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Niezbędnik piłkarskiego kibica! W tym numerze prezentujemy 
nasze drużyny z klasy okręgowej i A-klasy. 

Wkroczyli�my w kolejny etap 
Budżetu Obywatelskiego 2020. 
Teraz czas na głosowanie. 
Każdy zielonog�rzanin ma 
jeden głos do dyspozycji i czas, 
by go odda� do 25 sierpnia. 
W „Łączniku” drukujemy kartę 
do głosowania i listę zada�. 
Sprawd�, gdzie możesz gło-
sowa�. >>  4-5

SZYKUJE SIĘ
WYSYP PARKINGÓW!
Powstają kolejne nowe miejsca postojowe. Tym razem przy ul. Kilińskiego (przy I Liceum Ogólnokształcącym). Lada moment ruszy budowa 
dwupoziomowego parkingu pomiędzy placem Matejki a ul. Podgórną.

Zaparkowanie na zielono-
górskich osiedlach, popołu-
dniem lub wieczorem, gra-
niczy z cudem. Aby choć w 
części rozładować tłok, rad-
ni Filip Gryko, Paweł Wy-
socki i Marcin Pabierowski 
zainicjowali powstanie no-
wych miejsc postojowych 
w ramach programu „Par-
king 1000 plus”. Do tej pory 
powstało ich w mieście po-
nad 500. Ale to nie koniec 
parkingowych inwestycji, 
szykują się bowiem kolej-
ne. Nowy parking na 39 aut 
powstaje przy ul. Kilińskie-
go (przy I LO). Skorzystają z 
niego uczniowie i pracowni-
cy szkoły. Wykonawcą jest 
fi rma Trans Oder-Plus z Gu-
bina. Inwestycja kosztu-
je 646 tys. 903 zł. - Przebu-
dowano już chodniki i scho-
dy na terenie szkoły – mó-
wi Monika Krajewska, za-
stępca dyrektora departa-
mentu inwestycji miejskich. 
– Trwają jeszcze prace przy 
budowie zatoki autobuso-
wej i przebudowie chodni-
ka. Parking powinien być 
gotowy do końca roku.

Miasto ogłosiło również 
przetarg na wybudowanie 
dwupoziomowego parkin-
gu pomiędzy placem Matej-
ki a ulicą Podgórną, w bli-
skim sąsiedztwie budowa-
nego apartamentowca. Wy-
niki przetargu poznamy naj-
prawdopodobniej w dru-
giej połowie września. To 

realizacja zadania pn. „Za-
gospodarowanie zdegrado-
wanej przestrzeni publicz-
nej na terenie Miasta Zielo-
na Góra”.

Przybędzie 88 nowych 
miejsc postojowych dla sa-
mochodów osobowych, na 
parkingu dolnym - 32, na gór-
nym - 56. Wjazdy będą od 
strony ulic: Kupiecka, Pod-

górna i pl. Matejki. Górny po-
ziom parkingu będzie zielo-
ny. Co prawda, pod jego bu-
dowę wycięto już drzewa i 
krzewy, ale w zamian zosta-
ną dosadzone nowe krzewy 
– m.in. czarny bez, oraz drze-
wa – brzoza brodawkowata i 
jesion mannowy. Projekt in-
westycji przewiduje także 
rozbiórkę zniszczonego pu-

stostanu i starych murków 
oporowych. Zwycięska fi r-
ma wybuduje drogi dojazdo-
we i manewrowe, chodniki i 
schody terenowe. W planach 
jest także montaż kolejnego 
ogniwa sieci miejskiego mo-
nitoringu oraz instalacji ener-
gooszczędnego oświetlenia 
ulicznego typu led. Zamon-
towany zostanie system kon-

troli ruchu pojazdów. Firmy 
mają czas na złożenie ofert 
do 6 września. Inwestycja ma 
być gotowa do lipca 2020 r.

Projekt inwestycji został 
przygotowany przez APS 
Biuro Projektów Budownic-
twa z Zielonej Góry. 

To nie wszystko. Do urzę-
du miasta wpłynęła petycja 
podpisana przez ponad 600 

mieszkańców z postulatem 
utworzenia miejsc parkin-
gowych dla kobiet w cią-
ży i matek z małymi dzieć-
mi. Pismo przekazano miej-
skim jednostkom organiza-
cyjnym, aby przeanalizo-
wały możliwości utworze-
nia takich miejsc. - Część 
pomysłu jest do zrealizo-
wania – zapewnia Krzysz-
tof Staniszewski, zastęp-
ca dyrektora departamen-
tu zarządzania drogami w 
magistracie. – Na niektó-
rych parkingach możemy 
wprowadzić odpowiednie 
oznakowanie, czyli tablicz-
kę z informacją „Wyłącznie 
dla kobiet w ciąży oraz ro-
dziców z małymi dziećmi”. 
Na parkingu urzędu miasta 
jest już wymalowana od-
powiednia koperta – dopo-
wiada.

Mieszkańcy proszą do-
datkowo o wprowadzenie 
specjalnej karty parkingo-
wej dla kobiet w ciąży. Kar-
ta ta – wedle wnioskodaw-
ców – miałaby pozwalać ko-
bietom w ciąży, siedzącym 
za kierownicą samocho-
du, np. na niepodporząd-
kowanie się znakom zaka-
zu ruchu lub postoju. Zda-
niem dyrektora K. Stani-
szewskiego, miasto nie ma 
takich kompetencji. – Naj-
pierw musiałaby się zmie-
nić ustawa o ruchu drogo-
wym – wyjaśnia.

(rk)

Parking przy I LO będzie gotowy do końca roku Fot. Piotr Jędzura

Kolejny numer „Łącznika Zielonogórskiego”, 
który ukaże się w piątek, 30 sierpnia, będzie wydaniem 
specjalnym – o� cjalnym Informatorem Winobraniowym. 

Zachęcamy do lektury!
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Króluje śmiech i muzyka!
Na drugą połowę sierpnia trenujcie... uszy i brzuchy! Wieczory Lata Muz Wszelakich upłyną na 
ucztach muzycznych w fi lharmonii, u luteranów, przy fontannie. Na hit typujemy sentymen-
talną podróż do pradziejów Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego... Pękanie ze śmiechu 
– wskazane!

W ZIELONEJ GÓRZE

Złóż wniosek
Przypominamy, że od 1 sierpnia 

można składa� wnioski o �wiadczenie 
Dobry Start oraz 500+ w wersji papie-
rowej. Druki można pobra� i złoży� w 
dw�ch lokalizacjach:
a Wydział �wiadcze� Rodzinnych, ul. 
Długa 13 – Biuro Obsługi Interesanta 
na pierwszym piętrze,

a urząd miasta, ul. Podg�rna 22 – Biu-
ro Obsługi Interesanta na parterze.

Wnioski można też pobra� ze 
strony internetowej urzędu: www.
zielona-gora.pl, z zakładki: Co i jak 
załatwi� w urzędzie – �wiadczenia 
rodzinne.

Wnioski można też przesła� pocztą 
na adres: Wydział �wiadcze� Rodzin-
nych, Urząd Miasta Zielona G�ra, ul. 
Długa 13, 65-401 Zielona G�ra. (um)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zagłosuj na swoje miasto
Trwa og�lnopolski plebiscyt na 

najpiękniej ukwiecone miasto w Pol-
sce. W konkursie, kt�ry będzie trwał 
do 26 sierpnia, o kwiaty i inne trofea 
walczy ponad 60 miast, r�wnież 
Zielona G�ra. Zaszczytny tytuł otrzy-
ma to miasto, kt�re zbierze najwięcej 
kliknię� „lubię to” w galerii konkur-

sowej na profi lu Inspirowani Naturą: 
www.facebook.com/inspirowani. 
Może będzie to Zielona G�ra, kt�ra 8 
sierpnia o godz. 9.05 w internetowej 
rywalizacji zajmowała wysoką, piątą 
lokatę?! Ale b�j toczy się o podium, 
więc zagrzewamy do dalszej walki 
i przypominamy: na Zieloną G�rę 
głosowa� mogą facebookowicze, 
kt�rzy uko�czyli 13 lat.

(el)

W ŁĘŻYCY

Rodzinny festyn
W sobotę, 17 sierpnia, w godz. 

15.00-24.00 odbędzie się festyn 
rodzinny na boisku sportowym w 
Łężycy. O najmłodszych zadba grupa 
animacyjna Skwar oraz klaun, będą 
też dmucha�ce. W programie także 
loteria fantowa, pokaz ratownictwa 
medycznego, występ zespołu Nasza 

Łężyca, zabawa taneczna. Smakosze 
mogą spa� spokojnie – będą stoiska 
gastronomiczne. Gwo�dziem progra-
mu będzie rodzinny turniej sportowy 
o Puchar Łężycy. Podczas festynu 
mogą się do niego zgłasza� drużyny 
trzyosobowe: dw�jka opiekun�w 
plus dziecko lub dw�jka dzieci plus 
opiekun. Dla najlepszych trofea i 
nagrody, dla wszystkich upominki.

(dsp)

a 16 sierpnia: 20.00 – BLU-
ESOWE NOCE – koncert ze-
społu Have Mercy; miejsce: 
Klub Piekarnia Cichej Ko-
biety, bilety.

a 18 sierpnia: 19.00 – WIE-
CZORY U LUTERANÓW – 
koncert kameralny „Dźwię-
ki z powietrza zrodzone”, 
miejsce: kościół ewangelic-
ki, bilety.

a 22 sierpnia: 20.00 – ZNA-
NI NA WESOŁO I NIECO 
POWAŻNIEJ – „4 tony pod-
łogi”, komediowy mono-
dram w wykonaniu Paw-
ła Burczyka; miejsce: am-
fiteatr.

a 24 sierpnia: 20.00 – BLU-
ESOWE NOCE – koncert Me-

lani Charles; miejsce: Klub 
Piekarnia Cichej Kobiety, 
bilety. 21.00 – LETNIE WIE-
CZORY PRZY FONTANNIE 
- pokaz świateł, laserów, 
gra fontann, tancerze, a to 
wszystko przy akompania-
mencie BachUs Classic Or-
chestra; miejsce: pl. Boha-
terów, przy fontannie.

a 25 sierpnia: 12.00 – Z 
KSIĄŻKĄ NA LEŻAKU. SPO-
TKANIE Z... Krzysztofem 
Zanussim; miejsce: Biblio-
teka im. C. Norwida. 19.00 – 
WIECZORY U LUTERANÓW 
– koncert fi nałowy „Solo i 
w duecie”; miejsce: kościół 
ewangelicki, bilety.

a 27 sierpnia: 19.00 – COR-
NO BRASS MUSIC FESTI-

VAL - koncert rozrywkowy; 
miejsce: sala kameralna Fil-
harmonii Zielonogórskiej.

a 28 sierpnia: 19.00 – COR-
NO BRASS MUSIC FESTI-
VAL - koncert kameralny ar-
tystów festiwalu; miejsce: 
sala witrażowa Muzeum 
Ziemi Lubuskiej.

a 29 sierpnia: 19.00 – COR-
NO BRASS MUSIC FESTI-
VAL - koncert muzyki fi lmo-
wej; miejsce: sala MCM Fil-
harmonii Zielonogórskiej; 
bilety. 20.00 – ZNANI NA 
WESOŁO I NIECO POWAŻ-
NIEJ – „Subiektywnie”, re-
cital Jacka Bończyka; miej-
sce: amfi teatr.
a 30 sierpnia: 12.00-21.00 
- MIĘDZYNARODOWY FE-

STIWAL SZTUKI ULICZNEJ 
BUSKERBUS ZIELONA GÓ-
RA 2019 – prezentacje ar-
tystów ulicznych; miej-
sce: deptak. 19.00 – COR-
NO BRASS MUSIC FESTI-
VAL – koncert symfonicz-
ny; miejsce: sala MCM Fil-
harmonii Zielonogórskiej, 
bilety.

a 31 sierpnia: 12.00-21.00 
- MIĘDZYNARODOWY FE-
STIWAL SZTUKI ULICZNEJ 
BUSKERBUS ZIELONA GÓ-
RA 2019 – prezentacje ar-
tystów ulicznych; miej-
sce: deptak. 19.00 – COR-
NO BRASS MUSIC FESTIVAL 
- koncert fi nałowy; miejsce: 
sala MCM Filharmonii Zielo-
nogórskiej, bilety.
 (dsp)

LATO MUZ WSZELAKICH a  WYBRANE Z PROGRAMU  a LATO MUZ WSZELAKICH a  WYBRANE Z PROGRAMU  

I OGÓLNOPOLSKI 
ZLOT FANÓW 
KABARETU  POTEM
Kabaret Potem nie występuje od 
20 lat, ale pamię� o jego nie-
zwykłych spektaklach wciąż jest 
żywa. �wiadczy o tym olbrzymie 
zainteresowanie dwudniowym 
zlotem fan�w, kt�ry odbędzie 
się 15 sierpnia (15.00-23.00) i 16 
sierpnia (12.00-23.00), na pola-
nie przed amfi teatrem.
- Wła�ciwie powinni�my m�wi� 
o �wiatowym zlocie, bo sw�j 
udział potwierdzili fani z r�ż-
nych stron �wiata, np. z Londynu 
– m�wi warszawianka, Anna 
Kowalska, kt�ra z krakowianką, 
Joanną Katą, podjęła się organi-
zacji imprezy.
Internetowe ogłoszenie o re-
jestracji chętnych pojawiło się 
na początku lipca. Wabikiem 
była obietnica organizator�w o 
zarezerwowaniu dla pierwszych 
200 os�b gadżet�w związanych 
z kabaretem Potem. Rejestrację 
trzeba było zamkną� już po 
dw�ch tygodniach. Wszystkie 
prezenty zostały rozdane. Kto się 
sp��nił, też może wzią� udział w 
zlocie, cho� bez pakietu starto-
wego.

- Nasza impreza jest bezpłatna, 
warto przyj�� z rodziną. Można 
zabra� kocyk, przecież zaczy-
namy od grilla, kt�ry ufundo-
wali dwaj zielonog�rscy radni: 
Andrzej Brachma�ski i Andrzej 
Boche�ski. Pokaz ich kulinar-
nych możliwo�ci rozpocznie się 
15 sierpnia o 16.00 – zachęca A. 
Kowalska.
Co jeszcze przygotowali orga-
nizatorzy? Pierwszego dnia na 
fan�w czeka� będzie m.in. kon-
kurs wiedzy o kabarecie Potem; 
karaoke - pokaz znajomo�ci 
kultowych piosenek grupy; 
przebieranki - prezentacje 
wsp�łczesnych wariacji stroj�w 
wykorzystywanych podczas 
spektakli kabaretu; projekcje 
fi lm�w wyprodukowanych 
przez wytw�rnię A`YOY, czyli 
przez członk�w kabaretu i ich 
przyjaci�ł.
Drugiego dnia od 16.00 – wspo-
minki publiczno�ci o ulubionych 
skeczach grupy; ok. 19.30 –fi nał 
konkursu wiedzy o kabarecie 
Potem; ok. 21.30 - projekcja 
fi lmu „Czekając na miło��” na-
kręconego przez Tomasza Łupa-
ka w oparciu o dramat autorstwa 
Władysława Sikory.

To nie wszystko. Od 12 sierpnia 
do 7 wrze�nia będzie można 
zobaczy� wystawę związaną 
z członkami kabaretu Potem: 
rysunki satyryczne W. Sikory, 
obrazy olejne Dariusza Kamysa 
oraz kabaretowe rekwizyty. 
Miejsce wystawy: biblioteka im. 
C. Norwida.
Zlot organizacyjnie wspiera 
Zielonog�rski O�rodek Kultury. - 
Za inicjatywą stoją bardzo młode 
osoby, miło�� do kabaretu 
Potem przejęły od rodzic�w. 
�miało można powiedzie�, że 

nieomal od pieluszek nasiąknęły 
specyfi czną potemowską este-
tyką, kt�ra ma całkowicie zielo-
nog�rski rodow�d – tłumaczy 
Agata Miedzi�ska, dyrektorka 
ZOK-u, kt�ry zapewnia wsparcie 
techniczne w postaci montażu 
sceny plenerowej, nagło�nienia 
i scenicznego o�wietlenia. - Za 
stronę programową zlotu odpo-
wiadają fani kabaretu Potem, to 
oni są gł�wnymi pomysłodawca-
mi imprezy, i to oni mają prawo 
decydowa� o jego kształcie i 
przebiegu. (pm)

Kabaret Potem istniał od 25 listopada 1984 do 28 czerw-
ca 1999. Został założony przez studentów zielonogórskiej 
WSP. Formacja szybko zdobyła uznanie ogólnopolskiej wi-
downi. Fot. Paweł Sowa/www.sikora.art.pl
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W ZIELONEJ GÓRZE

Wybraliśmy 
przystanki
Przystanek przy ul. Bohaterów 
Westerplatte na pewno się za-
zieleni. To na niego najczęściej 
głosowali zielonogórzanie.

W internetowej ankiecie 
miasta łącznie oddano 1213 
głosów. Z tego drugi projekt 
zielonego przystanku, przy 
ścianie dawnego DTC przy 
ul. Bohaterów Westerplatte, 
zdobył ich najwięcej: 428. 
Oznacza to, że tu na pew-
no powstanie przystanek 
z wertykalnym ogrodem 
ukształtowanym w ścia-
nę pełną wieloletnich ro-
ślin, drzewami o kolumno-

wych pokrojach, ławkami, 
zdrojem z pitną wodą i łado-
warkami urządzeń elektro-
nicznych. Zielone przystan-
ki w centrum miasta to pro-
jekt, który wygrał w Budże-
cie Obywatelskim 2019. Na 
jego realizację jest 200 tys. 
zł. Koszty inwestycji zde-
cydują, czy zostaną pienią-
dze na realizację zielonych 
przystanków w pozostałych 
lokalizacjach: przy skwerze 
K. Lisowskiego (elżbietanki) 
– pierwszy projekt zdobył 
352 głosy i drugie miejsce 
w rankingu popularności 
oraz przy al. Zjednoczenia 
(Castorama) – drugi projekt 
zdobył 149 głosów i trze-
cie miejsce w głosowaniu. 
Szczegółowe wyniki ankie-
ty na stronie urzędu miasta.

(el)

W ZIELONEJ GÓRZE

Rowerem prosto 
do Cigacic
I to jeszcze w tym roku! W Zielo-
nej Górze powstanie 7,5 km kolej-
nych ścieżek rowerowych.

Umowę z wykonawcą, fir-
mą Bud-Dróg z Kożuchowa, 
podpisano na początku lipca. 
- W ramach zadania zostaną 
wykonane roboty na odcinku 
od skrzyżowania: ul. Zawada-
-Zielonogórska/ul. Zawada-
-Szkolna do sołectwa Krępa i 
do mostu w Cigacicach – in-
formuje Monika Krajewska, 
zastępca dyrektora departa-
mentu inwestycji miejskich.

Ścieżka do Krępy będzie 
miała nieco ponad 1,5 km 

długości, do Cigacic blisko 
6 km, oba fragmenty bę-
dą miały nawierzchnię bi-
tumiczną. Miłośnicy dwóch 
kółek skorzystają z nowej 
infrastruktury jeszcze w 
tym roku. Prace przy bu-
dowie ścieżek potrwają do 
końca października. Koszt 
budowy tych nowych tras 
dla rowerów w północnej 
części miasta wynosi ponad 
5 mln zł.

Powstanie też łącznik 
dwóch wybudowanych już 
ścieżek na terenie Zielo-
nej Góry i gminy Świdni-
ca. – Wykonamy połączenie 
ścieżki rowerowej na ul. Łu-
życkiej ze ścieżką rowerową 
na terenie gminy Świdnica. 
To kilkanaście metrów po 
terenie leśnym – dodaje M. 
Krajewska. (ap)

Staruszek cis 
odzyskał wigor
Po zaaplikowanej blisko rok temu kuracji, wie-
kowy cis przy ul. Kopernika powstał jak Feniks 
z popiołów. Jest ciemnozielony z czerwony-
mi nibyjagodami, jak być powinno, i wiedzie 
spokojny żywot sędziwego staruszka.

Jest najstarszym cisem 
– pomnikiem przyrody w 
mieście. Ma, być może, na-
wet z 800 lat. Trudno to 
stwierdzić ponad wszelką 
wątpliwość, ale cis przy ul. 
Kopernika „widział” i prze-
żył niejedno. Z racji wieku i 
mechanicznych uszkodzeń 
marniał od przynajmniej stu 
lat. Z niegdyś trzykonaro-
wego drzewa został jeden, 
ale - choć pozbawiany głów-
nego przewodnika – wciąż 
jak na staruszka imponują-
co „dawał radę”... aż do su-
chego jak pieprz lipca ubie-
głego roku. Mimo regular-
nego podlewania i wyściół-
kowania gleby pod koroną 
drzewa, staruszek usychał 
z pragnienia, tracąc swo-
je intensywne ciemnozielo-
ne wybarwienie. Agnieszka 
Kochańska, ogrodnik miej-
ski, stawiała na zdespero-
wanego z głodu przędzior-
ka jako głównego winowaj-
cę, pomimo że ten spora-
dycznie atakuje cisy. Dia-
gnozę potwierdziły badania 
laboratoryjne, którym pod-
dano drzewo i jego otocze-
nie. Wykazały też zawyżo-
ny poziom PH gleby. Samo 
podlewanie nie mogło więc 
zapewnić wiekowemu drze-
wu dobrostanu, skoro miał 
do wodopoju przędziorko-
wą konkurencję. Drzewu 
zaaplikowano więc opryski 
i leczenie metodą mikory-
zy. We wrześniu ub. r. arbo-
rysta wstrzyknął grzyby mi-
koryzowe w system korze-

niowy cisa, z którym w na-
turze żyją one w symbiozie.

- To była dawka, która 
zdecydowanie pomogła na-
szemu cisowi pobierać sub-
stancje pokarmowe z grun-
tu – mówi A. Kochańska. 
– Do tego, już w tym roku, 
drzewo dwa razy było opry-
skiwane na przędziorka. 
Oglądałam je dwa tygodnie 
temu i nie było na nim ży-
wych osobników tego szko-
dnika, który wysusza so-
ki z rośliny. Cis rośnie, igły 
ma ciemnozielone i zawiąz-
ki owoców, gleba pod nim 
jest wyściółkowana. Ma się 
dobrze. I nie ma już nawet 
potrzeby jego dodatkowego 
podlewania, teraz to wręcz 
nie byłoby dla niego dobre. 
Cis przy Kopernika ma głę-
boki system korzeniowy i 
dostęp do wód gruntowych, 
a ziemia wokół jest wyściół-
kowana. Musi radzić sobie 
sam. W lutym przyszłego 
roku planujemy tylko kolej-
ny, prewencyjny oprysk na 
przędziorka.

Warto jednak pamiętać, 
że nasz cis ma jednak swo-
je lata i jest w fazie obumie-
rania. Choć nikt nie jest w 
stanie dziś ocenić, ile jesz-
cze potrwa, 20... a może 200 
lat?

- To zależy od wielu czyn-
ników. Choćby od pozio-
mu wód gruntowych w 
przyszłości, suszy, obfitych 
deszczy... – wyjaśnia ogrod-
nik miejski.

(el)

Najstarszy zielonogórski cis aż pokraśniał z zadowolenia. Na 
ciemnozielonych, zdrowych gałązkach rosną czerwone niby-
jagody. Widać, jest mu dobrze. Fot. Daria Śliwińska-Pawlak



łącznik zielonogórski    16 sierpnia 2019 www.Lzg24.pl4
BUDŻET OBYWATELSKI a BUDŻET OBYWATELSKI a BUDŻET OBYWATELSKI a BUDŻET OBYWATELSKI a BUDŻET OBYWATELSKI a BUDŻET OBYWATELSKI a BUDŻET OBYWATELSKI a BUDŻET OBYWATELSKI a BUDŻET OBYWATELSKI a BUDŻET OBYWATELSKI a BUDŻET OBYWATELSKI a BUDŻET OBYWATELSKI 

Masz jeden głos i czas do 25 sierpnia, by go wykorzystać
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załącznik nr 3 do uchwały nr VIII.151.2019 
Rady Miasta Zielona Góra 
z dnia24 kwietnia 2019 r. 

 

 
 
 
 
KARTA DO GŁOSOWANIA  

w zielonogórskim budżecie obywatelskim 2020 
 

Każdy mieszkaniec ma jeden głos, który może oddać tylko na 1 projekt wskazując nr z listy 
 
 
........…………………………           ........…………………………          ........………………………….............................. 
imię                                                drugie imię                                     nazwisko 

 

Głosuję na projekt zadania nr*: …………….. 
 
Oddając głos oświadczam, że: 
- jestem mieszkanką/mieszkańcem Zielonej Góry i moje dane osobowe są prawdziwe, 
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu głosowania na projekt w ramach 

zielonogórskiego budżetu obywatelskiego. 
 
 

………………………………………………… 
data, czytelny podpis głosującego  

 
 

 
 
 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych  
w związku z zielonogórskim budżetem obywatelskim 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia zadania do realizacji w ramach 

zielonogórskiego budżetu obywatelskiego jest Prezydent Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra; 
2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także w zakresie 

przysługujących Pani/Panu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, może Pani/Pan kontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.zielona-gora.pl lub pisemnie na adres 
siedziby Administratora; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu poddania pod głosowanie projektu zadania w ramach zielonogórskiego 
budżetu obywatelskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz art. 5a ust. 3-7 ustawy o samorządzie gminnym i art. 
3d ust. 6 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym i uchwały Rady Miasta Zielona Góra w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego; 

4) Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, 
podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Zielona Góra albo organy nadzoru i kontroli nad 
działalnością miasta; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą stanowić element dokumentacji zielonogórskiego budżetu obywatelskiego i będą 
przechowywane oraz zarchiwizowane zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym. 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  

7) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych; 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne; ewentualną konsekwencją niepodania danych będzie nieważność głosu 
oddanego w ramach procedury zielonogórskiego budżetu obywatelskiego; 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak 
również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. 

                                                      
* Lista projektów znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra, w BIP Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń 

w holu UM Zielona Góra przy ul. Podgórna 22 oraz w miejscach wyłożenia kart do głosowania. 

Masz jeden głos i czas do 25 sierpnia, by go wykorzystać
Trwa głosowanie w 

Budżecie Obywatelskim 
2020. Zielonogórzanie 
mogą wybrać jeden spo-
śród 65 projektów zloka-
lizowanych zarówno w 
„starej” Zielonej Górze, 
jak i w dzielnicy Nowe 
Miasto. Głosować można 
do 25 sierpnia br.

- Do głosowania upraw-
niony jest każdy zielono-
górzanin, który dysponu-
je jednym głosem – infor-
muje Piotr Dubicki z Biu-
ra Prezydenta Miasta. 
Głosować można na trzy 
sposoby: poprzez złoże-
nie poprawnie wypeł-
nionej karty do głosowa-
nia poświadczonej wła-
snoręcznym podpisem 
przez osobę głosującą w 
urzędzie miasta, prze-
słanie drogą elektronicz-
ną na adres bo@um.zie-
lona-gora.pl skanu karty 
do głosowania oraz gło-
sując drogą elektronicz-
ną za pośrednictwem for-
mularza internetowego, 
zamieszczonego na stro-
nie internetowej urzędu 
miasta Zielona Góra.

Wzór karty do głoso-
wania został udostęp-
niony w pierwszym dniu 
głosowania i jest to je-
dyny formularz, na któ-
rym można oddać waż-
ny głos. Karty do głoso-
wania można pobrać w 
urzędzie miasta przy ul. 
Podgórnej 22 oraz wydru-
kować samemu ze stro-
ny internetowej. Rów-
nież w dzisiejszym wy-
daniu „Łącznika Zielo-
nogórskiego” drukujemy 
formularz do głosowa-
nia, który można wypeł-
nić, wyciąć i wrzucić do 
urny zlokalizowanej w 
Biurze Obsługi Interesan-
ta urzędu miasta przy ul. 
Podgórnej 22 oraz w Biu-
rze Analiz i Rozwoju przy 
al. Niepodległości 13.

- Na karcie do głoso-
wania należy podać nie-
zbędne dane weryfi kują-
ce, czyli imię, drugie imię 
oraz nazwisko, poświad-
czyć, że jest się miesz-
kańcem Zielonej Góry 
oraz wyrazić zgodę na 
przetwarzanie danych 
osobowych – przypomi-
na P. Dubicki.

W tym roku karta do 
głosowania jest zupeł-
nie inna, należy podać 
numer zadania, na które 
chcemy oddać swój głos. 
Pełną listę zadań wraz 
z numeracją publikuje-
my na stronie obok, znaj-
dziemy ją też przy ur-
nach do głosowania oraz 
na stronie internetowej 
urzędu miasta i facebo-
okowym fanpage-u.

(um)
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DRZONKOWIANKA 
PKM ZACHÓD RACULA

Po raz pierwszy w historii 
klub mówi: „dzień dobry” 
klasie okręgowej. Upragnio-
ny awans Drzonkowianka 
wywalczyła nie bez kłopo-
tu, dzięki znakomitemu fi ni-
szowi w rundzie wiosennej. 
Zespół Damiana Sarneckie-
go nie zamierza jednak sta-
tystować w gronie bardziej 
uznanych lubuskich zespo-
łów. I choć sam klub w tej 
lidze będzie „świeżakiem”, 
to sporo zawodników z nie-
jednego piłkarskiego pieca 
jadło chleb i „okręgówka” 
im niestraszna. Najwięk-
sze wzmocnienia przyszły z 
Przylepu. Tercet: Paweł Dzi-
kowicz – Krzysztof Marczak 
– Wojciech Popielecki decy-
dował o obliczu TS-u Ma-
sterchemu w IV lidze. – Ko-
szulka leży bardzo dobrze, 
jeszcze numer mam taki jak 
chciałem, czyli 7 – uśmie-
cha się popularny „Dziku”. 
– Nie chcemy, żeby postrze-
gano nas tak, że przyszli z 
IV ligi i mecze same się wy-
grają – dodaje P. Dzikowicz. 
– Chcemy się utrzymać, po-
znać moc tej klasy, a potem 
zobaczymy, co będzie da-
lej. Jeśli ulokujemy się w 

środku tabeli, to będzie bar-
dzo dobrze – uważa Damian 
Sarnecki, trener Drzonko-
wianki, choć po pierwszych 

czterech kolejkach marzy 
mu się 10 „oczek” na kon-
cie. Zewsząd dobiegają gło-
sy, że w klubie dzieje się do-

brze. – Byliśmy już zielono-
górskim Milanem, czy Paris 
Saint-Germain, ale na dziś 
jesteśmy wyłącznie Drzon-

kowianką. Cieszę się, że je-
steśmy na językach, bo to 
dodaje skrzydeł – puentuje 
trener.

PIŁKA NOŻNA – NIEZBĘDNIK KIBICA KLASA OKRĘGOWA

ZORZA OCHLA
Zespół prowadzony 

przez Michała Grzelczy-
ka wrócił do „okręgów-
ki” po rocznej przerwie. 
Rozgrywki w A-klasie Zo-
rza przeszła niemal „su-
chą stopą” z zaledwie jed-
ną porażką. – Jest w nas eu-
foria i zadowolenie. Chce-
my zobaczyć, na ile ta liga 
jest mocna dla nas, na ile 
my się w tej mocnej klasie 
okręgowej odnajdziemy – 
wyznaje trener Zorzy. Styl 
gry pozostanie taki sam, 
jak w A-klasie. W Ochli 
wzorują się na Lechii Zielo-
na Góra, czyli ma być ofen-
sywnie i kreatywnie. Tak, 
żeby cieszyć oko kibica. – 
To jedyny sposób, żeby ta 
piłka w naszym regionie 
funkcjonowała nie tylko na 
III-ligowym poziomie, ale i 
wyżej. Nie wyobrażam so-
bie, żebyśmy byli zespo-
łem, który będzie rozsta-
wiał innych po kątach i 
mówił do Lechii, żeby się 
miała na baczności. To by-
łoby bzdurne. Myślę, że 
za chwilę będziemy takim 
klubem satelickim i do te-
go też zmierzamy – zazna-
cza M. Grzelczyk. W Ochli 
liczą na zajęcie miejsca w 
połowie stawki. – Pod ko-
niec gry w A-klasie piłka-
rze podejmowali takie bo-

iskowe decyzje, że ręce sa-
me składały się do okla-
sków. Uważam, że jeże-
li wszystko poukładamy, 

nowe twarze złapią nasz 
styl, to nie będziemy mo-
że się bić o awans, bo niko-
mu to do głowy nie przy-

chodzi, ale będziemy faj-
nie rozdawać karty – koń-
czy trener. W 2. kolejce Zo-
rza zmierzy się w derbach 

z PKM-em Zachód Drzon-
kowianką Racula. Spotka-
nie w czwartek, 15 sierpnia 
o 15.00 w Ochli.

 TERMINARZ RUNDY
 JESIENNEJ
1. kolejka, 10 sierpnia:
Arka Nowa S�l  1:3
2. kolejka, 15 sierpnia:
PKM Zach�d Drzonkowianka 
Racula (dom), 15.00
3. kolejka, 17 sierpnia:
Sprotavia Szprotawa (wyjazd), 
17.00
4. kolejka, 24 sierpnia:
Sparta Grabik (dom), 17.00
5. kolejka, 31 sierpnia:
Promie� Żary (wyjazd), 17.00
6. kolejka, 7 września:
Pogo� Przybor�w (dom), 16.00
7. kolejka, 15 września:
LZS Kado G�rzyn (wyjazd), 16.00
8. kolejka, 21 września:
Odra Nietk�w (dom), 16.00
9. kolejka, 28 września:
Odra Bytom Odrza�ski (wyjazd), 
16.00
10. kolejka, 5 pa�dziernika:
Mieszko Konotop (dom), 14.00
11. kolejka, 12 pa�dziernika:
Piast Czerwie�sk (wyjazd), 15.00
12. kolejka, 19 pa�dziernika:
Unia Kunice Żary (dom), 14.00
13. kolejka 26 pa�dziernika:
Delta Sieniawa Żarska (wyjazd) 
14.00
14. kolejka, 2 listopada:
Dar-Bol Alfa Jaromirowice (dom), 
14.00
15. kolejka, 9 listopada:
Budowlani Lubsko (wyjazd), 
14.00

 TERMINARZ RUNDY
 JESIENNEJ 
1. kolejka, 10 sierpnia:
Budowlani Lubsko  5:1
2. kolejka, 15 sierpnia:
Zorza Ochla (wyjazd), 15.00
3. kolejka, 17 sierpnia:
Arka Nowa S�l (dom), 17.00
4. kolejka, 24 sierpnia:
Sprotavia Szprotawa (dom), 
17.00
5. kolejka, 1 września:
Sparta Grabik (wyjazd), 17.00
6. kolejka, 7 września:
Promie� Żary (dom), 16.00
7. kolejka, 14 września:
Pogo� Przybor�w (wyjazd), 
16.00
8. kolejka, 21 września:
LZS Kado G�rzyn (dom), 16.00
9. kolejka, 28 września:
Odra Nietk�w (wyjazd), 16.00
10. kolejka, 5 pa�dziernika:
Odra Bytom Odrza�ski (dom), 
15.00
11. kolejka, 13 pa�dziernika:
Mieszko Konotop (wyjazd), 15.00
12. kolejka, 19 pa�dziernika:
Piast Czerwie�sk (dom), 15.00
13. kolejka 26 pa�dziernika:
Unia Żary Kunice (wyjazd) 14.00
14. kolejka, 2 listopada:
Delta Sieniawa Żarska (dom), 
14.00
15. kolejka, 10 listopada:
Dar-Bol Alfa Jaromirowice (wy-
jazd), 14.00

KADRA
BRAMKARZE: Tomasz Olichwer, Oskar Blinkiewicz. OBROŃCY: Rafał Jaszkiewicz, Jacek Jurkowski, Bohdan Shevczenko, Daniel 
Kolbusz, Sebastian Hausler, Radosław Słonecki, Axel Zientarski, Piotr Godzisz. POMOCNICY: Tomasz Godzisz, Łukasz Janus, 
Maciej Enkot, Konrad Bargieł, Michał Szwabowicz, Dominik Ochremczuk, Kamil Konopacki, Michał Moskalik, Paweł Moskalik, 
Kamil Komorowski, Krzysztof Wojczal, Oskar Leśkiewicz, Kasjan Pajcz, Cezary Lechniak. NAPASTNICY: Bartosz Michalak, Ma-
teusz Kowalski, Tomir Kijowski, Artur Tomasiewicz, Mateusz Chawrył, Tomasz Wasilewski. Prezes: Marek Jurasik, wiceprezes: 
Tomasz Godzisz, trener: Michał Grzelczyk, drugi trener: Artur Tomasiewicz. Fot. Marcin Krzywicki

KADRA
BRAMKARZE: Damian Perwiński, Michał Grzegorczyk. OBROŃCY: Jacek Marciniak, Maciej Grochowski, Patryk Janeczek, Woj-
ciech Lehmann, Jakub Kula, Tomasz Sroczyński, Mateusz Mirosławski, Janusz Przewrocki, Kacper Moskalik. POMOCNICY: 
Jacek Hajdasz, Marek Poniedziałek, Maks Chmielak, Roma Rechun, Roland Kifert, Tomasz Nowiński, Remigiusz Miller, Kamil 
Trubiłowicz, Paweł Dzikowicz, Wojciech Popielecki. NAPASTNICY: Tomasz Korzeniowski, Sebastian Hirsch, Krzysztof Mar-
czak, Jakub Księżniak, Jakub Łyskawa. Prezes: Tomasz Komorowski, trener: Damian Sarnecki, drugi trener: Grzegorz Purczyń-
ski, kierownik drużyny: Łukasz Marciniak. Fot. Marcin Krzywicki
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SPARTA ŁĘŻYCA
- Chyba robię w Łęży-

cy dobrą robotę, skoro klu-
by z wyższych lig interesu-
ją się naszymi zawodnika-
mi – mówi Maciej Wysocki, 
grający trener Sparty Łęży-
ca, choć grać zamierza tylko 
z absolutnej konieczności. 
– Będę bardziej wspomaga-
jący niż faktycznie grający. 
Takie mocne koło ratunko-
we, w razie tzw. „W” – do-
daje szkoleniowiec. W ubie-
głym sezonie Sparta uplaso-
wała się w grupie III A-klasy 
na czwartym miejscu. I za-
częła myśleć o awansie, bo 
w tej grupie zostaje na kolej-
ne rozgrywki. Na myśleniu 
się jednak skończyło. – Nie-
stety zmieniło się to diame-
tralnie w przerwie między 
rozgrywkami, gdy czterech 
podstawowych zawodni-
ków odeszło, z czego trzech 
zabrała nam Drzonkowian-
ka – wyjaśnia M. Wysocki. 
Tam udali się: Mateusz Mi-
rosławski, Janusz Przewroc-
ki i Jakub Księżniak. Do Alfy 
Jaromirowice przeniósł się 
natomiast Kamil Jasiński. W 
Łężycy podkreślają, że Spar-
ta gra tylko dla satysfakcji i 
atmosfery. – Młodzież do 
grania „za dziękuję” dzi-
siaj ciężko jest namówić. Po 
mieście krąży zaś anegdot-
ka, że w Drzonkowiance pa-
li się pieniędzmi w piecu – 

puszcza oko szkoleniowiec 
Sparty. Zarząd postawił tre-
nerowi cel – utrzymanie w 

A-klasie. – Mam asystenta, 
którym jest bramkarz Grze-
gorz Dacewicz i na ten cel 

patrzymy tak z przymru-
żeniem oka. Podchodzimy 
bardziej ambitnie, chcemy 

być w środku tabeli, a mo-
że gdzieś w górnej połówce 
– kończy M. Wysocki. (mk)

PIŁKA NOŻNA – NIEZBĘDNIK KIBICA A-KLASA

TKKF CHYNOWIANKA 
FRANCEPOL ZIELONA GÓRA

Awans? Tak, ale nikt w 
Chynowiance nie mówi te-
go na głos, raczej szeptem. – 
Ponieważ to słowo paraliżu-
je. Zawodników i działaczy 
– tłumaczy z uśmiechem 
Paweł Maliszewski, tre-
ner, który rozpocznie dru-
gi sezon pracy z tym zespo-
łem. Poprzednie rozgryw-
ki Chynowianka zakończyła 
na trzecim miejscu, dzięki 
udanej rundzie wiosennej. 
– Bardzo liczymy, że zbu-
dowaliśmy coś, co będzie-
my kontynuować w nowym 
sezonie. Pracujemy bardzo 
ciężko – dodaje szkolenio-
wiec. Klub zmienił grupę. W 
poprzednim sezonie rywa-
lizował w grupie I A-klasy, 
teraz zagra w II. Dla trenera 
nie ma to wielkiego znacze-
nia. – Gra w każdej grupie 
A-klasy polega na tym, że 
każdy może wygrać z każ-
dym, w zależności od dys-
pozycji dnia – uważa P. Ma-
liszewski.

Rozwój polega nie tylko 
na poprawie wyników spor-
towych, ale również na po-
prawie bazy. Na chynowskie 
boisko już spoglądają kame-

ry monitoringu. Ma też po-
jawić się system nawadnia-
nia murawy. – Mamy na-
dzieję, że prace zaczną się 
niebawem. Mieliśmy tro-

chę reperkusji projektowo-
-prawnych – wyjaśnia Piotr 
Turzański, grający prezes 
klubu. Podczas realizacji in-
westycji Chynowiankę cze-

kać będzie gra na innych 
obiektach. Tak było też i po-
przedniej wiosny. – Nawod-
nienie jest naszą główną po-
trzebą, żeby ta murawa od-

żyła. Nawadnianie poprzez 
tzw. pieska jest karkołom-
ne i raczej mało skuteczne – 
dodaje sternik Chynowian-
ki. (mk)

 TERMINARZ RUNDY
 JESIENNEJ
1. kolejka, 18 sierpnia:
Budowlani II Lubsko (wyjazd), 
17.00
2. kolejka, 25 sierpnia:
Relax Grabice (dom), 17.00
3. kolejka, 1 września:
Pogo� Wężyska (wyjazd), 17.00
4. kolejka, 8 września:
Fadom Nowogr�d Bobrza�ski 
(dom), 17.00
5. kolejka, 15 września:
Tram-Karp Osiecznica (wyjazd), 
16.00
6. kolejka, 22 września:
Czarni Drągowina (dom), 16.00
7. kolejka, 29 września:
Czarni Czarnowo (wyjazd), 16.00
8. kolejka, 6 pa�dziernika:
Błękitni Zabłocie (wyjazd), 16.00
9. kolejka, 13 pa�dziernika:
Sparta Mierk�w (wyjazd), 14.00
10. kolejka, 20 pa�dziernika:
B�br Bobrowice (wyjazd), 14.00
11. kolejka, 27 pa�dziernika:
Znicz Le�ni�w Wielki (dom), 
14.00
12. kolejka, 3 listopada:
Energetyk Dych�w (wyjazd), 
14.00
13. kolejka 10 listopada:
Start Ziel-Bruk Płoty (dom) 14.00

 TERMINARZ RUNDY
 JESIENNEJ 
1. kolejka, 17 sierpnia:
KP �widnica (wyjazd) 17.00
2. kolejka, 25 sierpnia:
Avia Siedlnica (wyjazd), 17.00
3. kolejka, 31 sierpnia:
Orzeł Szlichtyngowa (dom), 17.00
4. kolejka, 7 września:
Czarni Rudno (wyjazd), 17.00
5. kolejka, 14 września:
Odra Klenica (dom), 16.00
6. kolejka, 21 września:
Błękitni Wierzbnica (wyjazd), 
16.00
7. kolejka, 28 września:
Błękitni Lubięcin (dom), 16.00
8. kolejka, 5 pa�dziernika:
GKS Siedlisko (wyjazd), 16.00
9. kolejka, 12 pa�dziernika:
Pogo� Wschowa (dom), 15.00
10. kolejka, 20 pa�dziernika:
Piast Parkovia Trzebiech�w 
(wyjazd), 15.00
11. kolejka, 26 pa�dziernika:
Dąb II Przybysz�w (dom), 14.00
12. kolejka, 2 listopada:
Cargovia Kargowa (wyjazd), 
14.00
13. kolejka 9 listopada:
MKS Nowe Miasteczko (dom) 
14.00

KADRA
BRAMKARZE: Krzysztof Pluta, Roman Gradus, Mariusz Dudek. OBROŃCY i POMOCNICY: Jakub Bukowski, Tomasz Chyszpol-
ski, Piotr Fryda, Tomasz Gruchociak, Patryk Haremza, Kamil Kempa, Marcin Kordek, Bartosz Łozowicki, Marcin Michniewski, 
Paweł Pluskota, Jacek Przybylak, Cezary Rajewski, Filip Sąsiadek, Tomasz Skrzypczak, Piotr Turzański, Michał Wyszomierski, 
Roland Wyszomierski, Daniel Berski, Dawid Kapała, Paweł Danełko, Oskar Kucharczyk. NAPASTNICY: Paweł Kotarski, Maciej 
Marczak, Damian Sendlewski, Kamil Kobylarek, Kacper Błeszyński. Prezes: Piotr Turzański, wiceprezesi: Filip Sąsiadek, To-
masz Gruchociak, trener: Paweł Maliszewski, kierownik drużyny: Tomasz Lewandowski. Fot. Marcin Krzywicki

KADRA
BRAMKARZE: Grzegorz Dacewicz i Kevin Więckowski. OBROŃCY i POMOCNICY: Kamil Ławrynowicz, Kasper Mihułka, Gracjan 
Kozłowski, Łukasz Wo�ny, Przemysław Kostanowicz, Damian Frąckowiak, Oskar Korszun, Marcel Majewski, Przemysław Ko-
walewicz, Patryk Jaśkiewicz, Piotr Gąsior, Michał Gierczak, Andrzej Laska, Rafał Wójtowicz, Damian Gwó�d�, Maciej Stach, 
Maciej Kremens, Łukasz Sikorski, Kacper Bąk, Szymon Kozak. NAPASTNICY: Robert Kornalewicz, Marcin Jarowicz, Przemy-
sław Piątek. Prezes: Józef Kukuć, wiceprezesi: Kazimierz Laska, Robert Kornalewicz, Grzegorz Dacewicz, trener: Maciej Wysoc-
ki, drugi trener: Grzegorz Dacewicz, kierownik drużyny: Krzysztof Simachi. Fot. Marcin Krzywicki



łącznik zielonogórski    16 sierpnia 2019 www.Lzg24.pl8

SPACEROWNIK ZIELONOGÓRSKI ODC. 322

Zapomniany świat ul. Sikorskiego
Uwielbiam pokazywać takie miejsca. Z jednej strony, ze starej zabudowy nie został kamień na kamieniu. Z drugiej, przetrwały sąsiednie 
uliczki będące świadectwem miasta sprzed 100-150 lat. Jesteśmy na przecięciu się ul. Sikorskiego i al. Konstytucji 3 Maja.

- Czyżniewski! Ja tam wo-
lę to, co się zachowało fi-
zycznie, niż to, co może-
my już tylko zobaczyć na 
zdjęciach – z powodu wa-
kacji moja żona została po-
zbawiona obowiązku doglą-
dania patelni, przez co sta-
ła się bardziej stanowcza w 
sądach dotyczących histo-
rii. Ja ją rozumiem. Właśnie 
wróciliśmy z czeskiej Pra-
gi. Mogliśmy podziwiać sta-
rówkę, dochodząc dopie-
ro po pewnym czasie do te-
go, że oglądane zabytki nie 
są takie stare, na jakie wy-
glądają.

Wróćmy jednak do Zie-
lonej Góry, bo spacerownik 
poświęcony jest naszemu 
miastu. Popatrzcie na głów-
ne zdjęcie.

Hmm... Małe, powiato-
we miasteczko. Kiedyś Zie-
lona Góra taka była. Przy-
pominają o tym stare pocz-
tówki. Ta została wydana w 
1904 r. – pochodzi sprzed 
115 lat. Wąska brukowana 
ulica, niska zabudowa. Po-
znajecie to miejsce? Jest z 
tym problem… To dawna 
Breitestrasse, czyli dzisiej-
sza ul. Sikorskiego. Na koń-
cu ulicy, nad domami wy-
staje wieża ratusza. Dawne 
przedmieście blisko same-
go centrum miasta na po-
czątku XX wieku okazało 
się za małe i zbyt zapyzia-
łe dla ówczesnych miesz-
kańców Grünberga. Zaczęli 
stare i niskie domy burzyć i 
stawiać nowe.

Na przykład miejsce po 
prawej stronie zdjęcia (trój-
ka dzieci stoi przed do-
mem), należało do bogate-
go kupca Juliusa Peltnera. 
Trudno w to uwierzyć. Pelt-
ner był już wówczas wła-
ścicielem następnej kamie-
nicy. Zabytkowej – dawnej 
siedziby stanów ziemskich. 
Jednak bardziej interesowa-
ły go sąsiednie posesje (na 
zdjęciu z nazwiskiem Emil 
Steike). Potrzebował jeszcze 
kilku lat, by przejąć grunty i 
wreszcie móc budować. W 
1911 r. otrzymał zgodę poli-
cji budowlanej na postawie-
nie w tym miejscu wielkiej 

kamienicy. To był wówczas 
najwyższy budynek przy ul. 
Sikorskiego. Pokoje miesz-
kalne zajmowały trzy pię-
tra i strych. Natomiast par-
ter przeznaczono na sklepy 
z odzieżą i meblami. Nieste-
ty, budynek spłonął w 1945 
r. Przez kilkanaście lat wy-
rwa po nim straszyła prze-
chodniów. W końcu zapadła 
decyzja, by w tym miejscu 
wybudować kino Wenus. 
Zostało uruchomione w lip-
cu 1961 r.

Wróćmy jeszcze do nie-
mieckich czasów. Początek 
XX wieku.

- Jaja, świeże jaja! - ta-
ki okrzyk przyciągał ku-
pujących na warzywny ry-
nek, przez Niemców nazwa-
ny Grünzeugmarkt (Zielo-
ny Rynek). 120 lat temu zie-
lonogórzanie chodzili po 
świeże produkty nie na ul. 
Owocową, lecz na ryneczek 
300 metrów bliżej - obecnie 
znajduje się tu postój taxi 
przed Planetarium Wenus. 
To przy nim Peltner posta-
wił swoją wielką kamienicę.

Niższy też był budynek 
bankowy na wprost. W tym 
miejscu kupiec Gottlob Ma-
nigel postawił pierwszy bu-
dynek w 1798 r. Do rodzi-
ny należał przez ponad 100 
lat. Po sprzedaży, w 1922 r., 
nowy właściciel – Direction 
der Disconto Gesellschaft – 
rozbudował bank do dzisiej-
szego kształtu. Teraz jest tu-
taj Santander.

Zabudowę uzupełniała 
piękna willa wybudowana 
w 1872 r. przez rodzinę För-
sterów. W tym czasie byli u 
szczytu powodzenia, w bu-
dynku mieścił się ich bank - 
Dolnośląski Związek Finan-
sowy. Niestety, Försterowie 
zbankrutowali. Bank prze-
trwał jeszcze 110 lat – został 
zburzony w 1981 r., podczas 
budowy al. Konstytucji 3 
Maja. Po prostu zawadzał, 
bo stał na samym środku 
planowanej arterii.

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

Ul. Sikorskiego (wówczas Breitestrasse) po zbudowaniu ka-
mienicy Peltnera Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

To samo miejsce w latach 70. – widok od ul. Srebrna Góra
Fot. Zbigniew Rajche

Kamienica Peltnera widoczna od strony ul. Srebrna Góra
Ze zbiorów prywatnych

Zielony Rynek z początku XX wieku – dzisiaj w tym miejscu 
jest postój taksówek i trawnik

Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

W 1911 r. Julius Peltner postawił tutaj wielką kamienicę – dzi-
siaj w tym miejscu jest Planetarium Wenus

Ze zbiorów Przemysława Karwowskiego

Początek XX wieku. Widoczna po prawej strona willa została 
zburzona w 1981 r., podczas budowy al. Konstytucji 3 Maja.

Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Ul. Sikorskiego – widok z 1904 r. W 1911 r. Julius Peltner zburzy domki po prawej stronie i w ich miejsce postawi wielką kamie-
nicę. Ze zbiorów Sławomira Ronowicza


