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Rusza kolejna edycja zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego! Propozycje swoich 
zadań można zgłaszać od 10 do 23 czerwca. Jak to zrobić?

Wardejn, ale także Kasprzyk, 
Muskała, Żak, Błęcka-Kolska, 
Dyblik i wielu innych artystów 
już za kilka dni pojawi się 
w Zielonej Górze. Startuje 
jubileuszowa, piąta edycja 
Kozzi Film Festiwal. 

>>  9

BEMA DO OTWARCIA
Centrum przesiadkowe MZK jest już gotowe. Podobnie jak dwa ronda obok i ul. Bema. – Teraz jeszcze czekają na odbiór przez nadzór bu-
dowlany i... możemy ruszać – zapowiada Barbara Langner, szefowa MZK. Centrum i ulica mają być otwarte w poniedziałek, 17 czerwca.
 Więcej >> 6-7

Kierowcy Miejskiego Zakładu Komunikacji już testowali nowe centrum przesiadkowe. Za chwilę będzie ono dostępne dla pasażerów. Fot. Materiały MZK

Matematycy ufundowali Banachusa
Banachus – tak ma na imię najnowszy, 49. Bachusik, który w środę zawitał na Uniwersytet Zielonogórski. Tak naukowcy uczcili stulecie po-
wstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Banachus zasiadł przy 
wejściu do budynku Wy-
działu Matematyki, In-
formatyki i  Ekonometrii, 
w  uczelnianym komplek-
sie, przy ul. Podgórnej.

- Chcieliśmy, żeby nawią-
zywał do słynnego polskie-
go matematyka Stefana Ba-
nacha, który w okresie mię-
dzywojennym działał we 
Lwowie. Był jednym z  naj-
wybitniejszych matematy-
ków w skali światowej. Stąd 
imię figurki: Banachus – tłu-
maczy prof. Andrzej Cegiel-
ski, szef zielonogórskiego 
PTM i  pomysłodawca po-
stawienia Bachusika. – Cho-
dziło nam nie tyle o  podo-
bieństwo fizyczne z  pro-
fesorem, a  raczej o  odda-
nie jego ducha. Banach był 

człowiekiem bardzo weso-
łym i nie stronił od alkoho-
lu.

Lwowscy matematycy 
spotykali się w  kawiarni 
„Szkocka”, gdzie rozwiązy-
wali różne zadania. Zapisy-
wali je ołówkami na blatach. 
Było to nietrwałe rozwiąza-
nie, bo kelnerzy szybko czy-
ścili blaty, dlatego później 
założono specjalną księgę, 
w  której notowano pomy-
sły naukowców i wyniki ich 
matematycznych pojedyn-
ków. Nagrodą za rozwiąza-
nie jakiegoś problemu były 
np. dwa kufle piwa lub... ży-
wa gęś.

- Bachusik nawiązuje do 
jednego z  zagadnień dys-
kutowanego w  „Szkoc-
kiej,” tzw. paradoksu Bana-

cha-Tarskiego. Kula może 
być pocięta na nieskończe-
nie wiele kawałków, z  któ-
rych można złożyć dwie ku-
le identyczne z  kulą wyj-
ściową – opowiada prof. Ce-
gielski. – Matematycznie to 
możliwe, w  praktyce nie. 
Stąd Banachus w jednej rę-
ce trzyma kulę, a obok niej 
leżą już kolejne dwie.

- W  drugiej ręce ma na-
tomiast puchar z  winem, 
jednak nie próbowaliśmy 
ich rozmnożyć – śmieje się 
Robert Tomak, autor rzeź-
by. – Bohater siedzi na księ-
dze dotyczącej matematy-
ki, a zdobią go kiście wino-
gron.

Banachus to 49. Bachusik 
w naszym mieście. Jest też 
drugim Bachusikiem uni-

wersyteckim. Kilka lat te-
mu, przed rektoratem za-
siadł UZetikus, również wy-
rzeźbiony przez R. Tomaka.

- Nasz jest ufundowany 
w  części przez matematy-
ków, którzy się na niego zło-
żyli, a  resztę dołożył rek-
tor – zdradza prof. Cegielski, 
który wraz prorektorem, 
prof. Wojciechem Strzyżew-
skim odsłonił rzeźbę.

- Namawiam wszystkich, 
by zorganizowali sobie spa-
cer po Zielonej Górze śla-
dami Bachusików – mówił 
prof. Strzyżewski do licznie 
zebranej publiczności, któ-
ra chwilę wcześniej skoń-
czyła rysować na chodniku 
tzw. trójkąt Sierpińskiego - 
tak matematycy świętowali 
swój jubileusz. (tc)

Fot. Piotr Jędzura
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W ZIELONEJ GÓRZE

Akademia Dobrego Rodzica
Oddział Towarzystwa Rozwoju 

Rodziny (ul. Batorego 33/9) zaprasza 
na Akademię Dobrego Rodzica - 
bezpłatne warsztaty umiejętności 
rodzicielskich, odbywające się 
w cyklu pięciu spotkań (każde na inny 
temat). Pierwsze spotkanie w piątek, 
7 czerwca, od 17.00 do 20.00, temat: 
Każdy może być dobrym rodzicem. 
Zgłoszenia pod nr tel. 607 323 752 lub 
e-mail: trr.zgora@gmail.com (dsp)

Nie siedź w domu
Oddział PTTK zaprasza w niedzielę, 

9 czerwca, na pieszą wycieczkę 
leśnymi i polnymi ścieżkami: Gronów 
- Ciemnice – Laski (15 km). Zbiórka na 
dworcu PKS o 10.30. Odjazd autobusu 
w kierunku Słubic o 10.45 (można 
wsiadać na trasie). Powrót autobusem 
o 15.27 lub 17.25. W czasie wędrówki 
zaplanowano nad Odrą ognisko 
(prowiant we własnym zakresie). (dsp)

Motocykliści dzieciom
Nine Six MC Poland Chapter Zie-

lona Góra zaprasza na „Moto krew”, 
akcję zbiórki krwi, która odbędzie 
się w sobotę, 15 czerwca, o 11.00, na 
pl. Bohaterów. Stanie tam autobus 
do zbiórki krwi, odbędzie się pokaz 
motocykli, organizatorzy zapowia-
dają też niespodziankę dla najmłod-
szych. Krwiodawcy powinni pamiętać 
o zabraniu ze sobą dokumentu 
tożsamości. (dsp)

Posprzątajmy las!
Mieszkańcy chcą zadbać o swoją 

okolicę i planują posprzątać las 
wzdłuż Trasy Północnej, przy os. 
Zdrojowym. Zbiórka w niedzielę, 
16 czerwca, o 11.00 (zatoczka przy 
przejściu dla pieszych, od strony 
lasu, na wysokości sklepu Lidl. – Za-
pewniamy worki i rękawiczki. Będzie 
też słodki poczęstunek i napoje, 
a dla dzieci dyplomy – zapewniają 
organizatorzy.

(dsp)

Nadchodzi Matefizyka!
Zielonogórski zespół MATE po pięciu latach wydaje nową płytę o bardzo tajemniczym tytule 
MATEFIZYKA. Z członkami zespołu rozmawiamy o magicznym kontakcie z publicznością, gło-
dzie autentyczności i szczerości w muzyce.

- Mówicie, że wasza mu-
zyka nie podlega żadnym 
klasyfikacjom. Skąd czer-
piecie inspiracje i w  ja-
ki sposób powstają kolejne 
utwory?

W imieniu zespołu MA-
TE Michał Chłodnicki 
i  Kuba Osypiński: - Jak-
kolwiek banalnie to brzmi, 
największym źródłem in-
spiracji jest życie. To, co 
nas spotyka, z czym musi-
my się mierzyć, co nas za-
skakuje, zachwyca, prze-
raża. Przeżywanie jest nie-
zbędne do tego, żeby mieć 
o  czym grać. Inspirujemy 
też siebie nawzajem – każ-
dy z  nas jest inny, każdy 
miał inne podwórko, słu-
chał innej muzyki, czy-
tał inne książki… Na pró-
bach i koncertach spotyka-
my się z  naszą różnorod-
nością i  próbujemy prze-
kuć ją w  jedność. Szuka-
my wspólnych płaszczyzn, 
brzmień, rytmów. Z  tych 
poszukiwań i  dążenia do 
porozumienia powstają 
czasem piosenki.

- Publiczność kocha wa-
sze koncerty. Potraficie 
oczarować nawet tych, któ-
rzy wcześniej nie znali wa-
szej twórczości, a  po spo-
tkaniu na żywo są pod wiel-
kim wrażeniem i  chcieli-
by jeszcze więcej. Jak to ro-
bicie i  skąd bierze się ten 
niemal magiczny kontakt 
z publicznością?

- Z  całą pewnością jeste-
śmy zespołem koncerto-
wym. Granie dla ludzi, wy-
miana energii z  publiczno-
ścią jest nieporównywal-
na z niczym innym. Bardzo 
ważne jest dla nas w  gra-
niu, aby być prawdziwym, 
nie udawać. Myślę, że lu-
dzie wyczuwają, że jeste-
śmy z  nimi szczerzy i  czę-
sto spotykamy się z dobrym 
przyjęciem. Również to, że 
czujemy się dobrze ze sobą 
sprawia, że publiczność czu-
je się dobrze z nami.

- Metafizyka rozważa 
o  bycie i  jego najważniej-
szych własnościach. Wasza 
nowa płyta to MATEFIZY-

KA. Jaką filozofią kierujecie 
się na co dzień i co chcecie 
poprzez tę płytę przekazać 
odbiorcom?

- Otwartość, ciekawość, po-
trzeba rozwoju, szczerość, 
nieuleganie modom – tym 
staramy się kierować przy 
szukaniu naszych dźwię-
ków. Ta płyta to kilka piose-
nek o  naszych uczuciach, 
emocjach. Po prostu o  nas. 
O czym jest naprawdę – niech 
każdy sobie sam odpowie.

- Warto zwrócić również 
uwagę na warstwę teksto-
wą waszych utworów. Czy 
mistrz słowa jest tylko je-
den, czy wspólnie pracuje-
cie nad tekstowym przeka-
zem?

- Autor słów jest tylko je-
den – Rafał Żurawiński. 
Reszta po prostu stara się 
mu nie przeszkadzać.

- Gracie wspólnie od 2006 
roku. Jak z waszej perspek-
tywy zmieniał się zielo-
nogórski rynek muzyczny 
przez te 13 lat? Czy obecnie 

jest więcej możliwości wy-
promowania swojej twór-
czości i  dotarcia z  nią do 
szerszej publiczności?

- Możliwości dotarcia do 
słuchacza na pewno jest 
nieporównywalnie więcej 
i coraz więcej. Jednak ta po-
wszechność, zarówno udo-
stępniania, jak i odbierania 
muzyki sprawia, że bardzo 
ciężko w  tym oceanie wy-
płynąć, przynajmniej w po-
bliże powierzchni. Czy sa-
ma Zielona Góra funkcjonu-
je inaczej? Chyba nie.

- Dziękuję.
Agata Przybylska

NOWA PŁYTA 
KONCERTOWO
Koncert promujący nową 
płytę zespołu MATE odbędzie 
się w piątek, 14 czerwca, 
o godz. 20.00, klub WySPa, 
ul. Wojska Polskiego 65. Cena 
biletu w przedsprzedaży – 20 
zł, przed koncertem – 25 zł.

- Każdy z nas jest inny, każdy miał inne podwórko, słuchał innej muzyki, czytał inne książki. Na koncertach próbujemy przekuć 
tę różnorodność w jedność – mówią członkowie zespołu Fot. Marek Lalko

Z ŻYCIA MIASTA    >>> 

Na tę imprezę trzeba przychodzić głodnym! Bo jak inaczej popróbować tych wszystkich sma-
kołyków? Festiwal food trucków gościł w Zielonej Górze już po raz ósmy.

Czary-mary i... na deptaku zaroiło się od bajkowych postaci! Kolorowe motyle i  bohaterowie 
kreskówek wspólnie z najmłodszymi świętowali Magiczny Dzień Dziecka. Zdjęcia: materiały UM
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Nie ma zgody 
na słowną agresję
To stanowisko radnych miasta. 
Jednak prokuratura rejonowa 
odmówiła wszczęcia śledztwa 
w sprawie grożenia śmiercią pre-
zydentowi Januszowi Kubickiemu.

Ta informacja zaskoczy-
ła większość obserwato-
rów majowej sesji rady mia-
sta. Przewodniczący komi-
sji skarg wniosków i petycji, 
Robert Górski starał się swo-
jemu wystąpieniu nadać wy-
tonowany charakter. - Na-
sza komisja otrzymała pety-
cję mieszkanki miasta, która 
zagroziła, że jeśli nie zostaną 
zrealizowane jej oczekiwania 
czy żądania, to zielonogór-
skiego prezydenta może spo-

tkać los prezydenta Adamo-
wicza zamordowanego cio-
sami nożem. Pismo z  groź-
bami zostało skierowane 
przez miejskich urzędników 
do prokuratury rejonowej, ta 
jednak, 14 maja, odmówiła 
wszczęcia dochodzenia.

Reakcja wszystkich rad-
nych była jednoznaczna. 
Potępili zachowanie autor-
ki listu. Najpełniej dał temu 
wyraz Tomasz Nesterowicz 
(SLD): - Nie może być żadnej 
zgody na stosowanie gróźb 
użycia przemocy fizycznej, 
praktyka pokazała, czym 
się kończy bagatelizowanie 
słownej agresji.

Uzasadnienie decyzji pro-
kuratury składa się z  jed-
nego zdania: „Odmówio-
no wszczęcia dochodzenia, 
wobec tego, że czyn nie za-
wiera znamion czynu za-
bronionego”. (pm)

W ZIELONEJ GÓRZE

Co nowego 
w planach
Magistrat wyłożył do publicznego 
wglądu plan zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. 
Długiej.

wyłożenie do pu-
blicznego wglądu 

projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego w  rejonie ul. 
Długiej.

Chodzi o  teren na ty-
łach „ekonomika”. – Zmiana 
w planie umożliwi zrobienie 
tu parkingów o  przepusz-
czalnym podłożu, na tyłach 
szkoły i przy jednej z posesji 
– tłumaczy Małgorzata Maś-
ko-Horyza, kierownik biura 
urbanistyki i planowania.

Terminy: Plan będzie wy-
łożony do 28 czerwca. Moż-
na go oglądać w urzędzie, ul. 
Podgórna 22, VIII piętro, po-
kój 809, w godz. 8.00-14.00. 
Natomiast w pokoju 810, 13 
czerwca o  13.00 odbędzie 
się publiczna dyskusja. Uwa-
gi można składać do 12 lipca. 
Plan można też obejrzeć na 
stronie miasta: www.zielo-
na-gora.pl w  zakładce „Pla-
nowanie przestrzenne”.

przystąpienie do spo-
rządzania miejsco-
wego planu zagospo-

darowania przestrzennego 
w rejonie ul. Dworcowej.

Chodzi o  działki na rogu 
ul. Dworcowej i Chrobrego. – 
Zmiana umożliwi rozbudowę 
funkcjonującego tu hotelu – 
wyjaśnia M. Maśko-Horyza.

Terminy: Zainteresowani 
mogą składać wnioski do 24 
czerwca. (tc)

W ZIELONEJ GÓRZE

Najwyższy czas 
wybrać studia
Na przyszłych studentów Uni-
wersytetu Zielonogórskiego 
czeka ponad 8 tysięcy miejsc na 
64 kierunkach. Rejestracja in-
ternetowa na studia pierwszego 
stopnia rozpoczęła się 1 czerwca 
i potrwa do 8 lipca.

- W tym roku mamy trzy 
nowości. Zmienia się mo-
del kształcenia nauczycie-
li. Pedagogika przedszkol-
na i  wczesnoszkolna oraz 
pedagogika specjalna będą 
studiami jednolitymi magi-
sterskimi. Otwieramy też je-
den nowy kierunek i  spe-
cjalność – informuje prof. 
Wojciech Strzyżewski, pro-
rektor ds. studenckich Uni-

wersytetu Zielonogórskie-
go.

Nowym kierunkiem jest 
arteterapia. - Ma on cha-
rakter interdyscyplinar-
ny i  praktyczny. Trzy wy-
działy przyczyniły się do te-
go, żeby mógł powstać: Wy-
dział Pedagogiki, Psycho-
logii i  Socjologii, Lekarski 
i Nauk o Zdrowiu oraz Ar-
tystyczny. Studenci będą 
uczyć się w zakresie dwóch 
specjalności: sztuk wizual-
nych oraz teatru – tłumaczy 
dr hab. Zdzisława Janiszew-
ska-Nieszczoruk, prof. UZ.

Nowa specjalność to me-
chanika lotnicza, powsta-
ła we współpracy z  Aero-
klubem Ziemi Lubuskiej. 
Wszystkie informacje doty-
czące rekrutacji na studia 
znajdują się na stronie inter-
netowej: rekrutacja.uz.zgo-
ra.pl (ap)

A

B

Czas wymienić stare kopciuchy
- Jeśli ktoś planuje wymianę starego tzw. kopciucha na nowoczesny i ekologicznie czysty piec, może skorzystać z miejskiej dopłaty. Musi 
jednak się pośpieszyć. Termin składania wniosków upływa 28 czerwca – informuje Urszula Podgajna, kierownik Biura Ochrony Środowiska.

Walka ze smogiem, czy 
szerzej rzecz ujmując – 
z  zanieczyszczeniem po-
wietrza w  mieście, przy-
biera różne formy. Poczy-
nając od niemal całkowi-
tego przestawienia taboru 
MZK na elektryczne autobu-
sy, kończąc na finansowym 
wspieraniu operacji wymia-
ny starych tzw. kopciuchów 
na nowe źródła energii 
cieplnej. W  zeszłym roku 
o miejskie wsparcie ubiega-
ło się 105 wnioskodawców. 
Pozytywnie oceniono 84 
wnioski, ostatecznie miej-
skie wsparcie otrzymało 
75. Ośmiu wnioskodawców, 
z  różnych przyczyn życio-

wych, wycofało się z „kon-
kursu”. Zeszłoroczna pula 
wypłaconych dotacji z tego 
tytułu wyniosła prawie 640 
tys. zł, choć pierwotnie rada 
miasta zaplanowała na ten 
cel 500 tys. zł. Dodatkowe 
pieniądze na wymianę kop-
ciuchów pojawiły się w ze-
szłorocznym budżecie mia-
sta z inicjatywy prezydenta 
Janusza Kubickiego.

- Dbałość o  czystość zie-
lonogórskiego powietrza to 
jeden z miejskich prioryte-
tów, dlatego również w tym 
roku kontynuujemy akcję 
dopłat do kosztów wymiany 
starych pieców na nowe, na 
ten cel przeznaczyliśmy po-

nownie 500 tys. zł – przypo-
mina J. Kubicki.

Z konkursowego wyścigu 
o  dopłaty w  zeszłym roku 
odpadło ok. 30 osób. Jak bę-
dzie w tym roku?

- Naszą intencją było 
i  jest, aby każdy wniosko-
dawca otrzymał finansowe 
wsparcie, ale warunek jest 
jeden – wnioskodawca musi 
w terminie dostarczyć pra-
widłowo przygotowaną do-
kumentację lub skorygować 
błędy w  ustalonym czasie 
– wyjaśnia kierownik Biu-
ra Ochrony Środowiska, Ur-
szula Podgajna.

Podstawą formalną dla 
przydzielenia dotacji bądź 

odrzucenia wniosku jest 
opublikowane 15 maja br. 
ogłoszenie prezydenta 
o rozpoczęciu naboru wnio-
sków „O udzielenie dota-
cji na dofinansowanie zmia-
ny systemu ogrzewania”. 
Ogłoszenie to obszernie wy-
jaśnia, jakie warunki musi 
spełnić każdy wnioskodaw-
ca, jeśli chce otrzymać jesz-
cze w tym roku miejską do-
tację. Treść prezydenckie-
go ogłoszenia odnajdziemy 
w internetowym Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz 
na miejskich i sołeckich ta-
blicach ogłoszeń.

O jaką dotację można się 
w tym roku ubiegać? Tytu-

łem przykładu: „dotacja bę-
dzie udzielana w  wysoko-
ści 80 proc. poniesionych 
kosztów koniecznych, ale 
nie więcej niż 8 tys. zł na za-
kup indywidualnego źró-
dła ogrzewania wraz z  wy-
konaniem lub moderniza-
cją instalacji wewnętrznej; 
10 tys. zł na podłączenie do 
miejskiej sieci ciepłowniczej 
w  zakresie wykonania we-
wnętrznej instalacji central-
nego ogrzewania; 20 tys. zł 
na wykonanie podłączenia 
do sieci gazowej (tzw. przy-
łącze); 10 tys. zł na zakup in-
dywidualnego źródła ogrze-
wania OZE – typu fotowolta-
ika, pompa ciepła itp.” (pm)

TU SĄ WNIOSKI
a urząd miasta, ul. Dąbrowskie-
go 41, Biuro Ochrony Środowi-
ska (parter)
a urząd miasta, ul. Podgórna 
22, Biuro Obsługi Interesanta 
(parter, stanowisko 5 lub 6)
a Biuletyn Informacji Publicznej, 
w dziale: Co i jak załatwić w urzę-
dzie? - Ochrona środowiska
Dodatkowe informacje: urząd 
miasta, ul. Dąbrowskiego 41, 
Biuro Ochrony Środowiska (po-
kój 106, 107 i 108); tel. 68 475 56 
84, 68 454 46 70, 68 475 56 52.

Z ŻYCIA MIASTA    >>> 

Koncert promenadowy z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów dała Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Zielonogórskiej, pod batutą Czesława Grabowskiego. Fot. Piotr Jędzura

W czwartek, z okazji 74. rocznicy powrotu miasta do Macierzy, pod ratuszem odbyły się uro-
czystości Fot. Piotr Jędzura
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Rusza kolejna edycja 
Budżetu Obywatelskiego
- Zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego powinny być przede wszystkim ogólnodostępne, aby mógł z nich skorzystać każdy miesz-
kaniec – tłumaczy Piotr Dubicki z urzędu miasta. Od 10 czerwca można składać swoje propozycje.

- Przed nami kolejna edy-
cja zielonogórskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego, kie-
dy mieszkańcy będą mogli 
zgłaszać projekty?

Piotr Dubicki: - Propozycje 
zadań może zgłaszać każdy 
mieszkaniec Zielonej Góry 
od 10 do 23 czerwca 2019 r. 
Zgłoszeń będzie można do-
konać na dwa sposoby: al-
bo w wersji papierowej, zo-
stawiając wypełniony for-
mularz w  urzędzie miasta 
przy ul. Podgórnej 22 (Biuro 
Obsługi Interesanta, parter) 
lub w  siedzibie Biura Ana-
liz i Rozwoju urzędu miasta 
przy al. Niepodległości 13, 
albo za pomocą poczty elek-
tronicznej, wysyłając zgło-
szenie na adres bo@um.zie-
lona-gora.pl. Pamiętajmy 
przy tym, że wysyłane zgło-
szenie musi być skanem ory-
ginalnego dokumentu.

- Jaka kwota zasili w tym 
roku Budżet Obywatelski?

- W  tym roku do dys-
pozycji mieszkańców bę-
dzie 6.500.000 zł, 20 proc. 
z  tej puli, czyli 1.300.000 
zł, zgodnie z  założeniami 
Kontraktu Zielonogórskie-
go zostanie przeznaczonych 
na realizacje zadań w dziel-
nicy Nowe Miasto. W  tej 
edycji BO mieszkańcy byłej 
gminy mogą nie tylko gło-
sować, ale również zgłaszać 
projekty do realizacji na te-
renie wybranych sołectw.

- W  tym roku do formu-
larza zgłoszeniowego nale-
ży dołączyć listę poparcia 
dla zgłaszanego zadania. Ile 
podpisów jest wymaganych?

- Lista poparcia dla pro-
jektu jest niezbędnym do-
kumentem, aby zadanie 
przeszło pozytywną wery-
fikację. Jeśli wnioskodawca 
nie dołączy listy mieszkań-
ców popierających projekt, 
wniosek taki nie będzie roz-
patrywany z  powodu błę-
du formalnego. Zadanie zlo-
kalizowane na terenie tzw. 
starego miasta powinno być 
poparte przez 50 uprawnio-
nych osób, w dzielnicy No-

we Miasto przez 15 miesz-
kańców.

- Aby zgłosić projekt na-
leży wypełnić specjalny 
formularz, czy mieszkańcy 
mogą mieć z tym problem?

- Formularz zgłoszenio-
wy jest bardzo przejrzysty 
i  prosty, wystarczy podać 
swoje dane, opisać i  uza-
sadnić celowość zadania, 
podać lokalizację i  oszaco-
wać koszty projektu. Oprócz 
obowiązkowej listy popar-
cia można załączyć dodat-
kową dokumentację, któ-
ra pomoże przy weryfika-
cji projektu, np. szkice sy-
tuacyjne, plany, zdjęcia 
oraz dodatkowe materia-
ły. Wnioski można pobrać 
ze strony urzędu miasta lub 
z Biura Obsługi Interesanta 
przy ul. Podgórnej 22.

- Czy zielonogórzanie mo-
gą liczyć na wsparcie urzędu 
przy wypełnianiu wniosku?

- Jeśli ktoś miałby problem 
z wypełnieniem formularza 
lub chciałby skonsultować 
swój projekt, przewidzieli-
śmy konsultacje, które od-
będą się 14 czerwca pod ra-
tuszem, od 13.00 do 17.00. 
Podczas spotkania będzie 
można nie tylko skonsulto-
wać swój pomysł, ale rów-
nież porozmawiać o idei Bu-
dżetu Obywatelskiego, od-
powiemy na wszystkie py-
tania nurtujące mieszkań-
ców. Jeśli termin „ratuszo-
wych” konsultacji komuś nie 
będzie pasował, zapraszamy 
do kontaktu telefonicznego 
pod numerem: 68 45 64 106.

- Jakie projekty można 
zgłaszać do Budżetu Oby-
watelskiego?

- Budżet Obywatelski to 
szczególna forma konsulta-
cji społecznych, gdzie miesz-
kańcy sami mogą decydować 
o  przeznaczeniu miejskich 
pieniędzy. Wzorem lat ubie-
głych: są to projekty inwesty-
cyjne, z wyłączeniem zadań 
dotyczących jednostek sys-
temu oświaty, których sza-
cunkowa wartość realizacji 

nie może być niższa niż 100 
tys. zł i  nie może przekro-
czyć kwoty 1 mln zł. Zadania 
zgłoszone do Budżetu Oby-
watelskiego powinny być 
przede wszystkim ogólnodo-
stępne, aby mógł z nich sko-
rzystać każdy mieszkaniec. 
Dodatkowo zadanie musi 
być zgodne z prawem, celo-
we, gospodarne i  wykonal-
ne technicznie.

- Kiedy mieszkańcy do-
wiedzą się, czy ich projekt 
przeszedł pozytywnie we-
ryfikację i  został dopusz-
czony do głosowania?

- Ocena zgłoszonych pro-
jektów trwa dwa tygodnie. Po 
tym czasie, zgodnie z uchwa-
łą rady miasta, mieszkańcy 
będą mieli siedem dni robo-
czych na uzupełnienie ewen-
tualnych błędów formalnych. 
19 czerwca ogłoszona zosta-
nie lista projektów, zarówno 
tych odrzuconych, jak i tych 
dopuszczonych do głosowa-
nia. Wnioskodawcy, jeśli je-
go projekt nie dostanie po-
zytywnej opinii, przysługu-
je prawo odwołania poprzez 
wniesienie pisemnego od-
wołania do prezydenta mia-
sta w  terminie do siedmiu 
dni roboczych, licząc od da-
ty opublikowania wyników 
oceny.

- Kiedy odbędzie się gło-
sowanie oraz kto jest do 
niego uprawniony?

- Głosować będzie mógł 
każdy mieszkaniec Zielo-
nej Góry, ale tylko jeden raz. 
Głosowanie będzie trwało 
przez dwa tygodnie: od 12 
do 25 sierpnia 2019. Głoso-
wać można będzie na trzy 
sposoby: poprzez złoże-
nie karty do głosowania po-
świadczonej własnoręcz-
nym podpisem w  urzędzie 
miasta, poprzez przesłanie 
drogą elektroniczną na ad-
res bo@um.zielona-gora.pl 
skanu poprawnie wypełnio-
nej karty lub drogą elektro-
niczną za pośrednictwem 
formularza internetowego.

- Dziękuję. (red)

- Jeśli ktoś miałby problem z wypełnieniem formularza lub chciałby skonsultować swój pro-
jekt, przewidzieliśmy konsultacje, które odbędą się 14 czerwca pod ratuszem, od 13.00 do 
17.00 – informuje Piotr Dubicki. Fot. Materiały urzędu miasta
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HARMONOGRAM
ZIELONOGÓRSKI 

BUDŻET 
OBYWATELSKI 

2020

a 10 - 23 czerwca 2019 
– zgłaszanie projektów

a  24 czerwca  
– 7 lipca 2019 

– ocena zgłoszonych 
projektów

a 8 – 16 lipca 2019 
– uzupełnianie wniosków 
niespełniających wymogów 
formalnych

a 19 lipca 2019 
– ogłoszenie listy 
zgłoszonych projektów

a 22 – 30 lipca 2019 
– tryb odwoławczy

a 31 lipca – 8 sierpnia2019 
– decyzje prezydenta miasta 
ws. odrzuconych projektów

a 9 sierpnia 2019 
– ogłoszenie listy projektów 
dopuszczonych do 
głosowania

a  12 sierpnia  
– 25 sierpnia 2019 

– głosowanie

a do 15 września 2019 
– ogłoszenie listy 
zwycięskich projektów
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Kto z  nas nie ma dosyć 
utrudnień i  korków spo-
wodowanych przebudo-
wą ulic w centrum miasta? 
Zniecierpliwionych będzie 
mniej. W zeszłym tygodniu 
otwarta została ul. Herber-
ta i część ul. Dworcowej. Od 
najbliższego poniedziałku 
przejedziemy już ul. Bema 
i  Sulechowską koło dwor-
ca PKP.

- Chcemy równocześnie 
uruchomić centrum prze-
siadkowe i  otworzyć przy-
ległą do niego ulicę – mó-
wi wiceprezydent Krzysztof 
Kaliszuk.

To oznacza, że mniej sa-
mochodów będzie musiało 
jechać ul. Wyspiańskiego.

Równolegle z  budową 
centrum przesiadkowego, 
na którym będzie się za-
trzymywać większość auto-
busów MZK jadących przez 
śródmieście, przebudowa-
no również układ komuni-
kacyjny. O  kilka metrów 
przesunięto rondo Maćko-
wiaka i  wybudowano dru-
gie rondo, pod wiaduktem. 
Wszystko po to, by ułatwić 

manewrowanie autobusom 
MZK.

- Budynek jest gotowy. 
W  piątek, 14 czerwca,  za-
czynamy przenosiny punk-
tu obsługi klientów. Od po-
niedziałku, 17 czerwca, za-
czniemy obsługiwać klien-
tów w  nowym obiekcie – 
informuje Barbara Langner, 
dyrektor MZK. – Również 
w poniedziałek otworzy-
my wejście na wiadukt, na 

który można się dostać po 
schodach albo windą.

- Tego samego dnia do ru-
chu zostanie włączona ul. 
Bema i  autobusy wrócą na 
starą trasę: Staszica-Bema-
Bohaterów Westerplatte. 
Będzie trochę luźniej na ul. 
Wyspiańskiego – dodaje Ro-
bert Karwacki, zastępca dy-
rektora MZK.

Końcowe prace trwają na 
nieczynnym odcinku ul. 
Dworcowej pomiędzy cen-
trum przesiadkowym a  ul. 
Ułańską. Ten odcinek powi-
nien być gotowy do końca 
miesiąca.

Przypomnijmy: w  bu-
dynku centrum przesiadko-
wego, oprócz kas dla klien-
tów i pomieszczeń dla pra-
cowników MZK, znajdzie się 
również poczekalnia dla pa-
sażerów i  toalety. Wszyst-
kie autobusy będą się za-
trzymywać pod zadasze-
niem. W  przyszłości suchą 
stopą przejdziemy na są-
siedni dworzec PKP i  pe-
rony. Trwają właśnie prace 
przy stawianiu wiat na pe-
ronach. (tc)

Centrum przesiadkowe gotowe
Plan jest następujący: w piątek, 14 czerwca, pracownicy MZK rozpoczną przenosiny tymczasowego punktu obsługi klientów sprzed dworca PKP. Zajmie im to   cały weekend. W poniedziałek, 17 czerwca, od rana  
będą już obsługiwać klientów w nowiutkim centrum przesiadkowym. Przejezdna będzie ulica Bema, autobusy zatrzymywać się będą w centrum i bez   problemu będzie można wejść na wiadukt.

Autobus elektryczny ursus 
ma 12 metrów długości, waży 
18 ton i  jednorazowo może 
zabrać na pokład 82 pasaże-
rów, w  tym 31 pasażerów na 
miejscach siedzących. 

W ramach projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego 
w Zielonej Górze”, współfinansowanego przez Unię Europejską, miasto kupiło 64 nowe auto-
busy ursus (elektryczne) i przegubowe mercedesy (z silnikiem diesla)

47
tyle elektrycznych 
ursusów miało trafić 
do Zielonej Góry

Na razie po ulicach jeżdżą 
43 takie pojazdy. Fabryka 

ma kłopoty z dostarczeniem 
ostatnich czterech 
autobusów. MZK w ramach 
gwarancji należytego 
wykonania zabezpieczyło 7 
mln zł odszkodowania. Nie 
wiadomo, czy fabryka jest 
w stanie wywiązać się ze 
swoich zobowiązań, czy też 
potrzebny będzie przetarg 
na ostatnie cztery pojazdy.

Centrum przesiadkowe z lotu ptaka Zdjęcia Piotr Jędzura i materiały MZK

W REGIONIE

Pociągi pojadą 
po nowemu
Od niedzieli, 9 czerwca, pociągi 
pojadą według nowego rozkładu 
jazdy. Przed planowaną podróżą, 
zwłaszcza na wakacyjny podbój 
kraju, warto sprawdzić, co się 
zmieniło.

– Dla samej Zielonej Góry 
niewiele – uspokaja Rado-
sław Śledziński z  zespołu 
prasowego PKP Polskie Li-
nie Kolejowe. Ale w  całym 
kraju PKP prowadzi dziś aż 
220 modernizacji za prawie 
70 mln zł. W tym gronie jest 
stacja Zielona Góra Główna. 
- Tu podróżni korzystają już 
z  komfortowych peronów 

i z  rozbudowanego przej-
ścia podziemnego. Wkrót-
ce przebudowane platformy 
zostaną zadaszone – zapo-
wiada przedstawiciel PKP. 
Ta przebudowa nie spowo-
duje komplikacji. Natomiast 
w  związku z  pracami pro-
wadzonymi przy wiadukcie 
na ul. Batorego, od 9 czerw-
ca pociągi tymczasowo nie 
będą zatrzymywać się przy 
peronie nr 1a. Do dyspozycji 
podróżnych pozostaną po-
zostałe, już zmodernizowa-
ne perony.

Zapowiadane zmiany 
w  rozkładzie jazdy pocią-
gów mają usprawnić ich 
ruch podczas trwania prac 
modernizacyjnych, ale też 
uwzględniają te, które do-
piero są planowane. I  tak 
od 1 do 12 lipca będzie re-

montowany przejazd ko-
lejowo-drogowy w  Letni-
cy, więc między Zieloną Gó-
rą a  Nowogrodem Osiedle 
uruchomiona zostanie au-
tobusowa komunikacja za-
stępcza.

Nowy rozkład jazdy obo-
wiązywać ma tylko do 31 
sierpnia. A  już we wrze-
śniu kolejna niespodzian-
ka: montaż nowoczesnych 
urządzeń sterowania ru-
chem między Poznaniem 
a  Opalenicą. - Prace nie 
ograniczą liczby połączeń, 
uwzględni je kolejna korek-
ta rozkładu jazdy - zapew-
nia R. Śledziński. Już wia-
domo, że „ciuchcie” na od-
cinku Poznań – Opalenica 
od września mają pomknąć 
tylko po jednym torze.

(el)

W ZIELONEJ GÓRZE

Taniec na wesoło
Zielonogórski deptak, tradycyjnie 

przed wakacjami, zamieni się w ta-
neczną scenę. Młodzi artyści zapre-
zentują swoje umiejętności w piątek, 
7 czerwca, na jubileuszowym, X 
Przeglądzie Zespołów Tanecznych. 
Na imprezę „Tańczymy na 6 z SP 13” 
zaprasza Szkoła Podstawowa nr 13. 
Na „parkiecie” zatańczy około 50 
dziecięcych i młodzieżowych grup 
tanecznych. Impreza rozpocznie się 
o godz. 16.30 rozgrzewką na wesoło, 
a od 17.00 prezentować będą się 
tancerze. Wśród zgłoszonych grup 
można liczyć na różnorodność. 
Będzie więc hip-hop, taniec nowo-
czesny, etiuda taneczna… i wiele 
więcej. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął wiceprezydent 
Dariusz Lesicki.

(ap)

W ZIELONEJ GÓRZE

Nie szukaj, znajdź w archiwach!
- Międzynarodowy Dzień Archi-

wów, to świetna okazja do zwie-
dzania naszego zielonogórskiego 
archiwum. To jedyny dzień w roku, 
w którym dajemy możliwość swo-
bodnego poruszania się po naszym 
obiekcie. Odwiedzający otrzymają 
okolicznościową mapę, dzięki której 
będą mogli samodzielnie zwiedzić 
archiwum – zapraszają organizatorzy. 
Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 
8 czerwca, w godz. 12.00-19.00. 
Głównym punktem programu będzie 
transmisja z uroczystego urucho-
mienia nowej odsłony portalu www.
szukajw archiwach.gov.pl. Transmisja 
rozpocznie się w samo południe 
w sali konferencyjnej archiwum. 
Przygotowano również szereg 
prezentacji i wystąpień dotyczących 
pracy archiwum. (ap)

W ZIELONEJ GÓRZE

Koncert piosenek Anny German
Zielonogórski Ośrodek Kultury 

zaprasza na koncert piosenek Anny 
German w wykonaniu laureatów 
festiwalu EURYDYKA w Mińsku. Kon-
cert „Dookoła kipi lato” odbędzie się 
w poniedziałek, 10 czerwca, w Plane-
tarium Wenus o godz. 19.00. - Piosen-
ki Anny German cieszą się w dalszym 
ciągu ogromną popularnością i są 
wykonywane na scenach całego 
świata. Artyści z wielu krajów i kultur 
sięgają do jej twórczości ze względu 
na walory artystyczne tekstów i mu-
zyki, która jest przepełniona ogrom-
ną miłością do człowieka, afirmacją 
życia – mówią organizatorzy. - Artyści 
z Białorusi, te wszystkie dźwiękiem 
i słowem malowane obrazy, przypo-
mną nam w poniedziałkowy wieczór. 
Bilety po 20 zł na abilet.pl

(dsp)
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Centrum przesiadkowe gotowe
Plan jest następujący: w piątek, 14 czerwca, pracownicy MZK rozpoczną przenosiny tymczasowego punktu obsługi klientów sprzed dworca PKP. Zajmie im to   cały weekend. W poniedziałek, 17 czerwca, od rana  
będą już obsługiwać klientów w nowiutkim centrum przesiadkowym. Przejezdna będzie ulica Bema, autobusy zatrzymywać się będą w centrum i bez   problemu będzie można wejść na wiadukt.

Tzw. szybkie ładowanie od-
bywa się przy pomocy pan-
tografów, trwa ok. 15 minut. 
Autobus jest w  stanie w  eks-
tremalnych warunkach (silny 
mróz lub upał) przejechać 50 
km z  włączoną klimatyzacją 
lub ogrzewaniem. W  warun-
kach wygodnych dla auto-
busu, czyli bez konieczności 
włączania ogrzewania czy 
klimatyzacji, zasięg zwiększa 
się do ok. 70 km.

Centrum przesiadkowe z lotu ptaka Zdjęcia Piotr Jędzura i materiały MZK

STACJE  
ŁADOWANIA

Nie wystarczy kupić elek-
tryczne autobusy, by można było 
nimi sprawnie wozić pasażerów. 
Potrzebna jest też sieć stacji 
ładowania na obrzeżach miasta, 
by w czasie przerw w jeździe 
można było doładować aku-
mulatory. To niezbędne, bo na 
jednym ładowaniu elektryczny 
ursus może przejechać ok. 50 
km. Plan zakłada, że takich stacji 
będzie 12.

- W tej chwili mamy już goto-
we cztery pętle z działającymi ła-
dowarkami: na ul. Wyspiańskie-
go, Wrocławskiej za stadionem, 
na Jędrzychowie i os. Śląskim. 
W tym ostatnim miejscu, tuż 
przy pętli, stoją bloki. Elektrycz-
nych autobusów mieszkańcy 
prawie nie będą słyszeć – mówi 
B. Langer, dyrektor MZK. – Sta-
nowiska do szybkiego ładowania 
zamontowane są również w cen-
trum przesiadkowym.

Plan zakłada, że kolejne 
pętle z ładowarkami będą 
gotowe w sierpniu. Znajdą 
się na ul. Botanicznej, 
Świerkowej, Wyczółkowskiego 
i Zawadzkiego. We wrześniu 
ruszy pętla na ul. Truskawkowej. 
Ostatnia pętla powstanie 
w grudniu na os. Czarkowo.

NOWE TABLICE
Największe prace przy 

projekcie dobiegają już końca, 
jednak na przystankach MZK 
wciąż będą następować 
zmiany. – Planujemy jeszcze 
zamontować ok. 50 nowych, 
elektronicznych tablic 
informacyjnych z rozkładem 
jazdy – zdradza B. Langner. 
W najbardziej ruchliwych 
miejscach zamontowanych 
zostanie dodatkowo 11 
automatów do sprzedaży 
biletów.

LIDERZY  
W KRAJU

Jak podaje serwis 
Infobus, obecnie najwięcej 
autobusów elektrycznych 
zarejestrowanych w naszym 
kraju jest w Zielonej Górze 
- 43 szt. Dla porównania: 
w Warszawie – 31, w Krakowie 
26, w Jaworznie 24 szt.

Pętla autobusowa na Jędrzychowie

Najszybciej uruchomiona pętla przy ul. Wyspiańskiego

Pętla na os. Śląskim jest usytuowana tuż obok bloków

W STARYM KISIELINIE

Dzień Wolnych Książek
W środę, 12 czerwca, stoisko bo-

okcrossingowe w parku pałacowym 
w Starym Kisielinie udostępnione 
będzie w godz. 9.00-18.00. - Każdy 
może przyjść i nieodpłatnie wziąć 
wybraną przez siebie książkę do 
domu. Każdy może też przynieść 
książki, które już przeczytał i nieod-
płatnie przekazać je innym! Book-
crossing to niecodzienne zjawisko 
jednoczące miłośników czytania 
– mówi Daria Landzwojczak-Sobiech, 
kierowniczka filii Zielonogórskiego 
Ośrodka Kultury. - Pozwala dzielić 
się książkami, stwarza możliwość 
wymiany na inne oraz powoduje, że 
książki są w ciągłym obiegu. Święto 
ma wymiar ogólnopolski. W tym 
roku i my włączamy się w organizację 
obchodów.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Misia Furtak w muzeum
Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza 

w czwartek, 13 czerwca, o 19.00 
na koncert Misi Furtak, wokalistki, 
basistki, kompozytorki, autorki 
tekstów i dziennikarki. Wydarzenie 
realizowane jest w ramach Jazzujące-
go Muzeum, cyklu spotkań artystycz-
nych, w którym muzyka spotyka się 
ze sztukami plastycznymi. W klimat 
wieczoru wprowadzą gości Leszek 
Kania i Jerzy Nowak. Następnie L. 
Kania zaprezentuje obraz Natalii 
Lach-Lachowicz (Natalia LL), Głowa 
paniczna V, 1988, z kolekcji MZL. 
Po przerwie rozpocznie się koncert 
Misi Furtak. Bilety w cenie 40 zł do 
nabycia w kasie muzeum oraz przez 
sklepik internetowy, uczniowie 
i studenci – 20 zł. Rezerwacja tel. 68 
327 23 45, 509 053 444.

(dsp)

W OCHLI

Pohulaj  
w skansenie
To będzie prawdziwa gratka dla 
miłośników tańca ludowego. 
Będzie można obejrzeć pokazy 
zespołów tanecznych, ale też 
samemu ruszyć na parkiet!

Muzeum Etnograficz-
ne zaprasza na drugą edycję 
„Zielonej Pohulanki”, któ-
ra odbędzie się w najbliższy 
weekend, 8 i 9 czerwca. Im-
preza rozpocznie się w  so-
botę o godz. 15.00 plastycz-
nymi warsztatami sztuki lu-
dowej. Potem będzie praw-
dziwa gratka dla tych, któ-
rzy kochają taniec. O godzi-
nie 17.00 wystartuje konkurs 

Tańca Ludowego „O Koronę 
Króla Pasterzy”, a potem po-
tańcówka z ludowymi kape-
lami. - Zapraszamy zarówno 
tych, którzy wprawnie wi-
rują na parkiecie, jak i tych, 
którzy chcieliby, a  nie wie-
dzą jak. Podczas potań-
cówki będzie można się na-
uczyć kilku polskich tań-
ców. Zadbają o to instrukto-
rzy Lubuskiego Zespołu Pie-
śni i Tańca – zachęcają orga-
nizatorzy. Niedziela będzie 
prezentacją zwyczajów ludo-
wych związanych z  obcho-
dami Zielonych Świątek. Wy-
stąpi Lubuski Zespół Pieśni 
i Tańca, grupa Drewno oraz 
zespoły związane z Porozu-
mieniem festiwali folklory-
stycznych Polski Zachodniej. 
Wstęp na wydarzenie jest 
płatny - 8zł od osoby. (ap)

W STARYM KISIELINIE

Baw się razem 
ze strażakami
Strażacy ze Starego Kisielina tra-
dycyjnie już zapraszają na festyn 
oraz zawody „Młodzi ogniowi siła-
cze”. Jedno jest pewne – w sobotę, 
15 czerwca, będzie się działo!

- Podczas zawodów, stra-
żacy w pełnym rynsztunku 
bojowym będą cięli drewno, 
przenosili ważącego 40 kg 
manekina, przesuwali mło-
tem przeszkodę, będą także 
wywarzać drzwi oraz trafiać 
do celu strumieniem wody 
wystrzelonym z  węża stra-
żackiego – zapowiadają or-
ganizatorzy. Zawody odbędą 
się na parkingu przy kościele 

w  Starym Kisielinie. Począ-
tek, godz. 12.30, zakończe-
nie i  wręczenie nagród na 
festynie strażackim przy re-
mizie OSP Stary Kisielin.

Dla dzieci organizato-
rzy przygotują gry, kon-
kursy i  zabawy, dmuchań-
ce. Będzie można pojeździć 
gokartami. Do Starego Ki-
sielina przyjadą też ratowni-
cy z Grupy Poszukiwawczo-
-Ratowniczej OSP Jarognie-
wice razem ze swoimi psami 
ratowniczymi. Pokaz zrobi 
również grupa WOPR. Przez 
cały czas trwania festynu 
będzie możliwość znako-
wania rowerów. Organiza-
torzy zadbają też o to, żeby 
ze Starego Kisielina nikt nie 
wyjechał głodny. Grochów-
ka strażacka będzie podawa-
na z kuchni polowej. (ap)
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Na Piątek z Winnicą 
zaprasza winnica  

Stara Winna Góra.

Spotkanie odbędzie się 
za tydzień, 14 czerwca. 

o 19.00. Natomiast 
dziś (7 czerwca) 

gospodarzem piwniczki 
jest winnica Łukasz. 
Piwniczka winiarska 

jest czynna przez cały 
tydzień  

w godz. 14.00-21.00.

TYDZIEŃ Z WINNICĄ

Winnica  
z widokiem
Jedną z najstarszych i najwięk-
szych podzielonogórskich winnic 
jest Stara Winna Góra w Górzy-
kowie. Za tydzień pełnić będzie 
honory w piwniczce winiarskiej 
na Winnym Wzgórzu.

Pięknie położona, bo win-
ne krzewy rosną tu na stro-
mo opadającym zboczu pra-
doliny Odry. Marek Krojcig 
z  żoną Danutą, inspirowa-
ny sentymentem do winiar-
skiej historii regionu i  jego 
doskonałym terroir, sadził 
je już w 1997 r. - Odnajdując 
„zdziczałe pędy winorośli”, 
które siłą przetrwania snu-
ły się przez dziesięciolecia 
ku pradolinie Odry, poczu-

łem że przyroda ofiarowu-
je mi dziedzictwo przodków 
i  odpowiedzialność – wy-
znał na stronie internetowej 
winnicy jej właściciel. Dziś 
Krojcigowie na powierzch-
ni ok. 6 hektarów uprawiają 
szlachetne odmiany wino-
rośli. Wśród białych gatun-
ków są to: traminer i saphi-
ra, wśród czerwonych: re-
gent, pinot noir i saint lau-
rent. Ich dumą jest jednak 
szlachetny biały riesling.

Przepiękny pejzaż spra-
wił, że Stara Winna Góra 
stała się jednym z  ulubio-
nych miejsc do plenerów 
malarskich. Niestety, piąt-
kowi goście piwniczki wi-
niarskiej tego widoku w na-
turze nie zobaczą, ale go-
spodarze przywiozą zapa-
chy i  smaki winnicy. Bilet 
wstępu na Piątek z Winnicą 
- 10 zł od osoby. (el)Stara Winna Góra usadowiona jest w zakolu Odry Fot. Ewa Duma

Pyszny miód od naszych pszczół
Aż trudno uwierzyć! Za sprawą trzech pszczelich rodzin z Ogrodu Botanicznego udało się zebrać prawie 14 litrów miodu! – Mniszkowo-klo-
nowy, bardzo rzadko spotykany, nie do kupienia – mówi z dumą Paweł Wysocki z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

- Kto by pomyślał: ule 
w  mieście! A  jednak... Za 
nami pierwsze miodobra-
nie! W  niedzielę, w  Ogro-
dzie Botanicznym, udało 
się zebrać mnóstwo słod-
kiego przysmaku.

Paweł Wysocki, rad-
ny miejski, odpowiedzial-
ny w  ZGM za prowadze-
nie Ogrodu Botanicznego: - 
W  zeszłym roku postawili-
śmy trzy ule. Mamy w  nich 
trzy rodziny pszczele, któ-
re pięknie pracują w  Ogro-
dzie Botanicznym. A  ma-
ją tu naprawdę bogate me-
nu. Chyba w żadnym innym 
miejscu w Zielonej Górze nie 
ma tak wielu gatunków ro-
ślin, z których pszczoły mo-
gą pobierać nektar. Wiemy, 
że pszczoły w obecnych cza-
sach nie mają łatwo, a są nam 
niezbędne do życia. Owady 
zapylające odpowiadają za 
3/4 światowej produkcji żyw-
ności. Albert Einstein stwier-
dził, że bez pszczół ludzkości 
pozostaną jedynie cztery la-
ta życia. Bez pszczół nie ma 
zapylania roślin, a bez roślin 
nie ma zwierząt.

- Czy pszczoły z  Ogro-
du Botanicznego produku-
ją miód?

- Pamiętajmy, że nie 
wszystkie pszczoły produ-
kują miód. W Ogrodzie ma-
my pszczoły miodne, ale 
również pszczoły samot-
nice – murarki. Te drugie 
każdy z  nas może zapro-
sić do swojego ogrodu. Mo-
żemy dla nich zrobić dom-
ki. Na początek wystarczy 

garść trzciny pociętej na 
20-centymetrowe kawał-
ki, wsadzonej do przeciętej 
z  dwóch stron butelki pla-
stikowej albo klocki drewna 
z  nawierconymi otworami 
o średnicy ok. 8 mm i głę-
bokości 20 cm. Sam mam ta-
kie domki na swoim ogród-
ku działkowym. Pszczoły 

murarki nie żądlą, nie pro-
dukują miodu, ale za to są 
najlepszymi zapylaczami. 
Kiedy pszczoła miodna wy-
brednie szuka najsłodsze-
go nektaru, to pszczoła mu-
rarka siada na każdy kwia-
tek, nieważne czy jest to wi-
śnia, jabłoń czy lipa. W mo-
im ogrodzie drzewa ugina-

ją się od owoców właśnie 
dzięki murarkom. W  Ogro-
dzie Botanicznym postawi-
liśmy w  zeszłym roku ol-
brzymi hotel dla zapylaczy.

- Wróćmy do pszczół 
miodnych. Czy nie stano-
wią one zagrożenia? Ogród 
Botaniczny odwiedzają 
miesięcznie tysiące osób

- Tak, to prawda, ale nie 
słyszeliśmy nigdy skargi, 
że kogoś użądliła pszczoła. 
Nasze ule są zlokalizowane 
w zacisznym miejscu, trud-
no dostępnym dla zwiedza-
jących. Ponadto pszczelarz, 
z  którym współpracujemy, 
wybrał spokojną odmianę 
pszczół. Współpracujemy 
z  pasieką PasiekaHania.pl. 
To oni dbają przez cały rok 
o  ogrodowe pszczoły i  to 
oni przygotowali dla zielo-
nogórzan miodobranie.

- W niedzielę można było 
skosztować już miodu.

- W  końcu to pszczoły 
zielonogórzan, nas wszyst-
kich! Można było samo-
dzielnie ten miód odwiro-
wać, rozlać go do słoicz-
ków, odsklepić wosk z  ra-
mek albo zamoczyć kawa-
łek wafla w  świeżo „ścią-

gniętym” miodzie i  spró-
bować jak smakuje. Rozda-
liśmy prawie 280 50-milili-
trowych słoiczków! Nasi go-
ście podglądali też pszczo-
ły za sprawą przezroczyste-
go ula, poznawali akceso-
ria pszczelarskie. Można by-
ło porozmawiać z pszczela-
rzem i  dowiedzieć się cze-
goś więcej o tych wspania-
łych stworzeniach.

- Zamierzacie powiększać 
pszczelą rodzinę w  Ogro-
dzie Botanicznym?

- Tak. W  tym roku za-
mierzamy dostawić jeszcze 
jeden albo dwa ule. Obok 
Ogrodu Botanicznego są 
bardzo duże ogródki dział-
kowe, lasy. Więc pokarmu 
jest bardzo dużo. I  tu apel 
do działkowców. Pryskajcie 
swoje rośliny jak najmniej 
i nie w okresie kwitnienia. 
Jedna popryskana jabłoń 
może wybić całą rodzinę 
pszczelą. Ograniczajmy to. 
Dodam jeszcze na koniec, 
że w tym roku zamierzamy 
podpiąć do jednego ula ka-
merki. Wtedy każdy będzie 
mógł podglądać nasze ogro-
dowe pszczoły na żywo.

- Dziękuję. (red)

Podczas miodobrania w Ogrodzie Botanicznym można było poczuć się jak prawdziwy pszczelarz, podejrzeć owady przy pracy, a także, przy pomocy specjalistycznego sprzętu, doprowadzić 
do smacznego finału... w postaci słoiczka pełnego miodu!

- Miodem mniszkowo-klonowym napełniliśmy ok. 280 słoiczków. W lipcu, kiedy będą kwitły 
lipy, miodu będzie duuużo więcej. I znów zaprosimy mieszkańców do Ogrodu Botanicznego – 
zapowiada Paweł Wysocki. Zdjęcia Archiwum Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
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Kasprzyk i Wardejn na Kozzi Festiwal
A także Muskała, Żak, Błęcka-Kolska, Dyblik i wielu innych artystów już za kilka dni pojawi się w Zielonej Górze. Startuje jubileuszowa, piąta 
edycja Kozzi Film Festiwal.

Od festiwalu dzieli nas już 
tylko kilka dni. Oficjalnie 
rozpocznie się w  środę, 12 
czerwca, zakończy w  nie-
dzielę, 16 czerwca. Gwiazdy 
kina i teatru, a wśród nich 
bohaterowie filmowej se-
rii „Kogel-Mogel”, potwier-
dziły swój udział w  impre-
zie, program też został do-
pięty na ostatni guzik, te-
raz zielonogórzanie decy-
dują, w  których wydarze-
niach festiwalowych chcą 
wziąć udział. Bo np. na „Po-
dróż do Buenos Aires” z Ga-
brielą Muskałą trzeba kupić 
bilet na abilet.pl, na „ Po-
wrót” Magdaleny Łazarkie-
wicz i  dziewięć innych fil-
mów wejściówkę za 5 zł, 
a  „Kamerdyner” Filipa Ba-
jona będzie bezpłatny, ale 
wejściówka na projekcję też 
będzie potrzebna. Od środy 
(5 czerwca) są już dostępne 
w  Bibliotece Norwida. Na 
projekcje filmowe, spekta-
kle, koncerty i  spotkania... 
czego dusza zapragnie. Sa-
mych filmów, tych współ-
czesnych, będzie kilkadzie-
siąt! Polskich, niemieckich, 
europejskich... Pięć festi-
walowych dni zamieni się 
w prawdziwy maraton kul-
turowy, którego częścią jak 
zwykle będą wspomnienia.

Zgodnie z tradycją impre-
za odbędzie się pod symbo-

licznym patronatem Macie-
ja Kozłowskiego, a jej tego-
roczna edycja dodatkowo 
pod patronatem mistrzów 
ekranu - Elżbiety Czyżew-
skiej i  Tadeusza Fijewskie-
go. O tych prawdziwych in-
dywidualnościach polskie-
go kina już rozmawiano 
w Kinie Norwid w miniony 
wtorek, ale był to zaledwie 
przedsmak tego, co organi-
zatorzy zaproponują nam 
podczas festiwalu w  ra-
mach tzw. Retrospektywy. 
Festiwal biegnie swym utar-
tym nurtem, ale organizato-
rzy zapowiadają też nowo-
ści. M.in. po raz pierwszy 
filmy akcji komentować bę-
dą karniści, a  do znanych 
już festiwalowych cykli do-
chodzi Teatroteka, czyli 
projekcja spektakli teatral-
nych w  zapisie filmowym. 
Będzie się działo! I jak zwy-
kle w  Zielonej Górze oraz 
w Żarach. W Winnym Gro-
dzie festiwal zaanektuje Ki-
na Norwid i  Rektorat, Me-
diatekę Góra Mediów, Sa-
lę Kolumnową urzędu mar-
szałkowskiego, namiot na 
deptaku, w  którym jak 
zwykle rozgości się Festi-
wal Cafe oraz Cinema City. 
Na Klapsy, czyli festiwalowe 
statuetki, w tym roku zare-
zerwowano miejsce specjal-
ne - winiarski Zabór. (el)

SEANSE, SPEKTAKLE,  
SPOTKANIA, KONCERTY 
w ZIELONEJ GÓRZE

11 czerwca, wtorek
KINO NORWID
a  16.00 – Elżbieta Czyżewska: 

„Aktorka”, reż. K. Dębska; Polska 
2015; portret aktorki w rozmowie 
z Kingą Dębską

ZAUŁEK ARTYSTÓW
(Fabryczna 13 B)
a  19.00 – inauguracja festiwalu

12 czerwca, środa
KINO NORWID
a  10.00 – „Donbas”, reż. S. Łoźnica; 

Francja, Holandia, Niemcy, Ukra-
ina, Rumunia 2018

a  12.00 – „Granica”, reż. P. Bebjak; 
Słowacja, Ukraina 2017

a  17.00 – „Kresy”, reż. R. Bryll; Polska 
2018

a  18.30 – malarskie pasje aktorki 
Małgorzaty Pritulak, wernisaż

a  19.00 – „Eter”, reż. K. Zanussi; 
Polska, Ukraina, Węgry, Włochy, 
Litwa 2018; zapowiedź Małgorza-
ta Pritulak

FESTIWAL CAFE
(namiot na deptaku)
a  14.00-16.00 – Przystanek Ballady 

Ulicznej
a  17.00 – Spotkanie z... Zdzisław 

Wardejn i Małgorzata Pritulak
a  18.30 – Spotkanie z… Kinga 

Dębska; prowadzenie Łukasz 
Maciejewski

KINO REKTORAT
a  11.00 – „Milcząca rewolucja”, reż. 

L. Kraume; Niemcy 2018
a  17.00 – „Walc w alejkach”, reż. T. 

Stuber; Niemcy 2018
a  19.30 – „Zabawa, zabawa”, reż. K. 

Dębska; Polska 2018; zapowiedź 
Kinga Dębska

KINO GÓRA MEDIÓW
a  12.00 – Tadeusz Fijewski: „Ka-

pelusz pana Anatola”, reż. J. 
Rybkowski; Polska 1957

a  17.00 – Teatroteka: „Cicha noc” – 
Amanita Muskaria, reż. P. Paszta; 
2017

a  18.00 – Teatroteka: „Beauty” - wg 
I. Kusiak, reż. J. Nowak; 2018; 
Spotkanie z… Iwona Kusiak

PLENER
(plac przed Filharmonią Zielo-
nogórską,
w niepogodę Sala Kolumnowa 
UM)
a  21.30 – „Miasto prywatne”, reż. J. 

Skalski; Polska 1994

13 czerwca, czwartek
KINO NORWID
a  10.00 – „Utoya. 22 lipca”, reż. E. 

Poppe; Norwegia 2018
a  12.00 – „Via Carpatia”, reż. K. Ko-

chańska-Bajon, K. Bajon; Polska, 
Czechy, Macedonia 2018

a  16.00 – „Jak pies z kotem”, reż. J. 
Kondratiuk; Polska 2018

a  20.00 – „Zła Matka” - spektakl 
Teatru TrzyRzecze, reż. K. Por-
cari; rozmowa z Karoliną Porcari 
i Małgorzatą Bogdańską

FESTIWAL CAFE
a  14.00-16.00 – Przystanek Ballady 

Ulicznej
a  16.30 – Spotkanie z… Gabriela 

Muskała; prowadzenie Łukasz 
Maciejewski

a  17.30 – Spotkanie z… Grażyna 
Jagielska, rozmowa o książce 
„Miłość z kamienia”

a  19.00 – „Ojciec mój Lenin”, recital 
Lecha Dyblika

KINO REKTORAT
a  11.00 – „Zagubiona”, reż. F. Has-

senfratz; Niemcy 2018
a  17.00 – „7 uczuć” , reż. M. Koterski; 

Polska 2018; zapowiedź Małgo-
rzata Bogdańska

a  19.30 – „Fuga”, reż. A. Smoczyń-
ska; Polska, Czechy, Słowacja 
2018; zapowiedź Gabriela 
Muskała

KINO GÓRA MEDIÓW
a  12.00 – Tadeusz Fijewski: „Pan 

Anatol szuka miliona”, reż. J. 
Rybkowski; Polska 1957

a  17.00 – Teatroteka: „Dziecko” - I. 
Iwasiów, reż. B. Białowąs; 2017

CINEMA CITY
a  18.00 – „Ciemno, prawie noc”, reż. 

B. Lankosz; Polska 2019
a  20.00 – „Kobiety mafii 2”, reż. P. 

Vega; Polska 2019; komentarz 
specjalisty prawa karnego

SALA KOLUMNOWA UM
a  20.00 – „Miszmasz czyli Kogel 

Mogel 3”, reż. K. Piwowarski; 
Polska 2019; goście: Grażyna 
Błęcka-Kolska, Ewa Kasprzyk, 
Zdzisław Wardejn

14 czerwca, piątek
KINO NORWID
a  10.00 – „Córka trenera”, reż. Ł. 

Grzegorzek; Polska 2018; rozmo-
wa z Łukaszem Grzegorzkiem

a  15.30 – „53 wojny”, reż. E. Bukow-
ska; Polska 2018

a  17.00 – Ułaskawienie”, reż. J. J. 
Kolski; Polska, Czechy, Słowacja 
2018; zapowiedź Grażyna Błęc-
ka-Kolska

a  21.00 – „Podróż do Buenos Aires” 
- spektakl (i rozmowa) z Gabrielą 
Muskałą, reż. M. Półtoranos

FESTIWAL CAFE
a  15.00 – Spotkanie z… Aleksandra 

Konieczna; prowadzenie Łukasz 
Maciejewski

a  16.00 – Spotkanie z… Grażyna 
Błęcka-Kolska; prowadzenie 
Łukasz Maciejewski

KINO REKTORAT
a  11.00 – „Daleko. Historia drogi 

dookoła świata”, reż. P. Allgaier, 
G. Weisser; Niemcy 2017

a  15.00 – „Ajka”, reż. S. Dworcewoj; 
Rosja, Polska, Chiny, Niemcy, 
Kazachstan 2018; zapowiedź 
Bernd Buder

a  17.00 – „Powrót”, reż. A. Zwia-
gincew; Rosja 2003; zapowiedź 
Andrzej Draguła

a  19.00 – „Casting”, reż. N. Wacker-
barth; Niemcy 2017

KINO GÓRA MEDIÓW
a  12.00 – Tadeusz Fijewski: „Inspek-

cja Pana Anatola”, reż. J. Rybkow-
ski; Polska 1959

a  15.00 – Elżbieta Czyżewska: „Żona 
dla Australijczyka”, reż. S. Bareja; 
Polska 1963

a  17.00 – Teatroteka: „Dzielni chłop-
cy” - M. Drab, reż. Sz. Waćkowski; 
2017

LUBUSKIE CENTRUM  
WINIARSTWA W ZABORZE
a  18.00 – Gala Festiwalu, wręczenie 

statuetek; „Co przyjdzie?” - kon-
cert Misia Furtak

15 czerwca, sobota
KINO NORWID
a  18.00 – „Z miłości do sentymen-

tu”, recital Marty Honzatko
a  21.00 – „Donna Kamelia” - spek-

takl z Jackiem Zienkiewiczem, 
Teatr Na Pustej Podłodze, reż. W. 
Matuszewski; rozmowa z twór-
cami

FESTIWAL CAFE
a  13.00 – Spotkanie z… Waldemar 

Matuszewski, Jacek Zienkiewicz
KINO REKTORAT
a  12.00 – „Kobiety mafii”,  

reż. P. Vega; Polska 2018;  
komentarz specjalisty prawa 
karnego

a  15.00 – „Powrót”, reż. M. Łazarkie-
wicz; Polska 2018

a  17.00 – „Niemiłość”, reż. A. Zwia-
gincew; Rosja, Belgia, Francja, 
Niemcy 2017; zapowiedź Andrzej 
Draguła

a  19.30 – „Odnajdę cię”, reż. B. Dzia-
nowicz; Polska 2018, komentarz 
specjalisty prawa karnego

KINO GÓRA MEDIÓW
14.00 – Teatroteka: „Porwać się na 
życie” - R. Urbański, reż. M. Szcze-
śniak; 2017
15.00 – Elżbieta Czyżewska: „Mał-
żeństwo z rozsądku”, reż. S. Bareja; 
Polska 1967

16 czerwca, niedziela
KINO NORWID
a  12.00 – „Wieś pływających krów”, 

reż. K. Trzaska; Polska 2017
a  15.00 – „Pitbull. Ostatni pies”, 

reż. W. Pasikowski; Polska 2018; 
komentarz specjalisty prawa 
karnego

a  19.30 – „Piosenki z dobrym 
tekstem”, recital Katarzyny Żak; 
rozmowa

FESTIWAL CAFE
a  13.00 – Spotkanie z… … Joanna 

Bator, rozmowa o książce „Ciem-
no, prawie noc”

a  14.00 – Spotkanie z… Ewa Ka-
sprzyk, rozmowa o książce „Mił.
ość”

KINO REKTORAT
a  12.00 – „Wieczór autorski Marka 

Hłaski”, Zdzisław Wardejn
a  14.00 – „Kamerdyner”, reż. F. 

Bajon; Polska 2018
a  17.00 – „Elena”, reż. A. Zwia-

gincew; Rosja 2011; zapowiedź 
Andrzej Draguła

a  19.00 – „Trzy dni w Quiberon”, reż. 
E. Atef; Austria, Francja, Niemcy 
2018

KINO GÓRA MEDIÓW
a  12.00 – Teatroteka: „Gardenia” - E. 

Chowaniec, reż. W. Urbański; 2017
a  14.00 – Teatroteka: „Sprawa Rity 

G.” - J. Janiczak, reż. D. Kopiec; 
2017

a  15.00 – Elżbieta Czyżewska: 
„Wszystko na sprzedaż”, reż. A. 
Wajda; Polska 1968

PLENER
(plac przed Filharmonią Zielonogór-
ską, w niepogodę Sala Kolumnowa 
UM)
a  21.30 – „Księgarnia z marzeniami”, 

reż. I. Coixet; Hiszpania, Niemcy, 
Wlk. Brytania 2017

Więcej informacji na stronie inter-
netowej:  
www.festiwal.norwid.net.pl

FESTIWAL CAFE 
DLA  
NAJMŁODSZYCH
a  12 czerwca, środa, godz. 11.00-

13.00 – „Bolek i Lolek, czyli Polak 

Mały”, dla najmłodszych dzieci 
szkolnych

a  13 czerwca, czwartek, godz. 11.00-
13.00 – „Język polski w bajkach, 
czyli drzewiej bywało…”, dla dzieci 
w wieku 8-10 lat

a  14 czerwca, piątek, godz. 11.00-
13.00 – „W poszukiwaniu Pana 
Anatola, czyli czym jest Lapbook”, 
dla młodzieży szkolnej

a  15 czerwca, sobota, godz. 15.00-
17.00 – „Film w komiksie, czyli co 

kręci młodzież”, dla młodzieży 
w wieku 13-16 lat.

a  16 czerwca, niedziela, godz.15.00 
– „Kulturalna Zielona Góra, czyli 
gra miejska z kulturą w tle”, dla 
dzieci i ich rodzin.

Katarzynę Żak zobaczymy w recitalu „Piosenki z dobrym tek-
stem” Fot. Studio festiwalowe

W „Podróż do Buenos Aires” 
i  nie tylko udamy się z  Ga-
brielą Muskałą

Z Ewą Kasprzyk m.in. poroz-
mawiamy o... „Mił.ości”

W Krakowskim Salonie Po-
ezji gościć będziemy Zdzisła-
wa Wardejna
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KOSZYKÓWKA

Basket na Dzień Dziecka
Kozłowanie piłki między pachoł-

kami, rzuty do kosza, a nawet quiz 
wiedzy o zielonogórskiej koszykówce 
czekały na uczniów szkół podstawo-
wych. Dzień Dziecka na sportowo, 
w koszykarskiej hali przy ul. Amelii, to 
rywalizacja połączona z dobrą za-
bawą. W środę, 5 czerwca, w szranki 
stanęły młodsze klasy z 10 zielono-
górskich podstawówek. Zwyciężyli 
przedstawiciele SP 26, przed SP 8 
oraz Katolicką Szkołą Podstawową. 
Medalu nie zabrakło jednak dla 
nikogo! Każde dziecko otrzymało 
również upominek. Organizatorem 
imprezy był MOSiR, SKM Zastal Fatto 
Deweloper oraz Fundacja Akademii 
Mistrzów Koszykówki MINIBASKET.

(mk)

BOCCIA

Brawo dziewczyny!
Marlena Pogorzelczyk z Uniwer-

sytetu Zielonogórskiego i Dominika 
Hoft z poznańskiego Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza przez 25 godzin 
grały ze sobą w boccia! Wynik? 
402:384 dla studentki zielonogórskiej 
uczelni, ale nie on jest najważniejszy. 
Dziewczyny, które zmagają się 
z niepełnosprawnościami, w hali UZ 
grały tak długo po to, by znaleźć się 
w księdze rekordów Guinnessa. Ich 
próba, którą rejestrowały sekunda 
po sekundzie kamery, zostanie 
teraz zweryfikowana przez komisję 
w Londynie. – Troszeczkę są zakwasy, 
ale jest dużo pozytywnej energii. 
Gratulacje płyną ze wszystkich stron – 
cieszy się M. Pogorzelczyk.

(mk) Fot. Marcin KrzywickiFot. Marcin Krzywicki

PIŁKA NOŻNA

Postawili się 
Stilonowi
Finał Pucharu Polski na szczeblu 
wojewódzkim nie dla piłkarzy 
TS-u Masterchemu Przylep. 
IV-ligowiec musiał w środę uznać 
wyższość jeszcze III-ligowego 
Stilonu Gorzów, przegrywając 
w półfinale, po dogrywce 2:4.

Murawę podopieczni 
Andrzeja Boczkowskiego 
opuszczali jednak z  pod-
niesionymi głowami. Rywal 
miał sporą przewagę, któ-
rej w pierwszej połowie nie 
zdołał potwierdzić bramka-
mi. Na pierwszego gola ki-
bice w  Przylepie musie-
li czekać do 66 minuty, gdy 

prowadzenie gościom dał 
wprowadzony po przerwie 
Jędrzej Drame. Gdy zaled-
wie 120 sekund później Ad-
rian Pakuła skutecznie eg-
zekwował rzut karny, wy-
dawało się, że jest już po 
emocjach. W  to uwierzyli 
też chyba sami gorzowianie, 
którzy nieco spuścili z  to-
nu, za to coraz śmielej poczy-
nali sobie gospodarze. Naj-
jaśniejszym punktem TS-
-u z przodu był Paweł Dzi-
kowicz i  to on dwukrotnie 
w  podobny sposób poko-
nał bramkarza gości. W 72. 
i  88. min. umieścił piłkę 
strzałem po ziemi, przy sa-
mym słupku w  bramce ry-
wali. – Jestem bardzo zado-
wolony. Kto przyszedł, to 
raczej nie spodziewał się, 
że ten mecz skończy się do-

grywką – przyznał strze-
lec dwóch goli. W dogryw-
ce zarysowała się przewa-
ga gości, którzy mieli m.in. 
szerszą ławkę. - Chłopaki 
dali z  siebie wszystko, za-
walczyli, wybiegali 120 mi-
nut i  nie mamy się czego 
wstydzić – chwalił zespół 
Andrzej Boczkowski, trener 
ekipy z  Przylepu. Zwycię-
skie bramki dla Stilonu zdo-
byli w dogrywce Michał Pa-
kuła i J. Drame. Za rok oba 
zespoły spotkają się w IV li-
dze. Stilon spada z  III ligi, 
a TS walczy jeszcze w tym 
sezonie o utrzymanie piątej 
pozycji. Zostały dwie kolej-
ki. - Gramy do końca i chce-
my ogrywać młodych chło-
paków - kończy Boczkow-
ski.

(mk)

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY

Czekamy na medal(e)
W Drzonkowie odbywają się 

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy 
w pięcioboju nowoczesnym. W ry-
walizacji zespołowej Polacy nie 
zdobyli medali. Najbliżej była tego 
sztafeta mieszana. Natalia Dominiak 
i Oskar Paradowski uplasowali się 
na czwartym miejscu. W kobiecych 
zmaganiach Polki były ostatnie, a 
w rywalizacji męskich duetów Kamil 
Kasperczak i Łukasz Gutkowski 
zakończyli zmagania na szóstym 
miejscu, mimo że przed ostatnią 
konkurencją plasowali się na podium. 
Teraz każdy będzie już pracował na 
swój rachunek. W sobotę i niedzielę 
kolejno finały indywidualnych zma-
gań kobiecych i męskich. Godziny 
rozpoczęcia w rubryce „Weekend 
kibica”.

(mk)

Adrian Nowak zdobywa drugą bramkę dla Stilonu. Prawdziwe 
emocje miały się jednak dopiero zacząć

Fot. Marcin Krzywicki

KOSZYKÓWKA

To był kolejny nieudany sezon
Z pustymi rękoma, drugi rok z rzędu, kończą zmagania koszykarze Stelmetu Enei BC. Brąz zielonogórzan, na półmetku rywalizacji z Arką, 
wydawał się być na wyciągnięcie ręki. Gdynianie 18 punktów straty z pierwszego meczu w CRS odrobili jednak z nawiązką.

Po pierwszym spotka-
niu w  Zielonej Górze, któ-
re Stelmet wygrał 95:77, wie-
lu widziało biało-zielonych 
na najniższym stopniu po-
dium. Tym bardziej, że Ar-
ka borykała się z  olbrzymi-
mi problemami kadrowymi. 
Do kontuzjowanych Roberta 
Upshawa i Filipa Dylewicza 
dołączył Josh Bostic. Naj-
skuteczniejszy gracz gdy-
nian zagrał w Zielonej Górze 
tylko kilka minut. Dodatko-
wo z urazem zmagał się też 
Adam Łapeta. Mimo proble-
mów, to Arka mogła cieszyć 
się z  medalu. Gdynianie, 
u  siebie, z  każdą kolejną 
minutą prezentowali się co-
raz lepiej i pewniej. Stelmet 
przeciwnie. Gdy w czwartej 
kwarcie złamana została ba-
riera 18 „oczek”, zielonogó-
rzanie nie byli w stanie od-
powiedzieć. Arka wygrała 
105:80 i  po siedmiu latach 
znów mogła stanąć na pu-
dle. – Ta porażka mocno bo-
li – powiedział Adam Hryca-
niuk, gracz Stelmetu. W Ar-
ce brylował James Floren-
ce. Były koszykarz Stelme-
tu okazał się katem zielono-

górzan, zdobył 33 punkty. – 
Popełnialiśmy dużo błędów 
w  obronie. Nie zmieniali-
śmy taktyki, ustawienia, że-
by zamknąć rywalom silne 
strony. Oni wtedy uwierzy-
li, że mogą wygrać – stwier-
dził Łukasz Koszarek. Smut-

ny był widok, gdy kapitan 
odbierał nagrodę za czwarte 
miejsce, a  na parkiecie zo-
stała z  nim tylko czwórka 
koszykarzy Stelmetu. Resz-
ta poszła do szatni.

Za Stelmetem długi se-
zon. Zespół uczestniczył 

w  dwóch dużych ligach. 
Oprócz krajowych zmagań, 
po raz pierwszy zielonogó-
rzanie zdecydowali się za-
grać w lidze VTB. Konfron-
tacja ze wschodem niejed-
nokrotnie bywała bolesna. 
Wysiłek potęgowały też da-

lekie wyprawy. Na koniec 
zespół Igora Jovovicia wy-
przedził tylko dwie ekipy 
w stawce. – Debiut w lidze 
VTB jest pozytywem sezonu 
i  to, że graliśmy z  wielki-
mi firmami – zaznacza „Ko-
szar”.

- Za nami ok. 70 meczów, 
czego kiedyś żaden z  za-
wodników naszej drużyny 
nawet nie wyobrażał sobie 
zagrać w  jednym sezonie. 
Nie byliśmy tak mocni jak 
we wcześniejszych latach – 
wyznał Hrycaniuk.

W klubie nadchodzi te-
raz czas podsumowań, 
a przede wszystkim myśle-
nia o przyszłości. – 95 proc. 
czasu w  klubie poświęca-
my na to, żeby zdobyć fi-
nanse i może przez to sport 
nam trochę uciekł – zasta-
nawia się Janusz Jasiński, 
właściciel klubu. – Europej-
ska koszykówka odjeżdża 
i jeżeli chcemy zaczepić się 
na zderzak, to mamy ostat-
nie pięć sekund – dodaje Ja-
siński, którego zdaniem te-
raz nadchodzi czas, by od-
powiedzieć sobie w  klu-
bie na pytanie, na jakim po-

ziomie ma być koszykówka 
w Zielonej Górze. Od nowe-
go sezonu zniknie zapis re-
gulaminu mówiący o  tym, 
że na parkietach Energa Ba-
sket Ligi w każdym zespole 
musi być na boisku dwóch 
polskich graczy. W Zielonej 
Górze czterech polskich za-
wodników ma ważne kon-
trakty. – Musimy się do tego 
dostosować, poszukać tro-
chę nowych graczy. Rewo-
lucja? Tak, ale nie krwawa 
– uważa szef klubu, który 
jest zwolennikiem dalsze-
go rywalizowania na arenie 
międzynarodowej. Wtóru-
je mu „Koszar”. – Powinni-
śmy znaleźć dwóch, trzech 
liderów. Drużyna z  15 za-
wodnikami, mimo ligi VTB, 
to nie jest droga. Powinni-
śmy mieć może mniej za-
wodników, ale z  większą 
jakością – uważa Ł. Kosza-
rek, który ma ważną umo-
wę. A. Hrycaniukowi kon-
trakt się kończy. – Najbliż-
sze tygodnie pokażą, jaki 
będzie mój dalszy los w ko-
szykówce – kończy tajemni-
czo „Bestia”.

(mk)

Po meczu w Zielonej Górze brąz w rywalizacji z Arką wydawał się być na wyciągnięcie ręki
Fot. Marcin Krzywicki
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LEKKOATLETYKA

Spór o stadion
Rozpoczęła się XXV Ogólnopol-
ska Olimpiada Młodzieży w spor-
tach letnich. Lubuskie jest gospo-
darzem imprezy, choć niektóre 
dyscypliny wyemigrowały poza 
region. W Poznaniu odbędą się 
zmagania lekkoatletyczne.

Pierwotnie rywalizacja 
w  konkurencjach królo-
wej sportu miała się odbyć 
w  Gorzowie Wlkp., gdzie 
miał powstać nowy sta-
dion. Inwestycja nie doszła 
do skutku. Z pomocą chcia-
ła przyjść Zielona Góra. MO-
SiR w ub. roku zapropono-
wał „zastępstwo”, o ile sta-
dion spełni wymogi Polskie-

go Związku Lekkiej Atlety-
ki. – Jeżeli jest potrzeba, ni-
gdy nie odmawiamy i  po-
magamy – mówi Robert Ja-
giełowicz, dyrektor MOSiR. 
Obiekt nie spełnił jednak 
norm i  zawody przeniesio-
no do Poznania.

Ostatnie lekkoatletyczne 
zmagania w ramach Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzie-
ży w Zielonej Górze odbyły 
się 20 lat temu. Wtedy, nie-
mal tuż przed zawodami od-
dano do użytku obiekt przy 
ul. Sulechowskiej, z wymie-
nioną nawierzchnią. Wspo-
minał o tym dyrektor Zielo-
nogórskiego Ludowego Klu-
bu Lekkoatletycznego, Miro-
sław Krzyżanowski na kon-
ferencji, którą zwołał na sta-
dionie w  zeszły piątek. M. 

Krzyżanowski pytał m.in. 
o  to, dlaczego nie ubiega-
no się o  ministerialne dofi-
nansowanie remontu przed 
tegoroczną OOM. - W  tym 
roku konkurs był ogłoszony 
do końca marca. Nie wiem, 
czy zapadło rozstrzygnięcie, 
a olimpiada już się przecież 
zaczęła, więc nie rozumiem, 
jak moglibyśmy skorzystać 
z tych pieniędzy – uważa R. 
Jagiełowicz.

W ub. roku prace zwią-
zane z  uzupełnianiem na-
wierzchni były doraźne po 
to, by obiekt mógł służyć 
mieszkańcom. - Proszę zo-
baczyć, ile osób biega tu po-
południami – zaznacza dy-
rektor MOSiR-u i zapewnia, 
że remont jest w  przyszło-
ści nieunikniony. (mk)

Kompleksowa wymiana nawierzchni szacowana jest na 7 mln zł
Fot. Marcin Krzywicki

 WEEKEND KIBICA
ŻUŻEL
a niedziela, 9 czerwca: 8. 
kolejka PGE Ekstraligi, forBET 
Włókniarz Częstochowa – Stelmet 
Falubaz Zielona Góra, 19.00 
(transmisja: nSport+)
PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY
a piątek, 7 czerwca: Młodzie-
żowe Mistrzostwa Europy, 9.00-
18.30, WOSiR Drzonków
a sobota, 8 czerwca: Młodzie-
żowe Mistrzostwa Europy, 9.00-
19.30, WOSiR Drzonków
a niedziela, 9 czerwca: Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Europy, 
12.30-19.30, WOSiR Drzonków
AKROBATYKA
a sobota, 8 czerwca: Mistrzo-
stwa Polski Juniorów Młodszych, 
9.30-18.00, hala akrobatyczna 
MOSiR przy ul. Urszuli
a niedziela, 9 czerwca: Mistrzo-
stwa Polski Juniorów Młodszych, 
9.30-13.00, hala akrobatyczna 
MOSiR przy ul. Urszuli
PIŁKA NOŻNA
a sobota, 8 czerwca: 29. kolejka 
IV ligi, Falubaz Gran-Bud Zielona 
Góra – Spójnia Ośno Lubuskie, 
17.00, boisko „dołek” przy ul. 
Sulechowskiej; Czarni Witnica – 
TS Masterchem Przylep, 17.00; 25. 
kolejka A-klasy, Orzeł Szlichtyn-
gowa – Zorza Ochla, 12.30; Czarni 
Rudno – Sparta Łężyca, 17.00; Ikar 
Zawada – LKP Stypułów, 17.00, 
boisko w Zawadzie
a niedziela, 9 czerwca: 25. 
kolejka A-klasy, Drzonkowianka 
Inspiracja-wnetrza.pl Racula – 
Sparta Nietkowice, 16.00, boisko 
w Starym Kisielinie; TKKF Chyno-
wianka-Francepol Zielona Góra 
– Sokół Dąbrówka Wlkp., 16.00, 
boisko w Chynowie
SPORTY WALKI
a sobota, 8 czerwca: Gala MMA 
– Free Fight Federation, 19.00, 
hala CRS
KARTINGI
a sobota, 8 czerwca: 3. runda 
ROK Cup Poland, 9.00-18.00, tor 
WallraV Race Center w Starym 
Kisielinie
a niedziela, 9 czerwca: 3. runda 
ROK Cup Poland, 9.00-16.00, tor 
WallraV Race Center w Starym 
Kisielinie
BIEGI
a niedziela, 9 czerwca: IV Bieg 
dla Transplantacji (6 km), start 
11.00, stadion UZ przy ul. Wy-
spiańskiego (mk)

BIEGI

Festyn tuż-tuż
Biegi na dystansach 5 i 10 km 
będą czekać na dorosłych pod-
czas festynu „Czas na Sport”, 
który odbędzie się na parkingu za 
halą CRS, 15 czerwca.

Organizatorem imprezy jest 
MOSiR, który w  ten sposób 
świętuje m.in. urodziny Cen-
trum Rekreacyjno-Sportowe-
go. Impreza rozpocznie się 
o godzinie 9.45 od biegów dla 
najmłodszych. Na dystansie 
60 metrów będą rywalizować 
dzieci do drugiego roku życia 
(z rodzicem), na tym samym 
dystansie samodzielnie pobie-
gną przedszkolaki, a  ucznio-
wie klas I-III szkół podstawo-
wych zmierzą się na dystansie 
200 metrów. Biegi główne roz-
poczną się o  11.00. Dłuższy, 
na dystansie 10 km będzie za-
liczany do klasyfikacji Zielono-
górskiego Grand Prix w  bie-
gach długodystansowych.

Wpisowe z  biegów zosta-
nie przekazane na Funda-
cję Pomocy Wdowom i Pole-
głym Policjantom, bo impre-
za połączona jest z obchoda-
mi jubileuszu 100-lecia poli-
cji. Festyn będzie miał cha-
rakter rodzinny. Przewidzia-
no atrakcje dla dzieci i doro-
słych, m.in. dmuchańce, stre-
fę militarną, występy arty-
styczne na scenie czy turniej 
streetballa. (mk)

ŻUŻEL

Na półmetku jest dobrze!
Pięć zwycięstw, dwie porażki i pozycja wicelidera – to dorobek Stelmetu Falubazu na pół-
metku rundy zasadniczej PGE Ekstraligi. Po meczu z forBET-em Włókniarzem u siebie, czas na 
wyjazd do Częstochowy.

Zielonogórzanie przy 
W69 pokonali drużynę pro-
wadzoną przez Marka Cie-
ślaka 49:41. Od tego week-
endu gra toczyć się będzie 
już nie tylko o  zwycię-
stwa, ale również o  punk-
ty bonusowe. – Są dwa du-
że punkty. Zaliczka kilku-
punktowa jest. Moim zda-
niem to ani dużo, ani mało. 
W rewanżu wynik jest spra-
wą otwartą – powiedział po 
spotkaniu w  Zielonej Gó-
rze Piotr Protasiewicz, któ-
ry wespół z Patrykiem Dud-
kiem wygrał trzy biegi dru-
żynowo, z  czego dwa po-
dwójnie. „Duzers” przeciw-
ko „Lwom” jechał dzień po 
zawodach Grand Prix Sło-
wenii, w których był czwar-
ty. Przy W69 nie oglądał ple-
ców żadnego z rywali.

- Chcieliśmy więcej, ale 
Falubaz jest bardzo mocny 
u siebie. Ja powinienem po-
jechać lepiej, ale mam mały 
dołek, który spróbuję zaże-
gnać do rewanżu – stwier-

dził Fredrik Lindgren. Lep-
szy od Szweda w  Zielonej 
Górze był Michał Gruchal-
ski. Młodzieżowiec Włók-
niarza zdobył 11 punktów 
z  bonusem. – Lubię tutaj 
jeździć. Wszystko zagrało 
od pierwszego biegu, póź-
niej wykorzystałem sprzęt. 
Dla mnie bomba – ocenił 
21-latek, który zapowiada 
odrobienie strat z nawiązką 
w Częstochowie.

W pierwszej rundzie zma-
gań Falubaz odjechał czte-
ry zwycięskie mecze u sie-
bie i  trzy na torach rywa-
li, z  których wygrał jeden 
– derbowy w  Gorzowie. 
Na półmetku rundy zasad-
niczej podopieczni Ada-
ma Skórnickiego tracą trzy 
„oczka” do liderującej Fo-
go Unii Leszno. Mistrzo-
wie kraju w ostatniej kolej-
ce stracili pierwszy punkt 

w  tym sezonie, remisując 
w Grudziądzu z MR Garden 
GKM-em 45:45. „Byki” na 
hit PGE Ekstraligi przyjadą 
do Zielonej Góry 23 czerw-
ca. Wcześniej jednak star-
cie pod Jasną Górą. Po raz 
ostatni Falubaz w  Często-
chowie wygrał pięć lat te-
mu 50:40. Przed rokiem zie-
lonogórzanie ulegli 38:52. 
Pierwszy bieg niedzielnego 
meczu o 19.00. (mk)

Patryk Dudek (kask niebieski) i Piotr Protasiewicz byli skuteczni przy W69. Jak będzie pod 
Jasną Górą? Fot. Marcin Krzywicki
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Dobra zabawa „Pod Rańtuszkiem”
Może jeszcze pamiętacie Halę Ludową przy Wrocławskiej? Dzisiaj trudno w to uwierzyć, ale tuż obok była kawiarnia, niewielki park z ławecz-
kami i plac zabaw z jelonkiem Bambi. Istne cuda!

- Czyżniewski! Słyszałeś, 
że ludzie na mieście mówią 
o  twojej patelni? Lepiej ją 
wyszoruj! A tak przy okazji, 
jak piszesz o  Hali Ludowej, 
to wyjaśnij, że to później-
sza Estrada – moja żona musi 
mieć wszystko poukładane. 
Nie wiem tylko, czemu patel-
nia do mycia jest tylko moja?

Kilka tygodni temu pi-
sałem o  Lubuskim Klubie 
Filmowym, w  którym in-
tensywnie działał Tadeusz 
Marcinkowski, m.in. grał 
główną rolę w  pierwszym 
filmie o Zielonej Górze.

- Bardzo mnie ucieszyło 
wspomnienie o  tacie, któ-
ry również fotografował. 
Może jego zdjęcia przyda-
dzą się na Dzień Dziecka? – 
odezwała się do mnie Mał-
gorzata Ziemska, przekazu-
jąc plik zdjęć z placu zabaw 
przy Hali Ludowej (później-
szej Estradzie). - Lubuscy 
filmowcy, lubuscy artyści 
lubili spotykać się w kawia-
rence „Rańtuszek” przy ki-
nie „Włókniarz”. W  tym 
czasie, ale i  przy innych 
okazjach, gdyż mieszkali-
śmy w pobliżu, przy ul. Ko-
żuchowskiej, mama zabie-
rała mnie na znajdujący się 
nieopodal kina „Włókniarz” 
plac zabaw. Czego tu nie by-
ło?! Kolorowa zjeżdżalnia, 
piaskownica, metalowa ka-
ruzela, stoliczki-mucho-
morki, drewniane huśtaw-
ki z  głowami koników lub 
w formie kaczuszek czy ry-
bek, a  przede wszystkim 
mój ukochany jelonek Bam-
bi, bohater filmu Walta Di-
sneya. To właśnie on był dla 
mnie najważniejszy na pla-
cu zabaw. Jako dziecko jak 
urzeczona wpatrywałam się 
w  cuda, których dokony-
wała moja mama Mirosła-
wa Marcinkowska. Spod jej 
palców, a  właściwie spod 
pędzla (mama jest plasty-
kiem), jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki wy-

rastały sylwetki zwierząt, 
wśród których najpiękniej-
szy i  chyba mi najbliższy 
był właśnie jelonek Bambi. 
Zawsze z utęsknieniem cze-
kałam na wieczorną „chwilę 
czarów” i  na każdą wypra-
wę na plac zabaw. Pierwsze 
kroki kierowałam oczywi-
ście w stronę jelonka. Prze-
cież był moim najlepszym 
przyjacielem!

Plac zabaw znajdował się 
w  części parku najbliżej 
Palmiarni. Środek zajmowa-
ły alejki, klomby i ławeczki, 
czyli miejsce do wypoczyn-
ku. A  gdzie była kawiarnia 
„Rańtuszek”? Jej prawidło-
wa nazwa to „Pod Rańtusz-
kiem”. Rańtuszek to trady-
cyjne, płócienne nakrycie 
głów mężatek… czyżby by-
walcy kawiarni pod nim się 
ukrywali? Kawiarnia, przy-
pominająca letni ogródek 
zamykała nasz placyk od 
strony ul. Lwowskiej. Przy-
legała do domu stojące-
go tuż przy ulicy, który był 
skrzydłem dawnego klubu 
Polskiej Wełny. Został zbu-
rzony podczas poszerzania 
Lwowskiej (dzisiaj stałby na 
jezdni).

- Pamiętam to miejsce, bo 
byłam tam z  rodzicami ja-
ko mały brzdąc. Rodzice pili 
albo herbatę, albo kawę i je-
dliśmy jakieś ciasto – wspo-
mina Barbara Fröhlich-Sar-
na. – Najważniejsze było, że 
ja piłam oranżadę. Byłam 
bardzo mała, tata musiał 
mnie podsadzić na krzesło. 
Obok stały pienne wierzby. 
Obok nich zimą robiliśmy 
lodowisko. Często tam by-
wałam.

Lokal było ogrodzony 
drewnianymi barierkami, 
wszędzie pełno było kwia-
tów. Dzisiaj nie ma po tym 
wszystkim śladu.

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

Mała Gosia Marcinkowska, dzisiaj po mężu Ziemska, wraz z mamą Mirosławą Marcinkowską na placu zabaw. W tle widać Halę 
Ludową Fot. Tadeusz Marcinkowski

Na ślizgawce. W tle kawiarnia „Pod Rańtuszkiem
Fot. Tadeusz Marcinkowski

Dzieci miały do dyspozycji kaczuszki, huśtawki i  inne urzą-
dzenia Fot. Tadeusz Marcinkowski

W Hali Ludowej przez wiele lat funkcjonowało kino „Włókniarz”. Tuż przed nim był plac zabaw
Ze zbiorów prywatnych

Kawiarnia „Pod Rańtuszkiem” stała równolegle do ówczesnej ul. Nowotki (dzisiaj Lwowskiej)
Fot. Jerzy Topolski


