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Chcemy wesprzeć lokalny rynek, dlatego otworzyliśmy nasze łamy 
na bezpłatne ogłoszenia zielonogórskich przedsiębiorców

Powrót na W69! I to z 
kibicami! W niedzielę, 21 
czerwca, RM Solar Falubaz 
Zielona Góra zmierzy się 
z Eltrox Włókniarzem 
Częstochowa. Spotkanie 
rozpocznie się o 19.15.
Na trybunach pojawi się 3,5 
tysiąca głodnych emocji na 
żywo fanów. >>  19

ZALEW OCHLA
CZAS NA ZMIANY
Altana na drewnianej wyspie? Wielkie zjeżdżalnie? Nowe baseny dla dzieci? Kameralny am� teatr? Jest się nad czym zastanawiać i z czego 
wybierać. Kąpielisko Ochla czekają wielkie zmiany. Zielonogórzanie mogą zadecydować, jak będzie wyglądało za dwa lata.

 Co chcą zrobić władze miasta? >> str. 5 
 Cztery pracownie opracowały cztery koncepcje >> str. 6-13  
 24 propozycje do wyboru >> str. 14-15  
 Kupon do głosowania >> str. 16  
 O historii zalewu >> str. 20 

Jeden z pomysłów na nowe zagospodarowanie kąpieliska – czy w 2022 r. na środku basenu zobaczymy wyspę? Wizualizacja Ar-Project
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Namiot pomoże 
w transporcie chorych
Tomasz Drapiewski z Makerspace 
Laboratorium stworzył namiot 
do transportu osób podejrzanych 
o zakażenie lub chorych na CO-
VID-19. Można go mocować do 
noszy.

Tomasz Drapiewski przez 
kilka tygodni przyjeżdżał 
do Wojewódzkiej Stacji Po-
gotowia Ratunkowego w 
Zielonej Górze. Pytał, kon-
struował, testował i moder-
nizował. I są tego efekty!

– Na rynku dostępne są 
namioty do transportu pa-
cjentów leżących, zaintu-
bowanych i podłączonych 
do respiratora – mówi le-
karz Robert Górski. – Nasze 
trzymiesięczne doświad-
czenia pokazały, że zdecy-
dowana większość pacjen-
tów podejrzanych o zaraże-
nie koronawirusem to jed-
nak osoby, które mogą być 
transportowane w pozycji 
siedzącej i są wydolne od-
dechowo.

T. Drapiewski stworzył 
namiot, w którym chorzy 
są odizolowani od otocze-
nia dzięki wytrzymałej folii 
PCV i szczelnemu zamkowi. 
A co ważne, powietrze jest 
wtłaczane i wypompowy-
wane z wnętrza dzięki wen-
tylatorowi sterowanemu 
elektronicznie i zasilane-

mu z akumulatora. Pacjenci 
mają tym samym zapewnio-
ny stały dostęp do świeżego 
powietrza.

System wentylacyjny jest 
zabezpieczony na wlocie i 
wylocie tanimi i łatwo do-
stępnymi £ltrami stosowa-
nymi w respiratorach. Ze-
spół ratownictwa medycz-

nego jest mniej narażony na 
zarażenie koronawirusem.

– Namiot mocowany jest 
do noszy za pomocą pasów 
bezpieczeństwa – dodaje R. 
Górski. – Drugi komplet pa-
sów służy do zapięcia pa-
cjenta, aby zapewnić mu 
bezpieczeństwo podczas 
transportu. (rk)

W takim namiocie pacjent może być transportowany w pozycji siedzącej
Fot. Facebook Roberta Górskiego

W REGIONIE

Podróżuj do tutaj
To akcja blogerów podróżniczych, 
którzy przekonują, że podróżowa-
nie to nie tylko dalekie wyprawy. 
Wystarczy chęć, by ruszyć się z 
kanapy i poznać nowe miejsca w 
okolicy. O odkrywaniu wojewódz-
twa lubuskiego rozmawiamy z 
Jolantą Paczkowską – blogerką, 
która w akcji promuje nasz region.

- Jak postrzegane jest wo-
jewództwo lubuskie pod 
względem turystyki?

Jolanta Paczkowska, blo-
gerka: - Różnie, jak różni są 
ludzie. Jednych łatwo zado-
wolić, innych trudno. Są ta-
cy, którzy mówią, że tu nie 
oferuje się nic ciekawego. 
Że lubuska turystyka jakaś 
senna jest. Inni, że u nas do-
brze się odpoczywa od zgieł-
ku wielkich aglomeracji. I to 
im wystarcza. Radzą sobie 
sami. Słyszałam też opinie, 
że za mało promujemy nasze 
perełki na skalę europejską: 
miasto Kostrzyn nad Odrą 
(zniszczone w 1945 roku w 
95 procentach działaniem 
człowieka) - polskie Pompe-
je (choć te zostały zniszczo-
ne siłami natury), grodziska 
w Wicinie i Santoku - skar-
by nie tylko regionalne, rów-
noważne z Biskupinem., Ła-
gów i jeziora - mogłyby sta-
nowić alternatywę krajobra-
zową dla jezior Mazur i War-
mii.

- Lubuskie nie kojarzy się 
raczej z typowym, waka-
cyjnym kierunkiem. W jaki 
sposób to zmienić, przeko-
nać tych, którzy twierdzą, 
że nie oferuje niczego cieka-
wego?

- Cóż, nie czuję się eks-
pertką, ale na podstawie mo-
ich obserwacji zdobytych 
podczas licznych podróży po 
Polsce mam trochę spostrze-
żeń. Oczywiście należy wy-
korzystywać wszelkie atu-
ty województwa. Współpra-
cować z wszystkimi, którym 
promocja województwa leży 
na sercu. I… współdziałać. 
Podpatrywać, jak robią to in-
ni. Bez kompleksów, ale i bez 
zadzierania nosa. Jesteśmy 
na zachodzie, lecz to nas nie 
upoważnia do myślenia o so-
bie, że jesteśmy jacyś lepsi. 
A z takimi opiniami się nie-
stety stykałam. Prawda jest 
taka, że wielu Polaków na-
wet nie wie, gdzie nasze wo-
jewództwo leży. Kiedyś by-
łam w Łańcucie, przewod-
niczka (niemłoda już kobie-
ta) najdalej na zachodzie by-
ła we Wrocławiu, raz. Na te-
mat Lubuskiego właściwie 
nic nie wiedziała. Dla mnie 
to zaskakujące, ale podob-
nych spostrzeżeń mam wie-
le. Myślę, że wielu Lubuszan 
nie było np. na wschodzie 
Polski, ale opinię na temat 
tej części kraju ma. Nieko-
niecznie zgodną ze stanem 
faktycznym. Teraz jest oka-
zja, by to zmienić, bo te wa-

kacje na pewno będą należa-
ły do podróży po Polsce. 

- Po które atuty sięgnąć 
najpierw w promowaniu 
naszego województwa? Co 
można ulepszyć?

- Nie przeniesiemy Bałty-
ku i Sudetów w Lubuskie, 
ale przecież morze i góry to 
nie wszystko. Turyści chęt-
nie zaglądają do parków mi-

niatur. Ktoś wie, ile ich jest 
w Zachodniopomorskiem al-
bo w Dolnośląskiem? Mnó-
stwo. Mimo, że mają góry i 
morze. Od dawna sądzę, że 
warto byłoby utworzyć taki 
skansen, np. w polskiej czę-
ści Parku Mużakowskiego, 
słabo według mnie wykorzy-
stanej i promowanej. Ale nie 
z atrakcjami europejskimi 
czy światowymi, lecz naszy-

mi – lubuskimi. Mamy kilka 
ładnych zamków, drewnia-
ne kościółki… Byłoby co po-
kazać. Przydałby się też jakiś 
większy ogród, arboretum 
(jak w Przelewicach lub Woj-
sławicach), o Nietkowie nie-
stety tylko słyszałam. Jest 
Szlak Miodu i Wina, jednak 
o miodzie powinno być gło-
śniej. Agroturystka mogłaby 
wchodzić odważniej, najle-
piej z patronatem. Niewyko-
rzystanym w pełni atutem są 
nasze jeziora i lasy.

- A jeśli już ktoś zawita do 
województwa lubuskiego, 
to co go tutaj przyciąga?

- To zależy, kto się wypo-
wiada (jaki wiek, zaintereso-
wania, rodzina). Kiedyś (pra-
cując w mediach) też pyta-
łam o to. Co usłyszałam? W 
Lubuskiem zachwyca przy-
roda – zieleń, piękne lasy i 
jeziora. Natura i spokój. Uj-
ście Warty i liczenie ptaków, 
Międzyrzecki Rejon Umoc-
niony i nietoperze. Z obiek-
tów architektonicznych 
zamki w Łagowie, Kożucho-
wie, Międzyrzeczu, Twier-
dza Kostrzyn. Z wydarzeń – 
Winobranie, imprezy żużlo-
we, Przystanek Woodstock. 
Z produktów regionalnych – 
miody, piwo, kapusta kwa-
szona. Z miast – Zielona Gó-
ra jako stolica polskiego wi-
niarstwa, która zrobiła na tu-
rystach dobre wrażenie, jako 
miasto czyste i przyjazne. 
Przywołują dobre wspo-

mnienia z pobytu nad jezio-
rami w Łagowie, Ośnie Lu-
buskim, Pszczewie, Lubnie-
wicach… Jedni wypoczywa-
li, zwiedzali, inni fotografo-
wali, a jeszcze inni łowili ry-
by. Pamiętają grzyby i week-
end nad wodą, mnóstwo cu-
downych wakacji. Pomnik 
Chrystusa Króla Wszech-
świata. Cieszą się z S3, bo 
dzięki niej dojazd do nas jest 
łatwiejszy.

- Na koniec jeszcze pyta-
nie o Zieloną Górę. Co we-
dług pani warto zwiedzić w 
naszym mieście?

- Założeniem akcji #podró-
żujdotutaj, w której uczest-
niczę, jest poznawanie 
miejsc nieodkrytych, mniej 
znanych, bez tłumów. Trud-
no jednak nie wspomnieć o 
zielonogórskich perełkach, 
mając na uwadze turystów, 
którzy przyjadą tu pierwszy 
raz. Tak więc w samej Zie-
lonej Górze naturalnie: Pal-
miarnia, starówka, Ogród 
Botaniczny, a dalej to już 
zgodnie z zainteresowania-
mi: Centrum Przyrodnicze, 
Planetarium Wenus, mu-
zeum, konkatedra, Centrum 
Rekreacyjno-Sportowe, sta-
dion żużlowy, trasy nordic 
walking, ścieżki rowerowe, 
Bachusiki… Sama ciągle od-
krywam to miasto i darzę 
wielką sympatią. 

- Dziękuję.
Agata Przybylska

Jolanta Paczkowka (na zdjęciu w Parku Mużakowskim) jest 
jedną z 16 blogerek i blogerów, która dołączyła do akcji #po-
dróżujdotutaj, by inspirować do wycieczek i odkrywania 
miejsc blisko swojego miejsca zamieszkania. Relacje z jej po-
dróży po Lubuskiem można śledzić na facebookowym pro�lu: 
Jolanta Paczkowska - blogerka oraz na blogach: jpaczkowska.
blogspot.com, jolantapaczkowska.blogspot.com 
 Fot. Archiwum prywatne

W ZIELONEJ GÓRZE

Koncert w twoim domu
Dziś (piątek, 19 czerwca), o 

godz.19.00 odbędzie się ostatni w 
tym sezonie artystycznym „Wio-
senny koncert symfoniczny”. Choć 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Zielonogórskiej pod dyrekcją Cze-
sława Grabowskiego tradycyjnie 
zagra w sali Filharmonii Zielonogór-

skiej, będzie to koncert bez udziału 
publiczności. Zielonogórscy 
filharmonicy zapraszają jednak na 
muzyczną ucztę do sieci - koncert 
będzie transmitowany na żywo 
przez internet. Warto zapomnieć 
na chwilę o otaczającym świecie i 
wieczorem poddać się nastrojowi 
chwili, bo w programie m.in. utwo-
ry: J. Brahmsa, P. Czajkowskiego, 
W.A. Mozarta i J. Straussa. (el)



www.Lzg24.pl 19 czerwca 2020    łącznik zielonogórski 3

Zdali swój pierwszy egzamin
Ósmoklasiści przez trzy dni zmagali się z egzaminacyjnymi arkuszami. Do pierwszych w życiu tak poważnych 
testów mieli podejść w kwietniu, jednak plany pokrzyżował koronawirus.

Egzaminu na zakończe-
nie szkoły podstawowej 
nie można nie zdać. Jed-
nak jego wyniki decydu-
ją o dostaniu się do wy-
branej przez ucznia szkoły 
ponadpodstawowej. Egza-
min ósmoklasisty to kon-
sekwencja wprowadze-
nia reformy edukacji - wy-
dłużenia nauki w szkołach 
podstawowych z sześciu 
do ośmiu lat. Przeprowa-
dzany jest po raz drugi - w 
ubiegłym roku uczniowie 
zdawali go po raz pierw-
szy. W 2019 roku testy dla 
ósmoklasistów przebiegły 
w cieniu strajku nauczy-
cieli, jednak odbyły się w 
ustalonym, kwietniowym 
terminie. W tym roku eg-
zaminy zostały przesunię-
te na czerwiec i zorganizo-
wano je w reżimie sanitar-
nym. Podobnie jak na ma-
turach, absolwenci pod-
stawówek musieli zacho-
wać między sobą półtora-
metrowe odstępy, zasła-
niać nos i usta do momen-
tu zajęcia miejsca w ław-
ce, zdający oraz nauczy-
ciele w komisjach musieli 
być zdrowi.

- Poradziliśmy sobie z 
wszystkimi zaleceniami 
reżimu sanitarnego. W sa-

lach był dostępny płyn do 
dezynfekcji. Jesteśmy nie-
wielką szkołą, do egza-
minu podeszło u nas 25 
ósmoklasistów, pisali eg-
zamin w pięciu salach. 
Młodzież się nie streso-
wała, wszystko przebie-
gło bez zakłóceń – powie-
dział nam Ireneusz Nijaki, 

dyrektor Zespołu Eduka-
cyjnego nr 7 w Starym Ki-
sielinie.

Nie wszyscy uczniowie 
mogli liczyć na tak kameral-
ne warunki, jednak mimo 
wszystko przyznali, że eg-
zamin nie był dla nich bar-
dzo stresujący. - Podczas 
tych „prawdziwych” egza-

minów było podobnie jak 
na egzaminach próbnych, 
więc nie stresowaliśmy się 
– stwierdzili Nikodem Stręk 
i Denis Skrzyński, z którymi 
rozmawialiśmy po egzami-
nie z matematyki. - Za ma-
tematyką nie przepadamy, 
ale daliśmy radę rozwiązać 
zadania – przyznali koledzy.

Absolwenci szkół podsta-
wowych musieli zmierzyć 
się z arkuszami: we wtorek 
z języka polskiego, w środę 
– z matematyki, w czwartek 
z języka obcego.

- Na języku polskim wy-
brałem napisanie opowia-
dania. W rozwiązywaniu 
zadań matematycznych nie 
czuję się pewnie, ale egza-
min był całkiem przyjem-
ny. Po rozwiązaniu każde-
go z poleceń miałem czas, 
żeby wszystko przemyśleć 
i chwilę odpocząć. Jestem 
ciekawy egzaminu z języka 
angielskiego – przyznał w 
środę Mateusz Piasecki, ab-
solwent Szkoły Podstawo-
wej nr 2.

Podobne głosy od swoich 
uczniów słyszał dyrektor 
Nijaki. - Młodzież stwier-
dziła, że rozwiązała wszyst-
kie zadania, ale oni zawsze 
tak twierdzą, trzeba brać 
na to poprawkę – śmiał się. 
- Egzaminy przebiegły po-
myślnie, nastroje mamy po-
zytywne.

Wyniki egzaminów 
uczniowie poznają pod ko-
niec lipca. Zdobyte przez 
nich punkty są brane pod 
uwagę przy rekrutacji do li-
ceów, techników i szkół za-
wodowych. (ap)

W ZIELONEJ GÓRZE

Jak sprawnie 
pokonać  
przeszkody
Kandydaci na policjantów już 
dwa razy mieli okazję ćwiczyć na 
specjalnie zorganizowanym torze 
sprawnościowym.

10 i 18 czerwca kandyda-
ci do służby w policji stawi-
li się w hali sportowej przy 
ul. Strzeleckiej. – W pierw-
szym terminie trenowały 22 
osoby – informuje podinsp. 
Małgorzata Barska z zespołu 
prasowego Komendy Miej-
skiej Policji w Zielonej Górze. 
– Każdy mógł sprawdzić, na 

czym polega test sprawno-
ści £zycznej i poćwiczyć po-
konywanie toru przeszkód. 
Instruktorzy pokazali pra-
widłowe sposoby wykona-
nia poszczególnych ćwiczeń, 
a potem korygowali błędy 
ćwiczących - po to, aby już 
na właściwym egzaminie z 
sukcesem pokonać ten etap 
kwali£kacji.

Następna okazja na tre-
ning pod okiem fachowców 
z Wydziału Kadr i Szkolenia 
oraz Samodzielnego Podod-
działu Prewencji Policji - 24 
czerwca. – Zapraszamy. Pro-
simy śledzić informacje na: 
www.zgora.lubuska.policja.
gov.pl –dodaje M. Barska. Po-
licja zachęca też do śledzenia 
strony zielonogórskiej policji 
na Facebooku. (red)

- Nie stresowaliśmy się egzaminami – zgodnie stwierdzili Denis Skrzyński z SP 2 i Nikodem 
Stręk z SP 18 Fot. Agata Przybylska

Koleją 
nad morze
Przez całe wakacje z Zielonej 
Góry pociągiem dojedziemy do 
Międzyzdrojów i Świnoujścia.

W minioną niedzielę 
wprowadzona została ko-
rekta rocznego rozkładu jaz-
dy pociągów, która dotyczy 
wielu tras kolejowych w ca-
łym kraju i obowiązywać bę-
dzie do 29 sierpnia br. Naj-
istotniejszą zmianą dla zie-
lonogórzan jest wprowadze-
nie nowego połączenia po-
między Zieloną Górą a Świ-
noujściem. Pociąg będzie 
kursował przez Międzyzdro-
je, wyłącznie w soboty i nie-
dziele. Letnie połączenie ma 
umożliwić weekendowe wy-
cieczki nad morze mieszkań-
com województwa lubuskie-
go. Z Zielonej Góry pociąg 
będzie wyruszał w sobotę o 
godz. 4.59, ze Świnoujścia w 
niedzielę o godz. 18.23. W ra-
mach oferty „minibilet tury-
styczny” nad morze i z po-
wrotem pojedziemy za jedy-
ne 39 zł!

Zielonogórzanie zyskali 
również niedzielne połącze-
nie z Wrocławia do Zielonej 
Góry oraz połączenie z Zielo-
nej Góry do Głogowa. Na lu-
buskie tory wróciło też albo 
wróci w pierwszych dniach 
lipca kilkanaście pociągów, 
wstrzymanych podczas epi-
demii. Przed planowaną po-
dróżą szczegółowych infor-
macji warto szukać na porta-
lu pasażera. (el)

W ZIELONEJ GÓRZE

Muzycznie i pod chmurką
Przed nami kolejny muzyczny 

weekend na placu Teatralnym z czerw-
cowego cyklu „Nareszcie! #czasNakul-
turę”. - Będzie równie zielonogórsko, 
różnorodnie i nastrojowo - zapowiada 
Zielonogórski Ośrodek Kultury. Na 
scenie obok profesjonalnych muzyków 
pojawią się też dzieci oraz młodzież. 
W piątek (19 czerwca) z poetyckim 
recitalem wystąpi Dagmara Korona, 
w sobotę (20 czerwca) żeńskie trio 
HuRaban, a w niedzielę Piosenki z 
Plecaka zaśpiewają młodzi wokaliści 
ze Studium Muzycznego Tonika i ZOK. 
Piątkowy koncert rozpocznie się o 
godz. 18.00, a sobotni i niedzielny o 
godz. 17.00. Wstęp wolny. Pamiętajcie 
o dystansie i maseczkach! (el)

W ZIELONEJ GÓRZE

Festiwal gier online
W niedzielę, 21 czerwca, w godz. 

10.30-16.00 odbędzie się Zielonogórski 
Wirtualny Festiwal Gier Planszowych. – 
W dobie koronawirusa przygotowaliśmy 
tegoroczną edycję w formie wirtualnej 
– tłumaczą organizatorzy z sekcji gier 
planszowych „Trzymaj Pion” Zielono-
górskiego Klubu Fantastyki „Ad Astra”. 
– Planszówki kojarzą się ze spotkaniami 
„na żywo”, w gronie przyjaciół. Ale 
mamy nadzieję, że gracze spotkają się z 
nami w internecie przy własnych grach, 
rozłożonych na domowych stołach.

Impreza odbędzie się na facebo-
okowym fanpage’u: https://www.
facebook.com/ZFGier/ Więcej informacji 
w wydarzeniu „Wirtualny Festiwal Gier 
Planszowych”. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zapisy na wakacje
Rozpoczęcie naboru na zajęcia 

wakacyjne ogłasza Młodzieżowe 
Centrum Kultury i Edukacji „Dom 
Harcerza” w Zielonej Górze. Zajęcia 
będą prowadzone przez placówkę od 
13 lipca do 21 sierpnia br. w ramach 
jednotygodniowych turnusów. Kartę 
zgłoszenia oraz inne niezbędne doku-
menty należy pobrać ze strony inter-
netowej placówki (www.mdk-zgora.
pl) i osobiście dostarczyć je do sie-
dziby DH przy ul. S. Wyszyńskiego w 
dniu zapisów, które rozpoczną się w 
poniedziałek, 22 czerwca o godzinie 
11.00. Przypominamy, że aktualnie 
placówka prowadzi też elektroniczny 
nabór dla nowych uczestników DH na 
rok szkolny 2020/2021. (el)

W ZIELONEJ GÓRZE

Kto odwiedza Keplera...
…maseczkę ubiera - tym hasłem 

Centrum Przyrodnicze i Planetarium 
Wenus przypominają o reżimie sanitar-
nym obowiązującym w obiektach, już 
otwartych po przestoju wywołanym 
epidemią. Planetarium znów zaprasza 
na gwieździste seanse, choć na razie 
tylko z połową miejsc na widowni, 
natomiast Centrum Przyrodnicze kusi 
zielonogórzan nową popularnonaukową 
i interaktywną wystawą „Zoom”. Umożli-
wia ona zwiedzającym - przechodzącym 
przez kolejne działy: Moje ciało, Moje 
miasto, Mój kraj, Mój świat - zapoznanie 
się z szeroką gamą zjawisk naukowych. 
Wystawę można oglądać w trzech dwu-
godzinnych turach, organizowanych o 
godz. 10.00, 13.00 i 16.00. (el)

W ZIELONEJ GÓRZE

Man i Wardejn w Norwidzie
Biblioteka Norwida w ramach odm-

rażania swojej działalności kulturalnej 
ma dla zielonogórzan propozycję na 
czas pandemii... To spotkanie z boha-
terem dramatu „Nieczystość” Tomasza 
Mana, który bardzo lubi sterylność. 
W poniedziałek, 22 czerwca o godz. 
18.00, sam autor wraz z aktorem 
Zdzisławem Wardejnem zaproszą nas 
do Sali im. Janusza Koniusza przy al. 
Wojska Polskiego 9, a także online 
na www.facebook.com/biblioteka.
norwida. Rezerwacja miejscówek, w 
poniedziałek do godz.12.00: tel. 68 
45 32 635, e-mail: promocja@wimbp.
zgora.pl. „Nieczystość” zainauguruje 
nowy cykl Biblioteki Norwida pod 
nazwą Czytelnia Dramatu. (el)

W ZIELONEJ GÓRZE

Czwartek Lubuski
Na kolejny Czwartek Lubuski online, 

tym razem z zielonogórskim pisarzem 
Przemysławem Piotrowskim, zaprasza 
Biblioteka Norwida. Spotkanie będzie 
połączone z promocją książki pt. 
„Piętno”. P. Piotrowski zadebiutował w 
2015 r. thrillerem historycznym „Kod 
Himmlera”, jest autorem powieści 
„Droga do piekła” i cyklu „Radykalni”. 
„Piętno” jest pierwszym tomem serii o 
komisarzu Igorze Brudnym, twardym 
glinie pochodzącym z Zielonej Góry. 
Spotkanie z autorem odbędzie się 25 
czerwca o godz. 18.00, a poprowadzi 
je Alfred Siatecki. Transmisja na żywo 
odbędzie się na fanpage’u biblioteki: 
www.facebook.com/boblioteka.
norwida. (el)

Treningi odbywają się w hali przy ul. Strzeleckiej 22
 Fot. Materiały KMP
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KORONAPOMOC – OGŁOSZENIA DROBNE
 Sklep medyczny C.M.Eskulap, 
mieszczący się w Poliklinice, przy ul. 
Wazów 42 - oferuje bogatą ofertę 
sprzętu: ortopedycznego, urologicz-
nego i stomijnego (ConvaTec, Dansac, 
Salts, Coloplast) - w bardzo atrak-
cyjnych cenach, również w zakresie 
umowy z NFZ. Kontakt: 68 452 78 20, 
eskulap12@wp.pl

 DACHY - wszelkie materiały do 
budowy i remontu dachów poleca 
 ́rma BUDROOF, Zielona Góra (rynny, 

dachówki, blachy dachowe, obróbki 
blacharskie). BUDROOF - MY NIE 
CZARUJEMY. Zapraszamy. BUDROOF, 
Zielona Góra, al. Zjednoczenia 104A, 
telefon 68 323 01 01, 605 261 136.

 FIRMA EKO-TECH  z Zielonej 
Góry, tel. 725 434 334 poleca tanie 
zbiorniki na deszczówkę o różnych 
pojemnościach od 2 tys. do 10 tys. l 
oraz biologiczne przydomowe oczysz-
czalnie ścieków i szamba betonowe. 
oczyszczalnieprzydomowe@wp.pl

 Centrum Terapii Naturalnej, ul. 
Fabryczna 23 a, gab.10 a Zielona Góra. 
Informuję, że z dniem 08.06.2020 r. 
gabinet masażu i terapii manualnej 
rozpoczął działalność po przerwie 
spowodowanej epidemią. Rejestracja 
odbywa się wyłącznie telefonicznie, 
tel. 691 477 830 po godz. 10.00

 LUMEL S.A. wykonuje kompleksowe 
instalacje solarne dla  ́ rm jak również 
dla osób prywatnych, montowane 
w ich domach. Oferujemy fachowy 
montaż oraz długi, 10-letni okres gwa-
rancji. Posiadamy również w ofercie 
pełen wybór przenośnych urządzeń 
pomiarowych dla elektryków do profe-
sjonalnych i amatorskich zastosowań. 
Dysponujemy urządzeniami do analizy 
jakości energii elektrycznej.

 Codziennie badania wzroku - krót-
kie terminy. Realizacja recept NFZ, 
okulary korekcyjne dla kierowców, pra-
cy przy komputerze, seniorów, dzieci. 
Rabat 400 zł na szkła progresywne.

Optyk Premium, Zielona Góra, ul 
Lwowska 2, tel. 68 359 95 99.

 Masaż. Zapraszam na profesjonal-
ne masaże klasyczne lub relaksacyjne 
w centrum Zielonej Góry. Tel. 791 
120 181.

 Tworzenie aplikacji mobilnych na 
system Android oraz iOS. Skupiamy 
się na optymalizacji, więc piszemy 
aplikacje natywnie. Dbamy o jakość. 
Możliwość korepetycji z progra-
mowania na iOS, tvOS, watchOS. 
Jeśli potrzebujesz dopracowanego 
produktu, warto rozważyć kontakt z 
nami. Wykonujemy aplikacje mobilne 
od 2011 roku. Kontakt: Adam tel. 503 
618 139 lub atargis@gmail.com

 D & B Mycie Okien, Witryn i Pa-
neli Słonecznych. Posiadamy ponad 
10-letnie doświadczenie. Oferujemy 
darmową wycenę. Mycie na wyso-
kościach wodą demineralizowaną. 
Dawid: 505 175 715, david88w@gmail.
com

DROBNE I GRAFICZNE

Ogłoszenia będą przyjmowane przez urząd miasta w ramach akcji 

„Koronapomoc”. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzu-

cania ogłoszeń, które nie spełniają wymogów akcji. Redakcja nie 

ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

a Ogłoszenie drobne (tylko tekst) może zawierać do 400 znaków. 

Powinny się w nim znajdować dane kontaktowe ogłaszającego.

a Ogłoszenia gra  ́czne. Przyjmowane są jedynie gotowe ogłoszenia 

o wymiarach 126 mm (szerokość) na 80,1 mm (wysokość), w rozsze-

rzeniu JPG, tif, rozdzielczość 400 dpi

Treść należy przesyłać e-mailem na adres:

biznespomoc@um.zielona-gora.pl

Darmowe 
ogłoszenia!

Chcemy wesprzeć 
lokalny rynek, dlate-
go otworzyliśmy łamy 
„Łącznika” na bez-
płatne ogłoszenia pu-
blikowane przez zie-
lonogórskich przed-
siębiorców. Ma to po-
móc w walce ze skut-
kami ekonomicznymi 
pandemii koronawi-
rusa.

Zależy nam szcze-
gólnie na lokalnej 
gospodarce i koja-
rzeniu zielonogór-
skich przedsiębior-
ców. Przecież są lu-
dzie i £ rmy, które ma-
ją pieniądze, prowa-
dzą inwestycję i pla-
nują kupno towarów i 
usług. Jeżeli to możli-
we, powinniśmy takie 
zamówienia realizo-
wać w Zielonej Górze. 
Zachęcamy również 
do współpracy przed-
siębiorców poszuku-
jących pracowników.

(tc)
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Koniec gadania – budujemy Ochlę!
- Jestem zdeterminowany, żeby to zrobić. Przebudujemy kąpielisko Ochla. Będzie gotowe w 2022 r. – zapowiada prezydent Janusz Kubicki. 
Architekci przygotowali cztery koncepcje zmian na zalewie. Teraz zielonogórzanie zadecydują, co tam powstanie.

- Od piątku, 19 czerw-
ca, zaczynamy w tej 
sprawie konsultacje. 
Poprosiliśmy cztery 
biura architektonicz-
ne, żeby przygotowa-
ły swoje propozycje. 
Teraz pokazujemy je 
na deptaku, przed ra-
tuszem, każdy zainte-
resowany zielonogó-
rzanin może zobaczyć 
te koncepcje i zagło-
sować – zachęca An-
drzej Bocheński, radny 
z klubu Zielona Razem. 
To on, wraz z radny-
mi Pawłem Wysockim 
i Grzegorzem Hrynie-
wiczem od wielu mie-
sięcy pilotuje projekt. 
Inicjatywa wpisuje 
się w wieloletnie pró-
by modernizacji całe-
go obiektu. I wielolet-
nie dyskusje, co z tym 
terenem zrobić. I za ile.

- Według ostrożnych 
obliczeń całkowity 
koszt modernizacji ką-
pieliska może wynieść 
nawet 30 mln zł – mó-
wił w marcu tego roku 
P. Wysocki. Wtedy rad-
ni przystąpili do pierw-
szej fazy realizacji za-
dania. 9 marca na stro-
nie internetowej mia-
sta ukazała się ankieta 
internetowa, zielono-
górzanie mogli wska-
zać, jakie elementy in-
frastruktury rekreacyj-
nej powinny się zna-
leźć na wyposażeniu 
kąpieliska.

- Mamy nadzieję, że 
te o£ cjalne procedu-
ry domkną się przynaj-
mniej do połowy maja, 
aby na początku czerw-
ca, podczas miejskich 
obchodów Dnia Dziec-
ka, móc zapoznać się z 
propozycjami projek-
tantów. To wtedy bę-
dziemy chcieli zapro-
sić zielonogórzan do 
wzięcia udziału w pik-
niku na terenie kąpie-
liska w Ochli. Rozwie-
simy wizualizacje pro-
pozycji szczegółowych 
rozwiązań i poprosi-
my mieszkańców, aby 
wzięli udział w mode-
rowanej debacie, którą 
zwieńczy głosowanie – 
zapowiadał w „Łączni-
ku” G. Hryniewicz.

Z powodu epidemii 
koronawirusa pomysłu 
z piknikiem nie udało 
się zrealizować. Podob-

ne przedsięwzięcie zor-
ganizowano na począt-
ku prac projektowych 
nad Doliną Gęśnika, ta 
inwestycja właśnie do-
biega końca.

- Wtedy mieliśmy kil-
ka koncepcji przygo-
towanych przez archi-
tektów. Zielonogórza-
nie mogli z nimi poroz-
mawiać, zgłosić swoje 
uwagi i zaznaczyć ele-
menty, które im się po-
dobają. Chwilami była 
bardzo ostra dyskusja 
– opowiada radny Filip 
Gryko, który wtedy pi-
lotował konsultacje. – 
Teraz, niestety, takie-
go pikniku nie może-
my zrobić. Jednak każ-
dy może pomysły zo-
baczyć na wystawie 
pod ratuszem lub w in-
ternecie. Zachęcam do 
głosowania.

Architekci przygo-
towali cztery koncep-
cje zagospodarowania 
terenu. Organizatorzy 
wybrali z nich 24 ele-
menty basenowej in-
frastruktury, na któ-
re można głosować. W 
ten sposób będzie moż-
na zebrać najciekaw-
sze pomysły i stwo-
rzyć całość najbardziej 
odpowiadającą ocze-
kiwaniom zielonogó-

rzan. Takie rozwiąza-
nie sprawdziło się w 
Dolinie Gęśnika. Alta-
na na drewnianej wy-
spie? Wielkie zjeżdżal-
nie? Nowe baseny dla 
dzieci? Niewielki am£ -
teatr? Jest się nad czym 
zastanawiać i z czego 
wybierać. Kąpielisko 
Ochla czekają wielkie 
zmiany.

Pytamy prezydenta, 
na co on by zagłosował.

- Nie chcę nicze-
go sugerować – odpo-
wiada ze śmiechem J. 
Kubicki. – Przegląda-
łem te projekty. Jest w 
nich wiele ciekawych 
pomysłów. Odkryw-
czych. Na przykład po-
doba mi się wariant ze 
zbudowaniem brodzi-
ków dla małych dzie-
ci. Tego brakuje. Loka-
lizacja tuż przy wejściu 
też jest świetna. Teraz 
to pusty teren. Bardzo 
ciekawe rozwiązanie. 
Materiały powstałe z 
inspiracji radnych: Bo-
cheńskiego, Hryniewi-
cza i Wysockiego poka-
zują, jak wielkie możli-
wości tkwią w tym te-
renie. Jestem bardzo 
ciekaw, co wybiorą zie-
lonogórzanie. Zachę-
cam do głosowania.

 (tc)
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do tego dnia trwają 

konsultacje. Głosować 

można na stronie 

ochla2022.pl, wrzuca-

jąc kupon do urny przy 

ratuszu lub wysyłając 

go do redakcji „Łącz-

nika”.

- Do 2022 r. przebudujemy Ochlę. Ten teren będzie wyglądał zupełnie inaczej – zapowiadają radni: Andrzej Bocheński, Paweł 
Wysocki i Grzegorz Hryniewicz. Fot. Piotr Jędzura

Janusz Kubicki,
prezydent:

- Koniec gadania. Trzeba się brać 
do roboty i wreszcie przebudować 
kąpielisko. Jestem zdeterminowa-
ny, żeby to zrobić. To wstyd, że w 
140- tysięcznym mieście nie ma 
porządnego kąpieliska. Nie chodzi o 
zachowawcze działania i odtworze-
nie tego, co było, ale o wprowadze-
nie nowych, ciekawych rozwiązań. 
Zakładam, że inwestycja kosztować 
będzie co najmniej 30 mln zł. Po 
konsultacjach zaraz przystępujemy 
do prac projektowych. Chciałbym, 
jeżeli wszystko dobrze pójdzie, żeby 
na przełomie roku ogłosić przetarg 
na wykonanie inwestycji. Powinna 
być gotowa w 2022 r. Chciałbym, 
żeby za dwa lata zielonogórzanie 
kąpali się już na nowej Ochli.

Janusz Kubicki,

GŁOSY O OCHLI
(zielonogórzanie 
na proª lu FB prezydenta)

Wanda Rudkowska: - Pomysł 
jest OK. Panie prezydencie, nie widzia-
łam projektów, ale mógłby być prosty, 
bez nadmiaru dziwnych atrakcji.

Dawid Korszun: - Oby udało się 
zrealizować tę inwestycję. Super.

Pawel Kubacki: - Miejsc na pia-
sku musi być przynajmniej na połowę 
mieszkańców Zielonej.

Bartosz Liberadzki: - Nie wiem 
od ilu lat Panu truje d... w sprawie 
Ochli, ciągle naganiam, ponaglam, 
ale wierzę, że w końcu się uda i 
mieszkańcy wraz z rodzinami nie będą 
musieli w tygodniu po pracy naginać 
kilometrów, aby spędzić czas nad 
wodą! Do dzieła!

Sebol Nowiś: - Ten projekt z 
wyspą jest niesamowity.

Ania Niesyn: - Projekt z wyspą 
najfajniejszy, ale budynek gastrono-
miczny to już niestety brzydal.

Ukasz Lewy El: - Oby udało się 
zrealizować któryś z tych projektów.

Joanna Wierczyńska: - Cudow-
na inwestycja, projekt z wyspą - bajka. 
Brawo!

Adam Klemczynski: - Wreszcie 
nadszedł czas i na Ochlę, oby nie tak, 
jak na Gęśniku!!! I mam pytanko, czy 
będzie tam też oczyszczalnia wody? 
Bo z tego co widzę, to woda ma kolor 
jak na Malediwach!!!

Grzegorz Kawiatkowski: - 
Nooo, pięknie to wszystko wygląda!! 
Szacun.

Iwona Bajor: - Jeżeli tak to bę-
dzie, to naprawdę wspaniale. Projekt z 
wyspą - rewelacja.

Jarku Mark: - Ten mały „am� te-
atrzyk” mi się bardzo podoba!

Norberto Pe: - Ma być jak naj-
więcej dla dzieci - brodziki, baseniki, 
zjeżdżalnie, bo „starzy” dadzą sobie 
radę. Mamy CRS, Drzonków, jeziora. 
Tutaj chodzi o to, aby rodzinnie było, a 
nie imprezownia i boomboxy grające.

Radek Michalczak: - Suuuper 
- piszę w imieniu swoim i stałych 
uczestników Festiwalu Electric Flash 
Camp, który co roku odbywa się tam 
na zakończenie wakacji.

Marika Nowaczyk: - Piękny, 
nowoczesny projekt! Dla każdego 
coś dobrego. Na pewno będziemy 
przyjeżdżać.

Piotr Żak: - Te akweny są zasilane 
wodą ze strumienia ze źródeł w okoli-
cach Parku Piastowskiego. Trzeba też 
o to zadbać (nie wiem, w jakim stanie 
są te dopływy), one decydują o jakości 
i ilości wody na Ochli.

Dorota Kulwanowska: - Dla 
dzieci jak najwięcej i będą najszczę-
śliwsze na świecie, a my starzy damy 
radę.

Marta Lewicka: - No to trzymam 
kciuki, żeby się udało.
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KONCEPCJA NR 1

ARCUS-Consult

Wizualizacje 

- ARCUS-Consult

1
LEGENDA

1. Wejście/kasa plus recepcja pola 
kempingowego
2. Gastronomia
3. Toalety ogólnodostępne
4. Toalety ogólnodostępne – sani-
tariaty, pole kampingowe
5. Toalety ogólnodostępne – dla 
zawodników i ratowników
6. Wiata/platforma/ognisko
7. Łąka kwietna/rekreacja polna
8. Plac zabaw
9. Plac zabaw pośród drzew
10. Sport – miejsce z boiskami do 
siatkówki plażowej i boiskiem do 
minifutbolu
11. Plaża piaszczysta
12. Kąpielisko
13. Staw regeneracyjny

14. Zielona skarpa z tarasami
15. Sport – tutaj umiejscowiono 
m.in. boisko do piłki ręcznej 
plażowej, ścianę wspinaczkową i 
boiska do badmintona, widzowie 
mogą korzystać z trybun w formie 
ukształtowanych pagórków
16. Plaża trawiasta
17. Strefa rekreacyjna dla dzieci 
– składa się z wodnego placu 
zabaw, brodzika dla dzieci, pia-
skownicy i strumienia z wodą 
płynącą w rynnie
18. Staw
19. Wydzielone miejsce dla kam-
perów
20. Pole kempingowe
21. Miejsce relaksu w cieniu drzew
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OCENIA
Filip Gryko,

radny:

- Projekt jest interesujący ze względu na próbę przywrócenia pierwotnej 
funkcji obszaru kąpieliska miejskiego na otwartym terenie oraz stworzenie 
przestrzeni rekreacji i wypoczynku odpowiadającej współczesnym potrze-
bom mieszkańców, przy jednoczesnym spełnieniu postulatu utrzymania 
naturalnego charakteru miejsca.
Koncepcja zagospodarowania opiera się na wykorzystaniu istniejącego 
ukształtowania terenu, które w sposób naturalny narzuca rozwiązania.
Szczególnie podoba mi się przekształcenie istniejącej niecki kąpielowej i 
uporządkowanie linii brzegowej - poprzez budowę systemu pomostów i 
spacerowych ścieżek w formie drewnianych kładek oraz tarasów wypo-
czynkowych.
Basen realizowany ma być w formie stawu kąpielowego, w technologii 
uzdatniania wody w sposób naturalny, bez użycia substancji chemicznych. 
W tym celu akwen podzielony zostaje na strefę regeneracyjną z roślinami 
 ́ ltrującymi i  ́ ltrami mechanicznymi oraz strefę rekreacyjno-kąpielową z 

wydzielonymi przez pomosty kwaterami wodnymi.

OCENIA
Filip Gryko,

radny:
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Wodny plac zabaw ma być atrakcją dla dzieci

Kąpielisko podzielone pomostami
Proponowana koncepcja zakłada rozbiórkę istniejących warstw niecki i wykonanie nowego podłoża kąpieliska, uporządkowanie 
linii brzegowej oraz budowę systemu pomostów, kładek i platform drewnianych okalających kąpielisko. Woda będzie oczysz-
czana w naturalny sposób.

Stan techniczny trzech zbior-
ników wodnych, przestarzała 
infrastruktura oraz brak funkcji 
odpowiadających współczesnym 
potrzebom stref rekreacji zbiorowej 
sprawiły, że z biegiem lat omawiany 
obszar utracił atrakcyjny charakter.

Celem opracowania jest 
przywrócenie pierwotnej funkcji 
kąpieliska na otwartym terenie 
oraz stworzenie multifunkcjonal-
nej przestrzeni odpowiadającej 
potrzebom mieszkańców, przy 
jednoczesnym spełnieniu postulatu 
utrzymania naturalnego charakteru 
miejsca, zachowania istniejących 
stref zieleni oraz zadrzewionych 
obszarów.

Koncepcja zagospodarowania 
opiera się na wykorzystaniu ist-

niejącego ukształtowania terenu, 
które w sposób naturalny narzuca 
rozwiązania funkcjonalne.

Dla przyjętych schematów pro-
jektowych bazę stanowią obszary 
istniejących zbiorników wodnych, 
otaczające je zielone skarpy oraz 
obszary piaszczyste i trawiaste.

Kąpielisko I

Proponowana koncepcja zakłada 
rozbiórkę istniejących warstw 
niecki i wykonanie nowego podłoża 
kąpieliska, uporządkowanie linii 
brzegowej oraz budowę systemu 
pomostów, kładek i platform drew-
nianych okalających kąpielisko.

Koncepcja zakłada realizację 
basenu w formie tzw. stawu ką-

pielowego, w technologii, która 
gwarantuje oczyszczanie wody w 
sposób naturalny, wykorzystując 
procesy mechaniczne i biologiczne. 
W tym celu akwen podzielony 
zostaje na strefę regeneracyjną z 
roślinami  ́ ltrującymi oraz  ́ ltrami 
mechanicznymi, w której zachodzi 
eliminacja zanieczyszczeń oraz 
strefę rekreacyjno-kąpielową z 
wydzielonymi przez pomosty kwa-
terami wodnymi: dla osób, które nie 
potra  ́ ą pływać, dla dzieci oraz dla 
tych, którzy pływają.

Kąpielisko II

Zbiornik wodny pełniący do tej 
pory funkcję basenu dla dzieci, 
znajdujący się w mniejszej niecce, 

zagospodarowany zostaje jako 
przestrzeń rekreacyjna dla najmłod-
szych. W obszarze dotychczasowej 
niecki wydziela się strefę wodnego 
placu zabaw, obszar piaszczysty oraz 
brodzik z wodą  ́ ltrowaną. Przepływ 
wody między dotychczasowymi 
akwenami zapewniony zostaje 
poprzez wydzielenie cieku wodnego 
w formie strumienia w ozdobnej 
rynnie.

Staw

Akwen w części południowej 
utrzymany zostaje w naturalnej 
formie zbiornika porośniętego 
roślinnością przybrzeżną. Zakłada 
się budowę wijącej się wzdłuż linii 
brzegu kładki i platform drewnia-

nych, pełniących funkcję spacero-
wą i wypoczynkową.

Przestrzeń rekreacyjna

Koncepcja opiera się na podziale 
terenu na zróżnicowane funkcjonalnie 
strefy, które za pomocą sieci ciągów 
pieszych naturalnie się przenikają. 
Poszczególne obszary funkcjonalne 
obejmują:
 zadaszoną strefę wejściową 

z kasą i recepcją dla użytkowników 
pola kempingowego, ogólnodostępny 
parking rowerowy,
 strefę gastronomiczną z tarasami 

konsumpcyjnymi, dostępną także dla 
klientów z zewnątrz,
 nasłonecznioną strefę kąpielową 

z plażą piaszczystą i bezpośrednim wej-

ściem do wody, wyposażoną w siatkę 
pomostów i tarasów wypoczynkowych,
 strefę sportu i rekreacji z boiska-

mi oraz urządzeniami rekreacyjnymi 
dla dzieci,
 strefę wypoczynku - relaksu w 

cieniu drzew, z hamakami i platforma-
mi przeznaczonymi do wypoczynku 
lub zajęć typu gra w szachy,
 strefę spotkań towarzyskich na 

polanie - wyposażoną w zadaszoną 
wiatę z grillem, z miejscem do rozpa-
lania ognisk,
 strefę rekreacyjną dla najmłod-

szych - w dawnej niecce, z atrakcjami 
wodnymi,
 strefę spacerową przy stawie 

oraz wydzielony obszar pola kem-
pingowego z zapleczem sanitarnym i 
socjalnym.

LEGENDA

1. Piaszczysta plaża

2. Drewniane pomosty

3. Boiska do siatkówki plażowej i 

minifutbolu

4. Kąpielisko dla dzieci

5. Kąpielisko dla umiejących 

pływać

6. Kąpielisko rekreacyjne

7. Zjeżdżalnia

8. Boiska do badmintona, piłki 

ręcznej plażowej, miejsce na 

ścianę wspinaczkową

9. Staw  ́ ltrujący

10. Platformy wypoczynkowe

11. Ciąg komunikacyjny wokół 

akwenu z nawierzchnią mineralną

12
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Nieckę kąpieliska otoczą drewniane pomosty z miejscami do 
siedzenia

Można będzie również wypoczywać na hamakach
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KONCEPCJA NR 2

Biuro Usług 

Projektowo-Wykonawczych 

ARCHPEAK 

Paweł Wyczałkowski

Zespół autorski:

Paweł Wyczałkowski

Katarzyna Wyczałkowska

Klaudia Gruszecka

Wizualizacje - ARCHPEAK

2
LEGENDA

1. Parking/przystanki autobusowe

2. Wiata na rowery

3. Wejście główne

4. Food trucki

5. Restauracja

6. Fontanna (2 szt.)

7. Plac zabaw (nawierzchnia z 

gumowych mat)

8. Miejsce na kampery i kempingi

9. Teren do piknikowania

10. Pole namiotowe

11. Staw z pomostami do wędko-

wania

12. Muszla koncertowa

13. Plac zabaw (nawierzchnia ze 

zrębków drewna)

14. Labirynt z siatką do wspi-

naczki

15. Wodny plac zabaw z leżakami 

i żaglami

16. Ścianki do wspinaczki

17. Basen ze zjeżdżalniami i fon-

tannami

18. Boisko do siatkówki plażowej 

z trybunami

19. Boisko do koszykówki

20. Minigolf 

21. Kino letnie

22. Zjeżdżalnie
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OCENIA
Andrzej Bocheński,

radny:

- Bardzo ciekawą koncepcję zagospodarowania kąpieliska w Ochli 
przygotowało biuro ARCHPEAK. Zawiera ona prawie wszystkie elemen-

ty, które w ankietach wskazali zielonogórzanie. Jednocześnie bardzo 
dobrze są wykorzystane elementy zieleni i ukształtowania terenu. Dlatego 

wszystkie przygotowane rozwiązania, wkomponowane na terenie Ochli, 
tworzą naturalną całość. Szczególnie podobają mi się siłownia, ładna fontanna 

posadzkowa, obiekt restauracyjny oraz szatnia. Ciekawymi obiektami są brodzik i plac zabaw 
dla dzieci. Sądzę, że dużym zainteresowaniem cieszyć się będzie teren do grillowania z alta-
nami piknikowymi. Nie wiem, czy powinniśmy wykorzystywać miejsce na domki mieszkalne 
i parking dla kamperów. Myślę, że Ochla ma być obiektem dla zielonogórzan i zajmowanie 
terenu przez domki, auta i namioty jest niepotrzebne. Generalnie to projekt bardzo ciekawy, 
zawiera w sobie bardzo dużo interesujących, prostych rozwiązań, które można wykorzystać 
do przygotowania ostatecznego projektu.

OCENIA
Andrzej Bocheński,

radny:

- Bardzo ciekawą koncepcję zagospodarowania kąpieliska w Ochli 
przygotowało biuro ARCHPEAK. Zawiera ona prawie wszystkie elemen-

ty, które w ankietach wskazali zielonogórzanie. Jednocześnie bardzo 
dobrze są wykorzystane elementy zieleni i ukształtowania terenu. Dlatego 

wszystkie przygotowane rozwiązania, wkomponowane na terenie Ochli, 
tworzą naturalną całość. Szczególnie podobają mi się siłownia, ładna fontanna 

Plan zagospodarowania kąpieliska – wybrane punkty

Wejście na kąpielisko – po prawej stronie parking dla rowerów
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Sześć głównych stref kąpieliska
Ich granice wyznaczają piesze ciągi komunikacyjne, oświetlenie i zieleń, lecz nigdy nie są to granice na tyle formalne, aby utrudniać prze-
mieszczanie się użytkowników. Strefę atrakcji wodnych opisaliśmy powyżej.
Strefa reprezentacyjna

Znajduje się na wprost głów-
nego wejścia i nie ma wyraźnie 
zaznaczonej granicy. Przestrzeń 
może być wykorzystywana jako 
miejsce wydarzeń miejskich, 
występów scenicznych, pokazów, 
plenerowych wystaw. W tej strefie 
zlokalizowano główną restaurację, 
z której rozpościera się widok na 
plac z fontannami posadzkowymi. 
Fontanny mogą służyć jako tzw. 
pluskowisko dla dzieci. Fontanny 

są oświetlane wielokolorowymi 
reflektorami opartymi na dyszach 
LED, mogą współpracować ze ste-
rownikami muzycznymi, tworząc 
posadzkowe fontanny muzyczne. W 
bliskim otoczeniu zaprojektowano 
również duży plac zabaw. Poza 
wymienionymi strefami funkcjonal-
nymi, na terenie kąpieliska znalazły 
się miejsca nieujęte ich granicami. 
Wśród nich są przestrzenie do 
relaksu na hamakach, leżakach, pod 
zadaszonymi altanami czy stoły do 
gry m.in. w szachy.

Strefa sportowa i kulturalna

Zaprojektowano elementy spełnia-
jące wymagania osób aktywnych. Poza 
basenami, w bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się boiska do piłki plażowej i 
badmintona oraz utwardzone boisko 
do koszykówki . Poza tym będzie tu 
do dyspozycji minigolf, ścianka wspi-
naczkowa, trzy place zabaw dla dzieci 
w różnym wieku, siłownia zewnętrzna, 
stoły do ping-ponga, szachy, warcaby, 
karty, szachy naziemne dla dzieci. 
Zaprojektowano również am´teatr - 

muszlę koncertową oraz kino letnie 
pod chmurką.

Strefa kempingowa

W ramach koncepcji przygotowano 
miejsca pod namioty, przyczepy 
kempingowe oraz kampery. Całość 
założenia jest w pełni zintegrowana 
z zapleczem sanitarnym i gastrono-
micznym. W stre´e tej zaplanowano 
również tereny do piknikowania i 
grillowania oraz stałe paleniska. Osoby 
chcące spędzić czas w spokojniejszych 

okolicznościach, mają do dyspozycji 
trzeci zbiornik wodny, który pozostanie 
w formie naturalnej, „dzikiej” i będzie 
służył wędkarzom.

Strefa zieleni

Projekt zieleni kąpieliska bazuje 
przede wszystkim na istniejącej szacie 
roślinnej. Nowy układ wymusza jedynie 
uzupełnienie istniejących nasadzeń. 
Projektowana na terenie inwestycji 
roślinność to drzewa, krzewy liściaste, 
iglaste, byliny oraz trawy ozdobne. 

Przewiduje się wprowadzenie nowych 
gatunków.

Strefa Beach Bar

Powstanie niesamowite miejsce z 
szeroką ofertą gastronomiczną - strefą 
chillout, łączące w sobie rekreację, 
sport, wypoczynek i dobrą zabawę. 
Całość otoczona jest leżakami i 
hamakami znajdującymi się pod zacie-
niającymi żaglami. Strefa płynnie łączy 
się z szeroką, piaszczystą plażą. Całość 
otoczona dużą ilością atrakcji dla dzieci.

Strefa 
atrakcji 
wodnych

Dziś taras kąpieliska to 
piaszczysty teren boisk i tra-
wiasta plaża. Docelowo au-
torzy koncepcji proponują 
powiększenie strefy plażo-
wej - poprzez wprowadze-
nie dwóch boisk do siatków-
ki plażowej i rozbudowę pla-
ży okalającej zrewitalizowa-
ny basen. Planują utrzyma-
nie części trawiastej z nowy-
mi dosadzeniami pojedyn-
czych kęp zieleni i drzew, 
które dadzą cień. Oczywiście 
cień w upalne dni jest waż-
ny dla małych dzieci, dlatego 
planowana mała architektu-
ra przewiduje nie tylko urzą-
dzenia sportowe i rekreacyj-
ne, ale i odpowiednio zloka-
lizowane pergole i lekkie tek-
stylne zadaszenia w formie 
żagli. Trawiasta plaża ma 
być także okazjonalnie wy-
korzystywana na organiza-
cję koncertów i imprez ple-
nerowych. Autorzy proponu-
ją również atrakcje typu ko-
lorowe kule wodne. Oprócz 
superzabawy, kule wodne są 
świetną ozdobą – kolorowe, 
duże, robią wrażenie. Głów-
ną atrakcją kąpieliska byłaby 
gigantyczna zjeżdżalnia dla 
dorosłych. Natomiast basen 
z brodzikiem i placem wod-
nym to świetna rozrywka dla 
najmłodszych i ich rodziców. 
Do dyspozycji rodzice będą 
mieli liczne miejsca do wy-
poczynku i relaksu.

Główny zbiornik wodny otaczać będzie piaszczysta plaża. Jedną z zaplanowanych atrakcji są kule wodne, w których można „wędrować” po akwenie.

Na końcu kąpieliska autorzy koncepcji zaplanowali dwie duże zjeżdżalnie Będzie się można posilić w restauracji lub w food truckach

Zaprojektowano też miejsce na różne rozrywki np. grę w mi-
nigolfa
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KONCEPCJA NR 3

Ar-Project

Projektanci:

Natalia Plonkowska

Błażej Zygadło

Wizualizacje – Ar-Project

3
LEGENDA
1. Parking
2. Park Wodny Ochla z basenem, 
atrakcjami wodnymi, brodzikiem 
dla dzieci i gastronomią
3. Pole namiotowe
4. Plaża II
5. Scena letnia
6. Altana na wodzie
7. Symulator sur  ́ngu przeznaczo-
ny do tworzenia sztucznej fali
8. Kamping przeznaczony dla 
przyczep
9. Wake Park z konstrukcjami 
wystającymi nad wodę, umożli-
wiającymi wykonywanie akrobacji 
wodnych na desce
10. Plaża I
11. Boisko do gry w siatkówkę 
plażową
12. Domki letniskowe
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1.
2.
atrakcjami wodnymi, brodzikiem 
dla dzieci i gastronomią
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
wystającymi nad wodę, umożli-
wiającymi wykonywanie akrobacji 
wodnych na desce
10.
11. 

12.

OCENIA
Paweł Wysocki,

radny:

- W koncepcji opracowanej przez Ar-Project znajduje się wiele ciekawych rozwiązań. Najważniejsze jest dla mnie 
to, że obecne ukształtowanie terenu pozostaje niezmienione. Wszystkie budynki i infrastruktura zostały zapro-

jektowane tak, aby nie ucierpiały drzewa (poza kilkoma, gdzie ma powstać strefa basenów). Najbardziej podoba 
mi się naturalne oddzielenie nowych basenów rozrywkowych od dotychczas istniejących akwenów, poprzez zasta-

ną naturalną strefę izolacyjną oraz nowe nasadzenia.
Projektanci zastosowali nowatorskie rozwiązania, jak symulator sur  ́ngu czy wake park. Początkowo bardzo entuzjastycznie 

przyjąłem te propozycje, jednak po przemyśleniu uważam te pomysły za zbyt kosztowne w dalszej eksploatacji i zbyt ingerujące 
w charakter tego miejsca. Uważam, że akwen obok plaży powinien pozostać wolną strefą do pływania. Osoby chcące wypocząć w 
spokoju, mogłyby poplażować i zażyć kąpieli z dala od bawiących się rodzin. Dookoła pozostawiłbym trawnik do piknikowania z 
możliwością zejścia do wody.
W taki sposób można by dodatkowo obciąć koszty, rezygnując z projektowanego basenu pływackiego.
Bardzo podoba mi się rozwiązanie wyspy-altany na mniejszym zbiorniku, wodny plac zabaw i scena letnia. W połączeniu z domkami 
letniskowymi, polem namiotowym i kempingiem, takie „Kąpielisko Ochla” może stać się nie tylko ulubionym miejscem wypoczynku 
dla zielonogórzan, ale również ciekawym punktem turystycznym na mapie kraju.

OCENIA
Paweł Wysocki,

radny:

- W koncepcji opracowanej przez Ar-Project znajduje się wiele ciekawych rozwiązań. Najważniejsze jest dla mnie 
to, że obecne ukształtowanie terenu pozostaje niezmienione. Wszystkie budynki i infrastruktura zostały zapro-

jektowane tak, aby nie ucierpiały drzewa (poza kilkoma, gdzie ma powstać strefa basenów). Najbardziej podoba 
mi się naturalne oddzielenie nowych basenów rozrywkowych od dotychczas istniejących akwenów, poprzez zasta-

ną naturalną strefę izolacyjną oraz nowe nasadzenia.
Projektanci zastosowali nowatorskie rozwiązania, jak symulator sur  ́ngu czy wake park. Początkowo bardzo entuzjastycznie 

Na kąpielisku projektanci przewidzieli miejsce na sporty wodne w wake park. Na zdjęciu symulator sur� ngu.



www.Lzg24.pl 19 czerwca 2020    łącznik zielonogórski 11

Wyspa z altaną 
nowe baseny 
i miniamfiteatr
Park Wodny Ochla – tak projektanci na-
zwali niewielki kompleks nowych base-
nów, które usytuowali tuż przy wejściu na 
kąpielisko. Dzisiaj ten teren nie jest zago-
spodarowany.

Tuż przy wjeździe na teren 
zaprojektowano budynek z 
szatnią, pomieszczeniami 
socjalnymi oraz restauracją 
i kawiarnią. Zaraz za budyn-
kiem usytuowano baseny. 
Teren basenów został od-
grodzony od całości. Mieści 
się na nim basen pływacki 
z pięcioma torami, basen 
rekreacyjny z trzema zjeżdżal-
niami, kaskadami wodnymi, 
miejscem do masażu, rwącą 
rzeką, sztuczną falą i wodną 
wspinaczką, brodzik dla dzieci 
z wodnym placem zabaw oraz 
jacuzzi, sauny, przebieralnie, 
piaszczysta plaża i trawiaste 
tereny wypoczynkowe.

Za terenem basenu 
zaprojektowano zieleń izo-
lacyjną, która ma za zadanie 
odgrodzić oraz wygłuszyć 
przestrzeń. Na południe od 
basenu jest miejsce na pole 
namiotowe, przy nim budy-
nek z zapleczem sanitarnym i 
kuchennym.

Altana na wodzie

To najbardziej charaktery-
styczny element koncepcji. 
Istniejący mniejszy akwen 
wodny przeprojektowano. 
Niewiele go zmniejszono 
oraz pogłębiono. Na wodzie 
zaprojektowano pomost, 
na nim altanę. Na północ od 
altany proponuje się symula-
tor surfingu, natomiast przy 
akwenie wodnym letnią scenę 
z zadaszeniem oraz widownię, 
wodny plac zabaw oraz piasz-
czystą plażę z leżakami.

Wake park

Większy akwen pozosta-
wiono bez zmian, jednak 

zmniejszono ilość zejść w 
postaci schodów. Dookoła 
zaprojektowano ścieżkę 
spacerową, w istniejącym 
miejscu plaży dodano pa-
rasole ze słomy. Na wodzie 
zaprojektowano wake park 
z ośmioma urządzeniami 
do wykonywania akrobacji. 
Boiska do siatkówki plażowej 
pozostały bez zmian. Na 
zachód od większego akwe-
nu zaprojektowano kemping, 
miejsce na kampery i przy-
czepy kempingowe, obok 
niego budynek z zapleczem 
sanitarnym. Po drugiej stro-
nie znajduje się plaża z para-
solami słomkowymi, za nimi 
boiska do gry w siatkówkę 
plażową.

Scena letnia

Projektuje się zadaszoną 
scenę letnią z pięciorzędową 
widownią. Widownia wy-
konana z elementów beto-
nowych prefabrykowanych 
lub w całości wylewanych 
na budowie z siedzeniami 
wykonanymi z desek.

Domki letniskowe

Koncepcja zakłada dwa 
typy drewnianych domków 
letniskowych. Pierwszy z 
jedną kondygnacją i tarasem 
na dachu - przeznaczony dla 
dwóch osób. Drugi z dwoma 
kondygnacjami - przezna-
czony dla czterech osób. Typ 
drugi będzie posiadał taras 
na pierwszej kondygnacji 
z możliwością zjechania z 
niego na zjeżdżalni. Domki 
zostaną umiejscowione na 
terenie nieco bardziej za-
drzewionym.

Jedną z atrakcji ma być altana z miejscami do siedzenia ustawiona na pomoście. Za nią znajduje się symulator sur�ngu.

W małym am�teatrze będzie można organizować niewielkie koncerty

Projektanci zaproponowali, by wybudować od podstaw nowe baseny

Koncepcja zawiera również pomysł na ustawienie 12 domków letniskowych
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KONCEPCJA NR 4

Pracownia 

Architektoniczna Propago

Projektanci:

Paweł Gołębiowski

Joanna Jarzyna

Joanna Szczerbicka

Wizualizacje – Propago

4
OCENIA

Grzegorz Hryniewicz,
radny:

- Każdy mieszkaniec Zielonej 
Góry chciałby, aby kąpieli-

sko w Ochli tętniło życiem i 
podkreślić należy, że służyć ma 

głównie mieszkańcom naszego miasta. 
Priorytetem jest plaża oraz wymiana niecki wodnej. W projekcie jest 
wiele ciekawych pomysłów, ale są też takie, które niekoniecznie będą 
służyły nam, mieszkańcom. Do tych pierwszych należą np. budynek 
gastronomiczny z tarasem widokowym na dachu, na uwagę zasługują 
także ślizgawki wodne, zjeżdżalnie i wodny plac zabaw dla najmłod-
szych. Ciekawym rozwiązaniem jest także park linowy oraz tzw. 
strefa chillout, czyli odpoczynek w cieniu na hamakach, leżakach czy 
nawet poduchach. Tra  ́onym pomysłem jest wieża widokowa oraz 
inwestycja w fotowoltaikę, czyli bezpłatną energię, co obniży koszt 
funkcjonowania obiektu.
Są także słabsze elementy w projekcie. Do takich należą: plaża nudy-
stów, dla której, według mnie, nie jest to najlepsze miejsce oraz plac 
wydzielony na kampery itp. Nasza Ochla ma służyć mieszkańcom 
miasta Zielona Góra, którzy mogą przyjechać tu autobusem, przyjść 
pieszo lub podjechać samochodem.

OCENIA
Grzegorz Hryniewicz,

radny:

- Każdy mieszkaniec Zielonej 
Góry chciałby, aby kąpieli-

sko w Ochli tętniło życiem i 
podkreślić należy, że służyć ma 

głównie mieszkańcom naszego miasta. 

Goście będą mogli zajść do restauracji z tarasem widokowym 
na dachu

Oba brzegi 
basenu połączy 
drewniany most
Drewniany most łączący brzegi basenu byłby niewątpliwie atrakcją ką-
pieliska. Z placem widokowym na środku, poprowadziłby do restauracji 
po drugiej stronie akwenu. Na niej zaplanowano taras widokowy.

Projektanci postanowili 
podzielić teren na dwie 
strefy: ogólnodostępną oraz 
strefę płatnego wejścia. 
Dla tych, którzy nie będą 
chcieli skorzystać z atrakcji 
basenowych, dostępne będą 
lokale gastronomiczne oraz 
skwer przed wejściem na 
teren płatny. W strefie płat-
nej wydzielono obszar pola 
kempingowego oraz obszar 
kąpieliska.

Darmowa strefa

Strefa ogólnodostępna i 
kempingowa otwarte będą 
przez większość roku. W 
części ogólnodostępnej 
przewiduje się przestrzeń 
przeznaczoną do organizowa-
nia imprez okolicznościowych 
z możliwością rozstawienia 
namiotów oraz organizowania 
ogniska. Jest również miejsce 
do grillowania.

Między drzewami pro-
jektanci umieścili w zaciszu 
hamaki i leżaki. Obok można 
ustawić np. food trucki.

Basen główny z mostem

Priorytetem jest wyremon-
towanie basenu głównego 
oraz przebudowa mniejszego 

basenu na brodzik dla dzieci 
i baseny z płytką wodą. Płyty 
betonowe zostaną zastąpione 
materiałami stosowanymi 
w basenach zewnętrznych. 
Projektanci proponują pod-
grzewanie wody w basenie 
przy pomocy mat grzewczych 
wykorzystujących energię 
słoneczną.

Nad basenem zostanie 
przerzucony most łączący 
obydwa brzegi, z okrągłym 
placem pośrodku. Przy 
plaży stanie zjeżdżalnia i 
kilka mniejszych urządzeń 
do zabaw w wodzie. Akwen 
zostanie podzielony na strefy 
dla pływaków, dla kąpiących 
się rekreacyjnie oraz osób na 
„dmuchawcach”.

Basen mniejszy

Jego przebudowa ma na 
celu wydzielenie trzech po-
łączonych ze sobą akwenów, 
w których znalazłoby się 
miejsce do zabaw z najmłod-
szymi, obok wodny plac 
zabaw z różnymi atrakcjami 
a także miejsce, w którym 
można dzieci uczyć pływać. 
W tym obszarze autorzy 
proponują poprowadzić wodę 
przepływową obejściem aż do 
następnego stawu, a brodzik 

zasilać wodą filtrowaną, ozo-
nowaną i podgrzewaną. 

Park linowy

W części północnej prze-
widziany jest park linowy 
w koronach drzew oraz 
siłownia zewnętrzna, a także 
leśny tor przeszkód. Obok 
zaplanowano miejsce na tzw. 
pumptrack, czyli tor do jazdy 
rowerem, z różnego rodzaju 
przeszkodami, muldami, 
zakrętami. Przy okazji warto 
omawiany teren połączyć 
ze ścieżkami rowerowymi 
znajdującymi się wokół i 
prowadzącymi przez Wzgórza 
Piastowskie.

Gastronomia

Po przeciwnej stronie 
niecki (patrząc od wejścia), 
na zboczu basenu, archi-
tekci zaplanowali obiekty 
gastronomiczne z tarasami 
widokowymi wychodzącymi 
w kierunku akwenu. Przy 
lesie wytyczono miejsce dla 
naturystów, oddzielone od 
pozostałych stref wyższym 
zielonym żywopłotem. Obok, 
na trawiastej polanie mogą 
stanąć instalacje z panelami 
fotowoltaicznymi.

Największą nowością ma być most łączący oba brzegi basenu
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LEGENDA

1. Parking

2. Strefa wejściowa

3. Odpoczynek w cieniu – hamaki, 

leżaki i stoliki

4. Gastronomia – obiekty stałe i 

food trucki

5. Grill

6. Namiot na imprezy

7. Kemping dla kamperów

8. Kemping – miejsce dla przyczep 

kempingowych

9. Pole namiotowe

10. Plaża

11. Plac zabaw

12. Brodziki dla dzieci – basen dla 

małych dzieci ze zjeżdżalnią

13. Wodny plac zabaw – plac 

zabaw w wodzie wyposażony w 

natryski, fontanny i armatki

14. Brodziki dla dzieci – do nauki 

pływania

15. Gastronomia – stałe obiekty

16. Strefa sportowa z boiskami do 

siatkówki plażowej, badmintona 

oraz miejscem do gry w ping-pon-

ga i szachy

17. Plaża nudystów

18. Zjeżdżalnie – dwie szerokie 

zjeżdżalnie polewane wodą od 

góry, utworzone na istniejącej 

skarpie

19. Siłownia pod chmurką

20. Tor przeszkód

21. Park linowy

22. Odpoczynek w słońcu

23. Wieża widokowa

24. Tor pumptruck

25. Panele fotowoltaiczne

R – recepcja

S – sza  ̧ i, przebieralnie

Ś – świetlica

G – pomieszczenie gospodarcze

K – kuchnia

F –  ́ ltr wody

P – pralnia

N – natryski

M – przystanek MZK

12
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Strumień płynący rynną to miejsce na świetną zabawę

Wejście na kąpielisko

Niecka basenu zachowałaby swój kształt. Projektanci proponują, by podgrzewać wodę za pomocą paneli słonecznych.
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ZAGŁOSUJ NA SZEŚĆ ELEMENTÓW – KUPON DO GŁOSOWANIA STR. 16

Nr 1.1 – wodny plac zabaw Nr 1.2 – ścianka wspinaczkowa Nr 1.3 – plac zabaw

Nr 1.4 – kładki drewniane Nr 1.5 – staw kąpielowy Nr 1.6 – hamaki

Nr 2.1 – zjeżdżalnia wodna Nr 2.2 – minigolf Nr 2.3 - leżaki

Nr 2.4 - restauracja Nr 2.5 - namioty Nr 2.6 – siłownia zewnętrzna
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ZAGŁOSUJ NA SZEŚĆ ELEMENTÓW – KUPON DO GŁOSOWANIA STR. 16

Nr 3.1 – wyspa Nr 3.2 – basen Nr 3.3 – kurtyny wodne

Nr 3.4 – miniam´teatr Nr 3.5 – domki letniskowe Nr 3.6 – wake park

Nr 4.1 – restauracja z tarasem widokowym Nr 4.2 – piaszczysta plaża Nr 4.3 – park linowy

Nr 4.4- pumptruck Nr 4.5 – boiska sportowe Nr 4.6 – ślizgawki wodne

Wizualizacje i zdjęcia: materiały biur projektowych
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KONCEPCJA NR 1 KONCEPCJA NR 2

KONCEPCJA NR 3 KONCEPCJA NR 4

ZAGŁOSUJ ZAGŁOSUJ

ZAGŁOSUJ ZAGŁOSUJ

ZAGŁOSUJ NA JEDNĄ Z KONCEPCJI

KARTA DO GŁOSOWANIA
Projekt zagospodarowania terenu kąpieliska miejskiego w Zielonej Górze

Kartę wrzuć do urny przy wystawie plenerowej w poblizu ratusza                  www.ochla2022.pl
.

JAK GŁOSOWAĆ?
1. Można głosować na jedną 
koncepcję rewitalizacji zalewu i 
na sześć szczegółowych elemen-

tów zagospodarowania (spośród 
24 wybranych propozycji).
2. Plebiscyt trwa od 19 czerwca 
do 10 lipca 2020 r.

3. Są trzy możliwości głosowania:
a) bezpośrednio przy wystawie 
ustawionej na deptaku, w pobliżu 
ratusza; tutaj ustawiona jest urna, 

przy której znajdują się karty do 
głosowania
b) internetowo, poprzez stro-
nę www.ochla2022.pl

c) korespondencyjnie – kupon 
zamieszczony w „Łączniku 
Zielonogórskim” można wy-
słać na adres redakcji: „Łącznik 

Zielonogórski”, al. Niepod-
ległości 13, 65-048 Zielona 
Góra lub wrzucić do urny przy 
ratuszu.
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ZAGŁOSUJ ZAGŁOSUJ ZAGŁOSUJ

ZAGŁOSUJ ZAGŁOSUJ ZAGŁOSUJ

ZAGŁOSUJ ZAGŁOSUJ ZAGŁOSUJ

ZAGŁOSUJ ZAGŁOSUJ ZAGŁOSUJ

ZAGŁOSUJ ZAGŁOSUJ ZAGŁOSUJ

ZAGŁOSUJ ZAGŁOSUJ ZAGŁOSUJ

ZAGŁOSUJ ZAGŁOSUJ ZAGŁOSUJ

ZAGŁOSUJ ZAGŁOSUJ ZAGŁOSUJ

ZAGŁOSUJ NA SZEŚĆ DOWOLNYCH SZCZEGÓŁÓW

Kartę wrzuć do urny przy wystawie plenerowej w poblizu ratusza                  www.ochla2022.pl
.

wodny plac zabaw

NR. 1.1 NR. 1.2

ścianka wspinaczkowa plac zabaw

NR. 1.3

kładki drewniane

NR. 1.4

staw kąpielowy

NR. 1.5

hamaki

NR. 1.6

zjeżdżalnia wodna

NR. 2.1 NR. 2.2

mini golf leżaki

NR. 2.3

kładki drewniane

NR. 2.4

restauracja

NR. 2.5

namioty

NR. 2.6

NR. 3.1 NR. 3.2 NR. 3.3 NR. 3.4 NR. 3.5 NR. 3.6

wyspa basen kurtyny wodne mini amteatr domki letniskowe wake park

NR. 4.1 NR. 4.2 NR. 4.3 NR. 4.4 NR. 4.5 NR. 4.6

restauracja z tarasem widokowym piaszczysta plaża park linowy pumptrack boiska sportowe ślizgawki wodne

restauracja namioty siłownia zewnętrzna
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ŻUŻEL

Powrót na W69. Z kibicami!
Otwarcie? Jak marzenie! Ale teraz poprzeczka idzie mocno w górę. Być może najwyżej w tej lidze. W niedzielę, 
21 czerwca, RM Solar Falubaz Zielona Góra zmierzy się z Eltrox Włókniarzem Częstochowa. Spotkanie rozpocz-
nie się o 19.15, z fanami na trybunach.

Przed tygodniem zielo-
nogórzanie nie dali szans 
w Rybniku beniaminkowi, 
ekipie ROW-u. Ekipa Piotra 
Żyto wygrała bardzo pew-
nie 53:36, zamykając sprawę 
triumfu już niemal na pół-
metku zmagań. Żółto-biało
-zieloni na tle porozbijane-
go, dosłownie, rywala (kon-
tuzje juniorów), jawili się ja-
ko zespół kompletny, ale z 
rezerwami. Z punktów wy-
nika, że najsłabszy w zespo-
le był Martin Vaculik, a to 
przecież lider Falubazu w 
poprzednim sezonie.

Komplementy lały się za 
to strumieniami na junio-
rów. Mateusz Tonder i Nor-
bert Krakowiak z bonusem 
zdobyli w sumie 14 punk-
tów. Ten drugi plecy rywa-
li zobaczył dopiero w biegu 
14. Zresztą występ w pierw-
szym z biegów nominowa-
nych to niejako nagroda za 
świetny występ we wcze-
śniejszych gonitwach. – 
Wszystko mi pasowało, po-
dejmowaliśmy dobre decy-
zje w parkingu. Przygoto-
wujemy się teraz do dwóch 

spotkań domowych – przy-
znał N. Krakowiak, który 
w głosowaniu kibiców zo-
stał wybrany „rajderem me-
czu”.

Pierwsze z domowych 
spotkań zielonogórzanie 
odjadą z mającymi meda-
lowe aspiracje częstocho-
wianami. Włókniarz o tych 
apetytach mówi głośno, ale 

jak tu milczeć, gdy ma się w 
składzie takich liderów jak 
Leon Madsen, Fredrik Lind-
gren, czy pozyskany przed 
sezonem Jason Doyle. - Dzi-
siaj w Częstochowie jest jaz-
da pod dużą presją. A tutaj? 
Co się nie ugra, będzie na 
plus – uważa Jacek Frątczak, 
były żużlowy menadżer, 
obecnie ekspert. - Czerwiec 

pokaże, czyli pierwsze trzy
-cztery kolejki, na co stać 
Falubaz. Wygląda na to, że 
sytuacja £nansowa jest nie-
zła po pozyskaniu sponsora 
tytularnego.

Włókniarz, oprócz świet-
nych liderów, ma też so-
lidną drugą linię w posta-
ci żużlowców z różnych po-
koleń – Pawła Przedpełskie-

go i Runego Holty. Dodać do 
tego należy rewelacyjnych 
juniorów. Po inauguracyj-
nym meczu, który gospo-
darze pod Jasną Górą wy-
grali z MRGarden GKM-em 
Grudziądz 53:37, najwięcej 
wśród miejscowych mówiło 
się o Mateuszu Świdnickim. 
19-latek zdobył 6 punktów i 
pokazał, że drzemią w nim 
duże możliwości. Bieg dru-
gi, w świetle skutecznej jaz-
dy młodych zielonogórzan 
w Rybniku, zapowiada się 
więc bardzo ciekawie.

Mecz z trybun zobaczą 
też kibice. Od drugiej kolej-
ki stadiony mogą się już za-
pełniać w 25 procentach po-
jemności. W Zielonej Górze 
oznacza to, że na trybunach 
pojawi się 3,5 tysiąca głod-
nych emocji na żywo fanów. 
Pierwszeństwo mieli wła-
ściciele karnetów.

Przed rokiem zielonogó-
rzanie dwukrotnie pokona-
li Włókniarza u siebie – w 
rundzie zasadniczej i w po-
jedynku o brązowe medale, 
ale w dwumeczach lepsi by-
li rywale. (mk)

Michael Jepsen Jensen (kask niebieski) był najlepszym zawodnikiem Falubazu we wrześnio-
wym meczu z Włókniarzem w Zielonej Górze Fot. Marcin Krzywicki

PIŁKA NOŻNA

Lechia trenuje

III-ligowa Lechia Zielona Góra 
rozpoczęła przygotowania do nowe-
go sezonu. Zespół Andrzeja Sawic-
kiego trenuje pięć razy w tygodniu. 
Tydzień będzie wieńczyć sobotnia gra 
kontrolna. Pierwsza już w tę sobotę, 
20 czerwca. Lechia zmierzy się z 
Budowlanymi Murzynowo z klasy 
okręgowej. Spotkanie rozpocznie się 
o 11.00, ale bez udziału publiczności. 
Trener na pierwszych zajęciach ma 
do dyspozycji 19 zawodników. Ma też 
nowego asystenta. Został nim Michał 
Sucharek, w przeszłości piłkarz 
zielonogórskiego klubu. Rozgrywki III 
ligi rozpoczną się 8 sierpnia. 18 lipca 
Lechia wznowi zaległe zmagania w 
Pucharze Polski. W 1/8 ´nału zagra w 
Zbąszynku z Syreną. (mk)

JEŹDZIECTWO

Zawody 
w Drzonkowie
W sobotę, 20 czerwca, na terenie 
Wojewódzkiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji odbędą się Otwarte 
Zawody Towarzyskie i Regionalne 
w Skokach.

To pierwsze zmagania 
jeździeckie po zniesieniu 
obostrzeń związanych z 
koronawirusem. Zaplano-
wano siedem konkursów, 
począwszy od towarzy-
skiego, na wysokości prze-
szkód 30-40 cm, w kla-
sie debiut. – Później przej-
dziemy do wyższych klas, 
skończymy na 130 cm w C 
klasie. To długo wyczeki-
wane zawody – przyzna-
je Jerzy Gontowiuk, trener 
ZKS-u Drzonków. Zainte-
resowanie jest duże. Przy-
jazd na parkur w Drzonko-
wie zapowiedzieli jeźdźcy 
m.in. z województw dolno-
śląskiego i zachodnio-po-
morskiego. Zawody odbę-
dą się zgodnie z wytycz-
nymi Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. – One sugerują 
organizację zawodów bez 
publiczności, ale WOSiR 
jest obiektem otwartym dla 
ludzi. Nie będziemy robić 
wytycznych dla publicz-
ności. Jak ktoś chce, może 
przyjść, usiąść sobie na ła-
weczce i popatrzeć – doda-
je jeden z organizatorów. 
Zmagania rozpoczną się o 
godzinie 9.00. (mk)

SIATKÓWKA

Wielkie gwiazdy zagrają u nas
To będzie święto siatkówki w Zielonej Górze, choć najpewniej bez kibiców na trybunach. 22 i 23 lipca męska 
reprezentacja Polski zagra dwa towarzyskie mecze z reprezentacją Niemiec.

Biało-czerwoni wraca-
ją do hali CRS niemal rów-
no po ośmiu latach. Od 20 
do 22 lipca 2012 roku re-
prezentacja naszego kra-
ju, prowadzona wówczas 
przez Włocha Andreę Ana-
stasiego, wygrała wszyst-
kie trzy spotkania w ra-
mach memoriału Huberta 
Wagnera, pokonując kolej-
no Iran, Niemcy i Argenty-
nę. I właśnie reprezentacja 
zza naszej zachodniej gra-
nicy była jedyną, która ur-
wała polskiej drużynie se-
ta. Polacy opuszczali Zie-
loną Górę po celująco zda-
nym teście przed Igrzyska-
mi Olimpijskimi, jako je-
den z pewniaków do me-
dalu londyńskich zmagań, 
które rozpoczynały się kil-
ka dni później. Medalu nie 
było, a wielkie oczekiwania 
przerodziły się w olbrzy-
mie rozczarowanie.

Teraz celem też są igrzy-
ska - przyszłoroczne w To-
kio. Obecny sezon repre-
zentacyjny z wiadomych 
względów będzie uboższy. 
Grać jednak trzeba. Z takie-
go założenia wychodzą za-
równo biało-czerwoni, jak 

i ich rywale. Dla nich przy-
graniczna Zielona Góra to 
idealne miejsce. – Myślę, że 
to nasz kolejny sukces i do-
cenienie pracy wykonywa-
nej w Zielonej Górze. To dla 
nas duże wyróżnienie – cie-
szy się Robert Jagiełowicz, 
dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji.

Podczas ostatniej wizy-
ty biało-czerwonych w na-
szym mieście, kibice nie 
odstępowali ich niemal na 
krok. Zainteresowanie siat-
karską reprezentacją było 
ogromne. Tak byłoby pew-
nie i teraz, bo każdy chciał-
by zobaczyć z bliska mi-
strzów świata – Michała Ku-

biaka, Bartosza Kurka, Fa-
biana Drzyzgę. Ekipa Vita-
la Heynena nie będzie jed-
nak na wyciągnięcie ręki. – 
Obostrzenia będą dosyć du-
że. Oni zostaną odizolowani 
od osób postronnych – za-
znacza R. Jagiełowicz, któ-
ry dodaje, że siatkarze bę-
dą trenować w hali CRS kil-

ka dni wcześniej przed me-
czami z drużyną Niemiec.

Wszystko wskazuje na 
to, że nie będzie też wspar-
cia fanów z trybun. Polski 
Związek Piłki Siatkowej za-
dbał jednak o to, aby… pa-
pierowi kibice zasiedli w 
hali CRS. Związek rozpo-
czął sprzedaż tzw. awata-
rów z wizerunkami twarzy 
fanów. Najzagorzalsi i naj-
szybsi kibice pojawią się 
więc na wszystkich towa-
rzyskich meczach, z udzia-
łem zarówno żeńskiej, jak 
i męskiej reprezentacji Pol-
ski.

MOSiR liczy, że fani bę-
dą mogli jednak i w rze-
czywistości wspierać mi-
strzów świata w Zielonej 
Górze. – Myślimy o kinie 
plenerowym, które mogli-
byśmy ustawić na parkin-
gu za CRS-em. Prowadzi-
my rozmowy. Zobaczymy, 
czy uda nam się to zorga-
nizować – dodaje szef MO-
SiR-u. Oba spotkania poka-
że Polsat Sport. Mecz w śro-
dę, 22 lipca rozpocznie się o 
20.30, dzień później począ-
tek rywalizacji przewidzia-
no na 18.00. (mk)

Tak było osiem lat temu. Polaków w hali CRS oklaskiwały tłumy fanów.
 Fot. MOSiR Zielona Góra

RUGBY

Daleki wyjazd
Meczem w Białymstoku z tamtej-

szym Rugby, wznowi rozgrywki I ligi 
Wataha RC Zielona Góra. Zespół pro-
wadzony przez Pawła Prokopowicza 
wybiera się do wicelidera, który ma na 
koncie pięć zwycięstw i dwie porażki. 
Jesienią zielonogórzanie ulegli im na 
własnym boisku 12:26. – Spróbujemy 
pierwszy raz w historii z nimi wygrać 
– zapowiada trener Watahy, czyli 4. 
zespołu ligi. Mecz rozpocznie się w 
niedzielę o 14.00 i będzie transmito-
wany w internecie. Podobnie jak na-
stępny, który zielonogórzanie zagrają 
u siebie ze Spartą Jarocin. Pojedynek 
odbędzie się w Chynowie w sobotę, 
27 czerwca. – Jeszcze nie wiemy, czy 
będą mogli wejść kibice – zaznacza 
Prokopowicz. (mk)
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Dość gadania – budujemy Ochlę!
Ciekawe, ile razy padało takie hasło? Chodzi oczywiście o kąpielisko Ochla. To historia pełna wzlotów i upadków. Słusznych dekla-
racji i nieudanych początków. Toczy się już z 60 lat, a może i więcej. Plany były wielkie – zalew miał mieć 54 hektary powierzchni. 
Samo lustro wody.

- Czyżniewski! Chyba za-
pomniałeś wstawić przeci-
nek. Może chodzi o 5,4 hek-
tara. Przecież dzisiaj cały 
ten teren zajmuje pewnie z 
kilka hektarów – moja żona 
potra£ mnie zaskoczyć sza-
cowaniem powierzchni w 
hektarach. Może dlatego, że 
jej ojciec przez 10 lat był rol-
nikiem. Tylko skąd to zami-
łowanie do patelni?

Zostawmy jednak na bo-
ku to znane naczynie ku-
chenne. Zajmijmy się prze-
cinkami. Zaglądam do „Ga-
zety Zielonogórskiej” z 9 
stycznia 1961 r., która poin-
formowała czytelników, że 
rozpoczęto przygotowania 
do budowy ośrodka wypo-
czynkowo-wodnego, poło-
żonego miedzy Ochlą i Zie-
loną Górą. W miejscu nie-
wielkiego akwenu stworzo-
nego przez Niemców. Powo-
łano nawet społeczny komi-
tet budowy - większość prac 
miała być wykonana w czy-
nie społecznym.

- Kto wykona projekt 
ośrodka wypoczynkowo
-wodnego? – pytała „GZ” w 
tytule i w tekście opisywa-
ła założenia. – Dzięki sprzy-
jającemu ukształtowaniu 
terenu, w rejonie Ochli po-
wstanie zalew wodny, o po-
wierzchni ok. 54 ha. W ten 
sposób miasto uzyska ośro-
dek wodny, którego brak 
tak dotkliwie odczuwa mło-
dzież. Na zalewie będą mo-
gły pływać kajaki. Obszar 
około 15 ha, pagórkowaty i 
zalesiony, będzie terenem 
podmiejskich kampingów.

Nieźle! 54 hektary pod 
wodą (dzisiaj całe kąpie-
lisko jest prawie 10 razy 
mniejsze). Co oni wtedy 
chcieli zalać? Planowana ta-
ma miała mieć 100 m długo-
ści i nawet sześć wysokości. 
A może to „GZ” zapomnia-
ła wstawić przecinek? Nie, 
bo w kolejnym artykule ga-
zeta znowu pisze o zbiorni-
ku o powierzchni ok. 50 ha. 
Już znaleźli się chętni do ro-

bienia projektów. Harmono-
gram był bardzo, bardzo na-
pięty. Był styczeń, a zalew 
miał ruszyć… latem. Nie ru-
szył, chociaż inżynierowie 
rozpoczęli pracę. Z budowy 
nic nie wyszło.

„Dość gadania – budu-
jemy zalew” – ponownie 
stwierdzili włodarze miasta 
i w 1964 r. przystąpili do bu-
dowy kąpieliska. Wówczas 
jednak mowa była o basenie 
mającym dwa hektary po-
wierzchni. Obiekt była kilka 
razy większy niż ten przed-
wojenny. Na plac wjechał 
spychacz i zaczął pogłębiać 
jeziorko. Wybudowano ta-
mę spiętrzającą wodę, stu-
dzienki. Trzeba było jeszcze 
wyrównać skarpy. W nie-
dzielę, 5 lipca 1964 r. zaczę-
to wpuszczać do niecki wo-
dę. Przybywało jej 7-10 cm 
na dobę. 19 lipca basen ru-
szył. Spragnionych kąpieli 
dowoziły tutaj autobusy li-
nii 116 i 115. Jednak to wciąż 
było za mało. Brakowało in-
frastruktury, a nieckę base-
nu w końcu trzeba było za-
bezpieczyć przed ubytkami 
wody.

„Dość gadania – buduje-
my dalej zalew” – ponownie 
stwierdzili włodarze mia-
sta. Był rok 1965. Na kąpie-
lisko doprowadzono prąd, 
wywiercono własne ujęcie 
wody i wyłożono dno płyt-
kami betonowymi 50x50 
cm. Jak skrzętnie wyliczyła 
„Gazeta”, na obiekcie uło-
żono 12 tys. płyt chodniko-
wych oraz 18 tys. płyt na 
dnie basenu i poboczach. 
Gotowe były skarpy.

21 lipca 1969 r. kąpielisko 
zostało otwarte. A ja się za-
stanawiam, czy betonowe 
płyty, które dzisiaj pokry-
wają dno kąpieliska mają po 
50 lat, czy też w większości 
je wymieniono?

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 

i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.to-

masz

W tym miejscu już przed wojną funkcjonował niewielki basen
 Fot. Ze zbiorów Czesława Osękowskiego

Rok 1964. Budowa basenu.
 Fot. Bronisław Bugiel

W 1969 r. dno niecki wyłożono płytami
 Fot. Bronisław Bugiel

Basen, połowa lat 60 Fot. Bronisław Bugiel Lata 70. Można tu było pływać kajakami. Fot. Bronisław Bugiel

Pod czujnym okiem ratowników kąpały się tutaj setki ludzi. W upalne dni kto żyw jechał „na Ochlę”. Fot. Bronisław Bugiel


