełniony i podpisany formularz należy złoży� w 
Biurze Obsługi Interesantów (parter) Urzędu Mia-
sta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, w godzinach 
funkcjonowania lub w siedzibie Biura Analiz i Rozwoju 
Urzędu Miasta Zielona Góra przy al. Niepodległości 
13, albo przesła� zeskanowany oryginał dokumentu pocztą 
elektroniczną na adres budzet2019@um.zielona-gora.pl.
a Każdy mieszkaniec miasta Zielona G�ra może głoso-
wa� tylko jeden raz i odda� tylko jeden głos na zadanie 
og�lnomiejskie i nie więcej niż trzy głosy na zadania 
okręgowe, bez względu na liczbę okręg�w, przy czym 
można głosowa� na zadania zlokalizowane w innym 
okręgu niż adres zamieszkania głosującego.
a Karty do głosowania są dostępne w wyżej wymienio-
nych biurach urzędu oraz na stronie www.bo2019.pl

Zesp�ł ds. Budżetu Obywatelskiego 2019
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W ŁĘŻYCY

Powitaj  
wakacje 
na Czarkowie
Wakacje tuż-tuż! Na ich po-
witanie, mieszkańcy osiedla 
Czarkowo szykują piknik rodzin-
ny. Zapraszają w tę niedzielę, 
17 czerwca, od godz. 15.00 na 
zabawy, konkursy i domowe 
smakołyki.

Organizatorzy zapraszają 
na piknik całe rodziny, nie 
tylko mieszkańców Czarko-
wa i Łężycy, ciepło powi-
tają wszystkich zielonogó-
rzan! Miejsca wystarczy dla 
wszystkich, będą ławki i sto-
liki, na trawie będzie można 
rozłożyć sobie kocyk. Dla 
smakoszy – kiełbaski z ogni-
ska i domowe ciasta. W pro-
gramie atrakcje dla małych i 

dużych: zabawy plenerowe, 
streetball, konkursy, wizy-
ta klauna, bańki mydlane, 
zjeżdżalnie, malowanie 
twarzy i zupełna nowość na 
łężyckim festynie... konsul-
tacje społeczne. - Widząc 
duże zaangażowanie miesz-
kańców w decydowanie 
o tym, jak wygląda nasze 
otoczenie, postanowiłam 
spróbować formuły konsul-
tacji – mówiła na antenie 
Radia Index Agnieszka Ko-
zakiewicz, radna dzielnicy. 
- Będą one polegać na prze-
dyskutowaniu, w formie 
zabawy, uwag, które mogą 
wpłynąć na kształt chociaż-
by naszego placu rekreacyj-
no-sportowego. Nie chcemy 
przeprowadzać tych kon-
sultacji w sposób sztywny, 
poważny. Zaangażowaliśmy 
już dzieci, które mają nam 
przygotować swoje propo-
zycje w formie rysunków.

(dsp)

W DRZONKOWIE

Bawimy się 
zdrowo 
i aktywnie!
Aktywność fizyczna to znak roz-
poznawczy Lubuskiego Pikniku 
Zdrowia! Biegamy, maszerujemy, 
gramy w piłkę... W niedzielę, 17 
czerwca, w godz. 11.00-16.00 spo-
tykamy się na terenie WOSiR-u.

Tym razem organizatorzy 
pikniku zachęcają do bie-
gania po zdrowie. Można 
zdobyć Puchar Marszałka 
Województwa Lubuskiego! 
– Kto nie biegnie, ma aktyw-
ną alternatywę - może prze-
maszerować ten dystans z 
kijami. Aktywność to część 
zdrowego stylu życia, za-
chęcam do udziału w biegu 
lub marszu – mówi marsza-
łek Elżbieta Anna Polak.

Uczestnicy wystartują o 
11.30 z pola piknikowego 
WOSiR-u, pobiegną leśną 
trasą, 5 km. Maszerują-
cy z kijkami wystartują o 
11.35. Metę zaplanowano 
w samym centrum zdro-
wotnych wydarzeń, gdzie 
będzie można skorzystać z 
atrakcji Lubuskiego Pikni-
ku Zdrowia. A wśród nich 
m.in. Miasteczko Zdrowia 
- porady lekarzy, konsulta-
cje i badania, spotkania z 
dietetykami i warsztaty ku-
linarne, występy artystycz-
ne, konkursy, gry i zabawy 
dla dzieci, turniej piłkar-
ski, dmuchańce. Przez 
cały dzień infrastruktura 
ośrodka w Drzonkowie bę-
dzie dostępna bezpłatnie. 
Na imprezę będzie można 
dotrzeć za darmo autobu-
sem MZK (linia nr 30, wg 
niedzielnego rozkładu jaz-
dy).

(dsp)

W DRZONOWIE

Na pikniku  
pancerne 
atrakcje
Podczas Pikniku Czołgisty nie 
zabraknie pancernych atrakcji. 
Będą czołgi i rycerze oraz wojsko-
wa grochówka. W niedzielę, 17 
czerwca, od 10.00 do 17.00 zapra-
sza Lubuskie Muzeum Wojskowe.

Skąd pomysł na impre-
zę pod takim hasłem? - 17 
czerwca 1919 roku, do Polski 
przyjechały pierwsze czołgi 
z 1. Pułku Czołgów Błękit-
nej Armii gen. Hallera. By 
uczcić tę rocznicę właśnie 
17 czerwca ustanowiono 
Dniem Czołgisty – Świętem 
Wojsk Pancernych i Zme-
chanizowanych. W roku 
obchodów setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę 

niepodległości, także nasze 
muzeum przyłącza się do 
celebracji, organizując ko-
lejny piknik – Piknik Czoł-
gisty! – wyjaśniają organiza-
torzy z Lubuskiego Muzeum 
Wojskowego.

W programie: pokaz wy-
posażenia 34. Brygady Ka-
walerii Pancernej z Żagania, 
dynamiczna prezentacja 
modeli czołgów typu RC, 
pokaz „Barwa i broń” przy-
gotowany przez Stowarzy-
szenie Miłośników Historii 
Wojskowości, prezentacja 
stowarzyszenia Klub Pan-
cernych, zwiedzanie wnę-
trza czołgu T-55. Będzie tak-
że osada oraz pokazy walk 
średniowiecznych pan-
cerniaków - Krąg Rycerski 
Nowa Sól, loteria fantowa 
i „nieśmiertelna” wojsko-
wa grochówka. Początek o 
10.00. Wstęp dla dzieci bez-
płatny, dorośli - 6 zł.

(dsp)

Za wielki wyczyn – wielki miś!
Trzyletnia Nadia Kozyra sama zadzwoniła na alarmowy numer 112. Dzięki temu lekarz pogotowia, Robert Górski wszedł po balkonach do 
mieszkania i uratował jej tatę. – Jeszcze minuta i umarłbym – mówi ojciec dzielnej dziewczynki.

W środę, 13 czerwca, 
mała bohaterka została 
nagrodzona. Prezydent Ja-
nusz Kubicki wręczył Nadii 
ogromnego misia. Dostała 
też masę upominków i sło-
dyczy.

- Nauczyliśmy Nadię, że w 
razie kłopotów ma wybrać 
w telefonie numer 112 i po-
wiedzieć, że jest potrzebna 
pomoc oraz podać adres – 
mówi mama Aleksandra Ko-
zyra. Rezolutna dziewczyn-
ka tak też zrobiła. – Gdyby 
nie mała, już bym nie żył – 
mówi ojciec trzylatki.

Prezydent Kubicki podzię-
kował też lekarzowi Rober-
towi Górskiemu za jego po-
nadprzeciętną postawę, wrę-
czył mu medal oraz dyplom 
uznania. – Gdyby lekarz nie 

wszedł po balkonie, doszło-
by do tragedii – przyznaje 
uratowany mężczyzna.

Sam lekarz podkreśla, że 
w takich przypadkach za-
wsze ratuje ludzkie życie. 
– Medal należy się mojej 
żonie, która od półtora roku 
wychowuje nasze trojaczki 
i ma cały dom na głowie, 
kiedy ja pracuję – mówi R. 
Górski. Dyplom uznania 
przekazał załodze zielono-
górskiego pogotowia. – Co-
dziennie robią nieprzecięt-
ne rzeczy, ratując ludzkie 
życie – zaznacza.

Przypomnijmy, że wszyst-
ko wydarzyło się na począt-
ku czerwca, na os. Leśnym. 
Na alarmowy numer 112 za-
dzwoniło małe dziecko. Po-
wiedziało, że bliska osoba 

potrzebuje pomocy, podało 
adres i rozłączyło się. Dys-
pozytor wysłał ekipę karet-
ki pogotowia ratunkowego i 
policję.

Lekarz pukał do drzwi 
mieszkania na pierwszym 
piętrze. Nikt nie otwierał. 
Pobiegł więc na tył blo-
ku. Tam zauważył otwarte 
drzwi balkonowe do miesz-
kania chorego. Bez namysłu 
zaczął się wspinać. W ten 
sposób dostał się do środ-
ka. – Mężczyzna był już siny 
z niedotlenienia. Nie było 
z nim żadnego kontaktu – 
opowiada R. Górski.

Nieprzytomnego zabrano 
do szpitala. Po diagnostyce 
został przekazany do od-
działu intensywnej opieki 
medycznej. Żyje. (pij)

Nadia Kozyra (na zdjęciu z mamą Aleksandrą), za swój bohaterski wyczyn dostała od prezy-
denta Janusza Kubickiego wielkiego misia oraz dyplom, masę upominków i słodyczy. Nagro-
dzony został też lekarz pogotowia Robert Górski. Fot. Piotr Jędzura
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Park w Kiełpinie jest już gotowy. Teraz czas na piknik!
- Dawniej tu nie przychodziłam, bo był to te-
ren bardzo zaniedbany. Teraz jest ładnie. To 
zupełnie inne miejsce. Myślę, że warto przy-
jechać do nas w tę sobotę, 16 czerwca i zoba-
czyć, jak bardzo zmienił się park. Zapraszam! 
– zachęca sołtyska Kiełpina, Aneta Walczak.

Co roku w Kiełpinie jest 
organizowany piknik. W 
tym roku będzie on jednak 
wyjątkowy. – Postanowili-
śmy połączyć nasz piknik 
z uroczystym otwarciem 
parku. W końcu mamy się 
czym pochwalić – uśmiecha 
się Aneta Walczak, z któ-
rą spotkaliśmy się w parku 
we wtorek. Trwają ostatnie 
przygotowania do festynu.

- Tutaj, wzdłuż drzew, 
rozłożymy scenę i stoły bie-
siadne. Chcemy, żeby stały 
w cieniu lub ustawimy na-
mioty. W te upały ludzie nie 
mogą długo przebywać na 
słońcu – planuje pani Aneta. 
Na szczęście park w natural-
ny sposób dzieli się na dwie 
części: pierwszą, przy wej-
ściu, która jest mocno na-
słonecznioną łąką i drugą, 
w głębi parku, gdzie rosną 
wielowiekowe dęby i lipy – 
tam cienia nie brakuje.

Odnowiony park zyskał 
stałe miejsca do wypo-
czynku. Wzdłuż alejek są 
ławeczki, jest gdzie usiąść. 
Do tego dochodzą dwie wia-
ty oraz specjalne, zabezpie-
czone miejsce na rozpalenie 
ogniska.

- Wcześniej tutaj nikt nie 
przychodził, bo miejsce 
było zaniedbane, zarośnię-
te i brudne. Mało kto wie-
dział, że mamy w Kiełpinie 
park – opowiada pani Aneta. 
– Teraz zyskaliśmy miejsce, 
gdzie można pójść na spa-
cer, zamiast tylko kręcić się 
wokół domu. Moje dzieci 
przychodzą tutaj pojeździć 
na rowerach, syn Szymon 
miał klasowy piknik. Lu-
dzie pytają mnie, czy moż-
na zorganizować tutaj mały 
piknik, wycieczkę na koniec 
roku. Pewnie że można. Jest 
tu odpowiednie miejsce. Za-
praszam.

Jeszcze na początku ze-
szłego roku mało kto wie-
dział o tym parku. Odnowa 
była możliwa dzięki unij-
nym pieniądzom w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych.

- Praktycznie z parkami 
nic nie robiono przez 70 lat. 
Teraz jest okazja, by te zale-
głości nadrobić, bo wreszcie 
mamy pieniądze na ten cel 
– mówił zadowolony prezy-
dent Janusz Kubicki, pod-
czas podpisywania umowy 
z fi rmą Park-M Poland ze 
Starego Sącza. – To jeden z 
wielu terenów zielonych, 
które zrewitalizujemy za 
unijne pieniądze. Zyskamy 
piękne miejsce.

- Warto pamiętać, że za-
projektował go Peter Lenne, 
ceniony w swojej epoce ar-
chitekt ogrodów. Ten sam, 
który projektował również 
bardziej znany i większy 
park w pobliskim Zatoniu. 
Bardzo cenne są tutejsze 
dęby, których wiele jest 
zarejestrowanych jako po-
mniki przyrody. Kiedyś był 
tu wspaniały układ wodny, 
składający się z dwóch sta-
wów i łączącego je strumie-
nia. To ma być odnowione. 
Dzisiejszy park nie wygląda 
dobrze, ale to jest do nad-
robienia - mówiła wtedy 
mieszkająca w Kiełpinie 
Agata Kusznierewicz-Siko-
ra, specjalistka od zakłada-
nia i utrzymywania ogro-
dów.

- Zgadza się, na końcu 
parku mamy teraz dwa 
oczka wodne – pokazuje 
nam pani sołtys. – Nawet 
jest tutaj mostek.

Na gości czeka mnóstwo 
atrakcji (program w ramce 
obok). Będzie coś do jedze-
nia i picia a dzieci będzie za-
bawiał klaun Bodzio. Będzie 
malowanie twarzy, plecenie 
warkoczy, wata cukrowa i 
dmuchane zjeżdżalnie oraz 
loteria fantowa.

- Bardzo dziękuję miesz-
kańcom i sponsorom za po-
moc przy organizacji zabawy. 
Sporo pomógł nam również 
radny Wiesław Kuchta, pre-
zydent wsparł imprezę fi nan-
sowo – dziękuje pani sołtys. – 
Mamy też wsparcie radnych 
Mariusza Rosika i Marka Bu-
dniaka. Dziękuję. (tc)

GDZIE ZAPARKOWA�?
Nad bezpiecze�stwem go�ci pikniku czuwa� będą strażacy z OSP 
Ochla. To oni będą kierowa� ruchem i wskazywa�, gdzie można 
zaparkowa�. Na ten cel przeznaczono plac z boku parku, gdzie bez 
problemu postawimy sw�j pojazd i po przej�ciu kilkunastu-kilku-
dziesięciu metr�w znajdziemy się przy wej�ciu do parku. Jadąc od 
strony Ochli, miejsce pikniku zobaczymy z daleka, po lewej stronie 
drogi. Jadąc od strony Drzonkowa, na skrzyżowaniu w Kiełpinie 
musimy skręci� w prawo. 100 metr�w dalej strażacy pokażą nam 
gdzie można staną�.

 OTWARCIE PARKU 
 I FESTYN EKOLOGICZNY

Sobota, 16 czerwca:
a 16.00  - przywitanie go�ci i uroczyste otwarcie 

parku
a 16.15  - występ ch�ru Piccolo z Zespołu Edukacyj-

nego nr 5 w Zielonej G�rze-Ochli
a 16.40  - grupa taneczna Latino przy stowarzysze-

niu Zawsze Aktywni w Raculi
a 17.00  - pokaz Karate Kyokushin z Zielonej G�ry-

-Ochli
a 17.30 - pokaz grupy tanecznej Mega Dance
a 18.00  - Akademia Murawskiego i pokaz tenisa 

stołowego
a 18.30 - Kinga Walczak
a 19.00 - występ zespołu Nasza Łężyca

Atrakcje:
a animacje dla dzieci
a Bardzo Fajny Klaun
a fotobudka
a Strefa Falubaziaka
a pokazy straży pożarnej
a loteria fantowa
a ping-pong
a Volcvagen
a Dj Sigma
a  dmucha�ce

Jest wydzielone miejsce na ognisko

Tuż obok miejsca na ognisko stoi wiata ze stołami, na których można rozłożyć prowiant

Nad strumykiem został zamontowany drewniany mostek

W centralnym punkcie, na lekkim podniesieniu stoi wiata z ławeczkami w środku – stąd można podziwiać cały park Zdjęcia Piotr Jędzura

Podczas prac odnowiono również historyczne oczka wodne
Ule wydrążone w pniach przypominają 
o tradycjach pszczelarskich

- Mamy też wydzielone miejsce na ognisko. 
Drewno trzeba samemu przywie�ć. Do parku 
przyjeżdża coraz więcej grup chcących zrobić so-
bie piknik. Można do mnie zadzwonić wcześniej 
i sprawdzić, czy ktoś inny nie zaplanował tutaj 
imprezy. Tel. 691 334 478 – mówi sołtys Aneta 
Walczak
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W ZIELONEJ GÓRZE

Południe 
bez pieniędzy 
na drogi
- Południe województwa potrak-
towane zostało niczym ubogi 
krewny – protestował Łukasz 
Mejza, przewodniczący klubu 
radnych Bezpartyjni Samorzą-
dowcy w Sejmiku Województwa 
Lubuskiego.

Kilka dni temu opubliko-
wana została lista projek-
tów, które otrzymają dofi -
nansowanie z rządowego 
programu rozwoju lokalnej 
infrastruktury drogowej. 
Województwu lubuskiemu 
przyznano prawie 22 mln 
zł. Najwięcej projektów, bo 
aż 50, pochodziło z połu-
dnia województwa, ale lwią 
część pieniędzy, w dodatku 
bez uzasadnienia, przyzna-
no gminom ulokowanym w 
północnej części naszego 
regionu. Mówili o tym radni 
sejmiku województwa, klub 
Bezpartyjni Samorządowcy, 
podczas środowego briefi n-
gu prasowego.

- Choć w byłym woje-
wództwie zielonogórskim 
mieszka 2/3 Lubuszan, to 
jednak aż 15 mln zł trafi  do 
byłych gmin gorzowskich, 
na południe zaledwie 6,6 
mln. Do dofi nansowania 
zakwalifi kowano łącznie 18 
zadań, 12 z nich pochodzi z 
gmin gorzowskich – podkre-
ślił Sławomir Kowal, radny 
klubu Bezpartyjni Samorzą-
dowcy.

Obaj mówcy przypomnie-
li, że w tym roku obcho-
dzimy jubileusz 20-lecia 
podpisania tzw. umowy 
paradyskiej, która stała się 
ideowym fundamentem 
wspólnego województwa 
lubuskiego.

- Umowa paradyska de-
klarowała gorzowsko-zie-
lonogórską troskę o zrów-
noważony rozwój wspólne-
go województwa. Podział 
pieniędzy na drogi lokalne 
zrywa z tą fundamentalną 
zasadą – podkreślił Ł. Mej-
za.

Jego klubowy kolega za-
apelował do wojewody i 
gorzowskich radnych, aby 
zweryfi kowali sposób po-
działu pieniędzy „drogo-
wych”.

 (pm)

W ZIELONJE GÓRZE

Dyskusja 
nad kolejnymi 
planami
Magistrat pracuje nad dwoma 
planami przestrzennego zago-
spodarowania: dla ul. Krakusa i 
dla ul. Pszennej. Każdy zainte-
resowany może sprawdzić, co te 
plany zawierają.

 Wyłożenie miejsco-
wego planu zago-
spodarowania prze-
strzennego w rejonie 
ul. Lisiej i Krakusa.

Chodzi o kwartał ograni-
czony ulicami Lisią i Kraku-
sa, na tyłach Castoramy.

- Tutaj zmiany dotyczą 
głównie możliwości wy-
budowania nowych miejsc 
parkingowych, głównie w 
okolicach piętrowych gara-
ży – tłumaczy Małgorzata 
Maśko-Horyza, kierownik 
biura urbanistyki i planowa-
nia w magistracie. – Parkin-
gi chcieliśmy też wytyczyć 
nieopodal budynku przy ul. 
Lisiej 55, ale mieszkańcy nie 
zgodzili się na takie rozwią-

zanie. Dlatego zostaje nie-
zmieniona funkcja mieszka-
niowa tego terenu.

Niezmieniony zostaje 
również grunt pod boisko 
na tyłach wieżowców.

Terminy: plan będzie wyło-
żony od 18 czerwca do 9 lipca. 
Można go oglądać w urzędzie 
miasta, przy ul. Podgórnej 
22, pokój 809, w godz. 8.00-
14.00. W tym samym miej-
scu, pokój 810, zaplanowano 
publiczną dyskusję – 2 lipca, 
godz. 14.00. Uwagi można 
zgłaszać do 23 lipca.

 Przystąpienie do 
sporządzenia miej-
scowego planu zago-
spodarowania prze-
strzennego terenu 
przy ul. Pszennej.

Chodzi o narożną działkę 
nr 482 obręb 36, u zbiegu ul. 
Pszennej i Żytniej na Jędrzy-
chowie.

- Teraz ta działka ma zapi-
saną funkcję mieszkaniową, 
jednak w Budżecie Obywa-
telskim mieszkańcy prze-
głosowali, że chcą tutaj mieć 
plac zabaw, stąd ta zmiana – 
informuje M. Maśko-Horyza.

Terminy: zainteresowani 
mogą składać wnioski do 6 
lipca. (tc)

W ZIELONEJ GÓRZE

PO razem
z Nowoczesną
- Nasze negocjacje trwały bardzo 
długo, momentami były trudne, 
ale dobra wola obu stron dopro-
wadziła do porozumienia, PO i 
Nowoczesna wystawią wspólną 
listę do sejmiku województwa – 
poinformował Waldemar Sługoc-
ki, szef lubuskich struktur PO.

Wtorkową konferencję 
szefów regionalnych struk-
tur PO i Nowoczesnej po-
święcono startowi partii do 
Sejmiku Województwa Lu-
buskiego.

- Negocjowaliśmy ponad 
dwa miesiące, musieliśmy 
uzgodnić wiele szczegółów, 
nie tylko te personalne, 
przede wszystkim rozma-
wialiśmy o rozwoju woje-
wództwa – tłumaczył Paweł 
Pudłowski, szef Nowocze-
snej.

Według Waldemara Słu-
gockiego, przyszły budżet 
Unii Europejskiej może 
się okazać bardzo szczo-
dry dla naszego regionu, 
stąd potrzeba szczegóło-

wych uzgodnień koalicyj-
nych.

- Nasze programy są 
zbieżne w wielu punktach, 
ale nie we wszystkim się 
zgadzamy, np. w sprawach 
obyczajowych. Nowoczesna 
jest bardziej na lewo, np. do-
maga się refundacji kosztów 
zabiegów in vitro, PO sama 
siebie lokuje w centrum, ale 
tego typu różnice zdań nie 
powinny położyć się cie-
niem na naszej współpracy  
- zapewniał P. Pudłowski.

Obaj liderzy nie chcieli 
zdradzić nazwisk wspól-
nych kandydatów na rad-
nych sejmiku.

- Na takie szczegóły bę-
dzie czas. Mogę jednak za-
pewnić, że będą to osoby 
cieszące się społecznym 
uznaniem, najlepsi z najlep-
szych, gotowi zawalczyć o 
lubuską rację stanu – tłuma-
czył W. Sługocki.

Na nasze pytanie, kie-
dy poznamy nazwisko ko-
alicyjnego kandydata na 
prezydenta Zielonej Góry, 
P. Pudłowski najpierw 
uśmiechnął się tajemniczo, 
następnie wypalił: - Nazwi-
sko poznamy najprawdopo-
dobniej jeszcze przed koń-
cem czerwca. (pm)

W STARYM KISIELINIE

Zabawa 
na urodziny
klubu „Ognik”
Klub honorowych dawców krwi 
„Ognik”, przy OSP, świętuje 10. uro-
dziny! Z tej okazji, w minioną sobotę 
odbyła się uroczystość, podczas 
której nagrodzono zasłużonych 
członków.

„Ognik” to jedyny strażac-
ki klub honorowych dawców 
krwi w Zielonej Górze. Od po-
czątku działa przy jednostce 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Starym Kisielinie. Powstał 10 
stycznia 2009 r., bodźcem była 
przeprowadzona rok wcześniej 

akcja na rzecz chorej dziew-
czynki.

Dziś zrzesza 41 członków. 
Jego pomysłodawcą, założycie-
lem i szefem jest Andrzej Wą-
sik. Klub realizuje ogólnopolski 
program PCK - „Ognisty Ratow-
nik – Gorąca Krew”, regularnie 
zajmując czołowe lokaty w wo-
jewódzkim rankingu PCK, w ka-
tegorii jednostek OSP. A. Wąsik, 
w 2015 r., zajął drugie miejsce w 
ogólnokrajowym rankingu PCK 
na najaktywniejszych straża-
ków-dawców krwi. Członkowie 
klubu łącznie oddali ponad 635 
litrów krwi.

Na uroczystościach, 9 czerw-
ca, członek klubu „Ognik” – Ma-
riusz Henglewicz został ude-
korowany honorową odznaką 
Zasłużony dla Zdrowia Narodu, 
którą przyznał mu minister 

zdrowia za wybitne zasługi dla 
honorowego krwiodawstwa.

W dowód uznania za „bez-
interesowne długoletnie od-
dawanie krwi” Lubuski Odział 
Okręgowy PCK przyznał człon-
kom klubu „Ognik”: Rafałowi 
Piotrowskiemu, Robertowi Mi-
stewiczowi, Grzegorzowi Ka-
sperskiemu, Adrianowi Wołon-
kiewiczowi i Annie Dworczak 
odznaki Zasłużonego Honoro-
wego Dawcy Krwi I, II lub III 
stopnia.

Medale okolicznościowe 
otrzymali: A. Wąsik, Dagmara 
Wąsik-Zadrożna, Ireneusz Fli-
gier, Mariusz Handlewicz, Ar-
tur Król, Adrian Wółkiewicz.

Radosław Fligier, na wniosek 
prezydenta miasta, udekorowa-
ny został brązowym medalem 
za zasługi dla Zielonej Góry. (red)

W sobotę był też czas na zabawę. Trzeba mieć nie lada oko i zwinność, żeby zła-
pać w kubeczek wodę z węża strażackiego! Fot. Piotr Jędzura

Fot. Piotr Jędzura

MIASTO W BUDOWIE

Kto dokończy
rondo przy Raculi?

Miało być gotowe na początku roku, ale... 
nie jest. A to największe rondo w mieście, 
które ma ułatwić bezpieczny wyjazd z Ra-
culi na ul. Wrocławską. Szczęście w nie-
szczęściu, że budująca rondo fi rma Pribex 
prace rozpoczęła, ale nie zdążyła rozkopać 
jezdni. Nowe rondo w dużej części będzie 
się znajdować poza dzisiejszą główną jezd-
nią (co widać na zdjęciu) i tam rozpoczęto 
roboty.

Niestety Pribex popadł w kłopoty fi nanso-
we m.in. przy budowie S3 pod Polkowicami 
i obwodnicy podwarszawskich Marek. Wie-
rzyciele wystąpili o ogłoszenie upadłości 
a zielonogórski magistrat wyrzucił fi rmę z 
budowy.

Prace będą jednak kontynuowane.
- Kończymy formalności. Wkrótce ogłosi-

my przetarg na dokończenie tej inwestycji – 
zapowiada Paweł Urbański, dyrektor depar-
tamentu inwestycji i zarządzania drogami.

(tc)

A B
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Trenujcie już mięśnie brzucha
na cztery godziny szczerego śmiechu!
- Oto Polsat, jedna z czterech tzw. dużych telewizji, proponuje, by w Zielonej Górze zrobić dużą imprezę o nazwie „Stolica Polskiego Kabare-
tu”. Kurde, pomyśleliśmy, to jest bardzo atrakcyjna propozycja. Bo przecież nasze miasto jest stolicą polskiego kabaretu! – cieszy się Jarosław 
Marek Sobański. Imprezę zobaczymy już 1 lipca – w telewizji i w amfi teatrze.

- Po co komu kabaret, 
wszak życie bogatsze jest?

Jarosław Marek Sobański, 
kabaret Zachodni, prezes 
Stowarzyszenia Zielonogór-
skie Zagłębie Kabaretowe: 
-A po co komu malarstwo? 
Wisi coś na ścianie właści-
wie niepotrzebnie, można 
by się bez tego obejść, ale 
jednak kupujemy obrazy. 
Podobnie z kabaretem. Być 
może można by się bez nie-
go obejść, jednak ludzie... 
ciągną do kabaretu.

- Po co?
- Może potrzebują śmie-

chu, może lubią się prze-
glądać w krzywym zwier-
ciadle? Sądzę, że śmiech 
jest fi zjologiczną potrzebą 
człowieka a my kabarecia-
rze – choć nieroby – jednak 
tę potrzebę zaspakajamy.

- Operując głównie ste-
reotypami.

- Pewnie nie tylko, ale 
sztuką jest ująć te stereo-
typy w nowatorski sposób. 
Ot, w scence z policjantem, 
który przyjmuje meldunek 
o kradzieży samochodu. 
Przez cały skecz widzimy 
stereotyp policjanta – nie-
ogarniętego, tępawego, a 
jednak to on na końcu bły-
ska inteligentną puentą.

- Mnie jednak się wyda-
je, iż polski kabaret umarł 
wraz z cenzurą...

- Pewien rodzaj kabaretu 
tak. Ten, który przykładał 
władzy, ale puszczając oko 
do widza. Gdy zniknęła cen-
zura, starsi koledzy, miast 
puszczać oko, zaczęli walić 
młotem po głowie. Czasa-
mi młode kabarety próbują 
do tego wracać, ale to jest, 
moim zdaniem, często to-
porne.

- Ale Górski z „Uchem 
prezesa” odniósł sukces.

- Ale to nie jest typowy 
kabaret. Bardziej sitcom.

- Czym więc jest typowy 
kabaret?

- Dla mnie istotą kabaretu 
jest kontakt z widzem. Ta 
chemia między nami kaba-
reciarzami a widownią. Nie 
przez szkiełko, ale bezpo-
średnio – face to face. Cza-
sami jest ciężko ten kontakt 
złapać, czasami rozumiemy 
się z widownią w mig i wte-
dy zaczynamy improwizo-
wać, wymyślać na gorąco 
sytuacje i odzywki. Wtedy 
widz w pełni otrzymuje to, 
po co przyszedł... śmiech i 
emocje chwili. Uruchamia 
mięśnie brzucha, szybciej 
wentyluje płuca, słowem 
przechodzi kurację zdro-

wotną. Bo panie, śmiech 
to zdrowie. Samo zdrowie. 
A my, kabareciarze - choć 
nieroby - jesteśmy niczym 
lekarze.

- Dlaczego nieroby?
- Z kontekstu sytuacyj-

nego. Kiedyś koledzy z ka-
baretu Potem, bodajże w 
Wałbrzychu, w południe 
chodzili po mieście i nosili 
na sobie tablice reklamujące 
wieczorne przedstawienie. 
A pewna pani, przechodząc 
obok, rzuciła: „nieroby”. I 
kupiliśmy ten tekst.

- Dzisiaj ten bezpośredni 
kontakt to jednak rzadkość. 
Kabarety oglądamy głów-
nie na szklanym ekranie.

- Telewizja w ostatnich la-
tach mocno eksploatuje ka-
baret. I ten kabaret telewi-
zyjny jest jak ten zmęczony 
koń. Niby ciągnie wóz, ale 
coraz wolniej...

- Dlatego postanowiliście 
reaktywować bezpośrednie 
występy w ramach cyklu 
„Kabarety Nieroby”?

- Odpowiem nie wprost. 
Jakiś czas temu zaczepia 
mnie na deptaku człowiek: 
- Znam pana z telewizji, mo-
żemy pogadać? W trakcie 
rozmowy okazuje się, że je-
stem dla niego człowiekiem 
z okienka, on nie ma świa-
domości, że przecież jestem 
jego sąsiadem z osiedla, tak 
jak i on zielonogórzaninem 
zakochanym w tym mieście. 
I to był taki impuls. Gadamy 
z Władkiem Sikorą, Bart-
kiem Klauzińskim, Małgosią 
Szapował, również z inny-
mi, i mówimy sobie: kurde, 
to się temu miastu należy, 
to należy się naszym sąsia-
dom, przyjaciołom, znajo-
mym. Jesteśmy stąd i nie 
powinni nas oglądać tylko 
w tiwi. Czas wrócić do ko-
rzeni. Tak powstał projekt „ 
Kabarety Nieroby” , co mie-
siąc w Piwnicy Artystycznej 
Kawon będziemy, jako Zie-
lonogórskie Zagłębie Kaba-
retowe, przypominać stare i 
prezentować nowe kawałki. 
Pierwsze przedstawienie 
pod znamiennym tytułem 
„Upss, nie tak miało być” 
odbyło się w poniedziałek, 
następne 19 lipca, potem 
kolejne. Na pierwszym sala 
była pełna i mam nadzieję, 
że to będzie już trwała ten-
dencja.

- Czym właściwie jest dziś 
Zielonogórskie Zagłębie 
Kabaretowe?

- Po pierwsze, to formal-
ne stowarzyszenie o tej na-
zwie, któremu przewodni-
czę, bo koledzy szukali idio-

ty do roboty i nim się zorien-
towałem, padło na mnie. 
Ale w sensie kulturowym 
lub socjologicznym, a wiele 
lat studiowałem socjologię, 
więc mogę się trochę po-
wymądrzać w tej materii, to 
zjawisko, które rozpoczęło 
się ponad trzydzieści lat 
temu w klubie studenckim 
„Gęba”, a które zapocząt-

kował Władek Sikora, two-
rząc kabaret Potem. Wokół 
Władka zaczęli się groma-
dzić młodzi ludzie, którzy z 
czasem zaczęli tworzyć wła-
sne kabarety. Władek jest 
nie tylko kabareciarzem, ale 
także animatorem kabare-
tu. Mnóstwo czasu i energii 
poświęca na warsztaty, wy-
łapywanie młodych ludzi, 

potem to już... jakoś poszło. 
Ola Łobodzińska i Marcin 
Olechowski wydali niedaw-
no książkę o historii ZZK. 
588 stron dziejów zielono-
górskiej sceny kabaretowej. 
Wyliczyli, iż w tym czasie 
istniało tu 58 (!) kabaretów. 
Piotr Bałtroczyk miał rację 
kiedy po raz pierwszy po-
wiedział, iż Zielona Góra to 
prawdziwe Zagłębie Kaba-
retów. Ale...

- Ale...
- Pogniewam się na pana, 

jeśli nie napisze pan, iż to 
zasługa Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego i jego kolej-
nych rektorów, wcześniej 
władz obu uczelni – WSP i 
Politechniki, którzy stwa-
rzali i stwarzają nam warun-
ki do działania. Zaczęło się 
od „Gęby”. Kilka lat temu 
dostaliśmy tę „Gębę” jakby 
w arendę. To jest matecz-
nik Zielonogórskiego Zagłę-
bia Kabaretowego. Mamy 
miejsce, gdzie możemy się 
spotykać, rozmawiać i wy-
stępować. Ostatnio zało-
żyliśmy z Gosią Szapował, 
Władkiem Sikorą i Bartkiem 
Klauzińskim grupę Perły z 
Odry. Chcemy by ta grupa 
była motorem kolejnych 
działań ZZK. Wspiera nas 
też miasto, prezydent Ja-
nusz Kubicki od czasu do 
czasu sypnie groszem. My 
mu się za to odwdzięczamy, 
zapraszając naszych gości 
na remontowane zielono-
górskie ulice - konkretnie na 
wszystkie – i tak sobie ży-
jemy w odległej symbiozie. 
Teraz liczymy, że wesprze 
nas w znalezieniu miejsca 
na stałą scenę kabaretową i 
z ratusza dochodzą wieści, 
iż być może... Jak pomoże, 
to obiecuję, iż przynajmniej 
przez rok nie będzie boha-
terem żadnego złośliwego 
skeczu. Są przecież jeszcze 
piosenki, wiersze i mono-
logi.

- Ale ostatnio głośno jest 
o ZZK z powodu sporu o 
„Kabaretobranie”...

- Fałsz i fejkowa informa-
cja. Nie ma sporu o „Kabare-
tobranie”. To impreza, którą 
robi od lat Janusz Rewers i 
chwała mu za to. Ale jakiś 
czas temu zwróciła się do 
kilku grup kabaretowych z 
Zielonej Góry duża agencja 
współpracująca z Polsatem i 
złożyła baaaardzo interesu-
jącą propozycję. Oto Polsat, 
jedna z czterech tzw. du-
żych telewizji, proponuje, 
by w Zielonej Górze zrobić 
imprezę o nazwie „Stolica 
Polskiego Kabaretu”. Kur-
de, to jest propozycja atrak-
cyjna. Również dla miasta 

w sensie promocji. Bo prze-
cież nasze miasto jest stoli-
cą polskiego kabaretu!!! Po-
myśleliśmy od razu – to się 
naszemu miastu, a powiem 
panu, iż ja kocham Zieloną 
Górę, należy. A dalej było 
jeszcze bardziej interesują-
co. Bo pytamy się: jaki bę-
dzie scenariusz. A ludzie z 
Polsatu: - W znacznej części 
oddajemy go wam. Piszcie! 
Znaczy - nie tylko mamy 
wystąpić na dużej imprezie, 
ale jeszcze ma być według 
naszego pomysłu! Zna pan 
artystę, który odmówi takiej 
propozycji? A potem okaza-
ło się, że to ma być mega 
impreza: cztery godziny 
programu.

- Długo...
- To jest wyzwanie godne 

Zielonogórskiego Zagłębia 
Kabaretowego. Jak sprawić, 
by widzowie w amfi teatrze 
wytrzymali z nami tyle cza-
su i jak sprawić, by ci przed 
telewizorami nie skakali 
po kanałach, tylko chru-
pali chipsy, wpatrując się 
w nasze występy? Dlatego 
chcemy, by był to kabareton 
inny niż inne. Niesztam-
powy, z niespodziankami. 
Pracujemy nad tym wszy-
scy razem i tak będzie! Już 
dziś zapraszamy wszystkich 
zielonogórzan i fanów ZZK z 
całej Polski. Przyjdźcie, tym 
bardziej, iż bilety nie są dro-
gie. Na scenie pokażemy, że 
Zielona Góra jest stolicą, a 
wy na widowni pokażcie, że 
jesteście najwspanialszą wi-
downią w Polsce. Najwspa-
nialszą, bo nie przyjezdną, 
ale rodzimą, i najwspanial-
szą, bo wiecie, co to jest do-
bra zabawa. Wszak zielono-
górskie kabarety przez nie-
mal 40 lat uczyły was, czym 
jest sztuka śmiechu!

- To teraz należy zapytać 
– jak wpada się na dobry 
skecz?

- Cholera go wie... Zain-
spirować może wszystko! 
Czasami zdarzenie, czasa-
mi szlagwort, czasami... 
Ja wiem tylko, że musi być 
początek, środek i zakoń-
czenie.

- Początek był, środek 
minęliśmy, co na zakończe-
nie?

- Może taka mała odezwa: 
Przychodźcie na kabaret na 
żywo, oglądajcie go z bliska, 
a kabaret w TV niech będzie 
tylko miłym dodatkiem do 
tego, co macie na wycią-
gniecie ręki, tylko dla siebie!

- Dziękuję.

Piotr Panek

Jarosław Marek Sobański: - Jak sprawić, by widzowie w am-
fi teatrze wytrzymali z nami tyle czasu, a ci przed telewizora-
mi nie skakali po kanałach, tylko chrupali chipsy, wpatrując 
się w nasze występy? Musi to być kabareton inny niż inne. 
Niesztampowy, z niespodziankami. Pracujemy nad tym 
wszyscy razem i tak będzie! Już dziś zapraszamy, na 1 lipca, 
wszystkich zielonogórzan i fanów ZZK z całej Polski.

Fot. @panisłowikowa

cja. Nie ma sporu o „Kabare-
tobranie”. To impreza, którą 
robi od lat Janusz Rewers i 
chwała mu za to. Ale jakiś 
czas temu zwróciła się do 
kilku grup kabaretowych z 
Zielonej Góry duża agencja 
współpracująca z Polsatem i 
złożyła baaaardzo interesu-
jącą propozycję. Oto Polsat, 
jedna z czterech tzw. du-
żych telewizji, proponuje, 
by w Zielonej Górze zrobić 
imprezę o nazwie „Stolica 
Polskiego Kabaretu”. Kur-
de, to jest propozycja atrak-
cyjna. Również dla miasta 

Stolica Polskiego Kabaretu
Wła�nie pod tym hasłem, 1 lipca, w Zielonej G�rze odbędzie 
się czterogodzinny kabareton. Początek o godz. 19.45. 
Transmisja w TV Polsat, na żywo do obejrzenia w amfi teatrze. 
Wystąpią: Paranienormalni, Nowaki, K2, Cezary Pazura, Mar-
cin Daniec, Formacja Chatelet, Piotr Bałtroczyk, Zachodni, 
Grzegorz Halama, Jerzy Kryszak, Kabaret pod Wyrwigroszem, 
Ciach, Michał W�jcik. Prowadzenie wieczoru – Zielonog�rskie 
Zagłębie Kabaretowe.
Bilety od 30 zł do kupienia na www.abilet.pl
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Trener jechał po oczy
Ikar Zawada nie skończy rozgrywek A-klasy na drugim miejscu, choć była na to szansa. Wa-
runkiem była wygrana z Orłem Szlichtyngowa i potknięcie Sparty Łężyca. Potknięcie było, 
ale... w wykonaniu graczy Jacka Szewczyka.

Ikar przegrał w przed-
ostatniej kolejce grupy III 
A-klasy z Orłem Szlichtyngo-
wa 2:4. - Za blisko było. Jak 
poczuli, że można to... po 
co – zażartował Jacek Szew-
czyk, trener Ikara Zawada, 
który już po chwili zupełnie 
poważnie dodał: - Wykart-
kowani byliśmy, graliśmy re-
zerwowym składem, ale to 
nas nie usprawiedliwia, bo 
rywal był słaby.

Ikar skomplikował sobie 
sytuację już w pierwszych 
minutach spotkania. Gospo-
darze nie dość, że grali wą-
skim składem, to stracili już 
w szóstej minucie bramka-
rza. Michał Jarowicz ujrzał 
czerwoną kartkę. - Pierw-
sza interwencja, spóźniony 
był troszeczkę. Prawidłowa 
kartka, sędzia tak musiał 
się zachować – ocenił Szew-
czyk, jednocześnie żałując 
niewykorzystanych przez 
jego graczy sytuacji na po-
czątku spotkania. Strzela-
nie dla Orła rozpoczął w 20. 
min. Dawid Pawlak. Trzy 

minuty później z karnego 
wyrównał Piotr Piwowarski, 
ale do przerwy i tak prowa-
dził Orzeł, bo po raz drugi do 
bramki Ikara trafi ł Pawlak. 
- Sami wpędziliśmy się w ta-
rapaty. Daliśmy sobie strze-
lić takie „kartofl e” – rozpa-
miętywał szkoleniowiec 

drużyny z Zawady. Gdy po 15 
minutach gry, w drugiej po-
łowie, goście znów „ukłuli”, 
tym razem za sprawą Oskara 
Wiernickiego, stało się jasne, 
że Ikar wiceliderem A-klasy 
nie będzie. Wprawdzie 10 
min. później odpowiedział 
jeszcze Krzysztof Złakow-

ski, ale Pawlak, który kwa-
drans przed końcem meczu 
skompletował hat-tricka, 
ostatecznie pogrzebał szan-
se Ikara.

W drugiej połowie na ław-
ce rezerwowych gospodarzy 
pozostał już tylko osamot-
niony trener Szewczyk. – A 

Na boisku nikt nogi nie odstawiał, ale Orzeł w Zawadzie latał wyżej od Ikara
Fot. Marcin Krzywicki
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 WEEKEND KIBICA
BIEGI
a sobota, 16 czerwca: 
Bieg Czas na Sport 2018 
(5 i 10 km), 11.00, parking 
za CRS

PIĘCIOBÓJ 
NOWOCZESNY
a piątek-niedziela, 
15-17 czerwca: Mistrzo-
stwa Europy Junior�w i 
Junior�w Młodszych, 9.30-
19.00, WOSiR Drzonk�w

PIŁKA NOŻNA
a sobota, 16 czerwca: 
34. kolejka III ligi, Falubaz 
Zielona G�ra – Pni�wek 
Pawłowice �ląskie, 18.00, 
stadion „dołek” przy ul. 
Sulechowskiej; 26. kolejka 
A-klasy, TKKF Chynowian-
ka Zielona G�ra – Sparta 
Łężyca, 16.00, boisko na 
Chynowie, Drzonkowianka 
Racula – Dąb II Przybysz�w, 
17.00, boisko w Starym 
Kisielinie

a sobota, 16 czerwca: 
turniej z okazji 20-lecia 
Lubuskiej Ligi Oldboj�w, 
10.30-16.00, stadion 
lekkoatletyczny przy ul. 
Sulechowskiej

RUGBY
a sobota, 16 czerwca: 
7. kolejka I ligi, Wataha RC 
Zielona G�ra – Legia War-
szawa 16.00, stadion przy 
ul. Wyspia�skiego

TENIS STOŁOWY
a niedziela, 17 czerwca: 
Grand Prix Amator�w o 
Puchar Prezydenta, 10.00-
14.00, hala akrobatyczno-
-sportowa przy 
ul. Urszuli

ŻUŻEL
a niedziela, 17 czerwca: 
9. kolejka PGE Ekstraligi, 
Falubaz Zielona G�ra – 
Betard Sparta Wrocław, 
16.30, stadion przy ul. 
Wrocławskiej

(mk)

Jacek Szewczyk 
trener Ikara
- Sezon oceniam dobrze. Czwarte 
miejsce mieli�my po awansie 
z B-klasy i teraz jest szansa to 
poprawi�. Je�li na koniec mojej 
kariery trenerskiej, tutaj, uda 
się osiągną� trzecie miejsce, to 
będę zadowolony, biorąc też pod 
uwagę nasze braki kadrowe. Mam 
nadzieję, że w Nowym Miasteczku 
powalczymy jeszcze o punkty, 
żeby nie było, że Zawada sprze-
daje czy oddaje mecze. Zaraz się 
zacznie gadanie, że przegrywamy 
z kim� z dołu, kto walczy o utrzy-
manie. Mamy fajną drużynę, ale 
brakuje ludzi do grania.

FESTYN

Sport jest 
dla każdego

Biegi, koszyk�wka, piłka nożna – to 
tylko niekt�re z konkurencji czekające 
na uczestnik�w festynu Czas na Sport 
2018 - w sobotę, 16 czerwca, na par-
kingu za CRS. Impreza rozpocznie się 
o 10.00, ale już p�ł godziny wcze�niej 
pierwsze biegi dla najmłodszych. 
Biegi gł�wne na dystansie 5 i 10 km 
rozpoczną się o 11.00. Biegaczom będą 
towarzyszy� także maszerujący z 
kijkami. Jednocze�nie będzie rozgry-
wany turniej w koszyk�wce ulicznej 
3x3. Podczas festynu zaprezentują 
się zielonog�rskie kluby sportowe, 
a także tancerze. Obok, na stadionie 
lekkoatletycznym w godz. 10.30-16.00 
rozgrywany będzie turniej z okazji 
20-lecia Lubuskiej Ligi Oldboj�w. (mk)

PIŁKA NOŻNA

Sparta Łężyca
wiceliderem!
Sparcie Łężyca już nikt nie zabie-
rze drugiego miejsca w grupie 
III A-klasy. Podopieczni Macieja 

Wysockiego siedzą już 
wygodnie na fotelu 

wicelidera!

Aby nikt nie odebrał 
Spartanom tego sukcesu, 
należało pokonać MKS 
Nowe Miasteczko. Granie 
w upale, o 15.00, nie prze-
szkodziło gospodarzom, 
w pierwszej połowie, kre-
ować dogodnych sytuacji 
do pokonania Bartosza 
Krzywniaka. Przed szansą 
stawał m.in. Kamil Jasiń-

ski, ale piłka zatrzepotała 
w siatce dopiero w 40. mi-
nucie. Bramkarza MKS-u 
pokonał Piotr Gąsior. Po 
zmianie stron kibice już 
bramek nie oglądali. Sparta 
„dowiozła” zwycięstwo do 
końca i po gwizdku mogła 
się cieszyć z drugiego miej-
sca za Pogonią Przyborów. 
Podopieczni Macieja Wy-
sockiego w 25. meczach 
zgromadzili 48 pkt., wygry-
wając 15, remisując trzy i w 
siedmiu ponosząc porażki. 
Nad trzecią Drzonkowianką 
mają osiem „oczek” prze-
wagi. Na derby miasta, w 
ostatniej kolejce, udadzą się 
już bez presji. W sobotę, 16 
czerwca, zmierzą się z TKK-
F-em Chynowianką Zielona 
Góra. Spotkanie rozpocznie 
się o 16.00. (mk)

Piotr Gąsior cieszy się z bramki, która dała zwycięstwo nad 
MKS-em Nowe Miasteczko i zapewniła drugie miejsce w 
A-klasie Fot. Marcin Krzywicki

PIŁKA NOŻNA

Niewygodny 
rywal
zepsuł święto
Niewykorzystane sytuacje się 
mszczą. To niezwykle wyświech-
tana piłkarska prawda, ale jak 
ulał pasująca do tego, co działo 
się w meczu TS-u Masterchemu 
Przylep z Koroną Kożuchów.

Zakończyć zmagania w 
tym sezonie zwycięstwem, 
przed własną publicznością i 
zadać kłam teorii, że Korona 
Kożuchów to rywal niewy-
godny – takie zadanie mieli 
gracze TS-u w minionej kolej-
ce. Spotkanie zakończyło się 

wynikiem 3:3. - Jeszcze nigdy 
nie wygraliśmy z nimi, a mie-
liśmy ich na widelcu – żało-
wał po meczu Patryk Kłopot, 
gracz TS-u. Strzelanie rozpo-
częli już w siódmej minucie 
goście. Do siatki TS-u trafi ł 
Michał Adamowski. Miejsco-
wi wyrównali niemal od razu 
po golu Macieja Żukowskie-
go. Do przerwy TS prowadził 
2:1 po bramce Bartosza Czer-
niawskiego, a po zmianie 
stron lawinowe ataki ekipy 
Tadeusza Makowskiego su-
nęły co rusz na bramkę Koro-
ny. Żadna z wielu dogodnych 
sytuacji nie została jednak 
wykorzystana, za to w 61. 
min. kontrę gości wykończył 
Amadeusz Żak i znów był re-
mis. – Frajerzy! – wrzeszczał 
na cały stadion trener Tade-

usz Makowski. Jego zawod-
nicy dalej atakowali i w koń-
cu trzecią bramkę zdobył w 
80 min., efektownym strza-
łem nożycami, Paweł Dziko-
wicz. Koniec zagrożenia? Nic 
z tych rzeczy!

W ostatniej akcji doliczo-
nego czasu gry piłkę do bram-
ki na remis wpakował Karol 
Koszelowski. Makowski nic 
już nie krzyczał, wściekły z 
miejsca ruszył do szatni, nie 
czekając ani na gwizdek, ani 
na piłkarzy. - Wyciągniemy 
wnioski, będziemy jeszcze 
ciężej pracować, żeby kolejny 
sezon był jeszcze lepszy – za-
pewniał Kłopot. TS w ostat-
nim meczu sezonu zagra w 
sobotę, 16 czerwca, o 17.00 z 
Arką w Nowej Soli. (mk)

Piłka w siatce po strzale Pawła Dzikowicza (leży). Z tyłu Pa-
tryk Kłopot. Ostatnie słowo należało jednak do graczy w nie-
bieskich strojach. Fot. Marcin Krzywicki

jeszcze jechałem po „oczy”, 
po soczewki, żeby w razie 
czego być jedenastym do 
grania, jakby coś się stało.

Na zakończenie sezonu 
Ikar, który spadł na czwarte 
miejsce, zagra na wyjeździe 
z MKS-em Nowe Miastecz-
ko. (mk)
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W OBIEKT Y WIE >>> FUTBOL AMERYKA�SKI

Wataha jest 
nie do złapania!
- Norma? Nie! Ciężka praca! – tak 
kolejne zwycięstwa w Lidze 
Futbolu Amerykańskiego 2 ko-
mentuje grający trener Watahy 
Zielona Góra, Krystian Wójcik.

Zielonogórzanie w końcu, 
po prawie dwóch miesią-
cach przerwy, pojawili się 
przed własną publicznością, 
znów dali jej powody do sa-
tysfakcji, gromiąc Thunder 
Lions Rybnik 53:17. Przewa-
ga Watahy od pierwszych 
minut nie podlegała dysku-
sji. – To jest realizacja zało-
żeń taktycznych. W drugiej 
połowie nie zdobyliśmy 
żadnych punktów, ale daje-
my też szanse zmiennikom. 
Dla nas jednak ważniejsze 
jest ogrywanie całego ze-
społu, aniżeli zwycięstwa 
do zera – wyjaśnia K. Wój-
cik, którego podopieczni 
są jedynym niepokonanym 
zespołem w całym LFA 2. Po 
czterech meczach zielono-

górzanie mają osiem punk-
tów i o dwa wyprzedzają 
Towers Opole, z którym 
zmierzą się u siebie 7 lipca. 
Wcześniej jednak, 24 czerw-
ca, rewanżowy pojedynek z 
Bielawa OWLS. – Pozostałe 
zespoły są mocne i na pew-

no postawią nam ciężkie 
warunki. Przerwy nie ma, 
dalej pracujemy ostro – do-
daje K. Wójcik. – Jesteśmy 
nakręceni, chcemy przejść 
do I ligi – mówi Hubert Wój-
cik, zawodnik Watahy.

(mk)

Wataha zdaje się być poza zasięgiem rywali! Fot. Piotr Jędzura

KOSZYKÓWKA

Model 
bałkański
w Stelmecie
Głodny sukcesów, ambitny i za-
angażowany – taki ma być nowy 
trener Stelmetu Enei BC Zielona 
Góra. Zaangażowany w odzy-
skanie mistrzowskiego tytułu. 
Władze klubu uznały, że najlepiej 
nadaje się do tego Igor Jovović.

W październiku skończy 
36 lat. Rówieśnik Thoma-
sa Kelatiego. Metryka ko-
szykarska stawiałaby go w 
szeregu weteranów, ale już 
metryka trenerska określa 
go mianem młodzieniaszka. 

Od najmłodszego w histo-
rii polskiej ligi zdobywcy 
mistrzostwa kraju w roli 
trenera – Artura Gronka, 
Jovović starszy jest o trzy 
lata. I doświadczenie też już 
posiada. Za „trenerkę” za-
brał się w 2007 r. Najpierw 
był asystentem w klubie 
Budućnost Podgorica, a na-
stępnie prowadził tę dru-
żynę jako „head coach”. Z 
czarnogórskim zespołem 
był w Zielonej Górze i wy-
grywał. Cztery lata temu 
w ramach Eurocupu jego 
Budućnost pokonała Stel-
met 90:76. - Mam mnóstwo 
dobrych opinii od byłych 
graczy Stelmetu. Przyzna-
ję, że obejmuję klub po se-
zonie, w którym nie został 
osiągnięty sukces. Obiecuję 

zaangażowanie, energię, 
ambicję. Zrobię wszystko, 
żebyśmy znowu sięgnęli po 
mistrzostwo – powiedział 
na pierwszym spotkaniu z 
dziennikarzami Czarnogó-
rzec, który po pracy w Bu-
dućnosti pozostał jeszcze w 
ojczyźnie i pracował w KK 
Sutjeska. Ostatnie dwa se-
zony spędził w niemieckim 
Mitteldeutscher BC i pewnie 
zostałby na kolejny, gdyby 
nie Stelmet. - Mnie ta sy-
tuacja przypomina naszą z 
Sašo Filipovskim. Mieliśmy 
kontrakt, ale była propozy-
cja z Banvitu – powiedział 
Janusz Jasiński, właściciel 
klubu, który wdraża „model 
bałkański”. – Tam drużyny 
nie mają dużych pieniędzy, 
ale jest serce, jest walka i my 

potrzebujemy tego typu ba-
sketu w Zielonej Górze.

Celem nadrzędnym, jaki 
postawiono przed nowym 
trenerem i drużyną, którą po-
prowadzi, będzie odzyskanie 
mistrzostwa Polski. - Jeżeli 
nam się uda coś zdobyć w 
europejskich pucharach, to 
będzie in plus, ale nie chce-
my zbudować drużyny, która 
będzie zainteresowana gra-
niem tylko w pierwszej części 
sezonu. W minionym sezo-
nie wygraliśmy Europę, ale 
przegraliśmy Polskę – dodał 
Jasiński. W chwili zamknięcia 
tego wydania nie było jeszcze 
wiadomo, w jakich europej-
skich rozgrywkach wystąpią 
w przyszłym sezonie zielono-
górzanie. Klub chce dalej grać 
w Lidze Mistrzów. (mk)

Byli Serbowie, byli Słoweńcy, a teraz czas na Czarnogórca. 
Igor Jovović nowym trenerem zielonogórzan.

Fot. Jan Ratajczak/basketzg.pl

ŻUŻEL

Zaczyna robić się naprawdę gorąco
Wszyscy na Falubaz! – hasło tradycyjnie wypowiadane przed niemal każdym spotkaniem zielonogórskiej drużyny, teraz pada jeszcze czę-
ściej i jeszcze wyraźniej. Niedzielny mecz z Betardem Spartą Wrocław urasta do miana pojedynku sezonu! Początek o 16.30.

Nie chodzi tu o widowisko 
i zacieranie rąk na pojedyn-
ki Patryka Dudka z Taiem 
Woffi  ndenem czy Michaela 
Jepsena Jensena z Macie-
jem Janowskim. Kibice bar-
dziej niż po emocje, przyjdą 
po punkty, których zielono-
górzanom po dwóch poraż-
kach – w derbach Ziemi Lu-
buskiej z Cash Broker Stalą 
Gorzów - bardzo brakuje. 
Zielonogórzanie przegrali 
nad Wartą 35:49 (spotka-
nie zakończone po 14 bie-
gach). W całym dwumeczu 
są szczuplejsi o 5 pkt. - Nie 
załamujemy się, walczymy 
dalej. Trzeba czekać na lep-
sze czasy dla Falubazu. Nie 
jestem zawiedziony posta-
wą zawodników. Oni ciężko 

trenują i próbują wszystkie-
go, aby poprawić swoje wy-
niki. Każdy z nich zostawia 
na torze serce, należy im się 
za to wsparcie a nie tylko i 
wyłącznie negatywne ko-
mentarze – mówił po meczu 
w Gorzowie Adam Skórnic-
ki, trener Falubazu. Z try-
bun płynie jednak pozytyw-
na energia i słowa wsparcia. 
Zwłaszcza dla zawodzącego 
Piotra Protasiewicza. PePe 
kolejny raz usłyszał krze-
piące okrzyki po derbach. 
Gdy przegrywał Falubaz, 
wygrywała nieoczekiwanie 
Unia Tarnów, która odpra-
wiła u siebie imienniczkę z 
Leszna, odskakując od do-
łów tabeli. Odbił się również 
Get Well Toruń, a na dole 

pozostał już tylko MR Gar-
den GKM Grudziądz, który 
po ostatniej porażce z Betar-
dem Spartą Wrocław ma 3 
pkt., Falubaz jest „oczko” 
wyżej, z „oczkiem” więcej. 
Robi się gorąco, bo po raz 
pierwszy od wielu lat zaczy-
na się drżenie o ligowy byt. 
Młodszym kibicom, wycho-
wanym na złotych latach, to 
stan ducha raczej niezna-
ny. W niedzielę, 17 czerwca 
wrocławianie meldują się 
przy W69. Miesiąc temu na 
Stadionie Olimpijskim Spar-
ta wygrała 48:42. Zapala 
się więc szansa nie tylko na 
zwycięstwo, ale i na bonus. 
Każdy taki wyrwany punk-
cik może być dla zielonogó-
rzan bezcenny. (mk)

Tai Woffi  nden w Zielonej Górze jest zwykle bardzo skuteczny. W przeszłości wygrywał nawet 
„jedną ręką”. Fot. Marcin Krzywicki

Zielona Góra była, w 
miniony weekend, 
miejscem zmagań w ra-
mach Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych w 
Akrobatyce Sportowej, 
Skokach na Trampolinie 
i Ścieżce. – Wystartowa-
ło 41 klubów, czyli 390 
zawodników. Najwyższa 
kategoria wiekowa to 11-
16 lat – mówi Bronisława 
Grupa, prezes Stowarzy-
szenia Akrobatyki Spor-
towej w Zielonej Górze. 
Najlepiej spisali się za-
wodnicy UKS-u „As” Zie-
lona Góra, którzy wygrali 
punktację klubową oraz 
klasyfi kację akrobatyki. 
Po złote medale sięgnęła 
dwójka mieszana Szy-
mon Krzysztofi k, Marika 
Piechowicz. Na zdjęciu 
reprezentantki UKS-u 
„As”: Laura Gieburowska, 
Blanka Strugała i Kornelia 
Czyżewska, które w fi nale 
„trójek” w klasie II zajęły 
dziewiąte miejsce.

(mk)
Fot. Marcin Krzywicki
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Stacja benzynowa przy dworcu
Trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, ale 30-40 metrów od dworca kolejowego funkcjonowała kiedyś stacja benzynowa koncernów BP i Aral. 
Kiedyś, to znaczy pod koniec lat 30. XX wieku. Wówczas było w mieście ok. 20 stacji benzynowych.

- Czyżniewski! A ty samo-
chód zatankowałeś? Siedzisz 
w tej książce i tylko słyszę 
chichy i achy. Podejrzane… 
nawet patelnię umyłeś – mo-
jej żonie nie udało się przejąć 
najnowszej powieści krymi-
nalnej Krzysztofa Koziołka 
„Wzgórze Piastów”, której 
akcja dzieje się w 1939 r. w 
Zielonej Górze. – To gdzie za-
tankujesz?

Nie ja, tylko starszy asy-
stent kryminalny Julius 
Knote i hrabina Franzisca 
von Häften. Miejsce akcji 
– stacja benzynowa przy 
Hasfeldstrasse 34, czyli dzi-
siejszej Dworcowej 37.

Policjant Knote śledzi 
hrabinę, bo podejrzewa ją 
o dokonanie morderstwa. 
A może jest szpiegiem? Nie 
wiem, bo jeszcze książki nie 
doczytałem do końca.

- Hrabina nie jest taka głu-
pia, jak udaje – dochodzi do 
wniosku starszy asystent 
kryminalny. To wniosek z 
męskich plotek i krótkiej 
wymiany zdań z hrabiną, 
która twierdzi, że nie jest 
w stanie odróżnić nitów od 
śrub. Tymczasem na stacji 
okazuje się, że Franzisca von 
Häften świetnie się orientuje 
w sprawach technicznych. 
Może jeszcze potrafi czytać 
wojskowe plany techniczne?

- Bez problemu mogłaby 
sama naprawić swój samo-
chód. Nie robi tego tylko ze 
względów towarzyskich – 
uważa mechanik z warszta-
tu samochodowego. Boha-
terowie książki podążają da-
lej, a my zostajemy na stacji. 
Zobaczmy jak wyglądała. W 
zasadzie większość zabudo-
wań przetrwała do dzisiaj. 
W dawnym warsztacie jest 
dziś sklep wędkarsko-zoo-
logiczny. Brakuje jedynie 
dystrybutorów paliwa.

Jak wyglądało to miej-
sce w 1939 r., wiemy dzięki 
Rajmundowi Uryckiemu. 
– Zdjęcia otrzymałem od 
pana Bernarda Mielke, wnu-
ka pierwszego właściciela 
warsztatu Bruno Rudolfa 
Dorna – opowiada R. Uryc-
ki. – Możemy zobaczyć jak 
wyglądało to miejsce, gdy 
funkcjonowała tutaj stacja 
benzynowa.

Przy okazji Bernard Miel-
kie opowiedział historię 
swojej rodziny, głównie 
dziadka. Bruno Rudolf Dorn 
działalność rozpoczynał na 
Kupieckiej. Jako woźnica 
miał tam stajnie, w miejscu, 
gdzie do dziś za teatrem jest 
duży plac. Wszedł jako jeden 
z pierwszych w nowe tech-
nologie – bo tym były wte-
dy samochody. Jako jeden z 
pierwszych świadczył usługi 
przewozowe samochodem. - 
Jak nie było co przewozić, to 
stawiał samochód przy daw-
nej Cepelii i stał się taksów-
karzem – relacjonuje R. Uryc-
ki. - Potem w miarę rozrostu 
biznesu kupił działkę przy 
Dworcowej, gdzie powstał 
warsztat i stacja benzynowa.

Tak powstała firma Dorn-
-Automobile, której reklamy 
możemy odnaleźć w „Grün-
berger Wochenblatt” z 1936 
r. I nie są to anonse dotyczą-
ce warsztatu czy sprzedaży 
benzyny. W gazecie Dorn re-
klamował sprzedaż limuzyn 
i kabrioletów opel olympia.

W jednym miejscu był 
salon sprzedaży, warsztaty 
i stacja benzynowa. Jak to 
było wówczas przyjęte, Dorn 
handlował paliwem dwóch 
koncernów: BP Olex i Aral. 
W 1939 r. w Grünbergu nie 
było firmowych stacji ben-
zynowych, ich właściciele 
mieli dystrybutory różnych 
sieci. Klient mógł wybierać.

W książce adresowej 
1937/38, w 25-tysięcznym 
mieście odnotowano 19 sta-
cji benzynowych. Niektóre 
miały po jednym dystrybu-
torze, inne po kilka.

Na przykład kupiec i wła-
ściciel wypalarni kawy Ferdi-
nand Rau, na stacji przy Nie-
dertorstrasse 9 (ul. Żerom-
skiego) handlował paliwami 
sieci Dappolin i Standard und 
Esso. Na starych pocztów-
kach można zobaczyć poje-
dynczy dystrybutor paliwa 
stojący nieopodal grzybka. 
I nic więcej. Żadnych wiat, 
kiosków, hot-dogów, skle-
pów... Życie pompiarza było 
wówczas prostsze...

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

SPACEROWNIK ZIELONOGÓRSKI ODC. 266

Widok na stary dworzec kolejowy i ul. Dworcową z dachu firmy Dorn Za zbiorów Rajmunda Uryckiego

Stacja paliw przy dzisiejszej ul. Dworcowej 37 – widok od strony dworca kolejowego Za zbiorów Rajmunda Uryckiego

Widok od strony dworca – firmę Dorn zasłania kiosk przed 
dworcem Zbiory prywatne

Bernard Mielke (po prawej) z kuzynem przed stacją – 1936 r.
Za zbiorów Rajmunda Uryckiego

Reklama samochodów opel sprzedawanych przez Dorn-Au-
tomobile Grünberger Wochenblatt


