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Masz problemy prawne? Możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy.  
Gdzie się o nią zwrócić? Sprawdź w naszym informatorze.

Młodzież z I LO stworzyła firmę 
nietuzinkową. Zajęli się sprzedażą 
sznurówek. Podbili rynek ciekawymi, 
kolorowymi wzorami i zmienili myślenie 
o tej zapomnianej przez wielu części 
garderoby. – Przez kila miesięcy 
sprzedaliśmy 2,5 tys. sztuk sznurówek. 
- Naszą firmę tworzy 13 licealistów z klas 
pierwszych – opowiada Ania Jędrzejewska, 
dyrektor naczelna Take&Tie. >>  2

HURRA! MAMY WAKACJE!
Na ten dzień uczniowie czekali 10 miesięcy. Wreszcie nadszedł upragniony koniec roku szkolnego. To również czas podsumowań, gratulacji 
oraz wręczania nagród.

Szkoła Podstawowa nr 13 
w  środowy poranek mia-
ła dwa powody do świę-
towania. Z  jednej stro-
ny – koniec roku szkolne-
go, z drugiej – zwycięstwo 
w  filmowym konkursie 
„Od zera do milionera. Mo-
ja przyszłość w  Zielonej 
Górze”. Uczniowie podsta-
wówki zostali wyróżnie-
ni za swoją pomysłowość 
i  kreatywność, a  zdjęcie 
szkoły pojawi się na plan-
szy zielonogórskiej wersji 
gry „Monopoly”.

- Pomysł na film przy-
niosło samo życie. W  na-
szej szkole dbamy o  każ-
dego ucznia i każdy talent. 
Nie tylko o tych, którzy do-
brze wypadają w  rankin-
gach. Staramy się pomagać 
w rozwijaniu pasji naszych 
dzieci. Absolwenci naszej 
szkoły to artyści, muzycy, 
aktorzy – opowiadała przed 
uroczystym apelem Małgo-
rzata Borysewicz, koordy-
natorka i  pomysłodawczy-
ni powstania konkursowe-
go filmu.

Krótki, bo zaledwie mi-
nutowy film, opowiada hi-
storię chłopca o  ponad-
przeciętnych umiejętno-
ściach, który stara wybrać 
się swój wymarzony za-
wód. W  jego rolę wcielił 
się Oliwier Woźniak z kla-
sy 2b (klasa jest współauto-
rem filmu). Mimo, że nie-
śmiało opowiadał o  swo-
im aktorskim epizodzie, to 
przed kamerą czuł się jak 
ryba w wodzie.

– Fajnie było podczas krę-
cenia filmu. Najbardziej po-

dobała mi się rola żołnierza 
– podsumował Oliwier.

Podczas uroczystego ape-
lu SP13 odwiedził Pan Mo-
nopoly, któremu dzieciaki 
z  radością przybijały piąt-
kę. Przyniósł ze sobą rekwi-
zyty, które rozpozna każ-
dy fan gry, m.in. charakte-
rystyczne wąsy. Uczniom 
gratulowała też Lidia Gry-
ko, zastępca naczelnika wy-
działu oświaty.

– W  imieniu pana prezy-
denta chciałam wam po-
gratulować i  podziękować 

za ten rok wytężonej pra-
cy. Za wszystkie konkursy, 
olimpiady i sukcesy. Był to 
trudny rok, ale daliście so-
bie świetnie radę – mówiła. 
- Życzę Wam, żebyście we 
wrześniu wrócili wypoczę-
ci, z  energią i  zapałem do 
dalszej pracy.

Zielonogórska wersja 
gry „Monopoly” pojawi się 
w sklepach pod koniec tego 
roku. Na planszy zapewnio-
ne miejsce ma już Ratusz, 
Palmiarnia, stadion żużlo-
wy oraz SP13. (ap)

Klasa 2b ze Szkoły Podstawowej nr 13 stworzyła zwycięski film w konkursie „Od zera do milionera. Moja przyszłość w Zielonej Górze”. Fot. Piotr Jędzura

OLIWIER WOŹNIAK
to główny aktor konkursowego 
filmu. Na planie skakał, biegał, 
wspinał i czołgał się, grał w pił-
kę… Opłaciło się! Jego szkoła 
wygrała i zdjęcie SP13 pojawi się 
na planszy gry „Monopoly”. – 
Najbardziej podobała mi się rola 
żołnierza – przyznał Oliwier.
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Na deptaku królowały taniec i muzyka! Podczas jubileuszo-
wego X Przeglądu Zespołów Tanecznych „Tańczymy na 6 z 
SP 13” zeprezentowało się aż 45 grup tańczących w różnych 
stylach! Fot. Archiwum SP 13

Procentuje nauka królewskiej gry w szkole! Oto brązowi me-
daliści Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostw Szkół w Sza-
chach, w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej: ekipa z SP 1!

Fot. Archiwum SP 1

Jedną z największych atrakcji pikniku pancerniaków w Lu-
buskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie był pokaz możli-
wości czołgu leopard. Wzbudził zainteresowanie tłumu zwie-
dzających. Fot. Tomasz Czyżniewski

W ZIELONEJ GÓRZE

Co nowego w planach
Urząd miasta przystępuje właśnie 

do sporządzenia planu przestrzen-
nego zagospodarowania fragmentu 
sołectwa Stary Kisielin.

Dokładnie chodzi o teren w rejonie 
ulic: Stary Kisielin – Pionierów Lubu-
skich i Stary Kisielin – Przedszkolna 
oraz w rejonie remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej. – W tym miejscu ma 
powstać przychodnia zdrowia i plan 
uwzględni właśnie to przeznaczenie 
terenu – informuje Małgorzata Maś-
ko-Horyza, kierownik biura urbanisty-
ki i planowania w urzędzie miasta.

Terminy: Uwagi do planu można 
składać do 5 lipca.

(tc)

W ZIELONEJ GÓRZE

Stały punkt kontroli
Policja przypomina, że na pętli 

MZK przy ul. Wrocławskiej działa 
stały punkt kontroli autobusów, które 
przewożą dzieci. Codziennie, w godz. 
6.30-9.00 dyżurują tam policjanci i 
inspektorzy ITD. - Wszyscy organi-
zatorzy wyjazdów zaplanowanych 
w godz. 6.30-9.00, proszeni są o 
skierowanie autobusów do stałego 
punktu kontroli jeszcze przed zabra-
niem grupy – zaznaczają policjanci. 
- Kontrola jest bardzo szczegółowa 
i dotyczy zarówno stanu technicz-
nego, odpowiedniego oznakowania 
autobusu oraz stanu trzeźwości i 
uprawnień kierowcy.

(dsp)

Zasznurują ten świat!
- To jest niesamowite, że mamy 16 lat i prowadzimy własną firmę! Fantastyczne doświadcze-
nie! – nie ukrywa radości Szymon Szymański, dyrektor działu sprzedaży uczniowskiej firmy 
Take&Tie.

W I Liceum Ogólnokształ-
cącym uczniowie prowadzą 
swoje firmy już od kilku lat. 
Szkoła ma duże doświad-
czenie w koordynowaniu 
tego typu projektów. W tym 
roku uczniowska firma Ta-
ke&Tie okazała się najlepsza 
w Polsce. W lipcu młodzież 
pojedzie na finał do Fran-
cji, gdzie ma szansę zdobyć 
tytuł Company of the Year 
wśród młodzieżowych mi-
niprzedsiębiorstw.

- Naszą firmę tworzy 13 
licealistów z klas pierw-
szych. Na początku musieli-
śmy przejść rozmowę kwa-
lifikacyjną, napisać list mo-
tywacyjny. To było niezwy-
kłe doświadczenie, że już 
na początku liceum robimy 
coś takiego – opowiada Ania 
Jędrzejewska, dyrektor na-
czelna Take&Tie. - Pierwszy 
etap to był pomysł na fir-
mę, na nazwę, wszystko ro-
biliśmy sami, każdy aspekt 
trzeba było stworzyć od 
podstaw. Nasze role usta-
laliśmy na bieżąco – dodaje 
Szymon Szymański.

Młodzież z I LO stworzy-
ła firmę nietuzinkową. Za-
jęli się sprzedażą sznuró-
wek. Podbili rynek cieka-
wymi, kolorowymi wzo-
rami i zmienili myślenie o 
tej zapomnianej przez wie-
lu części garderoby. - Mie-
liśmy pewne wątpliwości, 
bo jest to produkt niszowy. 
Przeprowadziliśmy jednak 
obszerne badania rynku – 
przyznaje A. Jędrzejewska.

Przez kilka miesię-
cy sprzedali 2,5 tys. sztuk 
sznurówek. Projekt zakła-
da, że uczniowie od same-
go początku pracują nad 
wszystkim sami.

– Na początku musieli-
śmy zebrać kapitał. Każ-
dy ze wspólników dał po 
35 zł. Zorganizowaliśmy też 
dwudniową sprzedaż ciast 
i Escape Room. Były opi-
nie, że jest porównywalny 
z innymi tego typu miejsca-
mi, więc postawiliśmy po-

przeczkę wysoko – przyzna-
je z dumą Aleksander Ła-
buć, dyrektor operacyjny.

Program „młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo” za-
kłada przede wszystkim, że-
by nauczyć się, jak w prak-
tyce prowadzić własną dzia-
łalność gospodarczą.

- Co czwartek mieliśmy 
spotkania. Dział finanso-
wy co miesiąc robił rapor-
ty, czuwał nad finansami, 
marketing planował do ja-
kiej grupy pragniemy naj-
bardziej dotrzeć i w jaki spo-
sób, IT stworzył naszą stro-
nę internetową, grę oraz 
aplikację mobilną, a także 
możliwość personalizacji 
wzorów, wdrażaliśmy stra-
tegie sprzedaży – wymienia 
jednym tchem A. Jędrze-
jewska.

Niektórzy członkowie fir-
my zweryfikowali też swo-
je plany, co do zawodowej 
przyszłości.

- Są osoby, które wzięły 
udział w programie, chcąc 
się sprawdzić. Ktoś, kto 

chciał pracować jako mar-
ketingowiec, jednak poko-
chał cyferki i chce zostać 
księgowym. Ktoś, kto chciał 
założyć działalność, jed-
nak stwierdził, że to nie dla 
niego. Także ten program 
jest dobry, żeby sprawdzić 
i zweryfikować swoje zało-
żenia – śmieje się A. Łabuć.

W całej Polsce przez rok 
szkolny 2018/2019 działa-
ło 288 miniprzedsiębiorstw. 
20 z nich dostało się do fina-
łu w Warszawie.

- Oprócz raportu, któ-
ry złożyliśmy, mieliśmy też 
rozmowę z ludźmi z roż-
nych sfer biznesowych. Ko-
lejna komisja sprawdzała 
nasze umiejętności sprze-
daży na stoisku, które przy-
gotowaliśmy. Później czeka-
ła nas jeszcze trzyminutowa 
prezentacja naszej firmy na 
scenie – opowiada dyrektor 
naczelna Take&Tie.

Zielonogórska uczniow-
ska firma okazała się najlep-
sza i zdobyła Grand Prix. Od 
4 do 6 lipca na finale w Lil-

le we Francji będzie rywali-
zowała z rówieśnikami z 40 
europejskich państw. Co da-
lej stanie się z uczniowską 
firmą?

- Aktualnie chcemy sku-
pić się na finale. Później 
spotkamy się ze wszystki-
mi wspólnikami i zadecydu-
jemy, co dalej. Mamy spo-
ry potencjał. Marka, którą 
zbudowaliśmy jest rozpo-
znawalna w lokalnej spo-
łeczności, ale nie tylko. Na-
sze produkty trafiły do Eu-
ropy, Australii, Japonii, Izra-
ela. Szkoda byłoby to zawie-
szać, więc poważnie rozwa-
żamy kontynuację tej dzia-
łalności już na normalnym 
rynku, jako spółka – tłuma-
czy A. Łabuć.

Licealiści polecają 
wszystkim wzięcie udziału 
w takim przedsięwzięciu.

- Wkładaliśmy naprawdę 
dużo pracy i serca w tę fir-
mę. To było fantastyczne 
doświadczenie! – zachęca 
Sz. Szymański.

(ap)

- Wkładaliśmy naprawdę dużo pracy i serca w tę firmę. To było fantastyczne doświadczenie! – 
cieszą się z sukcesu Aleksander Łabuć, Ania Jędrzejewska i Szymon Szymański

Fot. Agata Przybylska
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W ZIELONEJ GÓRZE

Sroga kara 
za zniszczenia
Kobieta, która wyrywała kwiaty 
z gazonów na deptaku została 
zatrzymana i usłyszała zarzuty.

Przypomnijmy, kamery 
miejskiego monitoringu na-
grały kobietę, która idąc dep-
takiem, wyrywała kwiaty 
z donic. Na nagraniu widać 
też, jak bezskutecznie pró-
buje ją powstrzymać towa-
rzysz „wędrówki”. Wydarzy-
ło się to w niedzielę, 9 czerw-
ca, nad ranem. Zakład Go-
spodarki Komunalnej wyce-
nił straty na ponad 1 tys. zł.

Dzięki nagraniom policjan-
ci ustalili tożsamość kobiety. 

- 42-latka została zatrzyma-
na i przesłuchana. Usłysza-
ła zarzuty uszkodzenia mie-
nia, działanie określono jako 
czyn o charakterze chuligań-
skim – informuje Małgorzata 
Stanisławska z zespołu pra-
sowego Komendy Miejskiej 
Policji. - Kobieta bardzo ża-
łowała swojego postępowa-
nia i dobrowolnie poddała się 
karze uzgodnionej z proku-
ratorem: osiem miesięcy po-
zbawienia wolności w zawie-
szeniu na trzy lata, dozór ku-
ratora, obowiązek naprawie-
nia szkody poprzez zapła-
tę wskazanej kwoty na rzecz 
pokrzywdzonego – ZGK oraz 
pokrycie kosztów postępo-
wania sądowego. Została też 
zobowiązana do powstrzy-
mania się od nadużywania 
alkoholu. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Klapsy... 
w nagrodę
5. Kozzi Film Festiwal już za 
nami, zakończył się w niedzielę, 
16 czerwca. Ale przedtem były 
jeszcze Klapsy!

Pięć festiwalowych dni 
minęło jak jeden. Zielono-
górzanie obejrzeli kilkadzie-
siąt filmów, kilka spekta-
kli, spotkali ulubionych ar-
tystów i przypomnieli sobie 
wspaniałe role Elżbiety Czy-
żewskiej i Tadeusza Fijew-
skiego. Za to artyści z napię-
ciem czekali na... Klapsy.

Festiwalowe statuetki 
wręczone zostały podczas 
gali w Lubuskim Centrum 

Winiarstwa. Pośród winnic 
w Zaborze odebrali je: Łu-
kasz Grzegorzek za najlep-
szy polski film fabularny - 
„Córka trenera”(Grand Prix 
festiwalu), Zdzisław War-
dejn za całokształt osią-
gnięć artystycznych w dzie-
dzinie filmu, Grażyna Błęc-
ka-Kolska za najlepszą kre-
ację aktorską – film „Uła-
skawienie”, Aleksandra Ko-
nieczna za najlepszą drugo-
planową kreację aktorską - 
film „Jak pies z kotem” oraz 
Beata Dzianowicz za najlep-
szy film kryminalny – film 
„Odnajdę cię”. Po raz pierw-
szy przyznano Klaps w kate-
gorii teatralnego spektaklu 
multimedialnego, wywal-
czył ją spektakl „Porwać się 
na życie” w reżyserii Micha-
ła Szcześniaka. (el)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zakupy 
ze sztuką w tle
Handel i sztuka spotkały się w 
jednej galerii. Handlowej.

Galeria Focus Mall w prze-
strzeń wprowadza sztukę. I 
tym razem nie chodzi o mu-
ral, który od blisko miesią-
ca zdobi ścianę krytego par-
kingu. Teraz klienci mogą 
oglądać wystawę kilkunastu 
prac Jeremy Drogowskiego, 
artysty z Warszawy i autora 
ściennego malowidła. W ra-
mach ekspozycji można też 
zobaczyć materiał filmowy 
o pracy nad muralem oraz 
zdjęcia backstage’owe Zie-
lonogórskiego Towarzystwa 

Fotograficznego. Wystawę 
można będzie oglądać do 7 
lipca. Oczywiście bezpłat-
nie. – Ekspozycja zaaran-
żowana w centrum handlo-
wym jest wartością doda-
ną. Klienci podczas robienia 
zakupów mają okazję ze-
tknięcia się ze sztuką trochę 
przez przypadek – przeko-
nuje Nepi Rockcastle, wła-
ściciel Focus Mall.

I tak klienci, którzy w ga-
lerii pojawili się 14 czerw-
ca, przez przypadek spotka-
li tu Jeremę Drogowskiego. 
Otwierał wystawę, opowia-
dał o pasji, inspiracjach i o 
muralu, który po raz pierw-
szy tworzył w Zielonej Gó-
rze. Szczęśliwcy galerię 
opuścili z unikatowym pla-
katem, podpisanym przez 
artystę. (el)

Jadą autobusy, jeden za drugim
Jeden, drugi, trzeci… kolejne autobusy podjeżdżają do centrum przesiadkowego i po kilkudziesięciu sekundach z niego odjeżdżają. Cen-
trum uruchomiono w poniedziałek rano.

- Pierwszy autobus linii 
25 wjechał na peron o 4.33. 
Można uznać, że to godzi-
na otwarcia centrum – opo-
wiada Jacek Newelski, kie-
rownik sekcji rozkładu jaz-
dy w MZK. – Spodziewałem 
się, że będzie ładnie, ale nie 
spodziewałem się, że aż tak. 
Pasażerom też się obiekt po-
dobał. Uśmiechali się. Ruch 
pojazdów jest duży, co mi-
nutę odjeżdża autobus. Po-
czułem się jak na stacji war-
szawskiego metra, z tą róż-
nicą, że u nas jest więcej 
kursów.

- To najbardziej ruchli-
we miejsce w naszym sys-
temie komunikacyjnym. W 
dzień powszedni nasze au-
tobusy podjeżdżają tutaj po 
pasażerów 1.083 razy. Je-
stem zadowolona, wszystko 
przebiega sprawnie – ocenia 
pierwszy dzień działalności 
centrum Barbara Langner, 
dyrektorka MZK.

- Przyszliśmy sprawdzić, 
jak działa centrum. Wyglą-
da imponująco. Bardzo nas 
cieszą nowości w Zielonej 
Górze – mówi małżeństwo 
spotkane na wiadukcie. – 
Jest tam jakaś winda?

Razem spoglądamy w 
głąb tunelu łączącego wia-
dukt z centrum. Na dół 
prowadzą schody. Już sam 
sprawdzam windę. Jest 
czynna. Podobnie jak dwie 
klimatyzowane poczekal-
nie i ubikacje dla pasażerów 
otwarte do 23.00.

Właśnie wjeżdża kolej-
ny autobus. – Trzeba się do-
brze rozglądać, żeby nie po-
mylić kierunku – pan Józef 
pilnie przygląda się elektro-
nicznemu rozkładowi jaz-
dy, na którym wyświetla-
ne są numery linii oraz za 
ile minut pojawi się kolej-
ny pojazd. Takie wyświetla-
cze są na każdym przystan-
ku, których jest sześć roz-
mieszczonych na czterech 
peronach. Z peronu od stro-
ny Lumelu pojedziemy w 
kierunku centrum miasta i 

deptaka. Natomiast z pero-
nu od strony torów kolejo-
wych autobusy jadą w kie-
runku ul. Staszica i dalej 
Wrocławskiej czy Szosy Ki-
sielińskiej.

Centrum zagospodarowa-
ło również miejsce pod wia-
duktem. Tutaj stanęły czte-
ry urządzenia do szybkiego 
ładowania autobusów oraz 
dwupoziomowy parking dla 
64 rowerów.

Na przebudowie układu 
komunikacyjnego wokół 
dworca kolejowego zyskali 
również kierowcy, bo w ra-
mach inwestycji powstały 
nowe miejsca postojowe dla 
samochodów. Wybudowa-
no 96 nowych miejsc par-
kingowych, w tym pięć za-
rezerwowanych dla osób 
niepełnosprawnych.

Powstały one w trzech 
miejscach:

- pomiędzy dworcem PKS 
a dworcem PKP, na tyłach 
ciągu budynków usługowo-
-handlowych przy ul. Dwor-
cowej, od nr 14 do nr 30 (28 
miejsc),

- pomiędzy dworcem PKP 
a centrum przesiadkowym 
(38 miejsc),

- naprzeciw centrum 
przesiadkowego (30 miejsc).

- Jeszcze nikt w Polsce 
nie realizował takiego kom-
pleksowego przestawienia 
komunikacji na autobusy 
elektryczne i ograniczenie 
spalin. Było sporo proble-
mów, ale zamykamy kolej-
ny etap inwestycji, z korzy-
ścią dla mieszkańców – ko-
mentował prezydent Janusz 
Kubicki.

Przy dworcu drogowcy 
muszą jeszcze dokończyć 
prace przy zamkniętym od-
cinku ul. Dworcowej (od 
centrum przesiadkowego do 
Ułańskiej). Trwają również 
prace przy budowie wiat na 
peronach. Projekt zakłada, 
że pasażerowie całą trasę z 
centrum przesiadkowego do 
dworca i na perony odbędą 
pod dachem. (tc)
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Centrum Przesiadkowe - rozmieszczenie przystanków

Stanowiska A1 i A2 Stanowiska B1 i B2Stanowisko A3 Stanowisko B3
Chynów JêdrzychówWroc³awska BotanicznaLechitów Naftowa

Wyspiañskiego Os.ZdrojoweOs.Œl¹skie Zawadzkiego “Zoœki”Batorego Ochla/Jeleniów/Jarogniewice

Batorego Zawadzkiego “Zoœki”Os.Œl¹skie BatoregoOs.Œl¹skie Drzonków/£ugowo/Barcikow.

Braniborska ObjazdowaOs.Œl¹skie PrzylepOs.Œl¹skie/Nowy Kisielin Os.Leœne

Wyspiañskiego Wyczó³kowskiegoWroc³awska BotanicznaOs.Œl¹skie Jêdrzychów

Chynów/Krêpa/Zawada NaftowaOs.Œl¹skie Zawadzkiego “Zoœki”

Batorego/£ê¿yca

Botaniczna/Ochla

Drzonków

Przylep Stra¿acka

Jany/Przytok Os.LeœneKoniec trasy

Wyspiañskiego Wyczó³kowskiegoKoniec trasy

Nowy Kisielin/Droszków £ê¿ycaKoniec trasy

PKP Nowy Kisielin Wyczó³kowskiegoKoniec trasy

1 10 037 26

4 48 844 27

5 519 19N1 30

6 620 20N2 37

11 1180 80N3 44

17 12N5 N1

N2

N3

N4

N5

21 1712
23 2123

25 2327

26 2530

Centrum Obs³ugi Klienta
Punkt Sprzeda¿y Biletów

czynny od poniedzia³ku do pi¹tku

Poczekalnie czynne:
od poniedzia³ku do pi¹tku 5.00 - 23.00

w soboty, niedziele i œwiêta 7.00 - 23.00

w godz. 6.00 - 18.00

Według pracowników MZK, nowe centrum przesiadkowe to teraz najbardziej ruchliwe miejsce w miejskim systemie komuni-
kacyjnym Fot. Piotr Jędzura
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Tacy uczniowie – to wielka duma!
Absolwenci szkół, laureaci i finaliści olimpiad oraz nauczyciele i dyrektorzy odebrali w poniedziałek nagrody finansowe od prezydenta miasta.

Uroczysta gala tradycyj-
nie odbyła się w Filharmo-
nii Zielonogórskiej, a swoim 
występem uświetniła ją or-
kiestra dęta „Budowlanki”.

– Jesteśmy w miejscu, w 
którym słowa wybrzmiewa-
ją najpiękniej i to właśnie 
tu przedstawimy tych, któ-
rzy osiągnęli najlepsze wy-
niki – tymi słowami przywi-
tała zgromadzonych na sa-
li Wioleta Haręźlak, dyrek-
tor Departamentu Edukacji 
i Spraw Społecznych. – Je-
stem dumna, że żyję w mie-
ście tak zdolnych ludzi.

Tytuł najlepszego absol-
wenta uzyskało 84 uczniów, 
a laureatów i finalistów 
olimpiad było 48.

- Jestem tu po odbiór sty-
pendium za olimpiadę z ję-
zyka niemieckiego. Uzyska-

łem tytuł finalisty. Na pew-
no będę studiował w Niem-
czech. Myślałem o technicz-
nej informatyce albo robo-
tyce humanoidalnej. Pie-
niądze ze stypendium z 
pewnością się przydadzą, 
bo wszystkie rzeczy zwią-
zane z robotyką są drogie – 
opowiedział nam Amade-
usz Trzaska, uczeń I Liceum 
Ogólnokształcącego.

Nagrodę odebrał też 
Oskar Zaborowski. Jak przy-
znaje, nie zdecydował jesz-
cze, na co wyda stypen-
dium, ale plany dotyczące 
studiów ma już sprecyzo-
wane.

- Część pieniędzy wydam, 
część może zainwestu-
ję. Zobaczymy. Jestem naj-
lepszym finalistą 32. Olim-
piady Wiedzy Ekonomicz-

nej. Oprócz nagrody pie-
niężnej, tytuł finalisty da-
je mi wstęp na każdą uczel-
nię ekonomiczną w Polsce. 
W przyszłym roku, po szko-
le, wybieram się na studia 
do Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie – przyznał 
O. Zaborowski.

Wysokość nagród dla 
uczniów była zróżnicowa-
na: w zależności od rodza-
ju szkoły dostali od 1.500 
do 2.500 zł. Dyrektorzy i na-
uczyciele mogli liczyć na 
nagrodę w wysokości od 
400 do 2.500 zł, w zależno-
ści od ilości laureatów i fina-
listów, których przygotowa-
li do konkursów. Łączna su-
ma wszystkich nagród wy-
niosła ponad 240 tysięcy 
złotych.

(ap)Uroczysta gala tradycyjnie odbyła się w Filharmonii Zielonogórskiej Fot. Piotr Jędzura

W ten weekend bawimy się pod chmurką
Słońce nas rozpieszcza, więc nie ma co się zastanawiać, tylko planować weekend na świeżym powietrzu. Atrakcji, które odbędą się pod 
chmurką z pewnością nie zabraknie! Będziemy bawić się, biegać i śmiać do bólu brzucha!

Festyn ekologiczny
Sołtys Kiełpina serdecz-

nie zaprasza na Festyn 
Ekologiczny, który odbę-
dzie się w parku w Kiełpi-
nie, w sobotę, 22 czerwca, 
w godz.16.00-22.00. W pro-
gramie: loteria fantowa, gry 
i zabawy dla najmłodszych, 
warsztaty kreatywne, wy-
stępy dzieci, Bardzo Faj-
ny Klaun, wizyta Andrzeja 
Huszczy. Będzie grill, ciasto, 
wata cukrowa, kawa i her-
bata. Dla dzieci także dmu-
chany namiot, banki, mode-
lowane balony i brokatowe 
tatuaże. Na zakończenie za-
bawa taneczna.

Festyn 
parafialno-osiedlowy

W niedzielę, 23 czerw-
ca, w parafii pw. św. Alber-
ta Chmielowskiego przy ul. 
Źródlanej 33 odbędzie się 
23. Festyn Parafialno-Osie-
dlowy. Na tę zabawę, co ro-
ku, zapraszani są nie tylko 
mieszkańcy osiedla i para-
fianie, ale wszystkie chętne 
osoby z Zielonej Góry i oko-
licy. Początek o 12.00. - Z ra-
cji tego, że to także Dzień 
Ojca, w programie znalazło 
się dużo konkursów związa-

nych z ojcami oraz z udzia-
łem ojców i dzieci – zapo-
wiadają organizatorzy z Ak-
cji Katolickiej. - Staramy się, 
by co roku było coraz wię-
cej atrakcji, by każdy zna-
lazł coś dla siebie. Teraz na 
dzieci i dorosłych czeka-
ją gry i zabawy, dmuchane 
zjeżdżalnie, kącik malucha, 
dmuchane skakańce, qua-
dy i buggy, konkursy w któ-
rych można wygrać ciekawe 
nagrody.

Będzie bufet zimny i go-
rący, kawiarenka, wata cu-
krowa i popcorn. Na scenie 
przy kościele zaprezentu-
je się m.in. Orkiestra Pawla-
ka z Poznania, Nasza Łężyca 
oraz zespoły taneczne m.in. 
Sportowy Klub Taneczny 
Mega Dance, Kraina Tańca, 
Keep On Dancing. Biegacze 
będą mogli wziąć udział w 
Charytatywnym Biegu Ca-
ritas oraz parafialnych mi-
strzostwach w piłkę nożną 
dzieci do lat 11. Na zakoń-
czenie zagra Exodus 13.

Stolica kabaretu
Już niebawem możesz 

znaleźć się w gronie naj-
bardziej rozbawionych Po-
laków. Wystarczy, że 23 
czerwca wieczorem wybie-

rzesz się do amfiteatru al-
bo wygodnie zasiądziesz 
przed telewizorem. W wido-
wisku, które rozsadzi śmie-
chem amfiteatr, wystąpią 
kabarety: Nowaki, Zachod-
ni, Ciach, K2, Made in Chi-
na, Czesuaf oraz Skeczów 
Męczących. Znane kabarety 
i soliści przed zielonogórską 
publicznością i widzami Pol-
satu wystąpią z nieznanymi 
skeczami. Ma być premiero-
wo i niepowtarzalnie. Zie-
lonogórski Ośrodek Kultu-
ry uchyla rąbka tajemnicy: 
wraz z pewną tajemniczą tu-
rystką wyposażoną w słoiki 
od mamy, odkryjemy w Zie-
lonej Górze atrybuty miasta 
stołecznego. Bilety na „Sto-
licę Polskiego Kabaretu Zie-
lona Góra 2019”, która odbę-
dzie się 23 czerwca o 19.45, 
są dostępne na portalu abi-
let.pl, a jeśli nie zostaną wy-
przedane także na godzinę 
przed wydarzeniem.

Nocny Spacer 
Pidżamowców

To będzie już piąta edy-
cja tej imprezy. Organizato-
rzy zapraszają dzieci i do-
rosłych w sobotę, 22 czerw-
ca, do Ogrodu Botanicz-
nego na niezwykły, noc-

ny spacer. Obowiązkowy 
strój to pidżama lub koszu-
la nocna! Mile widziane są 
podomki i szlafmyce, pa-
miętajmy również o latar-
kach. Na spacer można za-
brać swoje psy, koniecznie 
na smyczy. - Będziemy spa-
cerować po okolicy i wróci-
my do Ogrodu Botaniczne-
go, gdzie czekać na was bę-
dą liczne atrakcje. W pro-
gramie spacer w pidżamach 
po Wzgórzach Piastow-
skich, spektakl „Historyja o 
Królu Barbabie” przygoto-
wany przez Studio Teatral-

ne „Guliwer” oraz słod-
ki poczęstunek – zachęca-
ją organizatorzy. Zbiórka 
o godz. 21.45 przed Ogro-
dem Botanicznym, o 22.00 
wyjście na Wzgórza Pia-
stowskie w stronę źródeł-
ka, około 23.00 powrót do 
Ogrodu i rozpoczęcie spek-
taklu. Przy okazji spaceru 
będą zbierane środki na cel 
charytatywny i akcję: „Bu-
dzimy Olę”, czyli panią we-
terynarz, która uległa po-
ważnemu wypadkowi. Dla 
tych, którzy wesprą akcję, 
przygotowane są pamiąt-

kowe karty uczestnika spa-
ceru pidżamowego.

Będzie kolorowo!
W sobotę, 22 czerwca, na 

parkingu CRS zielonogórza-
nie będą mieli kolejną oka-
zję do obrzucania się do woli 
kolorowym pyłem i puszcza-
nia baniek mydlanych! Zie-
lony, różowy, niebieski, żół-
ty, pomarańczowy… szyku-
ją się wszystkie kolory tę-
czy! - Przyjdź z przyjaciół-
mi na tę niepowtarzalną im-
prezę, przeżyj niezapomnia-
ne chwile, obrzucaj się kolo-
rowymi proszkami holi, baw 
się i tańcz przy muzyce naj-
lepszych DJ’ów – zachęca-
ją organizatorzy. Podczas im-
prezy można kupić aż 12 kolo-
rów proszków holi wraz z wy-
rzutnią, kolorową watę cu-
krową oraz łakocie, na naj-
młodszych czekają dmucha-
ne zamki. Start wydarzenia o 
godz. 17.30, parking CRS, ul. 
Sulechowska 41, wstęp wol-
ny. W tym samym miejscu, 
od godz. 15.00 będą przygo-
towane różne bańkowe atrak-
cje: m.in. tysiące małych i du-
żych baniek mydlanych, ani-
macje z bajkowymi postacia-
mi i konkursy z nagrodami. 
Wstęp również wolny. (el, dsp)
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e-mail KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

poradnictwo prawne, psy-
chologiczne, rodzinne

ul. Długa 13
65-401 Zielona Góra

tel. 68 411 50 00
fax 68 411 50 01

7.30-15.30 www.mops.zgora.pl
biuro@mops.zgora.pl

dla osób lub rodzin w trudnej 
sytuacji materialnej

PSYCHOLOGICZNE

2. Poradnia Psychologicz-
no- Pedagogiczna dla 
dzieci

poradnictwo psychologicz-
ne, pedagogiczne, logope-
dyczne

ul. Drzewna 13
65-060 Zielona Góra

68 324 16 95
68 324 75 17

8.00-16.00 http://www.poradniapsychped.
bipzielonagora.pl
poradniapp.zg@o2.pl

dla dzieci, młodzieży, rodziców i 
nauczycieli

3. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

poradnictwo prawne, psy-
chologiczne, rodzinne

ul. Długa 13
65-401 Zielona Góra

tel. 68 411 50 00
fax 68 411 50 01

7.30-15.30 www.mops.zgora.pl
biuro@mops.zgora.pl

dla osób lub rodzin w trudnej 
sytuacji materialnej

4. Towarzystwo Rozwoju 
Rodziny

poradnictwo z zakresu po-
mocy społecznej, prawnej i 
psychologicznej

ul. Batorego 33/9
65-001 Zielona Góra

68 320 08 94 szczegółowe inf. na 
www.trr.zgora.pl

www.trr.zgora.pl
trrzgora@gmail.com

dla młodzieży, dorosłych i par, 
pomoc ofiarom przemocy

5. Stowarzyszenie Ośrodek 
Psychoterapii i Rozwoju

poradnictwo z zakresu 
pomocy społecznej i psycho-
logicznej

ul. Niecała 2g
65-245 Zielona Góra

733 596 197 pn.-pt.
8.00-20.00

http://psychoterapia.zgora.pl
info@psychoterapia.pl

dla osób będących w kryzysie 
psychicznym

6. Stowarzyszenie Peniten-
cjarne „Patronat” 

poradnictwo z zakresu po-
mocy społecznej, prawnej i 
psychologiczne

ul. Sikorskiego 26
65-454 Zielona Góra

68 325 78 50 http://patronat.waw.pl
zgora@patronat.hg.pl

niesienie pomocy osobom 
pozbawionym wolności, zwol-
nionym z zakładów karnych oraz 
ich rodzinom

 7. Centrum wsparcia dla 
osób w stanie kryzysu 
psychicznego
(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne, 
stany depresyjne, myśli 
samobójcze

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66.

800 70 2222
bezpłatna infolinia

24 godz. przez 
7 dni w tygodniu 

www.liniawsparcia.pl 
porady@liniawsparcia.pl

Dla osób będących w kryzysie
psychicznym

PEDAGOGICZNE

8. Poradnia Psychologicz-
no- Pedagogiczna dla 
dzieci

poradnictwo psychologicz-
ne, pedagogiczne, logope-
dyczne

ul. Drzewna 13
65-060 Zielona Góra

68 324 16 95
68 324 75 17

8.00-16.00 http://www.poradniapsych-ped.
bipzielonagora.pl
poradniapp.zg@o2.pl

dla dzieci, młodzieży, rodziców i 
nauczycieli

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 Nieodpłatna pomoc prawna  
 możesz z niej skorzystać

Masz problemy prawne? Możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  
Musisz jednak spełniać określone warunki.

 Nieodpłatna pomoc
 prawna obejmuje:
a  poinformowanie osoby 

uprawnionej o obowiązu-
jącym stanie prawnym, 
o przysługujących jej 
uprawnieniach lub o spo-
czywających na niej obo-
wiązkach, lub

a  wskazanie osobie upraw-
nionej sposobu rozwiąza-
nia jej problemu prawne-
go, lub

a  udzielenie pomocy w spo-
rządzeniu projektu pisma 
z wyłączeniem pism pro-
cesowych w toczącym się 
postępowaniu przygoto-
wawczym lub sądowym i 
pism w toczącym się po-
stępowaniu sądowo-ad-
ministracyjnym, lub

a  sporządzenie projektu pi-
sma o zwolnienie od kosz-
tów sądowych lub usta-
nowienie pełnomocni-

ka z urzędu w postępo-
waniu sądowym lub usta-
nowienie adwokata, rad-
cy prawnego, doradcy po-
datkowego lub rzeczni-
ka patentowego w postę-
powaniu sądowo-admini-
stracyjnym.

 Nieodpłatna pomoc
 prawna nie obejmuje
 spraw:
a  podatkowych związanych 

z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej;

a  z zakresu prawa celnego, 
dewizowego i handlowe-
go;

a  związanych z prowadze-
niem działalności gospo-
darczej, z wyjątkiem przy-
gotowania do rozpoczęcia 
tej działalności.

Porady są udzielane w 
punktach przy ul. gen. J. 
Dąbrowskiego 41 (siedziba 

byłego urzędu gminy) wy-
łącznie po wcześniejszym 
umówieniu wizyty.

Nieodpłatna pomoc
 prawna:
a  pok. 212 – poniedziałek-

-piątek w godz. 7.30-11.30 
i 13.00-17.00.

a  pok. 410 – poniedzia-
łek-piątek w godz. 9.00-
13.00 i 14.30-18.30.

Nieodpłatne 
poradnictwo 
obywatelskie:
a  pok. 310 – poniedziałek-

-piątek w godz. 8.00-
12.00 i 13.30-17.30.

ZAPISY:
tel. 68 45 64 834 (w godz. 

7.30-15.00),
email: pomocprawna@

um.zielona-gora.pl

W treści prosi się o poda-
nie dogodnej daty i godziny 
spotkania.

 Zasady i zakres 
 udzielania 
 nieodpłatnego 
 poradnictwa 
 obywatelskiego

Nieodpłatne poradnic-
two obywatelskie obejmu-
je działania dostosowane do 
indywidualnej sytuacji oso-
by uprawnionej, zmierzają-
ce do podniesienia świado-
mości tej osoby o przysłu-
gujących jej uprawnieniach 
lub spoczywających na niej 
obowiązkach oraz wsparcia 
w samodzielnym rozwiązy-
waniu problemu, w tym, w 
razie potrzeby, sporządze-
nie wspólnie z osobą upraw-
nioną planu działania i po-
moc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnic-
two obywatelskie obejmuje 
w szczególności porady dla 

osób zadłużonych i porady 
z zakresu spraw mieszka-
niowych oraz zabezpiecze-
nia społecznego.

Komu przysługują?
a  Nieodpłatna pomoc i po-

radnictwo przysługuje 
osobie uprawnionej - po 
wcześniejszym umówie-
niu wizyty - która nie jest 
w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy praw-
nej.

a  Osoba uprawniona, przed 
uzyskaniem porady skła-
da pisemne oświadcze-
nie, że nie jest w sta-
nie ponieść kosztów od-
płatnej pomocy prawnej. 
Oświadczenie składa się 
osobie udzielającej nieod-
płatnej pomocy prawnej 
lub świadczącej nieod-
płatne poradnictwo oby-
watelskie.

a  Osobom ze znaczną nie-
pełnosprawnością rucho-

wą, które nie mogą stawić 
się w punkcie osobiście 
oraz osobom doświadcza-
jącym trudności w komu-
nikowaniu się, może być 
udzielana nieodpłatna 
pomoc prawna lub świad-
czone nieodpłatne porad-
nictwo obywatelskie, tak-
że w innych budynkach 
urzędu miasta albo za po-
średnictwem środków po-
rozumiewania się na odle-
głość.

U W A G A !
Zielonogórzanie mogą 

również korzystać  
z nieodpłatnego  

poradnictwa z różnych 
innych dziedzin.  

Ich listę publikujemy 
poniżej.
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POMOC SPOŁECZNA

9. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

poradnictwo prawne, psy-
chologiczne, rodzinne

ul. Długa 13
65-401 Zielona Góra

tel. 68 411 50 00
fax 68 411 50 01

7.30-15.30 www.mops.zgora.pl
biuro@mops.zgora.pl

dla osób lub rodzin w trudnej 
sytuacji materialnej

10. Towarzystwo Rozwoju 
Rodziny

poradnictwo z zakresu po-
mocy społecznej, prawnej i 
psychologicznej

ul. Batorego 33/9
65-001 Zielona Góra

68 320 08 94 szczegółowe inf. na 
www.trr.zgora.pl

www.trr.zgora.pl
trrzgora@gmail.com

dla młodzieży, dorosłych i par, 
pomoc ofiarom przemocy

11. Ośrodek Psychoterapii i 
Rozwoju

poradnictwo z zakresu 
pomocy społecznej i psycho-
logicznej

ul. Niecała 2g
65-245 Zielona Góra

733 596 197 pn.-pt.
8.00-20.00

http://psychoterapia.zgora.pl
info@psychoterapia.pl

dla osób będących w kryzysie 
psychicznym

12. Stowarzyszenie Peniten-
cjarne „Patronat” 

poradnictwo z zakresu po-
mocy społecznej, prawnej i 
psychologiczne

ul. Sikorskiego 26
65-454 Zielona Góra

68 325 78 50 http://patronat.waw.pl niesienie pomocy osobom 
pozbawionym wolności, zwol-
nionym z zakładów karnych oraz 
ich rodzinom

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

13. Biuro Profilaktyki i 
Przeciwdziałania Uza-
leżnieniom

rozwiązywanie problemów 
alkoholowych i przeciwdzia-
łanie narkomanii

ul. Dworcowa 31/6
65-019 Zielona Góra

68 411 51 70
68 327 05 18

pn.-pt. 
7.30-16.00

www.probal.zielonagora.pl
probal@zielona-gora.pl 

dla osób uzależnionych

14. Wojewódzki Ośrodek 
Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia 

poradnie terapii uzależnień ul. Zamenhofa 27
65-181 Zielona Góra

68 325 79 17 pn. 7.30-20.00
wt.śr. 7.30-18.00
pt. 7.30 - 18.00

www.wotuw.zgora.pl
wotuw@wotuw.zgora.pl

mogą zgłaszać się osoby uzależ-
nione 
od alkoholu, narkotyków, leków, 
nikotyny, hazardu, internetu, 
seksu itp.

15. Lubuski Ośrodek Pro-
filaktyki i Terapii Osób 
Uzależnionych i Współ-
uzależnionych „LOPiT”

psychiatria, psychologia, 
terapia uzależnień, pomoc 
terapeutyczna

ul. Jelenia 1A
65-090 Zielona Góra

68 453 20 00
515 675 046

pn.-pt.
8.00-19.00

www.lopit.pl
lopit@interia.pl

dla osób uzależnionych od 
substancji psychoaktywnych, 
zagrożonych uzależnieniem ich 
rodzin i bliskich, a także osób z 
zaburzeniami behawioralnymi, 
od alkoholu i współuzależnień

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

16. Zespół interdyscyplinar-
ny ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

poradnictwo psychologicz-
ne, prawne, socjalne, zawo-
dowe i rodzinne

ul. Długa 13
65-401 Zielona Góra

68 411 50 43
68 411 50 52

7.00-15.00 zespol.interdyscyplinarny@
mops.zgora.pl

dla osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie

17. Telefon Zaufania dla 
Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie

pomoc psychologiczna ul. Piaskowa 9e
65-204 Zielona Góra

68 328 08 63 (całodobo-
wy)

dla osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie

18. Ogólnopolskie Pogoto-
wie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska 
linia” 

- wsparcie
- pomoc psychologiczna,
- informacja o najbliższym 
miejscu pomocy w proble-
mach przemocy domowej

Państwowa Agencja 
Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

800 120 002 
Bezpłatna infolinia

pn. – sob. 
08.00–22.00 
ndz. i święta 
08.00–16.00

www.niebieskalinia.info
biuro@niebieskalinia

Dla osób doświadczających 
przemocy domowej

INTERWENCJA KRYZYSOWA

19. Zespół Zarządzania 
Kryzysowego 

Monitorowanie bezpieczeń-
stwa

Kasprowicza 3/5
65-465 Zielona Góra

666 848 928 (całodobo-
wo)

20. Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej

pomoc psychologiczna, 
socjalna, prawna, psychote-
rapia, grupy wsparcia, hostel, 
żywność, odzież

ul. Piaskowa 9e
65-204 Zielona Góra

68 324 49 00
68 328 08 63

całą dobę 7 dni w 
tygodniu 

tkopd@poczta.onet.pl dla osób dotkniętych przemocą

21. Centralne Zarządzanie 
Kryzysowe

Monitorowanie bezpieczeń-
stwa

Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa
Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22) 361 69 00
(22) 785 700 177
e-mail: 
dyzurny@rcb.gov.p

24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygo-
dniu 

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-
-kryzysowe/
poczta@rcb.gov.pl

Świadek zagrożenia kryzyso-
wego 
Osoba poszukująca informacji 
na temat 
zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

22. Powiatowy Urząd Pracy poradnictwo zawodowe dla 
bezrobotnych, poszukują-
cych pracy a także dla pod-
miotów gospodarczych

ul. Batorego 126A
65-735 Zielona Góra

tel. 68 456 56 50
fax 68 452 06 66

pn.-pt. 7.00-15.00
obsługa interesan-
tów
7.00-14.00

www.pup.zgora.pl
kancelaria@pup.zgora.pl

wynikające z ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy

23. Infolinia Urzędów Pracy 
- Zielona Infolinia

Pod tym numerem udzielane 
są 
informacje o usługach urzę-
dów pracy.

Urząd Pracy.
Ciepła 20 .
15-472 Białystok.

19 524 
(z Polski)
+48 22 19524 
(z zagranicy)
Koszt zgodnie z taryfą 
operatora.

pn.- pt. 
godz. 08.00-18.00

www.zielonalinia.gov.pl
biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:
- zarejestrowani 
 -poszukujący pracy
- pracodawcy 
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DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

24. Lubuskie Stowarzy-
szenie na Rzecz Kobiet 
BABA

poradnictwo dla osób 
pokrzywdzonych przestęp-
stwem

ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra

68 454 92 32 pn.-czw. 9.00-18.00
pt. 9.00-15.00

http://baba.org.pl
baba@baba.org.pl

Osoby pokrzywdzone przestęp-
stwem

25. Lubuski Ruch na Rzecz 
Kobiet i Rodziny ‘’Żar”

poradnictwo dla osób 
pokrzywdzonych przestęp-
stwem

ul. Stary Rynek 1
65-001 Zielona Góra

695 522 000
667 351 095

pn-wt 10.00-17.00
śr-czw 13.00-20.00
pt 8.00-15.00
sob 9.00-13.00

lubuskiruch@wp.pl
http://lubuskiruch.pl

Osoby pokrzywdzone przestęp-
stwem i ich osoby bliskie

26. Ośrodek Pomocy Po-
krzywdzonym Przestęp-
stwem Stowarzyszenia

Wsparcie informacyjne, 
psychologiczne,
prawne i finansowe 

Ministerstwo Sprawie-
dliwości
Departament Funduszu 
Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

- pn.- pt.
godz.08.15-16.15

www.pokrzywdzeni.gov.pl
funduszsprawiedliwosci@
ms.gov.pl

Osoby pokrzywdzone przestęp-
stwem i ich osoby bliskie

PRAWO KONSUMENCKIE

27. Miejski Rzecznik Praw 
Konsumentów

poradnictwo i informacja 
prawna w zakresie praw 
konsumenckich

ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra

68 4564 306 pn. 7.30-16.00
wt.-czw. 7.30-15.30
pt. 7.30-15.00

K.Ujma@um.zielona-gora.pl wyłącznie dla mieszkańców 
Zielonej Góry

28. Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej

w zakresie umów zawiera-
nych między konsumentem 
a przedsiębiorcą oraz spo-
rów z nich wynikających

ul. Boh. Westerplatte 11
65-034 Zielona Góra

68 322 18 36
68 322 18 32

pn.-pt.
7.30-15.30

www.ihgorzow.ires.pl
delegatura@wiih.gorzow.pl

Porady udzielane są w zakresie 
prawa konsumenckiego, bezpo-
średnio, telefonicznie, listownie i 
elektronicznie.

29. Urząd Komunikacji 
Elektronicznej

w zakresie działalności pocz-
towej, telekomunikacyjnej i 
gos. częstotliwością, kontro-
le-zwalczanie zakłóceń

ul. Dąbrowskiego 12
65-021 Zielona Góra

68 320 25 44 pn.-pt. 7.30-15.30 www.uke.gov.pl
zielonagora@uke.gov.pl

brak

30. Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów

Ochrona praw konsumenc-
kich

UOKiK
Pl. Powstańców War-
szawy 1
00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka 
(prowadzona przez Fe-
derację Konsumentów)
801 440 220 
22 290 89 16
Koszt połączenia zgod-
nie z taryfą operatora

pn.- pt. 
godz. 08.00-18.00

https://www.uokik.gov.pl/
porady@dlakonsumentow.pl

Prawo konsumenckie

PRAWA DZIECKA

31. Terenowy Komitet 
Ochrony Praw Dziecka

ochrona praw dziecka ul. Piaskowa 9e
65-204 Zielona Góra

68 324 49 00
68 328 08 63
503 190 032

całą dobę 7 dni w 
tygodniu

www.tkopd.pl
tkopd@poczta.onet.pl

wszechstronna pomoc dziecku 
krzywdzonemu

32. Rzecznik Praw Dziec-
ka – dziecięcy telefon 
zaufania .

Ochrona praw dziecka Biuro RPD
Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel.: (22) 583 66 00 .
fax.: (22) 583 66 96.
pn.-pt. 
godz.08.15-16.15.

800 121 212 
Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.
08.15-20.00.
(dzwoniąc po 
godzinach i w dni 
wolne można opisać 
problem i zostawić 
kontakt do siebie)

https://brpd.gov.pl
rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy, relacji rówie-
śniczych, szkolnych i rodzinnych.
Może dzwonić każdy, kto 
doświadcza problemu lub jest 
świadkiem.

PRAWA PACJENTA

33. Narodowy Fundusz 
Zdrowia - Oddział w 
Zielonej Górze 

prawa pacjenta ul. Podgórna 9b, 65-057 
Zielona Góra

tel. 68 328 76 00 fax 68 
328 76 57

8.00-16.00 www.nfz-zielonagora.pl
oddzial@nfz-zielonagora.pl

inf. dostępne na stronie www

34. Rzecznik Praw Pacjenta Ochrona praw pacjenta Biuro RPP
ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa 

800 190 590 
Bezpłatna infolinia
rezerwacja@rpp. gov.pl 
lub (22) 532 82 43

pn. - pt. 
godz. 08.00-20.00 

https://www.bpp.gov.pl
kancelaria@rpp.gov.pl

Z porad może korzystać każdy 
kto ma poczucie łamania praw 
pacjenta

35. Narodowy Fundusz 
Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia 
zdrowotnego:
- prawa pacjenta
-leczenie w kraju i poza 
granicami 
-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz 
Zdrowia
Grójecka 186
02-390 Warszawa

Infolinia Centralna 
800 392 976 (*)
22 572 60 42 (**)
(*) połączenia bezpłatne
(**) koszt zgodnie z 
taryfą operatora 
Także każdy oddział NFZ 
posiada własną infolinię

pn.- pt. 
godz. 08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl
infolinia@nfz.gov.pl

Każda osoba objęta ubezpiecze-
niem lub zainteresowana ubez-
pieczeniem zdrowotnym

36. Rzecznik Praw Osób 
Niepełnosprawnych

Ochrona praw
osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA
ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa
Telefon 
(22) 461 60 00
KORESPONDENCJA
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015 
Koszt połączenia zgod-
nie z taryfą operatora

pn.-pt. 
godz. 08.00-17.00

http://www.niepelnosprawni.
gov.pl
sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby 
niepełnosprawne, ich rodziny 
oraz organizacje działające na 
rzecz osób niepełnosprawnych
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PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

37. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych Oddział w 
Zielonej Górze

popularyzacja wiedzy o 
ubezpieczeniach społecz-
nych

ul. Kupiecka 65
65-426 Zielona Góra

(22) 560 16 00
pn.-pt. 
7.00-18.00

pn. 8.00-18.00
wt.-pt. 
8.00-15.00

http://www.zus.pl
cot@zus.pl

bezpośrednia obsługa klienta, 
może skorzystać każdy zainte-
resowany

38. Centrum Obsługi Telefo-
nicznej 
Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych

Zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury

Klienci mogą skorzystać 
z pomocy w Centrum 
Obsługi Telefonicz-
nej lub podczas wizyty 
osobistej w placówce jak 
wyżej.
Nr centrali :
(22) 667 10 00.

(22) 560 16 00 
Koszt połączenia zgod-
nie z taryfą operatora.

pn. – pt. 
07.00 – 18.00

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/
centrum-obslugi-telefonicznej-
cot-
cot@zus.pl

Adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

PRAWO PRACY

39. Państwowa Inspekcja 
Pracy
Okręgowy Inspektorat 
Pracy

prawo pracy ul. Dekoracyjna 8
65-722 Zielona Góra

tel. 68 451 39 00
faks 68 451 39 11

pn.-pt.
7.30-15.30

www.zielonagora.pip.gov.pl
kancelaria@zgora.pip.gov.pl

osobiście (pn. 8.00-18.00,
wt.-pt. 8.00-15.00), listownie, 
elektr.

40. Centrum Poradnictwa 
Państwowej Inspekcji 
Pracy (PIP)

Porady z zakresu prawa 
pracy.

Główny Inspektorat 
Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

801 002 006
(dla tel. stacj.)
459 599 000
(dla tel. kom.) 
22 391 83 60
(dla obywateli Ukrainy 
zatrudnionych na tere-
nie RP)

www.bip.pip.gov.pl,
kancelaria@gip.pip.gov.pl

PRAWO PODATKOWE

41. I Urząd Skarbowy w 
Zielonej Górze

obsługa i wsparcie po-
datników i płatników w 
prawidłowym wykonywaniu 
obowiązków podatkowych

ul. Dr Pieniężnego 24 68 456 01 00 pn. 
7.30-18.00
wt.-pt.
7.30-15.30

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/
pierwszy-urzad-skarbowy-w-zie-
lonej-gorze
1us.zielonagora@mf.gov.pl 

bieżąca obsługa realizowana w 
siedzibie urzędu 

42. II Urząd Skarbowy w 
Zielonej Górze

obsługa i wsparcie po-
datników i płatników w 
prawidłowym wykonywaniu 
obowiązków podatkowych

ul. Dr Pieniężnego 24 68 456 02 00 pn. 
7.30-18.00
wt.-pt.
7.30-15.30

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/
drugi-urzad-skarbowy-w-zielo-
nej-gorze
2us.zielonagora@mf.gov.pl

bieżąca obsługa realizowana w 
siedzibie urzędu

43. Krajowa Informacja 
Skarbowa

Informacje podatkowe dot. 
PIT, CIT, VAT, podatki lokal-
ne, akcyza etc. 

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

801 055 055 
z tel. stacjonarnych.
( (22) 330 03 30
Z z tel. komórkowych.
+ 48 (22)33 00 330
( z tel. zagranicznych. 
Koszt zgodnie z taryfą 
operatora

pn.- pt. 
godz. 07.00-18.00

www.kis.gov.pl
więcej: https://poradnikprzedsie-
biorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-infor-
macja-podatkowa

Z porad może skorzystać każdy 
podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

44. Rzecznik Finansowy.
(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych Biuro Rzecznika Finan-
sowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa.

Ubezpieczenia
gospodarcze
(22) 333 73 28
Ubezpieczenia 
Społeczne, OFE ZUS
(22) 333 73 26 
lub (22) 333 73 27
Ubezpieczenia bankowe 
i rynku kapitałowego
(22) 333 73 25

pn.-pt. 
godz. 08.00-18.00
pn.-pt. 
godz.11.00-15.00
pn.-pt. 
godz. 08.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl
(czas oczekiwania na odpowiedz 
e-mailową ok.2 tygodni)
https://rf.gov.pl/kontakt
biuro@rf.gov.pl 

Osoby ubezpieczone i w sporze 
dotyczącym ubezpieczeń

INNE

WWW. OBYWATEL.GOV.PL Informacje i usługi przyjazne obywatelom
portal Ministerstwa Cyfryzacji

45. Rzecznik Praw Obywa-
telskich 

Ochrona praw obywatel-
skich 

Biuro RPO
Al. Solidarności 77.
00-090 Warszawa 

800 676 676 .
Połączenia bezpłatne 
z tel. stacjonarnych i 
komórkowych

pon.
godz. 10.00-18.00
wt.- pt. 
godz. 08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl
biurorzecznika@brpo.
gov.pl

Może zgłosić się każdy, kto uważa, 
że jego prawa są naruszone 
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Masz pomysł? Złóż wniosek!
Zegar tyka! Tylko do 23 czerwca można zgłaszać projekty zadań do realizacji w ramach Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Do 23 czerwca każdy 
mieszkaniec Zielonej Gó-
ry może zgłosić do urzędu 
miasta swoje propozycje. 
Są dwa sposoby. Robimy to 
w wersji papierowej, zosta-
wiając wypełniony formu-
larz w urzędzie miasta przy 
ul. Podgórnej 22 (Biuro Ob-
sługi Interesanta) lub w sie-
dzibie Biura Analiz i Rozwo-
ju przy al. Niepodległości 
13. Możemy też skorzystać z 
poczty elektronicznej: bo@
um.zielona-gora.pl.

- W tym roku do dyspozy-
cji mieszkańców będzie 6,5 
mln zł. 20 proc. z tej puli, 
czyli 1,3 mln, zgodnie z za-
łożeniami Kontraktu Zielo-
nogórskiego trafi na realiza-
cje zadań w dzielnicy Nowe 
Miasto – informuje Piotr Du-
bicki, który w urzędzie mia-
sta pilotuje Budżet Obywa-
telski. - Mieszkańcy byłej 
gminy mogą nie tylko gło-
sować, ale też zgłaszać pro-
jekty do realizacji na terenie 
sołectw.

Do każdego formularza 
zgłoszeniowego należy do-
łączyć listę poparcia dla 
projektu. Jest ona niezbęd-
na, by zadanie przeszło po-

zytywną weryfikację. - Je-
śli wnioskodawca nie do-
łączy listy, wniosek nie bę-
dzie rozpatrywany z powo-
du błędu formalnego – za-
znacza P. Dubicki. Zada-
nie na terenie tzw. stare-
go miasta powinno być po-
parte przez 50 uprawnio-
nych osób, w dzielnicy No-
we Miasto przez 15.

Wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego nie powin-
no sprawić problemu. Wy-
starczy podać swoje dane, 
opisać i uzasadnić celowość 
zadania, podać lokalizację i 
oszacować koszty projektu. 
Oprócz listy poparcia moż-
na załączyć dodatkową do-
kumentację, która pomo-
że przy weryfikacji projek-
tu, np. szkice sytuacyjne, 
plany, zdjęcia oraz dodatko-
we materiały. Wnioski moż-
na pobrać ze strony urzędu 
miasta lub z Biura Obsłu-
gi Interesanta przy ul. Pod-
górnej 22 oraz Biura Analiz i 
Rozwoju przy al. Niepodle-
głości 13.

- Jeśli jednak ktoś miał-
by problem z wypełnieniem 
formularza lub chciałby po-
rozmawiać o projekcie, za-

praszamy do kontaktu tele-
fonicznego pod nr: 68 45 64 
106 – dodaje P. Dubicki.

Przypomnijmy, że w for-
mule Budżetu Obywatel-
skiego to mieszkańcy sa-
mi mogą decydować o prze-
znaczeniu miejskich pienię-
dzy. - Wzorem lat ubiegłych: 
są to projekty inwestycyjne, 
z wyłączeniem zadań doty-
czących jednostek oświato-
wych, których szacunkowa 
wartość realizacji nie może 
być niższa niż 100 tys. zł i 
nie może przekroczyć kwo-
ty 1 mln zł – tłumaczy P. Du-
bicki. - Zadania powinny 
być ogólnodostępne, aby 
mógł z nich skorzystać każ-
dy mieszkaniec. Dodatkowo 
zadanie musi być zgodne z 
prawem, celowe, gospodar-
ne i wykonalne technicznie.

Ocena projektów potrwa 
dwa tygodnie. Po tym cza-
sie mieszkańcy będą mie-
li siedem dni roboczych na 
uzupełnienie ewentualnych 
błędów formalnych. 19 lip-
ca ogłoszona zostanie li-
sta projektów odrzuconych 
i dopuszczonych do głoso-
wania.

(red)

TYDZIEŃ Z WINNICĄ

Winnica jest przecież kobietą
Cykl spotkań z lubuskimi winiarzami, które od prawie pięciu miesięcy odbywają się w piwniczce winiarskiej na Winnym Wzgórzu, zamyka 
plantacja Pod Lubuskim Słońcem.

- Trzy słowa o mnie? Na-
tura, sztuka, winnica – wy-
mienia swoje życiowe pasje 
Bożena Schabikowska, wła-
ścicielka winnicy Pod Lu-
buskim Słońcem. Kolejność 
nie jest przypadkowa. Bo 
najpierw pokochała las, któ-
ry rozciągał się tuż za pło-
tem jej domu, potem skoń-
czyła studia artystyczne w 
Poznaniu i w Krakowie, że-
by ten las przenieść na płót-
no, ale uciekając od miej-
skiego gwaru, na miejsce 
do życia wybrała rodzinne 
strony swoich dziadków. To 
tu, nieopodal osady Laski, 
wśród pól i lasów otacza-
jących jezioro Niesłysz, w 
2007 r. założyła winną plan-
tację. Do wody stąd rzut be-
retem, do lasu jeszcze bli-
żej.

- Przez 35 lat przyjeżdża-
łam tu nad jezioro i na grzy-
by – wspomina. Pochodzi z 
Bielska-Białej, ale od dzie-
ciństwa zafascynowana lu-
buską przyrodą po latach 
postanowiła kultywować 
winiarskie tradycje nasze-
go regionu. Z tej fascynacji 
wzięła się również nazwa 
jej winnicy... Pod Lubuskim 
Słońcem.

– Choć była to 121. nazwa, 
którą wymyśliłam – żartu-
je. Zakładanie plantacji wi-

norośli okazało się równie 
trudne. - Byłam zupełnie 
zielona. Nie miałam pojęcia 
o tym, jak ciężka jest praca 
winiarzy. Ale nie poddałam 
się... – wyznaje.

Może to przez tę niewie-
dzę nie przestraszył jej ani 
raczej płaski i odkryty teren 
okolicy, ani uboga, piaszczy-
sta gleba. Przez 10 lat Marek 
Jarosz z Polskiego Instytutu 

Winorośli i Wina w Krako-
wie był enologiem w jej win-
nicy. Krok po kroku uczył ją 
winiarstwa, nauczył też ro-
bić wino musujące trady-
cyjną metodą szampańską. 

Na kurs cięcia winorośli po-
jechała do Niemiec, wie-
dzę uzupełniła z książek i 
na konwentach winiarzy. A 
przede wszystkim zakasała 
rękawy. Kobieta winiarzem?

- Mam kilku pracowników 
i pomaga mi wujek. Ale i tak 
podobno udaje mi się nie-
możliwe. Niektórzy się dzi-
wią, jak ja to wszystko sama 
ogarniam. No to odpowia-
dam: dzięki pasji. Bo choć 
nie raz winnica daje mi w 
kość, jest spełnieniem mo-
ich marzeń. I od 12 lat wy-
grywa z moją sztuką – wy-
znaje. 

Bożena Schabikowska ja-
ko żywo udowadnia, że do 
bycia winiarzem, właścicie-
lem winnicy, chromosom 
XY nie jest niezbędny.

Dziś na powierzchni 1,2 
hektara, którą zajmuje win-
nica Pod Lubuskim Słoń-
cem, w równych rzędach 
rośnie ponad 3 tysiące pro-
wadzonych na sznur win-
nych krzewów. Napój bo-
gów powstaje tu z: seyval 
blanc, bianca, solaris, hi-
bernal, muscat odeski, ron-
do, regent, cabernet cortis, 
acolon i monarch. Szampan 
rocznik 2015 rozszedł się 
jak świeże bułeczki. Zosta-
ło tylko kilka butelek – mó-
wi pani Bożena.

Smaki i zapachy swo-
jej winnicy zaprezentuje w 
zielonogórskiej piwniczce 
winiarskiej już za tydzień. 
Bilet wstępu na ostatnie, 
piątkowe spotkanie rów-
nież kosztuje 10 zł od oso-
by.

(el)

Bożena Schabikowska, kobieta winiarz, właścicielka winnicy Pod Lubuskim Słońcem: – Nie-
którzy się dziwią, jak ja to wszystko sama ogarniam. No to odpowiadam: dzięki pasji.

Fot. Archiwum winnicy

Na ostatni Piątek  
z Winnicą zaprasza 

winnica Pod  
Lubuskim Słońcem.

Spotkanie odbędzie 
się za tydzień, 28 

czerwca, o godz. 19.00. 
Natomiast dziś (21 

czerwca ) gospodarzem 
piwniczki jest winnica 

Equus. Piwniczka 
winiarska jest czynna 
przez cały tydzień w 

godzinach 14.00-21.00.
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Żar z nieba biegaczy nie odstraszył!
Grubo ponad 30 stopni nie zniechęciło biegaczy, którzy rywalizowali na 5 i 10 km podczas festynu „Czas na Sport”. Impreza była organizowa-
na przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.

Dziewiąta edycja by-
ła połączona z jubileuszem 
100-lecia policji, stąd na 
parkingu za Centrum Re-
kreacyjno-Sportowym moż-
na było spotkać mundu-
rowych, którzy opowiada-
li o swojej pracy. Pojawi-
li się też żołnierze, którzy 
dawali militarne wskazów-
ki najmłodszym. Nie zabra-
kło koszykówki, w wyda-
niu streetballowym, ale naj-
większym magnesem były 
biegi na 5 i 10 km. Na krót-
szym dystansie najlepszy 
był Przemysław Wurst, któ-
ry wygrał z czasem 18 min. 
i 25 sek. „Dychę” najszyb-
ciej przemierzył Adam Ma-
rysiak (36:40). – W lesie by-
ło przyjemnie, bo trochę po-
wiewało. Moim zdaniem 
pogoda była najłaskawsza 
spośród dotychczasowych 
edycji biegu – przyznał A. 
Marysiak. Sobotnia impre-
za otworzyła cykl Zielono-
górskiego Grand Prix w bie-
gach długodystansowych. – 
Przed nami jeszcze Parszy-
wa 12, Nocny Bieg Bachu-
sa i Zielonogórski Bieg Nie-
podległości. Chcemy zachę-
cić biegaczy do pewnej kon-
sekwencji w uczestnictwie 
– tłumaczył ideę Wacław 
Hansz, prezes lubuskiego 
Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej. (mk)

Jak najszybciej do lasu chcieli wbiec ci, którzy wystartowali na 5 i 10 km. Krótszy dystans ukończyło 120 uczestników, dłuższy 100 osób.
Zdjęcia Marcin Krzywicki

„Czas na Sport” to także dodatkowe atrakcje dla najmłodszych, przygotowane m.in. przez 
wojsko

Festyn bez koszykówki? To przecież niemożliwe! Rywalizowano w streetballowej odsłonie 
3x3.

Adam Marysiak, zwycięzca biegu na 10 km, nie narzekał na 
pogodę. – Nie było duszno - stwierdził.

Przemysław Wurst, triumfator biegu na 5 km, po minięciu linii 
mety udał się pod kurtynę wodną. Uff, jak gorąco!

Podczas festynu zbierano pieniądze na Fundację Pomocy 
Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
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a niedziela, 23 czerwca: 9. 
kolejka PGE Ekstraligi, Stelmet 
Falubaz Zielona Góra – Fogo 
Unia Leszno, stadion przy ul. 
Wrocławskiej, 19.00

BIEGI
a niedziela, 23 czerwca: IX 
Cross Zielonogórski - Parszywa 
Dwunastka (12 km), start i 
meta na Wzgórzach Piastow-
skich, na błoniach amfiteatru, 
10.00
a niedziela, 23 czerwca: 
Bieg Charytatywny Caritas 
2019 (5 km), start i meta para-
fia pw. św. Brata Alberta przy 
ul. Źródlanej, 13.45

PIŁKA RĘCZNA
a sobota, 22 czerwca: 
Turniej o Puchar Zarządu 
Głównego AZS w Piłce Ręcznej 
Plażowej, plaża kąpieliska w 
Ośrodku Rekreacyjno-Wy-
poczynkowym Ochla, 10.30-
19.00
a niedziela, 23 czerwca: 
Turniej o Puchar Zarządu 
Głównego AZS w Piłce Ręcznej 
Plażowej, plaża kąpieliska w 
Ośrodku Rekreacyjno-Wypo-
czynkowym Ochla, 9.00-13.30

(mk)

RUGBY

Wataha zostaje 
w I lidze
To było wielkie lanie! Wataha 
Rugby Club Zielona Góra nie dała 
szans Alfie Bydgoszcz, gromiąc ją 
przed własną publicznością 60:0. 
Tym samym ekipa Pawła Proko-
powicza utrzymała się w I lidze.

Gra w fazie play-out to po-
kłosie słabej rundy zasadni-
czej w wykonaniu zielono-
górzan. Wataha RC wygrała 
jedno spotkanie, przegrała 
cztery, co dało przedostat-
nią lokatę i konieczność gry 
o utrzymanie z Alfą, któ-
ra miała na koncie komplet 
porażek i ostatnie miejsce w 

tabeli. Oba zespoły wiedząc 
już, że „wpadną” na siebie 
w fazie play-out, wcześniej 
zmierzyły się jeszcze na ko-
niec sezonu zasadniczego. 
Jedni i drudzy „czarowali” 
się wzajemnie, chcąc ukryć 
największe atuty. Mimo to 
zielonogórzanie wygrali i do 
najważniejszych starć se-
zonu przystąpili jako ekipa 
wyżej notowana. Już w Byd-
goszczy Wataha pokazała si-
łę, wygrywając 26:12. W re-
wanżu w Zielonej Górze for-
malności zostały dopełnio-
ne. – Obie drużyny chciały 
jak najwięcej ukryć i dwu-
mecz wskazuje, że to my 
chyba więcej ukryliśmy – 
cieszył się po ostatnim spo-
tkaniu Paweł Prokopowicz. 
Bydgoszczanie przyjechali 

do Watahy „gołą” piętnast-
ką. Gdy jeden z graczy Al-
fy doznał kontuzji, zielono-
górzanie też zdjęli z boiska 
jednego zawodnika. Hono-
rowa postawa jest godna 
pochwały, ale nie wpłynęła 
na przebieg meczu, w któ-
rym zielonogórzanie domi-
nowali niepodzielnie. – Mie-
liśmy niewiarygodnego pe-
cha w tym sezonie – ocenia 
Prokopowicz. – Kontuzje, 
rodzinne komplikacje u za-
wodników i skład nam się 
od stycznia do marca prak-
tycznie rozsypał.

W sierpniu zielonogórza-
nie zaczną przygotowania 
do nowego sezonu. Kolejny 
będzie już pełny i w rundzie 
zasadniczej każdy z każdym 
zagra po dwa razy. (mk)

PIŁKA NOŻNA

Nasi wicemistrzami
W miniony weekend w Polanicy 

Zdroju odbyły się VII Mistrzostwa 
Polski Oldbojów 50+. W zmaga-
niach wzięli udział Lubuszanie 
Zielona Góra, którzy zostali wice-
mistrzami kraju. W finale zielono-
górzanie musieli uznać rzeszowian, 
przegrywając 1:2. W finale Lubusza-
nie borykali się jednak z kontuzja-
mi trzech podstawowych graczy. 
Skład drużyny: Dominik Sobczak 
(kierownik drużyny), Krzysztof 
Śnieżko, Janusz Więckowski (bram-
karze), Leszek Kotarski, Andrzej 
Baran, Wojciech Łabusiński, Janusz 
Czarnowski, Leszek Czubkowski, 
Paweł Urbański, Dariusz Wolinow-
ski, Ireneusz Zewar, Marek Kurzaw-
ski, Andrzej Pawlak.

(mk) Fot. Archiwum prywatne drużyny

NAGRODY

Najlepsi  
sportowcy 
nagrodzeni
60 przedstawicieli 20 klubów i 31 
trenerów z Zielonej Góry zostało 
uhonorowanych przez urząd 
miasta. – Jest się z czego cieszyć, 
nie cieszy się pani skarbnik, bo to 
trochę kosztuje, ale warto wydać 
pieniądze, aby przeżywać te suk-
cesy – powiedział na uroczystości 
w Palmiarni Janusz Kubicki.

Nagrody i Wyróżnienia 
Sportowe Miasta Zielona Gó-
ra trafiły do tych, którzy osią-
gali sukcesy w ubiegłym ro-
ku. – Cieszymy się, że mia-
sto docenia ciężką pracę. 

Dla mnie poprzedni rok był 
świetny, bo zostałem mi-
strzem Europy w podnosze-
niu ciężarów – przyznał Ma-
rek Trykacz, przedstawiciel 
Zrzeszenia Sportowo-Re-
habilitacyjnego „Start” Zie-
lona Góra. Grupa sportow-
ców niepełnosprawnych by-
ła w Palmiarni licznie repre-
zentowana. Tak, jak spor-
towcy ZKS Drzonków. Wy-
różnieni zostali m.in. pięcio-
boiści. – To są tacy zawodni-
cy, którzy mogą pokazać pa-
zur w wyższych kategoriach 
wiekowych – powiedział To-
masz Cygański, trener ZKS-u. 
Docenieni zostali też zawod-
nicy, którzy w międzycza-
sie zmienili barwy klubowe. 
– Zdziwiłem się, bo dopiero 
co wróciłem z zawodów i do-
wiedziałem się, że otrzymam 

nagrodę – powiedział Filip 
Prokopyszyn, który od poło-
wy ubiegłego roku reprezen-
tuje Tarnovię Tarnowo Pod-
górne. – Dumny jestem z te-
go, że jestem zielonogórzani-
nem i Zielona Góra mnie za-
wsze docenia – dodał kolarz.

- Ja to całe życie na waliz-
kach, właściwie wyjątkowo 
przyjechałam do Zielonej Gó-
ry, bo jestem w trakcie przygo-
towań do juniorskiego Wim-
bledonu, cieszę się, że udało 
mi się tu być – powiedziała te-
nisistka Martyna Kubka.

Sportowcy otrzymali na-
grody w wysokości od 500 
do 6 tys. zł. – Mamy różne 
sukcesy, jest gradacja tych 
nagród i stąd kwota, któ-
ra robi wrażenie, bo to jest 
prawie 200 tys. zł – zakoń-
czył prezydent. (mk)

Docenieni zostali m.in. pięcioboiści: Natalia Dominiak, Kamil Kasperczak i Igor Powroźnik
Fot. Piotr Jędzura

PIŁKA RĘCZNA

Widowiskowe 
popisy na plaży
Tego jeszcze w Zielonej Górze nie 
było. W ten weekend, na terenie 
kąpieliska w Ochli odbędzie się 
Turniej o Puchar Zarządu Główne-
go AZS w piłce ręcznej... plażowej! 

- Jest to bardzo młoda dys-
cyplina, bo jej początki się-
gają 1992 r. – informuje Da-
wid Piechowiak, kierownik 
biura klubu AZS Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego, któ-
ry organizuje zawody. Piłka 
ręczna na plaży charaktery-
zuje się dużą widowiskowo-
ścią, a bramki można zdoby-
wać nie tylko za jeden, ale i 
za dwa punkty, przy czym ta 
druga bramka musi mieć sta-
tus tzw. spektakularnej. Na-
przeciwko siebie stają dwie 
drużyny, w których gra po 
trzech zawodników i bram-
karz. Co ciekawe, by zostać 
zwycięzcą, trzeba wygrać 
obie połowy meczu (gra się 
dwa razy po 10 minut). Na 
świecie są już miejsca, gdzie 
plażowa piłka ręczna przy-
ciąga tłumy. – Na decydu-
jące mecze Igrzysk Olimpij-
skich Młodzieży w Buenos 
Aires kolejki ustawiały się 
kilka godzin wcześniej – do-
daje Piechowiak. W Argenty-
nie była sędzia Anna Gaweł, 
która „gwizdać” będzie tak-
że w Ochli. (mk)

ŻUŻEL

Jak ugryźć „Byki”?
Oto pytanie weekendu! W niedzielę, 23 czerwca, w szlagierze 9. kolejki PGE Ekstraligi Stelmet 
Falubaz Zielona Góra spróbuje dobrać się do skóry Fogo Unii Leszno, kroczącej po trzeci z 
rzędu tytuł mistrza kraju. Pierwszy wyścig przy W69 o 19.00.

Minęły już trzy lata, kiedy 
ostatni raz zielonogórzanie 
pokonali Unię przed swoimi 
kibicami. 1 maja 2016 roku 
Falubaz wygrał z „Bykami” 
50:40. Poza Piotrem Prota-
siewiczem i Patrykiem Dud-
kiem nikt z obecnego skła-
du nie uczestniczył w tam-
tym sukcesie. Przegrupo-
wania nastąpiły zresztą u 
jednych i drugich. W tam-
tym meczu Nicki Pedersen 
punktował dla Unii, a me-
nadżerem leszczynian był 
Adam Skórnicki. W dru-
żynie z Wielkopolski tam-
ten sezon przesłoniły jed-
nak obfitujące w sukcesy 
kolejne lata. Począwszy od 
2017 roku „Byki” nie scho-
dzą z najwyższego stopnia 
podium. W tym roku ma-
ją szansę ustrzelić hat-trick, 
czyli osiągnąć coś, co ostat-
nio udało się w połowie lat 
90. ubiegłego wieku we 
Wrocławiu.

Jak skutecznie dobrać się 
do kompletnego zespołu z 
Leszna? Nad tym głowi się 

cała liga! W tym sezonie naj-
bliżej sukcesu był MR Gar-
den GKM Grudziądz, który 
u siebie prowadził na pół-
metku różnicą 10 punktów, 
by ostatecznie zremisować. 
Po raz ostatni gorycz po-
rażki zespół Piotra Barona 
przełykał we wrześniu ubie-
głego roku, gdy pierwszy fi-
nałowy mecz w Gorzowie 
przegrał dwoma punktami.

Leszczynianie świetnie 
czują się też na torze w Zie-
lonej Górze. Przed rokiem 
rozstawiali gospodarzy przy 
W69 i wygrali 52:38. W tym 
sezonie pojawili się w Win-
nym Grodzie na przedsezo-
nowym sparingu i jeździ-
li tak, jakby zimy w ogóle 
nie było! Kontuzje lub słab-
szy dzień któregoś z liderów 
bez problemu przykrywa-

ją dwaj znakomici juniorzy. 
Bartosz Smektała i Dominik 
Kubera tylko czekają na zie-
lone światło od P. Barona. W 
pierwszym meczu z Faluba-
zem w Lesznie, gospodarze 
nie korzystali ze zmagające-
go się z urazem Brady’ego 
Kurtza. Braku Australijczy-
ka w ogóle nie było widać, 
a Unia pokonała zielonogó-
rzan 51:39. (mk)

Tak było w tym roku na sparingu. Dwa „Byki” pędzą z przodu przed zielonogórzanami. Jak 
będzie w niedzielę? Fot. Marcin Krzywicki
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Zwiedzałem piwnice winiarskie
Podczas niemiłosiernie upalnej ubiegłej soboty wybrałem się na zwiedzanie zielonogórskich piwnic winiarskich. Pod ziemią było super. 
I chłodno, i ciekawie… Dzisiaj na dłużej zatrzymamy się przy ul. Drzewnej.

- Czyżniewski! Ty zazwy-
czaj z  takich wypraw wra-
casz niemiłosiernie upapra-
ny. Czyżby teraz w  piwni-
cach nie było się gdzie czoł-
gać? – moja żona z  właści-
wym sobie wdziękiem przy-
pomniała mi, że niezbyt 
zwracam uwagę na to, że 
ściany lub posadzki mogą 
człowieka pobrudzić.

Nie było się za bardzo 
gdzie utytłać, bo organiza-
torzy dnia otwartych piwnic 
winiarskich dobrze je przy-
gotowali na pojawienie się 
ciekawskich gości.

- Chcemy pokazać zie-
lonogórzanom i  turystom 
z  innych stron, jakie bo-
gactwo kryje się u nas pod 
ziemią. Piwnice świadczą 
o  wielkiej, winiarskiej tra-
dycji – mówił Szymon Płó-
ciennik z  „Gazety Wybor-
czej”, jeden z pomysłodaw-
ców imprezy.

Prezentowane piwnice 
można podzielić na dwie 
grupy. Pierwsza, to klasycz-
ne piwnice pod budynkami, 
które m.in. wykorzystywa-
no do przechowywania wi-
na. Na stałe lub tymczaso-
wo. Druga grupa, to wielkie 
piwnice zbudowane specjal-
nie pod potrzeby winiarskie.

W tym odcinku Space-
rownika zatrzymamy się 
na dłużej w  jednej piwni-
cy, tej przy ul. Sowińskiego 
3 (większość gości wchodzi-
ło od Drzewnej). Znajduje się 
w specyficznym podłużnym 
budynku. Patrząc od strony 
al. Konstytucji 3 Maja ma-
my wrażenie, że jest to par-
terowy dom wielorodzinny 
z  wysokim podpiwnicze-
niem. Jednak obchodząc go 
z  drugiej strony (wchodzi-
my na ogólnodostępny par-
king) okazuje się, że miesz-
kania są na piętrze, umiesz-
czone wprost nad wielką 
piwnicą, do której swobod-
nie może wjechać ciężarów-
ka z  beczkami. W  tej piw-
nicy w minioną sobotę swo-

je produkty prezentowała 
Winnica Kinga.

- Piwnica ma ponad półto-
ra wieku. Należała do Edu-
arda Seidela – oprowadza-
jący wręczali gościom ulot-
kę o historii miejsca. Można 
było sobie usiąść przy stole, 
zobaczyć krótki film, skosz-
tować wina.

Dawna piwnica Seidela 
zalicza się do jednych z naj-
większych w  mieście. Ro-
bi niesamowite wrażenie, 
a zarazem smuci, bo na ra-
zie nie znalazła winiarskie-
go zastosowania. Przez jakiś 
czas służyła jako magazyn 
obrony cywilnej (OC). Te-
raz stoi pusta. Złośliwi mó-
wią, że może służyć za po-
kazowy obiekt do prezenta-
cji sztuki inżynierii sanitar-
nej. Całą sieć kanalizacyjną 

obsługującą mieszkania na 
piętrze poprowadzono po 
suficie i  ścianach piwnicy. 
OC to nie przeszkadzało.

Piwnica to tylko fragment 
wielkiej firmy zbudowanej 
w XX wieku przez Eduarda 
Seidela. To również on zbu-
dował piękną willę przy ul. 
Drzewnej. Dla mnie, kiedyś 
jeden z  najpiękniejszych 
pałacyków w  mieście. Nie-
stety przed laty, zaadapto-
wany na bursę ekonomika, 
został przebudowany i  ze-
szpecony. Teraz musimy się 
tego wstydzić.

Eduard Seidel urodził się 
6 lutego 1817 r. w Świdnicz-
ce koło Gryfowa. Jako mło-
dzieniec przez pięć lat ter-
minował u  miejscowego 
kupca, po czym postanowił 
zmienić zawód i zostać tka-

czem. Żeby spełnić ten za-
miar, wyruszył do Zielonej 
Góry, która w tym czasie by-
ła wielkim centrum tkackim. 
Na miejscu jednak zmienił 
zdanie, postanowił wrócić 
do handlu i  dodatkowo za-
jąć się produkcją wina. Wy-
najmował mieszkanie u bo-
gatego kupca Engmanna, co 
zaważyło na całym jego ży-
ciu. Engamann był bowiem 
właścicielem wielkich piw-
nic winiarskich przy ul. Wro-
cławskiej. Miał też córkę Flo-
rentynę. Młodzi pobrali się 
w 1850 r. Seidel od czterech 
lat był już właścicielem fir-
my. Tak jak wkrótce zmarły 
teść, intensywnie zajmował 
się winiarstwem. Oprócz te-
go fascynowało go propago-
wanie produkcji oraz przero-
bu owoców i warzyw. Chciał 

stworzyć z  naszego miasta 
wielkie centrum sadowni-
czo-ogrodnicze. Intensyw-
nie przekonywał zielonogó-
rzan do obsadzania drzewa-
mi wszystkich okolicznych 
wzgórz.

Na siedzibę swojej fir-
my wybrał kwartał pomię-
dzy dzisiejszymi ulicami: 
Drzewną, Sowińskiego, Kon-
stytucji 3 Maja i  Licealną. - 
W 1865 r. Seidel posiadał tu-
taj budynek fabryczny, piw-
nice na wino i soki, magazy-
ny do przechowywania owo-
ców, warzelnię do owoców, 
suszarnię oraz kocioł paro-
wy napędzający maszyny 
wykorzystywane w produk-
cji - wylicza Zbigniew Bujkie-
wicz z Archiwum Państwo-
wego w Zielonej Górze. Wy-
roby firmy miały dobrą mar-
kę zdobywając medale na 
targach w  Szczecinie (1865 
r.), Paryżu (1867 r.) i  Wied-
niu (1873 r.).

Nie wiemy, kiedy dokład-
nie powstała piękna wil-
la w  stylu włoskim. Seidel 
mieszkał w  niej do swojej 
śmierci w 1887 r.

Musiał kochać swoją żonę 
(a może coś narozrabiał) sko-
ro jej imieniem nazwał ich 
letni dom za miastem. Na po-
czątku lat 60. XIX wieku ku-
pił nieczynną cegielnię przy 
Szosie Kisielińskiej i na cześć 
żony nazwał ją Zakątkiem 
Flory (nazwę tę wprowadzo-
no do oficjalnego spisu ulic 
Grünbergu). Seidel stworzył 
tam wiejską siedzibę obsa-
dzoną tysiącem drzew owo-
cowych. Dziś łatwo odnaleźć 
to miejsce na os. Pomorskim, 
w  dole po cegielni stoi tam 
niewielka budowla przypo-
minająca kapliczkę, błędnie 
kiedyś uznawana za pamiąt-
kę wielkiej zarazy z  1680 r. 
Zarazy, która nie dotarła do 
miasta i nikogo nie zabiła.

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 
i zdjęcia
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Pałacyk przy ul. Drzewnej zbudowany przez Eduarda Seidela – widok z przełomu XIX i XX wieku
Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Eduard Seidel (1817–1887)

Rycina przedstawiająca zakład Seidela pod koniec XIX wieku
Materiały Archiwum Państwowe w ZG

Piwnica przy ul. Sowińskiego jest jedną z największych piwnic winiarskich w mieście
Fot. Tomasz Czyżniewski


