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Wakacje w mieście wcale 
nie muszą być nudne. 
Wręcz przeciwnie! Na 
tych, którzy spędzają lato 
w Zielonej Górze czekają 
spektakle, koncerty, pro-
jekcje � lmów i mnóstwo 
innych atrakcji! Sprawdź, 
co będzie się działo w 
lipcu. >>  5

WYBORY 2020

Miasto wybrało 
Trzaskowskiego
W pierwszej turze wyborów pre-
zydenckich w Zielonej Górze wy-
grał Rafał Trzaskowski. Kandydat 
Koalicji Obywatelskiej otrzymał 
w naszym mieście poparcie 45,78 
proc. To najlepszy jego wynik w 
lubuskich powiatach.

Na R. Trzaskowskiego za-
głosowało 33.574 zielonogó-
rzan. Najwięcej zwolenni-
ków obecny prezydent War-
szawy miał wśród głosują-
cych w SP 8 przy ul. Kąpie-
lowej (komisja obwodowa nr 
31) – zdobył tam 57,29 proc.

Andrzej Duda dostał od 
zielonogórskich wybor-

ców 19.056 głosów - 25,98 
proc. Najwięcej zwolenni-
ków urzędującego prezy-
denta Polski było w siedzi-
bie komisji obwodowej nr 
37 – Szkoła Podstawowa 
28 przy ul. Zawada-Szkol-
na. Na A. Dudę zagłosowało 
tam 36,67 proc. Prezydent 
RP cieszył się też dużym po-
parciem wśród mieszkań-
ców Domów Pomocy Spo-
łecznej – przy al. Słowackie-
go i ul. Lubuskiej dostał od-
powiednio 64 i 65 proc. gło-
sów.

Zielonogórzanie popar-
li też Szymona Hołownię 
(12.364 głosy – 16.86 proc.), 
sporo osób zagłosowało na 
Krzysztofa Bosaka (4.407 
głosów – 6,01 proc.). Robert 
Biedroń zdobył u nas 1.972 
głosy (2,69 proc.), Włady-

sław Kosiniak-Kamysz 1.367 
głosów (1,86 proc.).

Frekwencja w naszym 
mieście wyniosła aż 70,05 
procent (czytaj też w tekście 
obok).

Przypomnijmy, że lubu-
skie to jedno z trzech woje-
wództw, w których wygrał 
R. Trzaskowski. W całym 
naszym województwie kan-
dydat KO zdobył 174.894 
głosy (36,94 proc.). A. Du-
da cieszył się poparciem 
161.894 Lubuszan (34,19 
proc.) – kandydat PiS naj-
więcej głosów otrzymał w 
powiecie wschowskim.

W całej Polsce najwię-
cej głosów dostał A. Duda - 
43,50 proc. głosów, R. Trza-
skowski – 30,46 proc. Druga 
tura wyborów odbędzie się 
w niedzielę, 12 lipca. (dsp)

To ci gratka! W ramach konsultacji społecznych magistrat organi-
zuje spacer wokół zamkniętego górnego pałacu w Ochli.

NIE DLA TRANZYTU
PRZEZ ŁĘŻYCĘ I CZARKOWO
To już pewne – powstanie nowy most na Odrze w Pomorsku. Władze miasta odrzucają jednak wariant, że zjeżdżające z przeprawy TIR-y po-
jadą przez Wysokie, Łężycę i Czarkowo. To pomysł nie do przyjęcia. Znaleziono inne rozwiązanie. Za dodatkowe 20 mln zł powstanie wiadukt 
nad torami i droga w kierunku przyszłej obwodnicy zachodniej.

Na Czarkowie coraz więcej nowych bloków, domków i mieszkańców. Do centrum prowadzi tylko jedna droga. Już dziś jest kłopot z dojazdem do Trasy Północnej, a osiedle wciąż rośnie.
Fot. Monika Zapotoczna

WYBORY 2020

Mamy szansę 
na festiwal!
Polscy artyści zagrają za darmo 
na Frekwencja Festiwalu w 
mieście z najwyższą frekwencją 
podczas wyborów prezydenc-
kich. Czy będzie to Zielona 
Góra? Wszystko zależy od dru-
giej tury.

Frekwencja Festiwal to 
inicjatywa muzyków, któ-
rzy chcieli zachęcić Po-
laków do wzięcia udzia-
łu w wyborach prezydenc-
kich. Ogłosili wyzwanie 
dla miast powyżej 50 tys. 
mieszkańców. - Deklaruje-
my, że na zaproszenie mia-
sta, które podejmie nasz 

challenge i gdzie frekwen-
cja obliczona średnio dla 
obu tur wyborów będzie 
najwyższa, stawimy się, by 
zagrać na darmowym festi-
walu. Artyści zrzekają się 
honorarium – zapowiedzie-
li organizatorzy. Udział w 
festiwalu zadeklarowali: 
Artur Rojek, Clock Machi-
ne, Daria Zawiałow, Dawid 
Podsiadło, Krzysztof Za-
lewski, Miuosh, Mrozu, Or-
ganek, Pezet, Ralph Kamin-
ski, Sokół i Żabson. Lista 
wykonawców nie jest jesz-
cze zamknięta.

Po pierwszej turze naj-
większe szanse na darmowe 
koncerty ma Warszawa. Fre-
kwencja w stolicy wyniosła 
74,4 proc. W czołówce znaj-
dują się też: Poznań (72,85 
proc.), Gdynia (72,13), Kra-

ków (71,54), Gdańsk (71,51), 
Wrocław (70,81) oraz Zie-
lona Góra (70,05). Liczy się 
zsumowana frekwencja z 
dwóch tur, dlatego miłośni-
cy muzyki powinni 12 lipca 
ruszyć do urn, by poprawić 
zielonogórski wynik.

- Do akcji zapraszamy 
miasta, które będą w stanie 
zapewnić odpowiednią in-
frastrukturę do organizacji 
i realizacji festiwalu w ta-
kiej skali. Przyjęliśmy, że są 
to miasta powyżej 50 tysię-
cy mieszkańców – dodali or-
ganizatorzy.

Data festiwalu nie jest 
jeszcze znana ze względu na 
ciągle zmieniające się prze-
pisy i obostrzenia związane 
z wydarzeniami masowymi 
w czasie epidemii.

(ap)
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Czek dla Zielonej Góry na 15,9 mln zł
- To pieniądze na inwestycje samorządowe. Rząd stawia jeden warunek, muszą być zrealizowane w tym roku – mówi poseł Jerzy Materna. 
Zdaniem prezydenta Janusza Kubickiego, to żaden problem. – Spełnimy ten warunek – zapewnia.

Chodzi o rządowy Fundusz 
Inwestycji Samorządowych, 
na który rząd chce przezna-
czyć 6 mld zł. Z tego 1 mld zł 
przeznaczony jest na miasta 
takie, jak Zielona Góra.

- Pieniądze można wydać 
na remonty, budowy, szko-
ły, żłobki. Inwestycje, które 
prowadzi samorząd – tłuma-
czy poseł Materna. Wszyst-
ko w ramach rządowej, an-
tykoronawirusowej tarczy 
05 wspierającej samorzą-
dy. Procedury są proste: od 
1 sierpnia rozpoczyna się na-
bór wniosków, potrwa do 15 
sierpnia. 1 września nastą-
pi wypłata pieniędzy. Trze-
ba spełnić podstawowy wa-
runek – pieniądze mają być 
wydane do końca roku.

Spełnienie tego warun-
ku dla Zielonej Góry nie jest 
problemem. Miasto prowa-

dzi wiele inwestycji. Nie na 
wszystko wystarcza fundu-
szy.

- Samorządy nie mogą te-
raz ograniczać inwestycji, 
dzięki nim wspieramy firmy 
budowlane i ratujemy setki 
miejsc pracy. Ja mogę spoty-
kać się co miesiąc i przyjmo-
wać takie czeki – żartował J. 
Kubicki, odbierając od posła 
symboliczny czek na kwo-
tę 15,9 mln zł. Te pieniądze 
bardzo się przydadzą. Prezy-
dent wyliczał, że np. trwa re-
mont budynku przy al. Woj-
ska Polskiego, w którym bę-
dzie nowy miejski żłobek, 
trzeba też zbudować halę 
sportową dla nowej szkoły 
przy ul. Energetyków.

- Po raz pierwszy dostaje-
my rządowe pieniądze, któ-
re będziemy mogli z radny-
mi podzielić i wskazać, na 

co je przeznaczyć – podkre-
ślał J. Kubicki.

Wsparcie rządowe ma tra-
fić do wszystkich samorzą-
dów. W woj. lubuskim bę-
dzie to 140 mln zł. Kwoty są 
zróżnicowane w zależności 
od zamożności samorządu. 
– Na przykład Gorzów do-
stanie 29 mln zł. Tak wyni-
ka z wyliczeń ministerstwa 
finansów – stwierdził J. Ma-
terna dopytywany przez 
dziennikarzy. Pobliski Sule-
chów otrzyma 2,2 mln zł, 
Świdnica 1,4 mln, Zabór 1,1 
mln zł.

- Bogaci dostają mniej, a 
Zieloną Górę uważa się za 
bogatą. Jako jedyni w woje-
wództwie płacimy tzw. ja-
nosikowe, którym obciążo-
ne są jedynie zamożne sa-
morządy – tłumaczył prezy-
dent. (tc)

Prezydent Janusz Kubicki odebrał od posła Jerzego Materny symboliczny czek na kwotę 15,9 
mln zł Fot. Piotr Jędzura

Pani Małgorzacie Maciejewskiej 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Mamy 
składają

Prezydent Zielonej Góry 
i pracownicy Urzędu Miasta 

W ŁĘŻYCY

Dzień pamięci
- W przyszłą sobotę, 11 lipca, w 

Zielonej Górze – Łężycy odbędą się 
obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa, dokonanego 
przez ukraińskich nacjonalistów na 
obywatelach II Rzeczypospolitej 
Polskiej – zapraszają na uroczystości 
organizatorzy: Stowarzyszenie 

„Pamięć Polskich Kresów” w Zielonej 
Górze oraz Zespół Edukacyjny nr 6 w 
Zielonej Górze. Sobotnie uroczystości 
rozpoczną się o godz. 17.00. mszą 
świętą w intencji ofiar, w kościele 
pw. Matki Bożej Fatimskiej. Od godz. 
18.00 uroczystości będą się odbywać 
na Skwerze Kresowym, w programie 
powitanie gości, odśpiewanie hymnu, 
przemówienia, apel pamięci, złożenie 
kwiatów i zapalenie zniczy. (dsp)

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA

Złóż wniosek  
przez internet
Urząd miasta informuje o wy-
tycznych związanych z przyjmo-
waniem wniosków o świadczenia 
rodzinne, z funduszu alimenta-
cyjnego i „Dobry Start” w okresie 
zasiłkowym 2020/2021.

W związku ze zbliżają-
cym się nowym okresem 
ustalania uprawnień do 
świadczeń uprzejmie infor-
mujemy, że od 1 lipca 2020 
r. będzie można składać 
wyłącznie wnioski elektro-
nicznie. Można to zrobić za 
pomocą:

- platformy Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej emp@tia: empa-
tia.mrpips.gov.pl,

- platformy usług elektro-
nicznych PUE ZUS,

- systemów teleinforma-
tycznych banków.

Zaleca się składanie wnio-
sków przez internet. Formu-
larze są dostępne w miej-
skim serwisie pod adresem: 
www.bip.zielona-gora.pl/
Co i jak załatwić w Urzę-
dzie/Świadczenia Rodzinne 
oraz na stronie internetowej 
Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej pod 
adresem: www.mpips.gov.
pl, jak również w Wydziale 
Świadczeń Rodzinnych, ul. 
Długa 13, Zielona Góra.

Od 1 sierpnia 2020 r. bę-
dzie można składać wnio-
ski w wersji tradycyjnej (pa-
pierowej) - bezpośrednio 
w Wydziale Świadczeń Ro-
dzinnych, ul. Długa 13.

W związku z występują-
cym zagrożeniem epidemicz-
nym w okresie od 1 sierpnia 
2020 r. do 30 września 2020 
r. wprowadza się ograniczo-
ny dostęp do budynku przy 
ul. Długiej 13. Osoby zainte-
resowane złożeniem wnio-
sków w formie papierowej 
będą wpuszczane do budyn-
ku tylko od ul. 1 Maja. Wnio-
ski mogą składać tylko osoby 
zdrowe, bez objawów cho-
robowych, które nie przeby-
wają na kwarantannie i nie 
mieszkają z osobą przebywa-

jącą na kwarantannie. W bu-
dynku obowiązuje nakaz za-
słaniania ust i nosa.

Wnioski można przesłać 
również za pośrednictwem 
Poczty Polskiej na adres Wy-
działu Świadczeń Rodzinnych 
w Zielonej Górze, ul. Długa 13, 
65-401 Zielona Góra. Wnioski 
można też wrzucić do skrzyn-
ki w budynku przy ul. Długiej 
13 – Zielonogórskie Centrum 
Pomocy Rodzinie oraz w bu-
dynku urzędu miasta przy ul. 
Podgórnej 22.

Od 1 sierpnia do 30 wrze-
śnia Biuro Obsługi Intere-
santa będzie czynne w po-
niedziałki od 7.30 do 17.00, 
we wtorki, środy i czwartki 
– 7.30-15.00, w piątki – 7.30-
14.30. (um)

Z ŻYCIA MIASTA    >>> 

Bezpieczny odstęp, maseczki… Tak wyglądało piątkowe, uro-
czyste pożegnanie ósmoklasistów w ZE nr 9. Nareszcie waka-
cje! W tym roku wyjątkowo zasłużone. Fot. Piotr Jędzura

Obowiązkowym strojem była pidżama lub koszula nocna. 
Sobotni VI Nocny Spacer Pidżamowców przyciągnął tłumy 
„śpiochów” wszelkiej maści! Fot. Piotr Jędzura

Wodociągi Zielona Góra uruchomiły ponownie trzy fontanny 
miejskie. Woda trysnęła w miniony weekend przy filharmonii 
i na pl. Bohaterów. Fot. Igor Skrzyczewski/UM
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Pomysły na przebudowę Ochli
Zielonogórscy archi-
tekci przygotowali 
cztery koncepcje za-
gospodarowania ką-
pieliska Ochla. Trwa-
ją konsultacje nad 
kształtem kąpieliska. 
Można głosować do 
10 lipca.

- Poprosiliśmy cztery biu-
ra architektoniczne, żeby 
przygotowały swoje pro-
pozycje. Teraz pokazuje-
my je na deptaku, przed ra-
tuszem, każdy zaintereso-
wany zielonogórzanin może 
zobaczyć te koncepcje i za-
głosować - zachęca Andrzej 
Bocheński, radny z klubu 
Zielona Razem. To on, wraz 
z radnymi Pawłem Wysoc-
kim i Grzegorzem Hrynie-
wiczem od wielu miesięcy 
pilotują ten projekt. Ich ini-
cjatywa wpisuje się w wie-
loletnie próby modernizacji 
całego obiektu. I wielolet-
nie dyskusje, co z tym tere-
nem zrobić.

- Koniec gadania. Jestem 
zdeterminowany, żeby to 
zrobić. Przebudujemy ką-
pielisko Ochla - zapowiada 
prezydent Janusz Kubic-
ki. - To wstyd, że w 140-ty-
sięcznym mieście nie ma 
porządnego kąpieliska. 
Zakładam, że inwestycja 
kosztować będzie co naj-
mniej 30 mln zł. Po konsul-
tacjach zaraz przystępuje-
my do prac projektowych. 
Chciałbym, jeżeli wszyst-
ko dobrze pójdzie, żeby 
na przełomie roku ogłosić 
przetarg na wykonanie in-
westycji. Powinna być go-
towa w 2022 r. Chciałbym, 
żeby za dwa lata zielono-
górzanie kąpali się już na 
nowej Ochli.

JAK GŁOSOWAĆ?
1.  Można głosować na jedną 

koncepcję rewitalizacji 
zalewu i na sześć szcze-
gółowych elementów 
zagospodarowania 
(spośród 24 wybranych 
propozycji).

2.  Plebiscyt trwa od 19 
czerwca do 10 lipca 
2020 r.

3.  Są dwie możliwości gło-
sowania:

a)  bezpośrednio przy 
wystawie ustawionej 
na deptaku, w pobliżu 
ratusza; tutaj ustawiona 
jest urna, przy której 
znajdują się karty 
do głosowania.

b)  internetowo, poprzez 
stronę 
www.ochla2022.pl

KONCEPCJA NR 1
Barbara Niemiec,
Arcus Consult Zielona Góra

- W naszej koncepcji wykorzy-
stujemy naturalne ukształto-
wanie terenu i zachowujemy 
całą zieleń. Na trawiastych 
polanach zaprojektowaliśmy 
tereny rekreacyjne, na zadrze-

wionych - miejsca z hamakami do odpoczynku w cieniu.
W części wejściowej zaplanowaliśmy budynek z małą gastrono-
mią, dostępną dla użytkowników z zewnątrz i tarasy konsump-
cyjne po stronie użytkowników kąpieliska. Korzystaliby z nich 
również goście pola kempingowego i namiotowego, wyposa-
żonego we własną letnią kuchnię i zaplecze sanitarne. Mniejszy 
zbiornik wodny zamienimy na przestrzeń dla rodziców z dziećmi. 
Tu powstałby wodny plac zabaw oraz brodzik z � ltrowaną wodą 
dla najmłodszych. Dla wszystkich przeznaczamy duży zbiornik. 
Tu najważniejszy jest sposób uzdatniania wody, wypro� lowanie 
niecki, uporządkowanie linii brzegowej i przyszłe gospodarowanie 
obiektem bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Stąd pomysł na 
staw regeneracyjny, z � ltrami mechanicznymi i roślinnymi. Będzie 
można nad nim wypoczywać, podziwiając z brzegu czystą wodę 
i ozdobne rośliny wodne. Wokół kąpieliska powstanie kładka - 
można będzie na niej usiąść i zamoczyć stopy w wodzie. Kładka 
łączy się z pomostami, które dzielą kąpielisko na: staw regene-
racyjny, część rekreacyjną, płytkie kąpielisko dla dzieci i część 
pływacką o wymiarach basenu olimpijskiego. Nieopodal znajduje 
się też zaplecze sportowe, które rozszerzyliśmy o kolejne boiska. 
Tylko trzeci zbiornik pozostałby w stanie naturalnym i stanowiłby 
część spacerową, a po zarybieniu mogliby z niego korzystać rów-
nież wędkarze.

KONCEPCJA NR 3
Natalia Plonkowska,
Ar-Project

- Teren podzieliliśmy na trzy 
strefy: całkowicie nową i dwie, w 
których wykorzystujemy istnie-
jące zbiorniki wodne. W nowej 
części powstałby park wodny z 
basenem pływackim i basenem 

rekreacyjnym z rwącą rzeką, sztuczną falą i torem przeszkód, a obok 
niego jeszcze brodzik, plac zabaw i zjeżdżalnia dla najmłodszych. 
W tej stre� e zaplanowaliśmy również: jacuzzi dla rodziców, plażę, 
sauny i trawiaste tarasy, a także budynek z kawiarnią, restauracją, 
toaletami i szatniami, który obsługiwałby użytkowników wodnej 
części. Teren zostałby całkowicie odgrodzony od reszty.
W drugiej stre� e zaplanowaliśmy „wyspę” - to drewniana, zada-
szona altana wypoczynkowa, z ławeczkami i grillem, postawiona 
tuż nad lustrem wody na pomoście, który z jednej strony łączy 
altanę z symulatorem sur� ngu wytwarzającym sztuczną falę, 
z drugiej z plażą wyposażoną w drewniane leżaki. W tej części 
znajdą się też wodny plac zabaw z elementami natryskowymi 
oraz niewielki am� teatr z zadaszoną letnią sceną.
W trzeciej stre� e, niegdyś najbardziej użytkowanej, pozostaną 
boiska do gry w piłkę ręczną, na plaży staną słomkowe parasole, 
a na istniejącym zbiorniku wodnym powstanie wake park z 
urządzeniami do wodnych akrobacji. Całość można będzie obejść 
dookoła. Powyżej zbiornika zaplanowaliśmy jeszcze miejsca na 
kampery, pole namiotowe i domki letniskowe, których konstruk-
cja byłaby wzniesiona na poziomie koron drzew.
Projekt wykorzystuje ukształtowanie terenu i wpisuje się w 
zastaną bazę, tylko zbiornik z „wyspą” wymaga pogłębienia i 
przeprojektowania.

KONCEPCJA NR 1. Na mniejszym zbiorniku powstanie wodny plac zabaw oraz brodzik z � ltro-
waną wodą dla najmłodszych.

KONCEPCJA NR 3. W parku wodnym będzie basen pływacki  i  rekreacyjny m.in. z  rwącą rze-
ką i torem przeszkód oraz brodzik, plac zabaw i zjeżdżalnia dla maluchów.

KONCEPCJA NR 1. Drewniane pomosty podzielą kąpielisko na: staw regeneracyjny, część re-
kreacyjną, płytkie kąpielisko dla dzieci i część pływacką.

KONCEPCJA NR 3. „Wyspa” to drewniana, zadaszona altana wypoczynkowa, z ławeczkami 
i grillem, postawiona tuż nad lustrem wody na pomoście.
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Kolejne ścieżki po wakacjach
Zielona Góra wypełnia białe plamy w systemie ścieżek rowerowych. W miniony wtorek prezydent Janusz Kubicki 
podpisał umowy na budowę nowych tras na łączną kwotę blisko 1,7 mln zł.

Pierwsza z tras będzie 
łącznikiem pomiędzy ścież-
ką na osiedlu mieszkanio-
wym przy ul. Emilii Plater 
a Zieloną Strzałą. Wybudo-
wane zostanie wyniesione 
skrzyżowanie ul. Emilii Pla-
ter z ul. Kożuchowską. Dzię-
ki tej inwestycji zostaną za-
łatane „białe plamy” na tra-
sie Zielonej Strzały. – Miesz-
kańcy bardzo lubią tę rowe-
rową trasę. Jest przez nich 
często uczęszczana. Tym 
bardziej cieszę się, że po-
wstanie ten fragment. Dziu-
ry w systemie ścieżek trze-
ba wreszcie załatać. Dzięki 
temu fragmentowi już nie-
długo będziemy mogli do-
jechać Zieloną Strzałą prak-
tycznie do Zatonia – powie-
dział prezydent J. Kubic-
ki na konferencji prasowej, 
podczas której podpisane 
zostały umowy.

Ścieżka rowerowa będzie 
dwukierunkowa, będą mo-
gli z niej również korzystać 
piesi. Koszt realizacji to pra-
wie 400 tys. zł, a termin wy-
konania to 100 dni od dnia 
podpisania umowy.

Druga inwestycja obejmu-
je budowę ścieżek rowero-
wych przy ul. Poznańskiej 

wraz z przebudową skrzyżo-
wania ulic: Trasa Północna 
– Sulechowska – Poznańska. 
Jest też dobra informacja dla 
kierowców. Zostanie wyko-
nany dodatkowy pas ruchu 
relacji Trasa Północna – ul. 
Sulechowska, który ułatwi 
wjazd do centrum miasta.

– Będziemy ingerować w 
rondo, dlatego czekaliśmy 
z rozpoczęciem budowy do 
zakończenia prac przy wia-
dukcie na ul. Batorego, że-
by nie powodować dodatko-
wych utrudnień dla kierow-
ców. Nie chcieliśmy, żeby za-
blokowane były dwa znaczą-

ce wjazdy do miasta. Jednak 
w przypadku prac przy ron-
dzie Rady Europy utrudnie-
nia powinny być znikome – 
tłumaczył prezydent.

W ramach zadania zosta-
nie wykonana droga dla pie-
szych i rowerów przy ul. Po-
znańskiej na odcinku od ron-

da Rady Europy do istnieją-
cych już odcinków dróg ro-
werowych o nawierzchni bi-
tumicznej w Chynowie. Tym 
samym zniknie dziura w sys-
temie dróg rowerowych w 
relacji centrum – północ (Ci-
gacice). Inwestycja powinna 
zostać zakończona w ciągu 
czterech miesięcy, a jej koszt 
to 1,3 mln zł.

Wykonawcą obu zadań jest 
Przedsiębiorstwo Budownic-
twa Drogowego z siedzibą 
w Głogowie. – Mamy już do-
świadczenie w budowie ście-
żek. Jesteśmy firmą z trady-
cjami. Wykonaliśmy m. in. 
chyba najdłuższą ścieżkę w 
województwie lubuskim na 
zlecenie starostwa nowosol-
skiego: 42 km na zamkniętej 
linii kolejowej relacji Wolsz-
tyn-Żagań – chwalił się Ksa-
wery Kossowski, prezes za-
rządu firmy. Dodał również, 
że prace w obu lokalizacjach 
rozpoczną się w przeciągu 
dwóch tygodni.

- System ścieżek w mie-
ście jest coraz bardziej spój-
ny i bezpieczny, przyjazny 
dla mieszkańców. Nikogo 
nie trzeba już namawiać do 
korzystania z rowerów – za-
kończył J. Kubicki. (ap)

Umowa na budowę dwóch tras rowerowych podpisana. Na zdjęciu Ksawery Kossowski i Ja-
nusz Kubicki. Fot. Monika Zapotoczna/UM

W ZIELONEJ GÓRZE

Sprawdź, czy 
zdałbyś test
Kto nie dotarł na ćwiczenia w 
czerwcu, ma szansę zmierzyć się 
z torem przeszkód w lipcu. Policja 
zaprasza chętnych do służby na 
zgłębienie tajników testu spraw-
ności fizycznej – w każdą środę.

Pierwsza lipcowa zapra-
wa dla kandydatów do służ-
by w policji odbyła się w mi-
nioną środę. Kolejne spo-
tkania, na których moż-
na sprawdzić na czym po-
lega test sprawności fizycz-
nej zaplanowano 8, 15, 22 i 
29 lipca. Wszystkie w godz. 
11.00-13.00, w sali gim-
nastycznej LO III przy ul. 
Strzeleckiej 9.

Policyjni instruktorzy na 
specjalnie przygotowanych 
torach przeszkód zademon-
strują prawidłowe wykona-
nie zadania. Pokonanie to-
ru przeszkód jest jednym 
z elementów postępowa-
nia kwalifikacyjnego. Żeby 
zostać policjantem, należy 
przejść pozytywnie proce-
durę rekrutacyjną. Jednym 
z etapów, który czeka kan-
dydatów do służby w po-
licji jest właśnie TSF - test 
sprawności fizycznej. Pole-
ga on na pokonaniu spraw-
nościowego toru przeszkód 
w określonym czasie. Wyni-
ki zostają przeliczone w sys-
temie punktowym.  (kmp)
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Lipcowe muzy kuszą…
…koncertami, spektaklami, filmami, spacerami. Wakacje w mieście nie muszą być nudne! Podajemy program Lata 
Muz Wszelakich na najbliższe dni lipca.

3 LIPCA, PIĄTEK
a 11.00 - Bajki, bajdy, banialuki 

- „Trzy Świnki”, Teatr Rozrywki 
Trójkąt z Zielonej Góry (amfi-
teatr).
a 20.00 - Bluesowe noce - 
koncert zespołu ProjectA (Klub 

Piekarnia Cichej Kobiety /bilety).
a 21.30 - Kino letnie - „Ja i mój 
tata”, „Mocna kawa wcale nie jest 

taka zła” (Plac Teatralny).

4 LIPCA, SOBOTA
a 14.00-16.00 - Koncert 

Botaniczny – „Osiecka, Nie-
men, Sojka”,  recital Dominika 
Rajchela i Stanisława Zimiewi-
cza (Ogród Botaniczny).

a 21.30 - Kino letnie - „Juliusz” 
(Plac Teatralny).

6 LIPCA, PONIEDZIAŁEK
a 22.00 - Muzy z gwiazdami - Obiek-
ty głębokiego kosmosu (Facebook 
Planetarium Wenus).

8 LIPCA, ŚRODA
a 11.00-13.00 - Nie nudzę się latem 
- Zielona Góra dla rodzin z dziećmi, 

spacer z przewodnikiem Ewą Ogioł-
dą (zbiórka: pl. Bohaterów, godz. 
10.45).
a 19.00 - Koncerty w pałacu - recital 
Katarzyny Pusowskiej (pałac w 
Starym Kisielinie).

9 LIPCA, CZWARTEK
a 18.00 - Z książką na leża-
ku - spotkanie z… Grzegorzem 
Biszczanikiem, promocja książki 
„Nieznane twarze Zielonej Góry” 
(biblioteka Norwida, sala im. Janu-
sza Koniusza).
a 19.00 - W Zielone(j) gramy – „Hop-
kele”, recital Urszuli Zdanowicz (Plac 
Teatralny).

10 LIPCA, PIĄTEK
a 11.00 - Bajki, bajdy, banialuki – „O 
Jeżyku, który nie bał się marzyć”, 
Teatr Lalka w Trasie z Zielonej Góry 
(amfiteatr).
a 21.30 - Kino letnie - „Franek”, 
„Mama, tata, Bóg i szatan”, „Okna, 
okna” (Plac Teatralny).

11 LIPCA, SOBOTA
a 21.30 - Kino letnie - „Nadzwyczaj-
ni” (Plac Teatralny).

12 LIPCA, NIEDZIELA
a 17.00 - Koncert Orkiestry Dętej 
Zastal (scena przed Filharmonią 
Zielonogórską).

15 LIPCA, ŚRODA
a 11.00-13.00 - Nie nudzę się 
latem - Słynni z Zielonej Góry i 
związani z naszym miastem, spacer 
z przewodnikiem Janem Czacho-
rem (zbiórka: pl. Bohaterów, godz. 
10.45).
a 12.00 - Natura moich okolic - wy-
stawa plenerowa Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego i Grupy Babie Lato 
(deptak).
a 19.00 - Koncerty w pałacu - re-
cital Anna Poszelużna & Krystian 
Jałoszyński (pałac w Starym Kisie-
linie).

16 LIPCA, CZWARTEK
a 18.00 - Z książką na leżaku - spo-
tkanie z… Czesławem Sobkowiakiem, 
promocja książki „Powszednie niebo” 
(biblioteka Norwida, sala im. Janusza 
Koniusza).
a 19.00 - W Zielone(j) gramy - recital 
Sandry Staniszewskiej-Herbich (Plac 
Teatralny).

17 LIPCA, PIĄTEK
a 11.00 - Bajki, bajdy, banialuki – 
„Różowy Kapturek”, Teatr Żelazny z 
Katowic (amfiteatr).
a 20.00 - Bluesowe noce - koncert 
zespołu Blues Junkers (Klub Piekarnia 
Cichej Kobiety /bilety).
a 21.30 - Kino letnie - „Over the 
Limit” (Plac Teatralny).

18 LIPCA, SOBOTA
a 10.00-18.00 - 5. Urodziny 
Centrum Nauki Keplera – 5 zł na 5. 
Urodziny - zwiedzanie Centrum 
Przyrodniczego (Centrum Przyrod-
nicze).
a 14.00-16.00 - Koncert Botaniczny 
- Janusz Lewandowski Trio recital 
(Ogród Botaniczny i Minizoo).
a 18.00 - 5. Urodziny Centrum Nauki 
Keplera - pokaz premierowy „Błękit-
na Kropka” (Planetarium Wenus).
a 21.30 - Kino letnie - „7 uczuć” (Plac 
Teatralny).

19 LIPCA, NIEDZIELA
a 16.00-18.00 - Akcja animacja - 
lekcja break dance z Break Hill (Plac 
Teatralny).

(dsp)

Wakacje  
w Norwidzie
Najmłodsi mogą zajrzeć na warsz-
taty do Letniej Czytelni, starsi 
spotkać się z pisarzami podczas 
cyklu „Z książką na leżaku”. Swo-
je wakacyjne atrakcje Biblioteka 
im. Cypriana Norwida oferuje na 
żywo i online.

LETNIA CZYTELNIA NORWIDA

W tym roku działa pod 
hasłem „Razem i osobno”. 
Dzieci mogą przyjść z doro-
słymi opiekunami w każdy 
wtorek o 10.00 na patio bi-
blioteki (w razie deszczu do 
galerii), w czwartki spotka-
nia będą odbywać się onli-
ne na https://www.facebo-

ok.com/LetniaCzytelnia-
Norwida/

Uwaga! Na zajęcia wtor-
kowe obowiązują zapisy na 
dwa tygodnie przed plano-
wanym wydarzeniem. Kon-
takt: Biblioteka Pana Klek-
sa, al. Wojska Polskiego 9, 
tel. 68 45 32 610, e-mail: bi-
blioteka.pana.kleksa@bi-
blioteka.zgora.pl
a Lipcowy program wtor-
ków na patio:

- 7 lipca, rozpoczęcie wa-
kacji z teatrem Kamishibai - 
„Bajka o Gąsienicy, która za-
mieniła się w motyla i o tym, 
dlaczego ptaki wiją gniaz-
da” Urszuli Ziober. Spektakl 
oraz dyskusja na temat ma-
rzeń, warsztaty plastyczne 
„Zwierzaki - cudaki, czyli 
różne techniki w krainie Pip-
pi” (dzieci 5-8 lat),

- 14 lipca – Zabawa gło-
sem – fundacja muzyczna 
Sempre Piu - zajęcia umu-
zykalniające wg teorii E.E. 
Gordona oraz z wykorzysta-
niem elementów teorii Bati 
Strauss i Carla Orffa (dzieci 
5-9 lat),

- 21 lipca - Warsztaty pla-
styczne – „Zwierzaki - cu-
daki, czyli różne techniki w 
krainie Pippi”, zaproszenie 
do ogólnopolskiego konkur-
su (dzieci 5-14 lat),

- 28 lipca – Warsztaty lite-
rackie – letnie limeryki Pip-
pi, czyli zabawa z rymem, 
zaproszenie do udziału w 
ogólnopolskim konkursie 
(dzieci 10-14 lat).
a Lipcowe czwartki online 
na Facebooku:

- 2, 9, 16, 23 i 30 lipca - Li-
piec z Leśnym Zakątkiem –

magiczne warsztaty; w ko-
lejnych tygodniach: sowa, 
naprzydasię, torba wg au-
torskiego projektu, 
zakładki dobre 
do wszyst-
kiego, de-
c o u p a g e ; 
po obej-
rzeniu fil-
mu instruk-
t a ż o w e g o 
można sa-
modzielnie 
w y k o n a ć 
własną pra-
cę i przesłać 
w formie 
prezentacji 
lub filmiku – 
będą nagro-
dy za najcie-
kawsze wy-
konania!

Z KSIĄŻKĄ NA LEŻAKU
Cykl spotkań autorskich 

„Z książką na leżaku” or-
ganizowany jest w ra-

mach zielo-
n o g ó r s k i e -
go Lata Muz 
Ws z e l a k i c h 
2020. W każ-
dy wakacyj-
ny czwar-
tek, o 18.00 
będą odby-
wać się spo-
tkania z lubu-
skimi twórca-
mi, prozaika-
mi i poetami 
– na żywo w 
sali im. Janu-
sza Koniusza 
(do 50 osób) 
oraz online 
https://www.

facebook.com/biblioteka.
norwida/
a Lipcowe spotkania:

- 9 lipca - Grzegorz Bisz-
czanik „Nieznane twarze 
Zielonej Góry”,

- 16 lipca - Czesław Sobko-
wiak „Powszednie niebo”,

- 23 lipca - Halinka Bo-
huta-Stąpel „Szacun, Panie 
Jurandot! Ballady podwór-
kowe na wesoło”,

- 30 lipca - Dariusz Ka-
mys i Łukasz Pietsch „Hra-
bi. Duszkiem tak”

Uwaga! Na spotkania na ży-
wo obowiązują miejscówki. 
Rezerwacja: Dział Promocji i 
Organizacji Wydarzeń WiM-
BP, nr tel. 68 45 32 635 lub ma-
il: promocja@biblioteka.zgo-
ra.pl Liczba miejsc ograniczo-
na – 50 miejsc.

 (dsp)

Spektakle  
na plaży
Scena pod chmurką funkcjonuje 
już nad jeziorem w Dąbiu. Z 
wielkim powodzeniem! Za nami 
dwa spektakle Lubuskiego 
Lata Teatralnego. Kolejne w ten 
weekend: „Być jak młody W.” oraz 
„Stworzenia sceniczne”.

Lubuski Teatr podczas 
wakacji gra na scenach ple-
nerowych. Widzowie mo-
gą oglądać aktorów na „Sce-
nie na plaży” i na „Scenie 
pod wigwamem” w Kom-
pleksie Wypoczynkowym 
Temar w Dąbiu. Pod ko-
niec lipca spektakle zagosz-
czą też na Placu Teatralnym 
w Zielonej Górze. W ten 
weekend, w Dąbiu kolejne 

dwa przedstawienia: 3 lip-
ca - „Być jak młody W.” (tu 
nastąpiła zmiana w progra-
mie), 4 lipca - „Stworzenia 
sceniczne”. Za tydzień za-
planowano: 10 lipca – „An-
na Haba śpiewa Piaf”, 11 lip-
ca – „Szczęściarze”. Wszyst-
kie spektakle o godz. 21.00.

Festiwal odbywa się pod 
patronatem prezyden-
ta miasta. Bilety na Lubu-
skie Lato Teatralne kosztu-
ją 25/50 zł, można je kupić 
na stronie www.abilet.pl, 
w kasie Lubuskiego Teatru 
(czynna od 14.00 do 18.00) 
i w recepcji KW Temar. Na 
spektakle poza Zieloną Gó-
rą można dojechać specjal-
nym autobusem – odjeżdża 
z dworca PKS o 18.30, po-
wrót z przystanku Dąbie-je-
zioro o 23.15. Bilet - 9 zł w 
jedną stronę. (dsp)

9 lipca spotkanie z Grzego-
rzem Biszczanikiem i jego 
książką Fot. WiMBP

Skansen  
zaprasza
W pierwszym miesiącu wakacji 
Muzeum Etnograficzne w Ochli 
zaprasza co niedzielę na targi 
regionalnych produktów.

5, 12 i 26 lipca, od 9.00 do 
15.00, w skansenie zaplano-
wano „Niedzielę na Kamien-
nej”. Rękodzielnicy, artyści i 
twórcy z regionu będą pre-
zentować produkty na tere-
nie Zagrody Kamiennej. Przy 
odbywającym się od kilku 
lat „Twoim Zielonym Targu” 
będzie można kupić również 
biżuterię, ozdoby do domu, 
rośliny.  Wstęp na targ bez-
płatny, do muzeum płatny.

W niedzielę 19 lipca, w 
godz. 12.00-17.00 odbędzie 
się plenerowa impreza „Do-
bre, smaczne bo Lubuskie”. 
- W zagrodach prezentowa-
ne będą potrawy związa-
ne z dziedzictwem kulturo-
wym naszego regionu. Uru-
chomione zostaną zabytko-
we piece, w których przy-
gotowywane będą potrawy. 
Zaprezentowane będą wina 
regionalne, wyroby z dziczy-
zny i specjały z gospodarstw 
agroturystycznych. Impre-
zie towarzyszyć będzie kier-
masz rękodzieła oraz wystę-
py zespołów folklorystycz-
nych – wyliczają organizato-
rzy. Bilet wstępu – 8 zł. (dsp)
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Będzie nowy most na Odrze. Potrzebna jest obwodnica.
- Nie wyobrażam sobie, żeby za kilka lat samochody jadące z projektowanego mostu w Pomorsku przebijały się przez Łężycę i Czarkowo. To rozwiązanie nie do przyjęcia – twierdzi prezydent 
Janusz Kubicki. – Potrzebna jest obwodnica zachodnia. Wtedy samochody ominą miasto, wyjeżdżając na Trasę Północną.

Zawada

Krępa

OS. KOLOROWE

CHYNÓW

Łężyca

OS. CZARKOWO

Pomorsko
węzeł

Sulechów Południe

Brody

Płoty

ZIELONA GÓRA

SULECHÓW

S3

S3

S3

DK32

DW 278

DW 278

DW 278

DW
 280

DW 279

DW
 281

DW
 281

ul. Trasa Północna

Przylep

DW
 280

DK32

DK32

DK27

węzeł
Sulechów Północ

Odcinek I - Trasa Aglomeracyjna - II etap
Odcinek II - planowana obwodnica zachodnia
Odcinek III - projektowana trasa z mostem przez Odrę
Odrzucony wariant zjazdu z mostu
Odcinek IV - obwodnica Pomorska
Odcinek V - droga Pomorsko - węzeł Sulechów Południe
Odcinek VI - wariant ze zjazdem do węzła Sulechów Północ

Legenda:

Wysokie

Mozów

CZERWIEŃSK

Odra

To już pewne – powsta-
nie nowy most na Odrze w 
Pomorsku. Decyzja zapadła 
w zeszłym roku. Szacowa-
ny koszt budowy to ok. 93 
mln zł. Za tę kwotę powsta-
nie most o całkowitej długo-
ści 450-470 metrów i droga 
dojazdowa o długości oko-
ło 3 km. To inwestycja w ra-
mach rządowego programu 
„Mosty dla Regionów”, któ-
rą pilotuje samorząd woje-
wództwa. Rząd pokrywa 80 
proc. kosztów. Na razie za-
rząd województwa dosta-
nie 2,6 mln zł na przygoto-
wanie dokumentacji. Tu-
taj ma wsparcie Sulechowa, 
Czerwieńska i Zielonej Gó-
ry, które pokrywają połowę 
kosztów własnych projekto-
wania.

I w tym miejscu zaczynają 
się „schody”. Przygotowa-
ne przez Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich różne warian-
ty budowy trasy od mostu 
w kierunku miasta - zawsze 
kończą się we wsi Wysokie. 
Wcześniej droga będzie mu-
siała pobiec jeszcze przez 
przejazd kolejowy z rogat-
kami. To oznacza, że samo-
chody będą musiały jechać 
przez Łężycę i Czarkowo. 
Już teraz biegnąca przez so-
łectwo droga DW 281 jest za-
pchana, w okolicy wciąż po-
wstają nowe bloki.

- Skierowanie tutaj dodat-
kowego ruchu jest dla nas 
nie do przyjęcia. Żeby zna-
leźć lepsze rozwiązanie, na 
własny koszt przygotowali-
śmy wariant 2a inwestycji i 
postanowiliśmy znaleźć do-
datkowe pieniądze – tłuma-
czy wiceprezydent Krzysz-
tof Kaliszuk. – Przy wspar-
ciu posła Jerzego Materny, 
dwa tygodnie temu rozma-

wialiśmy na ten temat z se-
kretarzem stanu w Minister-
stwie Inwestycji i Rozwoju 
Waldemarem Budą.

Magistrat chce, by nowa 
droga (na mapie odcinek 
III - kolor niebieski) ominę-
ła wieś i wpięła się w dro-
gę DW 279 na zachód od 
wsi - pomiędzy Wysokiem a 
Czerwieńskiem. W warian-
cie 2a dodatkowo powstanie 
wiadukt nad torami.

- To dobre rozwiązanie 
i nieuciążliwe dla miesz-
kańców – argumentuje bur-
mistrz Czerwieńska Piotr 
Iwanus. – Nowe drogi po-
winny omijać wszystkie 
miejscowości.

To jednak oznacza wzrost 
kosztów inwestycji. Z obli-
czeń magistratu wynika, że 
w wariancie 2a most z dro-
gami będzie kosztować 114 
mln zł brutto.

- Tak, potwierdzam. Zie-
lonogórska delegacja była 
u ministra Budy. Zaprezen-
towaliśmy naszą koncepcję 
i przekonaliśmy go, że war-
to dołożyć pieniądze – mó-
wi poseł J. Materna. - Jeże-
li można pomóc w rozwią-
zywaniu problemów komu-
nikacyjnych Zielonej Góry, 
zawsze staram się to robić. 
W programie „Mosty dla Re-
gionów” są rezerwy umoż-
liwiające wysokie dołoże-
nie pieniędzy Zielonej Gó-
rze. Trzeba tylko złożyć od-
powiednie pisma.

- Wczoraj (czwartek, 2 lip-
ca – dop. tc) otrzymałem 
potwierdzenie, że mini-
sterstwo wyraziło zgodę na 
przygotowanie dokumen-
tacji droższego wariantu 2a 
z wiaduktem i ominięciem 
Wysokiego – informuje wi-
ceprezydent Kaliszuk.

Budowa mostu to tyl-
ko pierwszy etap drogo-
wych inwestycji planowa-
nych przez trzy sąsiadują-
ce ze sobą gminy. – Potrzeb-
na będzie jeszcze obwodni-
ca Pomorska, by samochody 
nie jeździły przez wieś, a w 
przyszłości wybudowanie 
nowej drogi i nowego wę-
zła Sulechów Północ na tra-
sie ekspresowej S3 – infor-
muje burmistrz Sulechowa 
Wojciech Sołtys. Na mapie 
to odcinek IV, V i VI.

Natomiast włodarze Zie-
lonej Góry i Czerwieńska są 
bardzo zainteresowani kon-
tynuowaniem inwestycji 
w kierunku południowym. 
Chodzi o obwodnicę za-
chodnią (na mapie odcinek 
II – kolor � oletowy). Pobie-
gnie ona pomiędzy Przyle-
pem a Czerwieńskiem i Pło-
tami. Wtedy ostatecznie od-
padnie problem z samocho-
dami jadącymi tranzytem 
przez Łężycę i Czarkowo.

- Obwodnica dojdzie do 
Trasy Północnej. Od drugiej 
strony, w tym samym miej-
scu może zostać dołączona w 
przyszłości Trasa Aglomera-
cyjna. Najważniejsze, że sa-
mochody ciężarowe jadące z 
mostu w Pomorsku będzie-
my mogli skierować na pro-
jektowaną obwodnicę połu-
dniową – dodaje K. Kaliszuk.

Jej budowa powinna 
się wkrótce zacząć. Jeżeli 
wszystko pójdzie zgodnie z 
planem, do końca tego roku 
powinny być gotowe wszyst-
kie dokumenty i pozwole-
nia. Budowa potrwa trzy la-
ta. Obwodnica południowa 
powinna być gotowa w 2023 
r. Dwa lata później samocho-
dy pojadą przez most w Po-
morsku. (tc)

Spotkanie w Warszawie dotyczące zmiany wariantu budowy mostu w Pomorsku. Od lewej: 
poseł Witold Czarnecki, radny sejmiku Kazimierz Łatwiński (siedzi bokiem), wiceprezydent 
Krzysztof Kaliszuk, poseł Jerzy Materna oraz wiceminister Waldemar Buda. Fot. Materiały UM
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Będzie nowy most na Odrze. Potrzebna jest obwodnica.
- Nie wyobrażam sobie, żeby za kilka lat samochody jadące z projektowanego mostu w Pomorsku przebijały się przez Łężycę i Czarkowo. To rozwiązanie nie do przyjęcia – twierdzi prezydent 
Janusz Kubicki. – Potrzebna jest obwodnica zachodnia. Wtedy samochody ominą miasto, wyjeżdżając na Trasę Północną.

Zawada

Krępa

OS. KOLOROWE

CHYNÓW

Łężyca

OS. CZARKOWO

Pomorsko
węzeł

Sulechów Południe

Brody

Płoty

ZIELONA GÓRA

SULECHÓW

S3

S3

S3

DK32

DW 278

DW 278

DW 278

DW
 280

DW 279

DW
 281

DW
 281

ul. Trasa Północna

Przylep

DW
 280

DK32

DK32

DK27

węzeł
Sulechów Północ

Odcinek I - Trasa Aglomeracyjna - II etap
Odcinek II - planowana obwodnica zachodnia
Odcinek III - projektowana trasa z mostem przez Odrę
Odrzucony wariant zjazdu z mostu
Odcinek IV - obwodnica Pomorska
Odcinek V - droga Pomorsko - węzeł Sulechów Południe
Odcinek VI - wariant ze zjazdem do węzła Sulechów Północ

Legenda:

Wysokie

Mozów

CZERWIEŃSK

Odra

Piotr Iwanus,
burmistrz Czerwieńska:

- Jestem bardzo zadowolony, że wreszcie powstanie most przez Odrę w Pomorsku. Wiele osób uważało, 
że ta przeprawa nie powstanie. Od kilkunastu lat, dokładnie od 2008 r., zabiegaliśmy o jej powstanie i 

pieniądze na jej budowę. Wysyłaliśmy listy w tej sprawie, gdzie się dało. Staraliśmy się, mówiliśmy o tym i 
w końcu marzenie się spełni. Można powiedzieć, że byliśmy przygotowani, gdy pokazał się program „Mosty 

dla Regionów”. Złożyliśmy wniosek, który otrzymał dobre oceny i jest realizowany. Jestem przekonany, że w 
2025 r. przeprawa będzie gotowa.

To bardzo ułatwi życie mieszkańcom. Na przykład, chcąc z Czerwieńska pojechać na północ drogą ekspresową S3, musimy 
najpierw pojechać na południe przez Płoty i Przylep na zatłoczoną Trasę Północną.
Wiemy, że most powstanie. Teraz najważniejsze jest zrobienie do niego odpowiednich dojazdów. Dobrze, że jest korekta 
pierwotnego założenia. I nowa droga ominie Wysokie. Mieszkańcy na pewno będą z tego zadowoleni. Kolejnym krokiem 
powinno być wybudowanie obwodnicy zachodniej. Z jednej strony ominie ona Czerwieńsk i Płoty, z drugiej Przylep. Prze-
biegać będzie między nimi, nie wchodząc do żadnej miejscowości. Zepnie most w Pomorsku z Trasą Północną. To optymal-
ne rozwiązanie, które wyeliminuje ruch tranzytowy z miejscowości.

Janusz Kubicki,
prezydent Zielonej Góry:

- Nie wyobrażam sobie, żeby za kilka lat samochody jadące z projektowanego mostu w Pomorsku 
przebijały się przez Łężycę i Czarkowo. To rozwiązanie nie do przyjęcia. Potrzebna jest obwodnica 

zachodnia. Wtedy samochody ominą miasto, wyjeżdżając na Trasę Północną. Trzeba już teraz nad tym 
pracować. Przeprowadzić szerokie konsultacje nad jej przebiegiem, żeby później nie było protestów jak 

przy budowie mostu w Milsku.
Planowanie, projektowanie i budowa nowych dróg to działania wieloletnie. Trzeba to robić z dużym wyprzedze-

niem. Ja zawsze przypominam, ile lat zajęła nam budowa łącznika os. Pomorskiego z drogą S3. Pamiętam, jak w 2008 r. 
walczyliśmy z poseł Bożenną Bukiewicz o realizację tej inwestycji. Została zrealizowana 10 lat później. Jeździmy łącznikiem 
od 2018 r. Równie wiele lat zajęły przygotowania do budowy obwodnicy południowej. Mówiliśmy o potrzebie jej powstania 
podczas rozmów o połączeniu miasta z gminą w 2014 r. Będzie gotowa w 2023 r. Tutaj wspomógł nas poseł Jerzy Materna.
Teraz przed nami kolejne przedsięwzięcie, czyli zaplanowanie przebiegu, a później budowa obwodnicy zachodniej, o której 
również mówimy od jakiegoś czasu. Pierwszym krokiem jest budowa mostu, który będzie gotowy w 2025 r. Tutaj potrzeby 
miasta są olbrzymie, bo Trasa Północna jest bardzo obciążona i są nam potrzebne alternatywne drogi.

Jerzy Materna,
poseł PiS:

- Jeżeli można pomóc w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych Zielonej Góry, zawsze staram się 
to robić. Uważam, że rozwiązanie, w którym samochody z mostu w Pomorsku będą jechać przez Wyso-

kie i Łężycę, nie ma sensu. W dodatku samochody stałyby na przejeździe kolejowym z rogatkami. Takie 
rozwiązanie trzeba było skorygować. Dlatego m.in. z wiceprezydentem Krzysztofem Kaliszukiem byliśmy 

u ministra Waldemara Budy rozmawiać o wariancie 2a. Minister zgodził się na korektę dotychczasowych 
planów. Rozszerzenie zadania kosztować będzie ok. 20 mln zł. Takie pieniądze są w rezerwie na budowę mostów. 

Docelowo jadące tranzytem samochody ominą Łężycę, a nad torami przejadą po wiadukcie. To pierwszy etap. Korekta 
planów umożliwia dalsze planowanie kolejnej drogi omijającej miasto.
Gdy wszystkie formalności będę domknięte, natychmiast zabieram się za drugi etap przedsięwzięcia. Będę przekony-
wał ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka do budowy obwodnicy zachodniej Zielonej Góry. To 8 km drogi, która 
będzie kosztować ok. 80 mln zł. W Polsce będą duże środki z unijnej tarczy mającej zwalczać skutki epidemii koronawi-
rusa. To są miliardy euro. Możemy z nich skorzystać i zbudować drogę od mostu w Pomorsku do Trasy Północnej. To jest 
do zrobienia.

Wojciech Sołtys,
burmistrz Sulechowa:

- Most na Odrze to fragment nowej sieci dróg, o której już teraz trzeba mówić i tworzyć odpowiednie 
koncepcje. Nie mam złudzeń, to nie jest praca na pięć lat, lecz raczej na kilkanaście. Trzeba się zaj-

mować wieloletnim planowaniem. Na most są pieniądze. Wiemy, że powstanie. Mnie, z oczywistych 
powodów, najbardziej interesuje to, co się będzie działo po północnej stronie Odry. Teraz planowany zjazd 

z mostu dojdzie do drogi DW 278, na zachód od Pomorska. Nie wyobrażam sobie, że samochody będą na stałe 
jeździć przez wieś. Dlatego kolejnym krokiem będzie zbudowanie obwodnicy po północnej stronie miejscowości. 

Już teraz musimy myśleć, co będzie dalej. Dzisiaj DW 278 prowadzi do Sulechowa, a my chcemy, żeby samochody omijały 
miasto. Dlatego powstała koncepcja, by nowa droga prowadziła do węzła drogowego na trasie ekspresowej S3. Pierwszy 
wariant mówi o połączeniu z węzłem Sulechów Południe. To nie jest najlepsze rozwiązanie, bo droga biegłaby przez tereny 
wojskowe. Uważam, że optymalnym rozwiązaniem jest zbudowanie na S3 węzła północnego. Sulechów jest poniekąd 
pokrzywdzony, bo wiele miast ma dwa zjazdy z S3, my nie. A są one potrzebne. Do węzła północnego prowadziłaby nowa 
droga pomiędzy Mozowem i Kijami. Dzięki temu będzie można, jadąc mostem w Pomorsku i obwodnicą zachodnią, ominąć 
Zieloną Górę.
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W ZIELONEJ GÓRZE

Stypendia 
kulturalne
Tuż przed wakacjami, w ratu-
szowej sali ślubów stypendia 
twórcze i artystyczne prezydenta 
miasta otrzymali młodzi muzycy, 
literaci, plastycy, tancerze.

Prezydent Janusz Ku-
bicki, jak co roku wyróż-
nił młodych artystów, któ-
rzy swoimi osiągnięciami 
rozsławiają miasto. Uro-
czystość wręczenia na-
gród dwukrotnie uświet-
nił swoim występem Ma-
teusz Makuch, jeden z naj-
bardziej utalentowanych 
skrzypków młodego poko-
lenia. Miejskie stypendium 
otrzymuje nieprzerwanie 
od 2008 r. To laureat naj-
bardziej prestiżowych dla 
młodych skrzypków kon-
kursów w kraju i za grani-
cą. – Po raz kolejny mamy 
okazję wręczyć stypendia 
kulturalne 15 wspaniałym 
osobom – mówił J. Kubic-
ki. – Zawsze jestem dumny, 
że mogę być w tym miejscu 
i składać gratulacje. Kul-
tura jest tą dziedziną, któ-

ra w wyniku wirusa moc-
no ucierpiała. A my wszy-
scy zdaliśmy sobie sprawę, 
jak bardzo brakuje nam kul-
tury, jak bez niej nasze ży-
cie zrobiło się smutne i sza-
re. Mam nadzieję, że kultu-
ra będzie się otwierać, a my 
będziemy cieszyć się z tego, 
co robicie.
a Stypendia w dziedzinie 
muzyki otrzymali: Hanna 
Rogoża, Kamil Janas, Ja-
kub Mroczek, Mikołaj Woź-
niak, Amelia Maszońska, 
Mateusz Makuch, Aleksan-
dra Mandryk, Adam Skal-
ski, Jakub Przybycień, Kac-
per Łyczkowski.
a Stypendia w dziedzinie 
literatury: Paulina Korze-
niewska-Nowakowska. 
a Stypendia w dziedzinie 
sztuk plastycznych: Liwia 
Litecka, Kacper Będkow-
ski.
a Stypendia w dziedzinie 
tańca: Kamila Szałęga, Se-
bastian Wojtania.

Nagrody artystom wrę-
czali prezydent Kubicki, 
Wioleta Haręźlak - dyrek-
tor Departamentu Edukacji 
i Spraw Społecznych oraz 
radny i tancerz Filip Czesz-
yk.

 (rk)Do pamiątkowego zdjęcia ustawili się tegoroczni stypendyści oraz wręczający nagrody Fot. Piotr Jędzura

Spacer studyjny do pałacu w Ochli
To gratka! W ramach konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji magistrat organizuje spacer studyjny - m.in. 
wokół zamkniętego górnego pałacu w Ochli.

Pewnie mało kto wie, ale 
w Ochli mamy dwa pała-
ce. Dolny i górny. Pierwszy 
znajduje się obok odrestau-
rowanego parku i stawu. 
Jest zamieszkały. Drugi, dla 
odróżnienia często nazy-
wany dworem, znajduje się 
przy ul. Ochla-Górna i jest 
zamknięty na głucho. Zbu-
dował go Otto von Unruch. 
Prace rozpoczęto w 1684 r., 
kończąc je w 1687 r. Po woj-
nie był użytkowany jako bu-
dynek mieszkalny. Eksplo-
atowany, bez remontów, 
popadł w ruinę. Jak może-
my wyczytać na stronie wo-
jewódzkiego konserwato-
ra zabytków, z pierwotnego 
wyposażenia i wystroju za-
chowały się cztery kominki 
oraz bogata dekoracja sztu-
katorska z elementami ro-
ślinnymi i symbolicznymi 
przedstawieniami � gural-
nymi. Budynek jest zabez-
pieczony i przed laty był re-
montowany. Należy do Mu-
zeum Etnogra� cznego.

Zdaniem szefostwa mu-
zeum zarówno skansen, jak 
i pałac znakomicie wpisują 
się w program rewitalizacji.

- Jest pomysł, by powsta-
ło tutaj Centrum Kultur Eu-
ropejskich. W przyszło-
ści w pałacu będą się odby-
wać wystawy, występy te-
atralne, koncerty i wydarze-
nia kulturalne – mówi Mał-
gorzata Maśko-Horyza, dy-
rektor Departamentu Roz-
woju Miasta. – Jak to może 
wyglądać w praktyce, chce-

my sprawdzić podczas spa-
ceru studyjnego, który or-
ganizujemy 16 lipca o godz. 
17.00. Może przyjść każdy. 
Spotykamy się koło skle-
pu przy skrzyżowaniu ulic 
Ochla-Zielonogórska i Ochla
-Kożuchowska. Będzie z na-
mi dyrektor skansenu. Spa-
cer zapowiada się ciekawie.

Muzeum proponuje roz-
budowę sieci ścieżek rowe-
rowych i ścieżek edukacyj-
nych łączących m.in. skan-
sen z pałacem. Teren ma 
być oświetlony. Mowa jest 
o nowych nasadzeniach i 
uruchomieniu w pałacu ka-
wiarni. Wpisany do reje-
stru zabytków pałac ma za-
cząć żyć. Szacowany koszt 
remontu budynku to 10 mln 
zł.

- Spacer studyjny po Ochli 
to jeden z elementów kon-
sultacji zmian w Gmin-
nym Programie Rewitaliza-
cji. Otwarte spotkanie w tej 
sprawie odbędzie się 15 lip-
ca o godz. 17.00 w budynku 
MOPS, ul. Długa 13 – dodaje 
M. Maśko-Horyza.

Jakie zmiany chce wpro-
wadzić magistrat? Jednym 
z najważniejszych punktów 
jest rozszerzenie programu 
o kwestie związane z gro-
madzeniem wody. - Zmiany 
klimatyczne powodują, że 
z jednej strony trzeba szyb-
ko odprowadzić wodę pod-
czas gwałtownych opadów, 
równocześnie zachowując 
jej jak najwięcej w różnych 
zbiornikach. Wpisanie ta-

kich miejsc i zadań do pro-
gramu rewitalizacji ułatwi 
w przyszłości pozyskiwa-
nie na ten cel dodatkowych 
środków zewnętrznych – 
tłumaczy dyrektor Maśko
-Horyza.

Do obszaru obejmującego 
rewitalizację mają również 
tra� ć dwa parkingi. Pierw-
szy - w narożniku ul. Ku-
pieckiej i Matejki. Tam pod-
czas prac odkryto średnio-
wieczne mury i stary cmen-
tarz. Zgodnie z zalecenia-
mi konserwatora zabytków 
mur ma zostać zachowany i 
w jakiś sposób wyekspono-
wany, co wymusza zmianę 
istniejącego projektu i przy-
jętych założeń.

GPR obejmie również pro-
jektowany parking przy 
Palmiarni, którego gór-
na, rekreacyjna część oży-
wi tę część Winnego Wzgó-
rza, otwierając je na innych 
mieszkańców niż tylko par-
kujących tutaj samochody. 
Dach ma być miejscem za-
baw dla dzieci.

Do zapowiadanych zmian 
swoje trzy grosze dorzucił 
również szpital uniwersy-
tecki. – W nowym GPR zo-
stanie to uwzględnione. 
Chodzi przede wszystkim 
o odnowienie terenów zie-
lonych wewnątrz lecznicy. 
Znajdzie się w nim również 
bezpieczny wjazd do pla-
cówki od strony ul. Waryń-
skiego – dodaje M. Maśko
-Horyza.

(tc)

Pałac stopniowo popadał w ruinę – był kilka razy remontowany
Fot. Materiały Muzeum Etnogra� cznego

Widok obecny – adaptacja na potrzeby muzeum pochłonie 10 mln zł
Fot. Materiały Muzeum Etnogra� cznego
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KORONAPOMOC – OGŁOSZENIA DROBNE
 Spawanie plastiku w tym zderza-
ków, lamp, owiewek, lutowanie rur 
miedzianych, auto detailing mini. 
Korekcja lakieru, konserwacja kokpitu, 
pranie tapicerki. Znajdziesz nas na 
www.laminexservice.pl

 Półkolonie wycieczkowe - Lubuska 
Akademia Małego Podróżnika – to 
wakacyjny projekt realizowany przez 
Lubuskie Love. Na liście hity dzie-
cięcych wypraw: MAJALAND, PARK 
KRASNALA, KUJ ŻELAZO PÓKI GORĄ-
CE, KRAINA INDIAN. 5 wycieczek przez 
5 dni w tygodniu. Pod opieką pilota i 
animatorów mali podróżnicy zdobędą 
dyplom specjalisty od lubuskich 
atrakcji. Cena 550 zł. Kontakt: www.
lubuskielove.pl tel. 533 22 55 33.

 Poszukujemy niepalącej osoby 
do prac ogrodowych przy posesji 
prywatnej, raz w tygodniu, w piątki. 
Wymagamy doświadczenia w pracach 
ogrodowych oraz dokładności w wy-
konywaniu zadań. Kontakt: wojtek@
prasa-polska.com tel. 68 321 30 50.

 Laboratorium Badawcze LUMEL 
S.A. oferuje wzorcowanie i spraw-
dzanie przyrządów pomiarowych dla 
firm oraz osób prywatnych. Kontakt 
telefoniczny 68 45 75 290.

 Pomoc psychoterapeutyczna 
- Prywatny Gabinet Psychoterapii 
Małgorzata Brzychcy, pl. Matejki 19, 
Zielona Góra, tel. 781 317 324, mail: 
malgorzata.brzychcy@gmail.com

 ToMar-Cleaning usługi porządkowe 
oferuje: mycie okien, witryn, prze-
szkleń, paneli słonecznych, czyszcze-
nie kostki brukowej myjką ciśnieniową 
+ impregnacja, mycie na wysokościach 
wodą demineralizowaną, sprzątanie 
po remontach - budowach, czysz-
czenie podłóg maszyną (szorowarka 
jednotarczowa). Niezobowiązująca 
darmowa wycena usługi. Kontakt: 693 
002 936, biuro@tomar-cleaning.pl

 KAMIENIARSTWO AURORA oferuje 
nagrobki granitowe i marmurowe, re-
nowacje pomników, liter. Zapraszamy. 
Zawada - Zielonogórska 17, tel. 665 327 
651 www.kamieniarstwoaurora.pl

 DACHY - wszelkie materiały do 
budowy i remontu dachów poleca 
firma 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.

 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

 FIRMA EKO-TECH z Zielonej Góry, 
tel. 725 434 334 poleca tanie zbiorniki 
na deszczówkę o różnych pojemno-
ściach od 2 tys. do 10 tys. l oraz bio-
logiczne przydomowe oczyszczalnie 
ścieków i szamba betonowe. oczysz-
czalnieprzydomowe@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 komplek-
sowe instalacje solarne dla firm 
jak również dla osób prywatnych, 
montowane w ich domach. Oferu-
jemy fachowy montaż oraz długi, 
10-letni okres gwarancji. Posiadamy 
również w ofercie pełen wybór 
przenośnych urządzeń pomiarowych 
dla elektryków do profesjonalnych i 
amatorskich zastosowań. Dysponu-
jemy urządzeniami do analizy jakości 
energii elektrycznej.

 Codziennie badania wzroku - krót-
kie terminy. Realizacja recept NFZ, 
okulary korekcyjne dla kierowców, 
pracy przy komputerze, seniorów, 
dzieci. Rabat 400 zł na szkła progre-
sywne. Optyk Premium, Zielona Góra, 
ul Lwowska 2, tel. 68 359 95 99.

 Masaż. Zapraszam na profesjonalne 
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 programo-
wania na iOS, tvOS, watchOS. Jeśli 
potrzebujesz dopracowanego produk-
tu, 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 Paneli 
Słonecznych. Posiadamy ponad 10-let-
nie doświadczenie. Oferujemy darmo-
wą wycenę. Mycie na wysokościach 
wodą demineralizowaną. Dawid: 505 
175 715, david88w@gmail.com

 Serdecznie zapraszamy do nowo 
otwartego punktu gastronomicz-
nego, mieszczącego się przy al. 
Wojska Polskiego 141 w Zielonej 
Górze. W naszej ofercie znajdziecie 
kebaba podawanego na różne 
sposoby oraz zapiekanki prosto z 
pieca. Jeżeli chcecie dowiedzieć 
się więcej, zapraszamy na naszą 
stronę na Facebooku pod nazwą 

Zapiexy&Kebsy lub o kontakt pod nr 
tel. 576 072 238.

 Zielonogórska firma Filipsyn 
poleca swoje wyroby: okładki na pod-
ręczniki i zeszyty, woreczki i worki 
foliowe, opakowania z folii bąbel-
kowej. Zapraszamy do współpracy. 
Kontakt e-mail: filipsyn@neostrada.
pl, oraz telefonicznie pod numerem: 
607 656 162.

 Gabinet Masażu i Spa Justyna 
Jarecka, pl. Matejki 7, 65-056 Zielona 
Góra, tel. 666 615 406, www.gabinet-
masazuispa.pl Zapraszam do gabi-
netu masażu na wyjątkowe: masaże, 
zabiegi na ciało, rytuały Spa, zabiegi 
pielęgnacyjne twarzy; vouchery 
podarunkowe, karnety i pakiety.

 Automechanika Krzysztof Pawlak. 
Diagnostyka komputerowa, naprawy 
główne i bieżące, wymiany oleju, 
usługi blacharskie. Tel. 721 003 555.

 Zajmujemy się usługami porząd-
kowymi - wywozem starych mebli, 
utylizacją, sprzątaniem gabarytów, 
gruzu i innych odpadów pobudow-
lanych. Może kupiłeś mieszkanie i 
chcesz wywieźć graty, może zrobiłeś 
remont i masz teren do posprzątania 
lub zalegają ci inne odpady? Zadzwoń. 
Obydwoje kochamy wyzwania i 
sprostamy nawet najbardziej wy-
magającym klientom! Zapraszamy 
do współpracy! Dorota 603 722 392, 
Tomek 665 225 085.

 Fotografia ślubna, reportażowa, 
okazjonalna, sesje plenerowe, chrzci-
ny, komunie, studniówki. W ofercie 
dostępna jest również fotobudka 
na rożnego rodzaju imprezy! Wciąż 
trwają zapisy na 2020/2021. Zaprasza-
my - Łowcy chwil, tel. 606 432 599.

 Projektowanie stron i sklepów 
internetowych (indywidualne projekty 
zgodne z potrzebami zamawiającego). 
Strony przyjazne wyszukiwarkom oraz 
urządzeniom mobilnym. Aktualizacja 
istniejących stron www. Oferujemy 
także reklamę w internecie. Tel. 787 
851 913, www.jlprojekt.pl, biuro@
jlprojekt.pl

DARMOWE OGŁOSZENIA DROBNE I GRAFICZNE

Ogłoszenia są przyjmowane przez urząd miasta w 

ramach akcji „Koronapomoc”. Organizatorzy zastrze-

gają sobie prawo do odrzucania ogłoszeń, które nie 

spełniają wymogów akcji. Redakcja nie ponosi odpo-

wiedzialności 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 rozszerzeniu JPG, tif, roz-

dzielczość 400 dpi

Treść należy przesyłać e-mailem na adres:

biznespomoc@um.zielona-gora.pl
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     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

       PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 
                      i n f o r m u j e 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. 

Podgórnej 22 (piętro VII), miejskiej stronie internetowej: www.zielona-gora.pl 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.zielonagora.pl, zostało podane do 

publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym 
ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta 
Zielona Góra, położonej w Zielonej Górze przy ul. Osiedle Pomorskie, w 

obrębie 0043.

Położenie 
nieruchomości

Numer 
działki 

Powierzchnia
działki 

Numer  
księgi  

wieczystej

Cena wywoławcza
do pierwszego 

przetargu
(brutto,w tym 23%

podatek VAT)

 Wysokość
wadium 

ul. Osiedle 
Pomorskie 731/34 36 m2 ZG1E/00082558/0 9 000,00zł 900,00 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2020 r. o godz. 10.30
w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, 

sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 
(+48) 68 45 64 512 i (+48) 68 45 64 703. 

     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

       PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 
                      i n f o r m u j e 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. 

Podgórnej 22 (piętro VII), miejskiej stronie internetowej: www.zielona-gora.pl 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.zielonagora.pl, zostało podane do 

publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym 
ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta 
Zielona Góra, położonej w Zielonej Górze przy ul. Żytniej, w obrębie 0036.

Położenie 
nieruchomości

Numer 
działki 

Powierzchnia
działki 

Numer  
księgi  

wieczystej

Cena wywoławcza
do pierwszego 

przetargu
(brutto,w tym 23%

podatek VAT)

 Wysokość
wadium 

ul. Żytnia 197/27 190 m2 ZG1E/00093068/8 38 000,00zł 3 800,00 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2020 r. o godz. 11.30
w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, 

sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 
(+48) 68 45 64 512 i (+48) 68 45 64 703. 

     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

       PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 
                      i n f o r m u j e 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. 

Podgórnej 22 (piętro VII), miejskiej stronie internetowej: www.zielona-gora.pl 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.zielonagora.pl, zostało podane do 

publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym 
ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta 
Zielona Góra, położonej w Zielonej Górze przy ul. Aleja Wojska Polskiego, 

w obrębie 0021.

Położenie 
nieruchomości

Numer 
działki 

Powierzchnia
działki 

Numer  
księgi  

wieczystej

Cena wywoławcza
do pierwszego 

przetargu
(zw. od 

podatku VAT)

 Wysokość
wadium 

ul. Aleja Wojska 
Polskiego  73/8 45 m2 ZG1E/00089592/9 10 000,00zł 1 000,00 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, 

sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 
(+48) 68 45 64 512 i (+48) 68 45 64 703. 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 
 

w sprawie konsultacji społecznych projektu zmiany  
- GPR Miasta Zielona Góra 

 
Informuję, że w ramach rozpoczętych konsultacji społecznych projektu zmiany - 
Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Zielona Góra na lata 2016 – 2022, zostanie 
zorganizowane: 
 

1. Spacer studyjny po terenie Ochli, w szczególności w obrębie Pałacu, który 
odbędzie się 16 lipca o godz. 17.00. Spotkanie przy sklepie na skrzyżowaniu ul. 
Ochla – Kożuchowska i Ochla - Zielonogórska; 
2. Spotkanie z mieszkańcami miasta w dniu 15 lipca o godz. 17.00 w auli w 
budynku MOPS, przy ul. Długiej 13. 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych. 

 
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami   (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) 

 

 

                              I N F O R M U J E 
 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy 
ul. Podgórnej 22 (piętro III, VII i VIII) i przy ul. Generała Jarosława 

Dąbrowskiego 41 (piętro II) zostały wywieszone wykazy nieruchomości 
zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali stanowiących własność Gminy 
Zielona Góra o statusie miejskim oraz Skarbu Państwa, przeznaczonych do 

zbycia, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, najem 
lub dzierżawę  w drodze przetargu oraz w drodze  bezprzetargowej 

 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Departamencie Rozwoju Miasta Urzędu 
Miasta Zielona Góra 

lub pod nr. tel. (+48) 68 45 64 512, (+48) 68 45 64 302, (+48) 68 47 55 655, 
 (+48) 68 47 55 688, email: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl 
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KOSZYKÓWKA

Łotysz  
w Stelmecie
Filip Put, Tony Meier, Cecil Wil-
liams, Geofrey Grosselle - to gra-
cze, którzy parafowali już umowy, 
a tym samym w przyszłym sezonie 
będą bronić barw Stelmetu Enei 
BC. W czwartek zielonogórzanie 
poinformowali o sfinalizowaniu 
kolejnego kontraktu.

Ten tydzień zaczął się ta-
jemniczo. Stelmet ogłosił, 
że doszedł do porozumienia 
z polskim graczem, ale jego 
personaliów nie podał, tłu-
macząc że o to poprosił sam 
zawodnik. Wiadomo, że to 
koszykarz na pozycję nr 2. 
Nazwisko mamy poznać nie-
bawem. W czwartek było już 
mniej enigmatycznie. Kon-
trakt z biało-zielonymi podpi-
sał Janis Berzins. To zawodnik 
pochodzący z Łotwy, ostat-
nio występował w ojczyźnie 
w BK Ventspils. Koszykarz w 
maju skończył 27 lat, mierzy 
201 cm wzrostu i jest graczem 
na pozycję niskiego skrzydło-
wego. Z zespołem zielonogó-
rzan związał się roczną umo-
wą. Berzins, oprócz wystę-
pów w łotewsko-estońskiej 
lidze, gdzie średnio zdoby-
wał 12 punktów, notował 6 
zbiórek i 2,5 asysty, rywalizo-
wał też w FIBA Europe Cup. 
Średnio rzucał tam 11 „oczek” 
i miał przeszło 4 zbiórki. Zna 
też smak ligi VTB, w której 
występował wcześniej w bar-
wach VEF-u Ryga. (mk)

SPEEDROWER

W naszej młodzieży wielka siła!
Zielonogórski Klub Speedrowerowy przeżywa renesans wyścigów na jednośladach po owalu. Dodatkowo napę-
dzają sukcesy, po które sięgają młodzi zielonogórzanie! - Za rok wracamy do startów w lidze - zapewnia Krzysztof 
Zakrzewski, trener ZKS-u.

W klubie przekonują, że 
to sport dla każdego i w każ-
dym wieku. Dowody? Naj-
młodszy obecnie uczestnik 
treningów w Zielonej Górze 
ma sześć lat, najstarszy do-
bija do pięćdziesiątki. Coraz 
mocniej swoją obecność ak-
centują dziewczyny. Na za-
jęciach pojawia się pięć pań, 
najmniejsza z nich okazu-
je się mieć największe serce 
do walki.

Nel Białowąs, niespeł-
na 11-letnia zawodniczka, 
zyskała miano tajnej bro-
ni ZKS-u. Delegacja zielo-
nogórzan w ostatnim czasie 
przywiozła z Żołędowa pod 
Bydgoszczą dwa medale Mi-
strzostw Polski Par Klubo-
wych, z czego jeden wywal-
czyły właśnie dziewczyny. 
- To, co zrobiła Nel w ostat-
nich biegach z Toruniem by-
ło wielką sprawą. I niespo-
dzianką całych zawodów - 
pęka z dumy K. Zakrzewski. 
N. Białowąs wspólnie z We-
roniką Kostrzewą i Ewą Ce-
głowską wywalczyły brązo-
we medale MPPK, pierwsze 
kobiece „krążki” w historii 
klubu. - Dziewczyny rywali-
zują tak samo i nie ma żad-

nej taryfy ulgowej - zapew-
nia trener zielonogórzan.

Taki występ tylko na-
tchnął kolegów klubowych. 
Oliwier Kołosionek, Alan 
Kostrzewa i Tomasz Kali-
towski z Żołędowa wrócili 
ze złotymi medalami w ka-
tegorii wiekowej do lat 14. 

– Z uwagi na długą przerwę 
spowodowaną pandemią, 
była wielka niewiadoma - 
jak wypadniemy na tle in-
nych. Jesteśmy bardzo za-
dowoleni - podsumowuje 
K. Zakrzewski, którego ra-
dość potęguje to, że spe-
edrower znów cieszy się 

olbrzymim zainteresowa-
niem w Zielonej Górze. Py-
tany o powód wyznaje, że 
to przez… koronawirusa. - 
Młodzież zasiedziała się w 
domu – dodaje.

Tym bardziej o zawie-
szaniu treningów w wa-
kacje nie ma mowy. Kolej-

ne osoby dopytują o moż-
liwość sprawdzenia się na 
speedrowerowym torze. 
Obiekt znajduje się przy ul. 
Wyszyńskiego, obok Szko-
ły Podstawowej nr 2. - Teraz 
będziemy realizować inwe-
stycję z Budżetu Obywatel-
skiego - szatnię, świetlicę. A 
to na pewno będzie na plus 
dla rozwoju naszego sportu 
- dodaje trener.

W wakacje zajęcia bę-
dą odbywać się pod hasłem 
„Nie siedź w domu, kręć z 
nami”. Treningi są we wtor-
ki i czwartki, w podgrupach 
od 15.30 do 19.30. - Każdy 
może przyjść, potrenować. 
Na kontrakcie mamy 20 za-
wodników. Jest sztab szko-
leniowy, mechanik klubo-
wy, który serwisuje rowery. 
Sprzęt fajnie chodzi, sporo 
w niego zainwestowaliśmy. 
Mamy też kierownika dru-
żyny - wymienia trener. A to 
wszystko po to, by w przy-
szłym roku ZKS powrócił do 
grona zespołów, które będą 
rywalizować w zmaganiach 
ligowych. - Szykujemy się, 
by udźwignąć ten ciężar - 
kończy K. Zakrzewski.

(mk)

Medalowa ekipa zielonogórzan. Stoją od lewej: Tomasz Kalitowski, trener Krzysztof Zakrzew-
ski, Weronika Kostrzewa, Nel Białowąs, Ewa Cegłowska, Maciej Grzegorski, Oliwier Kołosio-
nek i Alan Kostrzewa. Fot. ZKS Zielona Góra

ŻUŻEL

Falubaz jedzie w gości do Wrocławia
W PGE Ekstralidze rozpoczęło się polowanie na gości. Pracę znajdują ci, którzy są poza elitą, a mają potencjał, by połatać dziury. Klasowy 
żużlowiec do wzięcia, to towar deficytowy. I tak pracę w elicie znaleźli m.in. bracia Holderowie, związani z I-ligowym zespołem z Torunia.

RM Solar Falubaz w go-
ścia zaopatrzył się jeszcze 
przed sezonem. Zielono-
górzanie postanowili się-
gnąć po Grzegorza Wala-
ska. Na wszelki wypadek - 
tłumaczono w klubie. Nie-
co później z „koronawiru-
sowej” nowinki regulami-
nowej skorzystał ROW Ryb-
nik i dołożył Adriana Mie-
dzińskiego. „Miedziak” po-
jechał w inauguracyjnym 
meczu przeciwko Falubazo-
wi. W dwóch biegach punk-
tów nie przywiózł. W kolej-
nych spotkaniach jak dotąd 
nie wystąpił.

Teraz do torunian 
uśmiechnęli się wrocławia-
nie, którzy zdecydowali się 
sięgnąć po Chrisa Holdera. 
Tym samym mistrz świa-
ta z 2012 r. niejako wróci do 
Wrocławia. To na Stadio-
nie Olimpijskim rozpoczy-
nał poważną karierę i ści-
ganie w elicie. 13 lat temu, 
jeszcze jako obiecujący ju-
nior z Australii (regulamin 
pozwalał wówczas na start 
w polskiej lidze jednemu 
młodzieżowcowi z zagra-
nicy - dop. mk) pojawił się 
m.in. podczas meczu w Zie-

lonej Górze (zdjęcie zostało 
zrobione 29 kwietnia 2007 
r.). Przy W69 wówczas wie-
le nie zwojował, ale z cza-
sem jego dorobek punkto-
wy i wkład w wyniki wro-
cławian robił się coraz po-
kaźniejszy. Rok później był 

już w Toruniu, gdzie jeździ 
do dziś. Czy dostanie szansę 
w meczu przeciwko Faluba-
zowi, a jeśli tak, to jak spisze 
się przeciwko zielonogórza-
nom?

Wrocławianie tegorocz-
ne zmagania rozpoczę-

li od dominacji nad Moto-
rem Lublin. Pewna wygra-
na na inaugurację - 55:35 - 
każe przypuszczać, że eki-
pa Dariusza Śledzia domo-
wy owal ma opanowany. 
Później pojechała do dwóch 
kandydatów do tytułu. Ko-

lejno do Leszna i Częstocho-
wy, a tam zamiast atutów 
uwypuklały się dziury. Na 
obu torach Sparta ujechała 
37 punktów. Zawód? Debiu-
tujący w elicie Brytyjczyk 
Dan Bewley i Australijczyk 
Max Fricke. A że we Wrocła-
wiu kolejny raz apetyty na 
duże rzeczy, stąd pomysł, 
by sięgnąć po starszego ro-
daka drugiego z zawodni-
ków. Młodszy brat Chrisa - 
Jack, także ma już umowę 
na gościnne występy w PGE 
Ekstralidze. Spróbuje od-
mienić losy zamykających 
tabelę gorzowian.

Zielonogórzanie po trzech 
kolejkach plasują się na trze-
cim miejscu. Tę lokatę da-
ją dwa zwycięstwa - inau-
guracyjne w Rybniku 53:36 
i ostatnie, w deszczowych 
okolicznościach, nad gru-
dziądzanami 48:42. Było-
by bardziej nerwowo, gdy-
by inaczej ułożył się ostat-
ni bieg meczu z Mr Garden 
GKM-em. Po starcie to duń-
ska para gości Kenneth Bjer-
re - Nicki Pedersen znalazła 
się na czele. Na wejściu w 
drugi łuk po komplet punk-
tów mknęli już jednak Mi-

chael Jepsen Jensen i Pa-
tryk Dudek, wykorzystu-
jąc zwłaszcza kłopoty Pe-
dersena Za metą przy W69 
słychać było duże „ufff”. - 
Plan był taki, że wygrywamy 
start i patrzymy na siebie. Po 
trzech metrach wszystko się 
pozmieniało - śmiał się po 
meczu „Duzers”. Komu bę-
dzie do śmiechu w niedzielę?

Przed rokiem Falubaz we 
Wrocławiu jechał dwukrot-
nie. W rundzie zasadniczej 
była porażka 41:49 i udana 
środkowa faza zawodów. W 
półfinale play-off, po obie-
cującym i zwycięskim me-
czu sześcioma punktami w 
Zielonej Górze, Falubaz po-
jechał do Wrocławia bić się 
o finał. Czar prysł szybko. 
Sparta nie dała szans zie-
lonogórzanom, wygrywa-
jąc 56:34. Najlepszy wynik 
zielonogórzan na odnowio-
nym Stadionie Olimpijskim 
to rok 2017. Falubaz na za-
kończenie rundy zasadni-
czej wygrał wtedy 51:39.

Pojedynek Falubazu w ra-
mach 4. kolejki spotkań we 
Wrocławiu w niedzielę, 5 lip-
ca, o 16.30. Transmisja w nS-
port+. (mk)

Chris Holder będzie „gościem” w Sparcie. Czy pojedzie przeciwko Falubazowi? 13 lat temu za-
czynał karierę w barwach wrocławian i z uwagą wysłuchiwał wtedy rad m.in. Jasona Crumpa.

Fot. Marcin Krzywicki
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W urodziny stanął przed zakładem
Przez 60 lat fotografował tysiące zielonogórzan. Z okazji komunii, ślubu, urodzin… Krzysztof Donabidowicz 30 czerwca skończył 100 lat! Z tej 
okazji rodzina ufundowała mu rzeźbę, którą można podziwiać przy drzwiach dawnego zakładu fotograficznego jubilata - przy ul. Kupieckiej 32.

Licznie zgromadzeni w 
tym miejscu, we wtorek, go-
ście nie mogli się tylko zde-
cydować, co śpiewać: naj-
pierw było 200 lat, później 
150.

- Czyżniewski! Też tam 
chodziłam robić zdjęcia. Cie-
kawe, czy twoje smutne zdję-
cie zrobił pan Krzysztof? – 
moja żona dzisiaj całkowicie 
zapomniała o patelni. A mo-
je smutne, a w zasadzie peł-
ne rozpaczy zdjęcie portreto-
we należy do rodzinnych za-
gadek. Malutki Tomaszek (3-
4 lata) wraz z mamą trafili do 
zakładu fotograficznego ce-
lem zrobienia eleganckiego 
portretu. Mama uważała, że 
to świetny pomysł. Ja byłem 
przeciwnego zdania. Dar-
łem się więc wniebogłosy. W 
końcu zostałem przekupio-
ny misiem – tak powstał por-
tret dziecka chwilę po usta-
niu płaczu – pełen nieufno-
ści i oczekiwania na misia. 
Nie dostałem go! Nie wiem, 
kto mi to zdjęcie zrobił. Może 
mama zaprowadziła mnie do 
zakładu przy ul. Kupieckiej 
(wtedy Świerczewskiego)?

- Ojciec przyjechał do Zie-
lonej Góry w 1945 r. Fachu 
uczył się przed wojną w Czer-
niowcach za Lwowem. Po-
czątkowo pracował jako fo-
toreporter w gazecie. W 1947 
r. postanowił pójść na swoje i 
otworzył zakład fotograficz-
ny – opowiadał Mirosław Do-
nabidowicz, proboszcz para-
fii pw. św. Urbana, najmłod-
szy syn jubilata. Rozmawiali-
śmy tuż przed uroczystością, 
także ze starszym rodzeń-
stwem: Marią i Andrzejem.

Ich ojciec fotograficzną 
karierę zaczynał w innym 
miejscu. – To było kilkadzie-
siąt metrów dalej, w stronę 
ul. Bohaterów Westerplat-
te. Teraz przed tym domem 
stoją rusztowania. Później 
przeniósł się na Kupiecką 32 
– pokazywali synowie.

Andrzej Donabidowicz 
jest lekarzem. Na budynku 
widać tablicę jego gabine-
tu. – Dawny zakład taty jest 
podzielony na dwie części. 

Z przodu jest perfumeria, z 
tyłu, na dawnym zapleczu 
ja mam gabinet – tłumaczył 
pan Andrzej.

- Kto wpadł na pomysł, 
żeby ojcu zrobić taki jubile-
uszowy prezent? - spytałem.

- Na pomysł wpadło ro-
dzeństwo. Zrobiliśmy zebra-
nie rodzinne i postanowili-
śmy, że w prezencie posta-
wimy mu takiego Bachusika 
– wyznała pani Maria.

O wykonanie rzeźby po-
prosili Artura Wochniaka, 
autora kilkudziesięciu Ba-
chusików.

- Sam nie wiem, czy mo-
żemy mówić, że to jest Ba-
chusik. Jak zobaczyłem pa-
na Krzysztofa, zrozumiałem 
że nie mogę zrobić rzeźby z 
wielkim brzuchem i gołym 
tyłkiem – mówił przed od-
słonięciem figurki rzeźbiarz. 
– Postać jest ubrana, a do wi-
niarskich tradycji nawiązuje 
kiść winogron u stóp.

Fotografus - tak nazwa-
no rzeźbę, ma przewieszo-

ny przez pierś aparat 
fotograficzny, a w wy-
ciągniętej dłoni trzy-
ma zdjęcie ukocha-
nej żony Adeli, która 
zmarła w zeszłym ro-
ku, w wieku 96 lat.

Krzysztof Donabido-
wicz swój zakład prowa-
dził przez 60 lat. Przeszedł 
na emeryturę mając 88 lat. 
Miał roczną przerwę, kie-
dy odsiadywał w więzieniu 
wyrok. Został aresztowany i 
skazany podczas Wydarzeń 
Zielonogórskich w 1960 r.

- W tym czasie, kiedy ta-
to był w więzieniu, było nas 
pięcioro dzieci. Ktoś nas 
musiał utrzymać i wycho-
wywać. Ten ciężar wzięła 
na siebie mama. Przez rok 
to ona prowadziła ten za-
kład. Dlatego będą państwo 
mogli mamę zobaczyć na 
rzeźbie – tłumaczył ksiądz 
Mirosław.

- Podczas Wydarzeń Zie-
lonogórskich zamknąłem 
firmę i poszedłem zobaczyć, 

co się dzieje. Na chwilę, bo 
zaraz szybko ruszyłem do 
mieszkania przy ul. Reja, 
by sprawdzić, co z dziećmi. 
Wyglądało to jak rewolucja 
– opowiadał mi kiedyś pan 
Krzysztof.

I tak został aresztowany. 
Podejrzewano go nawet, że 
będąc fotografem, szpiego-
wał dla CIA lub innej wro-
giej siły.

- Doniósł na mnie mili-
cjant. Jego żona, która u 
mnie robiła retusze, na-
wet o tym nie wiedziała. Na 
szczęście bronił mnie ad-
wokat wojskowy, bo ja wal-
czyłem w 5. dywizji II Ar-
mii, spod Warszawy dotar-
łem aż na Elbę – wspomi-
nał. - Według donosów bra-
łem udział w rozruchach w 
kilku miejscach Zielonej 
Góry jednocześnie. Raz by-
łem organizatorem zajść 

pod kościołem. Innym ra-
zem byłem na ulicy Kraku-
sa. Adwokat wykazał, że nic 
się nie zgadza.

Sąd skazał go na rok wię-
zienia. W Bydgoszczy. Tam 
robił zdjęcia współwięź-
niom. Nieliczne przepust-
ki wykorzystywał do robie-
nia zdjęć, by wspomóc ma-
terialnie rodzinę.

Jednak dla zielonogórzan 
jest przede wszystkim pa-
nem Krzysztofem, co robił 
im zdjęcia.

- Od lat znam rodzinę Do-
nabidowiczów. Cieszę się, że 
w ten sposób upamiętniony 
został pan Krzysztof. Przed la-
ty nikt nie wierzył, że powsta-
ną Bachusiki, których funda-
torzy będą chcieli upamiętnić 
ważne wydarzenia lub waż-
ne postaci – mówiła podczas 
wtorkowej uroczystości Wio-
leta Haręźlak. – Jest już jeden 
niezwykły, poświęcony pie-
karzowi Rzepce. Dzisiaj od-
słaniamy rzeźbę poświęconą 
jednemu z pierwszych foto-
grafów w Zielonej Górze.

W końcu fotograf odsłonił 
swoją podobiznę i… role się 
odwróciły. Przez ponad pół 
wieku to on stał po drugiej 
stronie obiektywu, robiąc 
innym zdjęcia. Tym razem 
cierpliwe pozował do zdjęć 
z rodziną i znajomymi. Ko-
lejka była bardzo długa.

- Podoba mi się – zwięźle 
ocenił dzieło rzeźbiarza.

- Ojciec jest samodziel-
ny, mieszka sam i sam po-
rusza się po mieście. Jedy-
nie teraz, z powodu epide-
mii koronawirusa zamiesz-
kał u brata na plebanii – do-
dała pani Maria.

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

PS. Pod informacją na mo-
im Facebooku o uroczystości 
pojawiło się 758 lajków i 79 
udostępnień. – Nadal mam 
legitymację, indeks i sta-
ry dowód ze zdjęciami z te-
go zakładu. Dziękuję panie 
Krzysztofie i życzę 200 lat w 
zdrowiu – skomentowała Elż-
bieta Malinowska. W podob-
nym tonie było 130 innych 
komentarzy.

Krzysztof Donabidowicz w swoim zakładzie. Dzisiaj takich aparatów nikt nie używa.
Fot. Bronisław Bugiel

Niedzielne uroczystości w kościele pw. św. Urbana – jubilat otrzymał swój portret od prezy-
denta Janusza Kubickiego i dyrektor Wiolety Haręźlak Fot. Piotr Jędzura

- Podoba mi się – jubilat zwięźle ocenił dzieło rzeźbiarza, potem pozował do licznych zdjęć Fot. Piotr Jędzura

Fotografus znajduje się obok 
wejścia do dawnego zakładu, 
w dłoni trzyma zdjęcie żony 
Adeli

Fot. Tomasz Czyżniewski


