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W niedzielę wybieramy Pre-
zydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Lokale wyborcze 
będą czynne od godziny 
7.00 do godziny 21.00.
W Zielonej Górze dwie 
komisje obwodowe zmieni-
ły siedziby. 
Sprawdź, o których lokalach 
mowa na str. 2.

28
czerwca

W ZIELONEJ GÓRZE

Prezydent
z absolutorium
Wymagana większość radnych 
zagłosowała za udzieleniem 
absolutorium dla Janusza Kubic-
kiego. Wtorkowa nadzwyczajna 
sesja rady miasta odbyła się po 
raz kolejny w sposób zdalny.

Nie obyło się bez proble-
mów technicznych. Już na 
samym początku sesja zo-
stała przesunięta o półto-
rej godziny, w trakcie której 
próbowano rozwiązać pro-
blemy z łącznością z radny-
mi. Kilku z nich zdecydo-

wało się przyjść do ratusza 
i osobiście wziąć udział w 
dyskusji i głosowaniu.

Obrady rozpoczął wice-
prezydent Dariusz Lesicki, 
który przypomniał formy 
pomocy dla przedsiębior-
ców przygotowane przez 
urząd miasta w dobie pan-
demii koronawirusa.

Następnie prezydent Ku-
bicki zreferował raport o 
stanie miasta za rok 2019. 
Zaczął od wyrażenia swoje-
go zadowolenia z faktu, że 
w Zielonej Górze przybywa 
mieszkańców. - Jest nas po-
nad 141 tysięcy. Więcej ludzi 
się do naszego miasta wpro-
wadza, niż wyprowadza – 
mówił. Przedstawił Zieloną 

Górę w liczbach, zwracając 
uwagę na ewidencję pojaz-
dów, ilość wydanych zasił-
ków rodzinnych, czy prze-
wiezionych przez MZK pasa-
żerów. Następnie podał wy-
nik budżetu na 2019, krótko 
zaraportował dochody i wy-
datki. Wymienił też nowe 
inwestycje, m.in. budowę 
placu rekreacyjnego na Ję-
drzychowie, halę sportową 
przy Szkole Podstawowej 
w Ochli, boisko wielofunk-
cyjne w Janach, zagospo-
darowanie Placu Teatralne-
go i Placu Matejki. Poruszył 
również tematy związane z 
wywozem śmieci oraz do-
tacjami na wymianę pie-
ców. Przypomniał, że Zielo-

na Góra jest najbardziej zie-
lonym miastem w Polsce. - 
57 proc. powierzchni nasze-
go miasta to lasy. Żeby móc 
się rozwijać, musimy też ro-
bić wycinki. W miejscu CR-
S-u też kiedyś rósł las, a te-
raz nikt nie wyobraża sobie 
miasta bez tego obiektu. Nie 
zapominamy o nowych na-
sadzeniach, czy kolejnych 
skwerach – przekonywał J. 
Kubicki. Odniósł się też do 
wysokiego poziomu zielo-
nogórskiej oświaty, a tak-
że wspomniał o rozbudowie 
systemu monitoringu miej-
skiego oraz siatki miejsc z 
dostępem do przenośnych 
de� brylatorów AED. Z każ-
dym kolejnym punktem 

prezentacji, J. Kubicki był 
coraz gorzej słyszalny. - Nie 
słyszeliśmy w 80 proc. te-
go, co mówił prezydent. 
Obradowanie w tych wa-
runkach jest niemożliwe – 
stwierdził Sławomir Koty-
lak, radny Koalicji Obywa-
telskiej i złożył formalny 
wniosek o zakończenie se-
sji i zwołanie jej ponownie 
w środę, ale już stacjonar-
nie, w ratuszu.

Przewodniczący rady 
miasta Piotr Barczak przy-
pomniał, że podczas se-
sji jest przedstawiane tylko 
skrócone podsumowanie, a 
wszystkie niezbędne doku-
menty tra� ły do radnych na 
przełomie marca i kwietnia, 

więc był czas na zapozna-
nie się z nimi. Poddał pod 
głosowanie wniosek o prze-
sunięcie sesji, jednak rad-
ni odrzucili go większością 
głosów.

Ostatecznie radni przyjęli 
wszystkie przygotowane na 
tę sesję uchwały, czyli spra-
wozdanie � nansowe oraz 
sprawozdanie z wykona-
nia budżetu miasta, uchwa-
łę zmieniającą uchwałę bu-
dżetową na rok 2020 oraz 
zmieniającą wieloletnią 
prognozę � nansową mia-
sta, a także najważniejszą 
– uchwałę w sprawie przy-
znania prezydentowi abso-
lutorium za rok 2019.

(ap)

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

ŻEGNAJ SZKOŁO!
WITAJCIE WAKACJE!
Dziś (piątek, 26 czerwca) oficjalny koniec roku szkolnego 2019/2020 - ze względu na epidemię chyba najdziwniejszego, jaki w 
ostatnich dziesięcioleciach przeżyła polska szkoła.

Ten rok szkolny przebił 
nawet ubiegłoroczne zawi-
rowania wynikłe ze straj-
ku nauczycieli. Dlatego 
dzisiaj tysiące zielonogór-
skich uczniów - ze świa-
dectwami w dłoniach i pro-
mocją do następnej klasy - 
oraz ich rodzice, oddycha-
ją z ulgą. Bo to koniec do-
mowego chaosu wywoła-
nego edukacyjną rzeczywi-
stością, czyli towarzyszący-
mi jej w ostatnich czterech 
miesiącach niepewnością 
i zdalnymi lekcjami. Dali-
śmy radę! Na razie pytanie 
o szkolny wrzesień musi po-
zostać bez odpowiedzi. Jaki 
będzie? Czy uczniowie wró-
cą do szkolnych ławek i ko-
legów, czy będą kontynu-
ować e-learning?

Stop! Koniec z tymi roz-
ważaniami wybiegającymi 
w odleglejszą przyszłość - 
przecież zaczynają się wa-
kacje!

Niestety, dla wielu z nas 
będą mniej atrakcyjne z po-
wodu epidemii. Prawdopo-
dobnie mniej zielonogór-
skich dzieci i mniej mło-
dzieży wyjedzie latem nad 
morze, nad jeziora, w gó-
ry. Na szczęście w Zielonej 

Górze też będzie się cieka-
wie działo. Trwają ostatnie 
przygotowania do Lata Muz 
Wszelakich (piszemy o tym 
na str. 5), Dom Harcerza or-
ganizuje wakacyjne turnu-
sy, w lipcu po przerwie ru-
szy Cinema City, młodzież 
pewnie da się skusić pro-
pozycjami Lubuskiego La-
ta Teatralnego (str. 5), a dla 
wszystkich - małych i du-
żych - swoje podwoje z no-
wą wystawą pn. „ZOOM” 
już otworzyło Centrum Na-
uki Keplera - Centrum Przy-
rodnicze, o której piszemy 
na str. 6-7. Tam same cu-
da-cudeńka i dwie godziny 
gwarantowanej dobrej i po-
uczającej zabawy. Najmłod-
sze dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej nr 13, w nagrodę 
za ambitną dziesięciomie-
sięczną pracę, już odwie-
dziły ekspozycję „ZOOM”. 
To nasza propozycja nr 1 na 
ciekawe rozpoczęcie waka-
cji. Oczywiście nie pomie-
ści naraz wszystkich mło-
dych zielonogórskich Ein-
steinów, ale tę popularno-
naukową i interaktywną 
wystawę pełną zadziwiają-
cych niespodzianek można 
oglądać przez całe lato! (el)

Jednym z 87 interaktywnych stanowisk nowej wystawy „ZOOM” w Centrum Przyrodniczym jest platforma improwizująca 
trzęsienie ziemi. Za chwilę rampa zacznie się trząść, kiwać, podskakiwać... a za nią na ekranie ukaże się � lm ze spustoszeniami 
adekwatnymi do mocy wstrząsów sejsmicznych. Florek, Antek i Borys z 3a SP nr 13 oraz radny Filip Czeszyk muszą się mocno 
trzymać barierek! Fot. Piotr Jędzura
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OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 
o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. 
 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta 
Zielona Góra uchwały nr XXVI.268.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zielona Góra, w szczególności w zakresie zmiany: 
1) terenu oznaczonego symbolem C3/8.Z1, położonego w rejonie osiedla Mazurskiego; 
2) części terenu oznaczonego symbolem C5/3.M1, położonego w rejonie południowego odcinka 

ul. Jędrzychowskiej. 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmiany studium.  
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 

Góra, w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 

oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
  

w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. 

 
Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta Zielona Góra uchwały nr XXVI.268.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zielona Góra, obejmującej zakres jak wyżej. 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu, w ramach przeprowadzanej 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, do Prezydenta Miasta Zielona Góra, w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju 809 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.  

Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zielona Góra. 

 
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 

P I Ó R K I E M  C E P R A  > > >

WYBORY 2020

Wybieramy 
głowę państwa
W niedzielę, 28 czerwca, będzie-
my wybierać Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Jedni zrobią 
to korespondencyjnie, drudzy 
pójdą do lokali wyborczych.

Lokale będą czynne od 
7.00 do 21.00. W związku z 
epidemią koronawirusa bę-
dą w nich obowiązywały 
szczególne środki ostrożno-
ści. Przed wejściem do lo-
kalu wyborcom zaleca się 
zdezynfekowanie dłoni, w 
środku należy zasłonić usta 
i nos oraz zachować bez-
pieczną odległość min. 2 
metry od innych.

Uwaga! Dla mieszkańców 
Zielonej Góry istotna jest 
jeszcze jedna informacja. 

Przyzwyczajeni do głoso-
wania w tym samym loka-
lu powinni być czujni, dwie 
siedziby obwodowych ko-
misji wyborczych zmieniły 
miejsce. Dotyczy to głosują-
cych dotychczas w:

a Obwodowej Komisji Wy-
borczej nr 2 oraz nr 3 (był to 
budynek A-22 Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego przy ul. 
Energetyków 2) – teraz gło-
sowanie odbędzie się w Ze-
spole Edukacyjnym nr 10 
przy ul. Energetyków 7

a Obwodowej Komisji Wy-
borczej nr 38 (był to Zespół 
Edukacyjny nr 7, SP nr 27 
przy ul. Stary Kisielin-Szkol-
na 14) – teraz glosowanie 
odbędzie się w � lii Zielono-
górskiego Ośrodka Kultury 
przy ul. Stary Kisielin-Pio-
nierów Lubuskich 53.

(um)

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA

Bezpłatna 
pomoc prawna
Przypominamy, że od 1 czerwca 
2020 r. punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
wznowiły bezpośrednią obsługę 
osób uprawnionych.

Porady są udzielane w 
godz. 7.30-18.30 wyłącznie 
po wcześniejszym umówie-
niu wizyty w punktach w 
budynku przy ul. gen. J. Dą-
browskiego 41 (siedziba by-
łego urzędu gminy).

Nakazy i ograniczenia wyni-
kające z epidemii SARS- Cov-2:

1. osobista, bezpośrednia porada
- na osobistą, bezpośred-

nią poradę może zapisać się 
osoba zdrowa, bez objawów 

chorobowych, która nie 
przebywa na kwarantannie 
i nie mieszka z osobą prze-
bywającą na kwarantannie;

- na terenie budynku 
urzędu oraz w czasie pora-
dy obowiązuje nakaz zasła-
niania ust i nosa;

2. porada telefoniczna
- w związku z epidemią 

udzielanie nieodpłatnej po-
mocy prawnej lub świad-
czenie nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego 
może odbywać się również 
telefonicznie - należy zgło-
sić wówczas chęć skorzysta-
nia z takiej formy udzielenia 
porady oraz podać nr telefo-
nu kontaktowego.

ZAPISY: telefonicznie pod 
nr 68 45 64 834 (dni robo-
cze w godz. 7.30-15.00) lub 
mailowo poprzez adres: po-
mocprawna@um.zielona-
gora.pl (um)

Bezpieczne przejście
W przyszłym tygodniu skorzystamy z nowego przejścia pieszo-rowerowego na ul. 
Sulechowskiej. Znikną tym samym dwie sąsiednie „zebry”.

Sulechowska to jedna z 
najbardziej ruchliwych ulic 
w mieście. Często dochodzi 
tu do wypadków. Mieszkań-
cy prosili magistrat o inter-
wencję. Zwracali uwagę, że 
przejście bez wyspy i świa-
teł jest niebezpieczne. Pie-
si, chcąc dostać się na dru-
gą stronę, musieli pokonać 
dwie dwupasmowe jezdnie. 
Nowe przejście dla pieszych 
ze światłami wytyczono w 
połowie drogi pomiędzy 
dotychczasowymi przej-
ściami. – Przesunęliśmy je 
w kierunku skrzyżowania 
Sulechowskiej ze Strumyko-
wą i Urszuli – uściśla Michał 
Szulc, zastępca dyrektora 

Departamentu Zarządzania 
Drogami w magistracie.

Nie zapomniano o prze-
jeździe rowerowym. Sygna-
lizację świetlną wyposażo-
no w tzw. sterowanie acy-
kliczne z uprzywilejowa-
niem dla ruchu pojazdów i 
wzbudzane przyciski, które 
uruchomią piesi i cykliści. 
Na jezdni pojawiły się też 
kostki z wypustkami, któ-
re ułatwią przejście osobom 
niewidomym i niedowidzą-
cym.

Wykonawcą inwesty-
cji jest zielonogórska � rma 
Fast, jej koszt to 131 tys. 822 
zł (brutto).

(rk)
Nowe przejście zostało wytyczone w połowie dystansu mię-
dzy dotychczasowymi pasami Fot. Piotr Jędzura

W OBIEKT Y WIE >>>

We wtorek Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
zakończył rok akademicki. Z powodu epidemii koronawi-
rusa duża część słuchaczy uczestniczyła w uroczystości z 
domu, online. Na zdjęciu prezeska ZUTW Zo� a Banaszak.
 Fot. Piotr Jędzura
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Pomysły na przebudowę Ochli
Zielonogórscy ar-
chitekci przygoto-
wali cztery koncep-
cje zagospodarowa-
nia kąpieliska Ochla. 
Trwają konsultacje 
nad kształtem ką-
pieliska. Można gło-
sować 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 ustawio-
na jest urna, przy której 
znajdują się karty do 
głosowania.

b)  internetowo, poprzez 
stronę  
www.ochla2022.pl

KONCEPCJA NR 2
Paweł Wyczałkowski,
Biuro Usług Projektowo-Wyko-
nawczych ARCHPEAK:

- Spełniliśmy postulat mieszkań-
ców, by zachować jak najwięcej 
zieleni. Planujemy nowe na-
sadzenia. Natomiast postano-
wiliśmy zmienić kształt niecki 

basenu głównego. W tej chwili jest on w kształcie prostokąta. W naszej 
koncepcji nabiera kształtu owalnego. To wydłuża linię brzegową i 
umożliwia stworzenie dłuższej linii plaży. W dużej części piaszczystej, 
ale również trawiastej, która będzie się ciągnąć wokół całego basenu. 
Żeby to było możliwe, proponujemy likwidację większości istniejących 
skarp i schodów oraz wypłaszczenie terenu. Dzięki temu goście kąpie-
liska będą mieli wygodniejszy, bardziej przyjazny dostęp do wody. To 
nie odbędzie się kosztem drzew, które rosną trochę dalej.
Chcemy wyznaczyć strefy dla dzieci, dorosłych i rekreacyjną. Na 
przykład staw najbliżej drogi przeznaczony będzie dla wędkarzy. 
Żeby wygodnie wypoczywać, ustawimy leżaki i hamaki umiesz-
czone pod przeciwsłonecznymi żaglami. Powiększyliśmy parking 
(tu konieczna będzie wycinka drzew) i zaplanowaliśmy zatoki dla 
autobusów. Na terenie ośrodka staną rzeźby. To nie będzie obszar 
przeznaczony tylko na kąpiel. Stąd również miejsca na gastronomię 
umieszczoną w lekkich, szkieletowych konstrukcjach. Restauracja 
będzie mogła funkcjonować przez cały rok. To może być dobre 
miejsce na spotkania i wesela.
Dzisiaj basen zasilany jest wodą z potoku Pustelnik. Tak będzie 
nadal. Jednak nie chcemy, żeby woda z głównego basenu przele-
wała się do kolejnego stawu. Ominie go, bo w tym miejscu zapla-
nowaliśmy zbudowanie brodzika i basenu dla dzieci. Będą miały 
osobne zasilanie z prze� ltrowaną, czystą wodą.

KONCEPCJA NR 4
Paweł Gołębiowski,
Pracownia Architektoniczna 
Propago:

- Podzieliśmy teren na dwie 
strefy: darmową i płatną. W 
pierwszej, w okolicach wejścia, 
znajdzie się miejsce na gastro-
nomię, miejsca do rozrywki 

i odpoczynku. W ten sposób chcemy ludzi zachęcić do tego, by 
tutaj przyszli. Kąpielisko jest znane, ale wielu osób dawno już tutaj 
nie było. Po przebudowie będą mogli skorzystać z darmowej stre-
fy i zachęceni wejść do płatnej części skupionej wokół kąpielisk.
Zachowana jest zieleń. W największym basenie nie planujemy 
zmian kształtu niecki. Jej dno musi zostać wymienione – trzeba 
usunąć płyty, którymi jest wyłożona. To okazja, by część dna 
wyłożyć specjalnymi matami podgrzewającymi wodę. Można do 
tego wykorzystać energię słoneczną. Wystarczy podnieść tempe-
raturę o kilka stopni i zaraz kąpiel będzie bardziej przyjemna.
Teren kąpieliska jest dobrze zorganizowany i funkcjonalny. Na przykład 
plaża jest w odpowiednim miejscu. Dlatego nie zakładaliśmy wielkich 
zmian. Całość trzeba jednak gruntownie odnowić. Na pewno rozbudo-
wać trzeba część dla dzieci, stąd brodzik dla maluchów i osobny basen 
z atrakcjami dla większych dzieci. Przy nim miejsca do odpoczynku dla 
rodziców, którzy przyszli tutaj ze swoimi pociechami w różnym wieku.
Główny basen zachowuje swój kształt. Ponieważ po jego zachodniej 
stronie umieściliśmy budynek gastronomiczny z tarasem widokowym, 
na jego wysokości zaprojektowaliśmy mostek łączący dwa brzegi. Na 
jego środku znajdzie się plac widokowy. Mostek dzieli basen na dwie 
części. Ta przed nim, od strony plaży będzie przeznaczona dla zabaw 
w wodzie, dmuchawców itp. Druga część, za mostkiem, będzie prze-
znaczona dla ludzi, którzy chcą spokojnie popływać.

Koncepcja nr 2. Dla dzieci powstanie nowy basen i brodzik. Teren zdobić będą rzeźby ustawio-
ne w różnych miejscach.

Koncepcja nr 4. Autorzy nie zmieniają kształtu basenu – odnowiona piaszczysta plaża będzie 
w tym samym miejscu, co obecnie.

Koncepcja nr 2. Skarpy wokół basenu mają być zniwelowane, dzięki czemu będzie więcej 
miejsca na plaże piaszczyste lub trawiaste.

Koncepcja nr 4. Obydwa brzegi basenu połączy drewniany most prowadzący do restauracji z 
tarasem widokowym na dachu.
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Pomóżmy knajpkom i restauracjom
Kawiarnie i restauracje mocno ucierpiały przez pandemię koronawirusa. Zielona Góra chce pomóc właścicielom lokali, dlatego 
rusza z akcją „Miasto dla Gastro”.  Wiele zależy też od mieszkańców.

Akcja jest skierowana do 
zielonogórzan posiadają-
cych karty ZGranej Rodzi-
ny oraz do przedsiębiorców 
prowadzących biznes w Zie-
lonej Górze i co ważne - pła-
cących tutaj podatki. Miasto 
przeznaczyło na program 
wsparcia dla gastronomii 
100 tys. zł. – W naszym kon-
kursie będzie można wy-
grać voucher na kwotę 20 zł 
– mówi wiceprezydent Da-
riusz Lesicki. – Każdy zwy-
cięzca wyda te „wirtualne” 
pieniądze w kawiarni, re-
stauracji, barze czy pizzerii. 
Nie w każdym lokalu, a tyl-
ko w tym, którego właści-
ciele przyłączyli się do na-
szej inicjatywy. To zachę-
ta do tego, żeby zielonogó-
rzanie odwiedzili lokale. W 
ten sposób chcemy pomóc 
restauratorom, bo wiemy, 
że dużo stracili przez okres 
pandemii. Mamy nadzieję, 
że odzyskają wiarę w to, że 
w gastronomii da się jeszcze 
zarobić.

Pomysłodawcą akcji jest 
radny Rafał Kasza (Zielona 
Razem), który przypomniał, 
że miasto zwolniło już ga-
stronomów z czynszu za lo-
kal komunalny. Opłata za za-

jęcie pasa drogowego pod 
ogródek letni wynosi obec-
nie symboliczną złotówkę. 
Magistrat zgodził się też, aby 
ogródki, wzorem tych we 
Włoszech, znacznie zwięk-
szyły swoją objętość. Ten 
ruch miał zwiększyć liczbę 
klientów, bo z uwagi na ko-

ronawirusa, muszą oni w lo-
kalu zachować odpowied-
nią odległość. – Chcemy dać 
kolejny impuls, żeby miesz-
kańcy skorzystali z lokali ga-
stronomicznych i wsparli 
właścicieli – dodaje R. Kasza.

Łącznie miasto przygoto-
wało 5000 voucherów za 20 

zł, za które można np. zjeść 
obiad lub napić się kawy. 
Aby zrealizować „bon” ga-
stronomiczny, trzeba złożyć 
zamówienie na minimum 
21 zł. Małgorzata Szacho-
wicz, ambasadorka progra-
mu ZGrana Rodzina tłuma-
czy, że organizatorom akcji 

zależy nie tylko na dużych 
restauracjach, ale i mniej-
szych punktach gastrono-
micznych. – Pierwsza edy-
cja naszego konkursu star-
tuje 2 lipca – wyjaśnia. – 
Karta ZGranej Rodziny musi 
być ważna i aktywna. Oso-
ba, która będzie chciała za-
silić swoją kartę, musi mieć 
ukończone 18 lat.

Konkurs zaplanowano 
w kilku odsłonach. W każ-
dy czwartek o godz. 12.00 
na stronie ZGranej Rodziny 
(www.zgranarodzina.pl/) 
zostanie uruchomiony for-
mularz konkursowy. 1000 
osób, które jako pierwsze 
udzielą prawidłowych od-
powiedzi na pytania, będą 
miały zasilone karty. Jak za-
pewnia M. Szachowicz, każ-
dy powinien sobie poradzić 
w konkursie. Pytania ma-
ją być łatwe, np. jakie bar-
wy ma miasto Zielona Góra. 
Uwaga, jedna osoba może 
wziąć udział w zabawie tyl-
ko raz. Można jednak spró-
bować swoich sił wiele razy, 
jeśli nie skorzystało się z vo-
uchera. Warto pamiętać, że 
nagroda ma termin ważno-
ści – 14 dni. Po tym terminie 
wartość niewykorzystanego 

vouchera wraca do puli kon-
kursowej.

Każda firma zaintereso-
wana przystąpieniem do ak-
cji powinna wejść na stronę 
www.miastodlagastro.pl i za-
rejestrować się w programie. 
Aplikacja, która obsłuży kar-
ty ma być prosta i intuicyjna.

Aktualną listę partnerów 
można znaleźć na stronie 
www.zgranarodzina.pl

D. Lesicki nie wyklucza, 
że program wsparcia dla 
zielonogórskiej gastronomii 
będzie kontynuowany.

– Każda pomoc się liczy – 
mówi Marek Strzymiński, 
właściciel Montanha Verde 
Cafe. – Zwłaszcza dla takich 
restauratorów jak ja, którzy 
nie mieli możliwości dowo-
zu jedzenia na wynos. Przez 
trzy miesiące nie prowadzi-
łem działalności. To szansa 
na powrót do normalnego 
życia. Aby wzrosły obroty, 
musimy się jednak posta-
rać. Będziemy ogłaszać się 
w mediach społecznościo-
wych, liczymy też na pro-
mocję ze strony ZGranej Ro-
dziny. Początki po odmroże-
niu gastronomii były trud-
ne, ale klienci zaczynają do 
nas wracać. (rk)

Kwota 100 tysięcy złotych zostanie „rozbita” na vouchery o wartości 20 zł. Będzie je można 
wygrywać w konkursach i za pośrednictwem karty ZGranej Rodziny wydawać w zielonogór-
skich kawiarniach, barach i restauracjach. Fot. Igor Skrzyczewski/UM
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Muzy zawitają do miasta
Lato Muz Wszelakich to cykl imprez kulturalnych, który na stałe wpisał się już w miejski krajobraz. W tym roku Zielonogórski 
Ośrodek Kultury zaprosił do współpracy nowych partnerów i postawił przede wszystkim na lokalnych artystów.

Hasło przewodnie tego-
rocznego Lata Muz Wszela-
kich to zielonogórscy arty-
ści dla zielonogórzan. - Po-
mimo sytuacji, w której się 
znaleźliśmy (reżim sanitar-
ny - dop. ap), chcemy dać 
mieszkańcom chwilę wy-
tchnienia z kulturą. Musieli-
śmy zrewidować nasze pla-
ny związane z LMW. Aby 
wesprzeć lokalną kulturę, 
postanowiliśmy zaprosić do 
współpracy twórców zwią-
zanych z naszym miastem. 
Są to osoby zarówno pocho-
dzące z Zielonej Góry, jak i 
te które przyjechały tu stu-
diować, tworzyć i żyć – po-
wiedziała na konferencji 
prasowej Agata Miedzińska, 
dyrektorka ZOK-u.

Do tegorocznej edycji wy-
darzenia zaproszono też spo-
ro partnerów. Odbędzie się 
ponad 80 różnorodnych im-
prez. Zupełną nowością bę-
dzie cykl „Kino letnie” na 
Placu Teatralnym, przygoto-
wane we współpracy z orga-
nizatorami Solanin Film Fe-
stiwal w Nowej Soli. - Poka-
żemy � lmy długo i krótko-
metrażowe. Na pewno każdy 

znajdzie coś dla siebie. Zielo-
nogórzanie zobaczą, że kino 
o� owe nie gryzie – przekony-
wał Konrad Paszkowski, dy-
rektor festiwalu Solanin.

Po raz pierwszy w ramach 
LMW atrakcje przygoto-
wał Ogród Botaniczny. - Za-
praszamy na „Koncerty bo-
taniczne”. Pośród śpiewu 
ptaków i w otoczeniu przy-
rody będzie można posłu-
chać muzyki. Płacimy tylko 
za wstęp do ogrodu – zachę-
cał Paweł Wysocki, opiekun 
ogrodu z ramienia Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej.

„Muzy z gwiazdami” - to 
cztery wyjątkowe spotka-
nia z astronomią. - Będziemy 

obserwować niebo na spo-
tkaniach online. Mgławice, 
galaktyki, księżyc, planety. 
Wszystko zobaczycie na ży-
wo, przez internet, z komen-
tarzem i opowieściami – za-
chwalał Marek Marcinkiewicz 
z Centrum Nauki Keplera.

Na tematyczne spacery 
po Zielonej Górze zaprasza 
Lubuskie Stowarzyszenie 
Przewodników Turystycz-
nych, a na wydarzenia „Z 
książką na leżaku” Bibliote-
ka Norwida, która w tym ro-
ku również szczególnie pro-
muje literaturę zielonogór-
skich twórców.

Na miłośników muzy-
ki czeka pokaźny cykl kon-

certów. Filia ZOK-u w Sta-
rym Kisielinie zorganizuje 
koncerty plenerowe w par-
ku przypałacowym, nato-
miast sierpień upłynie pod 
znakiem koncertów w sali 
pałacowej. Dwa wyjątkowe 
„Wieczory u Luteranów” to 
także propozycje związane 
z zielonogórskimi artystami. 
Piekarnia Cichej Kobiety sta-
wia na lubuskich muzyków 
na wysokim poziomie arty-
stycznym.

Pełny program Lata Muz 
Wszelakich dostępny jest na 
stronie internetowej: zok.
com.pl oraz na facebooko-
wym pro� lu: Lato Muz Wsze-
lakich – Zielona Góra. (ap)

W ZIELONEJ GÓRZE

Nocny spacer
po wzgórzach
Wskakuj w koszulę nocną i po-
domkę, zabierz latarkę i ruszaj na 
VI Nocny Spacer Pidżamowców. 
Zbiórka w sobotę, 27 czerwca o 
21.45 na parkingu przed Ogrodem 
Botanicznym.

- Będziemy spacerować 
po Wzgórzach Piastowskich 
i wrócimy do Ogrodu Bota-
nicznego, gdzie czekać będą 
liczne atrakcje – wyjaśniają 
organizatorzy spaceru i za-
praszają dzieci oraz doro-
słych. Obowiązkowy strój 
to pidżama lub koszula noc-
na, mile widziane podomki 
i szlafmyce, trzeba pamię-

tać również o latarkach. Na 
spacer można zabrać swoje 
pieski. Podczas imprezy bę-
dą zbierane pieniądze na cel 

charytatywny Stowarzysze-
nia Warto Jest Pomagać.

- Tej nocy proponujemy 
najmłodszym uczestnikom 

wydarzenia wyjątkowe spo-
tkanie z Beppo Śpiochem i 
Świetlikami w pidżamach. 
Beppo Śpioch to trzymetro-
wa lalka, która opowie o tra-
dycjach nocy świętojańskiej 
w formie kolorowych za-
baw – dodają organizatorzy. 
W programie m.in. krótkie 
formy teatralne, świetliko-
we zabawy muzyczne z wy-
korzystaniem świateł, po-
szukiwania świetlikowych 
skarbów, gonitwa z wian-
kiem.

Zbiórka uczestników mar-
szu o 21.45 na parkingu 
przed Ogrodem Botanicz-
nym, o 22.00 – wyjście w 
stronę źródełka, ok. 23.00 
– powrót, do 24.00 – „Bep-
po Śpioch i Świetliki” (Teatr 
Lalka w Trasie).

(is)

Obowiązkowy strój spacerowy to pidżama lub koszula nocna
Fot. Igor Skrzyczewski

W ZIELONEJ GÓRZE

Koncert na trawie
To już ostatni weekend w ramach 

cyklu „Nareszcie! #czasNakulturę”. 
- Przygotowaliśmy wiele zaskakują-
cych propozycji – zapowiadają orga-
nizatorzy z Zielonogórskiego Ośrodka 
Kultury. – Na przykład piątkowy 
koncert TRANS-formacja odbędzie się 
na trawie! Polecamy zabrać ze sobą 
karimaty lub koce.

Oto, co czeka melomanów w ten 
weekend na Placu Teatralnym. W pią-
tek, 26 czerwca, o 16.30 – „Piosenki z 
Plecaka”, (przed) Wakacyjny Koncert 
młodych wokalistów Studium Mu-
zycznego TONIKA i ZOK-u; o 18.00, 
wspomniana TRANS-formacja, kon-
cert Magdaleny Pytkowskiej i Grzego-
rza Zawilińskiego. W sobotę o 17.00 
wystąpi Kaja Frankiewicz, w niedzielę 
o 17.00 – Agata Gołemberska.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Z książką na leżaku
Biblioteka Norwida proponuje 

w wakacyjne czwartki literackie 
spotkania, podczas których lubuscy 
twórcy, w cyklu „Z książką na leżaku” 
przedstawią swoje ostatnio wydane 
publikacje. W czwartek, 2 lipca, o 
18.00, pierwszym gościem cyklu 
będzie Alfred Siatecki, zielonogórski 
prozaik, dziennikarz, redaktor, publi-
cysta, reportażysta, autor słuchowisk, 
który promować będzie kolejną 
powieść „Zaproszenie na śmierć” 
(Gdańsk 2020, wyd. O� cynka). To 
już 32. książka w bogatym dorobku 
pisarza. Rozmowę z autorem zapla-
nowano w sali im. Janusza Koniusza 
(obowiązują miejscówki, nr tel. 68 45 
32 635) oraz na żywo na FB biblioteki 
(https://www.facebook.com/bibliote-
ka.norwida/).

(dsp)

Spektakle 
pod chmurką
Lubuski Teatr wychodzi do widza 
i spektakle zagra na scenach 
plenerowych. Podczas wakacji 
aktorów zobaczymy na Placu 
Teatralnym w Zielonej Górze oraz 
na „Scenie na plaży” i na „Scenie 
pod wigwamem” w Dąbiu.

- My, artyści, nie damy so-
bie podciąć skrzydeł i póki 
tli się w nas  miłość, chęć do 
życia i witalność próbujemy 
działać i robić różne rzeczy. 
W związku z tym postano-
wiliśmy zagrać w plenerze 
– zapowiedział Robert Cze-
chowski, dyrektor Lubu-
skiego Teatru.

Lubuskie Lato Teatral-
ne to niezwykły kulturalny 
projekt, który zaplanowano 
w dwóch miejscach – Zielo-
nej Górze i Dąbiu. 16 spekta-
kli odbędzie się w przepięk-
nych okolicznościach przy-
rody na terenie Kompleksu 
Wypoczynkowego TEMAR 
w Dąbiu, a dziewięć (pod ko-
niec lipca, sierpnia i na po-
czątku września) na Placu 
Teatralnym. - Pomyśleliśmy 
o mieszkańcach Zielonej Gó-
ry i całego regionu. Ożywi-
my Plac Teatralny, realizu-
jąc świeżutką premierę: wi-
dowisko doskonale znanego 
zielonogórskiej publiczności 
Jana Szurmieja „Słodkie lata 
20. – 30…”, oparte na piosen-
kach z okresu międzywo-
jennego Polski – zachęcał R. 
Czechowski.

Wakacyjny repertuar jest 
tak dobrany, żeby i dorośli, i 
dzieci, mogli znaleźć coś dla 
siebie.

Bilety na Lubuskie Lato 
Teatralne w cenie 25/50zł 
można kupić na kilka spo-
sobów:

- online www.bilety.teatr.
zgora.pl

- na platformie sprzeda-
żowej www.abilet.pl

- w kasie biletowej Lubu-
skiego Teatru

a także w recepcji TEMAR 
w Dąbiu.

Kasa Lubuskiego Teatru 
jest czynna od 14.00 do 
18.00. Czynna będzie rów-
nież na godzinę przed spek-
taklami granymi na Placu 
Teatralnym.

Mamy też dobrą informa-
cję dla tych, którzy martwi-

li się, że nie będą mogli do-
jechać na spektakl w Dąbiu. 
- Uruchamiamy specjalne 
połączenie autobusowe do-
wożące na przedstawienia i 
odwożące po ich zakończe-
niu – informują organizato-
rzy. Autobus oznaczony ja-
ko „Dąbie” odjeżdżać bę-
dzie z dworca PKS. Rozkład 
jazdy jest stały i obowiązu-
je każdego dnia, w którym 
grane jest przedstawienie w 
Dąbiu:

- odjazd z dworca w Zielo-
nej Górze o 18.30

- dojazd do przystanku 
Dąbie-jezioro (czyli bezpo-
średnio do KW TEMAR)

- odjazd z przystanku Dą-
bie-jezioro o 23.15

Cena biletu to 9 zł w jed-
ną stronę, można kupić go 
na dworcu i u kierowcy. (ap)

tak dobrany, żeby i dorośli, i 
dzieci, mogli znaleźć coś dla 
siebie.

Teatralne w cenie 25/50zł 
można kupić na kilka spo-
sobów:

zgora.pl

żowej www.abilet.pl

skiego Teatru
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18.00. Czynna będzie rów-
nież na godzinę przed spek-
taklami granymi na Placu 
Teatralnym.

cję dla tych, którzy martwi-

REPERTUAR DĄBIE
a 26 czerwca - Ojej, kobieta a 27 czerwca - Księżniczka na opak wy-
wrócona a 3 lipca – Związek Otwarty a 4 lipca – Stworzenia scenicz-
ne a 10 lipca – Anna Haba śpiewa „Piaf” a 11 lipca – Szczęściarze a 17 
lipca – Shirley Valentine a 18 lipca – Grubaska a 31 lipca – Ławeczka 
a 1 sierpnia – Przyjazne dusze a 7 sierpnia – Bóg Mordu a 8 sierpnia 
– George & Ira Gershwin a 14 sierpnia – Kamienie w kieszeniach a 15 
sierpnia – Zielony Gil a 21 sierpnia - Oświadczyny/Niedźwiedź a 22 
sierpnia - Słodkie lata 20.-30...
Wszystkie spektakle rozpoczynają się o godz. 21.00.

REPERTUAR ZIELONA GÓRA
a 24 lipca - Słodkie lata 20.-30... a 25 lipca - Słodkie lata 20.-30... 
a 26 lipca - Trzy świnki a 28 sierpnia – Szczęściarze a 29 sierpnia - 
Zielony Gil a 30 sierpnia – Tymoteusz wśród ptaków a 4 września 
- George & Ira Gershwin a 5 września - Księżniczka na opak wywró-
cona a 6 września - Od wiosny do zimy
Spektakle piątkowe i sobotnie rozpoczynają się o godz. 
21.00, spektakle niedzielne o godz. 16.00.

LATO MUZ WSZELAKICH
(program na najbliższe dni)

ŚRODA, 1 LIPCA
a  19.00 – Koncerty w pałacu: recital Andrieja Kotina (pałac w 

Starym Kisielinie)

CZWARTEK, 2 LIPCA
a  18.00 – Z książką na leżaku: spotkanie z… Alfredem Siateckim 

(sala im. Janusza Koniusza WiMBP im. C. Norwida)
a 19.00 – W Zielone( j) gramy: koncert Rebeka (Plac Teatrlany)

PIĄTEK, 3 LIPCA
a  11.00 – Bajki, bajdy, banialuki: „Trzy świnki”, Teatr Rozrywki 

Trójkąt (am� teatr im. Anny German)
a  20.00 – Bluesowe noce: koncert zespołu ProjectA (Klub Piekar-

nia Cichej Kobiety), impreza biletowana
a  21.30 – Kino letnie: „Ja i mój tata”; „Mocna kawa wcale nie jest 

taka zła” (Plac Teatralny)

SOBOTA, 4 LIPCA
a  14.00-16.00 – Koncert botaniczny: „Osiecka, Niemen, Sojka”, 

recital Dominika Rajchela i Stanisława Zimiewicza (Ogród Bota-
niczny)

a 21.30 – Kino letnie: „Juliusz” (Plac Teatralny)

Lato Muz Wszelakich startuje w środę, 1 lipca Fot. Materiały ZOK
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W dwie godziny możesz odbyć podróż dookoła świata
Nie trzeba jechać do Afryki, by się ścigać 
z gepardem, przeżyć trzęsienia ziemi, aby 
poczuć wstrząsy w skali Richtera albo 
być fakirem, żeby poleniuchować na 150 
gwoździach. Na nowej wystawie Centrum 
Przyrodniczego zgłębicie jeszcze więcej 
tajemnic świata i będziecie doświadczać, 
doświadczać, doświadczać...

- Auć! Dałoby się wy-
trzymać, ale w zwiewnej 
sukience stanowczo od-
radzam - śmieje się Aga-
ta Miedzińska, dyrektorka 
Zielonogórskiego Ośrodka 
Kultury, która na łoże faki-
ra zległa z właściwą sobie 
gracją, by je potem opuścić 
z lekkim grymasem bólu. 
Chwilę przed nią tajemnicę 
grubej skóry fakira zgłębi-
li mali chłopcy („prawie nie 
bolało”) i dojrzali mężczyź-
ni („nie było źle”). Gdy fa-
kir równomiernie ułoży się 
na posłaniu z gwoździ, też 
nie odczuwa wielkiego dys-
komfortu! Bo ludzka skó-
ra radzi sobie z naciskiem 
na gwóźdź z siłą około pół 
kilograma. Wiedzieliście o 
tym? Ot i magia prysła...

W pokoju Amesa, in-
nej iluzji ulega radny Fi-
lip Czeszyk. Choć zielo-
nogórski tancerz i cho-
reograf to mężczyzna na-
prawdę wysoki, do szefo-
wej ZOK-u pierwszy raz 
w życiu musiałby zadzie-
rać głowę. Gdy zamieniają 
się miejscami, dyspropor-
cja znika. Za sztuczkę od-
powiada złudzenie optycz-
ne. Jego efekt wykorzystu-
ją w filmach reżyserzy, we 
„Władcy Pierścieni” w taki 
sposób zróżnicowano wiel-
kość postaci.

Na parterze Centrum 
Przyrodniczego przy ul. Dą-
browskiego dziś króluje te-
mat „moje ciało”, ale to tyl-
ko jeden z czterech działów, 
który składa się na nową, 
popularnonaukową wysta-
wę pn. „ZOOM”. Pozostałe – 
„moje miasto”, „mój kraj” i 

„mój świat” - ulokowano na 
piętrze.

Labirynt luster i 86 innych  
eksperymentów

- Wystawa pokazuje świat 
od szczegółu, budowy ludz-
kiego ciała, aż po zjawiska 
związane z planetą - wyja-
śniają pracownicy Centrum.

Każde z 87 interaktyw-
nych stanowisk - labirynt 
luster, modele serca i szczę-
ki, tańczący szkielet czy sy-
mulatory: falowania, trzę-
sienia ziemi i wiatru -  wyja-
śnia gościom inną tajemnicę 
świata z dziedziny biologii, 
fizyki lub geografii. Działa-
nie sprzężonego wahadła 
tłumaczy huśtawka z mi-
siem, piłeczka na trajektorii 
obrazuje przemiany energe-
tyczne, drewniane pojazdy 
udowadniają, że nawet na 
kwadratowych kołach doje-
dziesz do celu, byle po wła-
ściwej drodze, dzięki minia-
turowej kuli ziemskiej poj-
miesz na czym polega zja-
wisko dnia i nocy, a z pomo-
cą magicznego guzika do-
wiesz się, która godzina jest 
w Australii. Nowa wysta-
wa Centrum uczy, pobudza, 
inspiruje, bawi. I oferuje 
znacznie szerszą gamę na-
ukowych eksperymentów.

- Może się komuś koja-
rzyć z Centrum Nauki Ko-
pernik, ale ma zielonogór-
skie akcenty - wyjaśnia dr 
Krystyna Walińska, kie-
rownik Centrum Przy-
rodniczego. - Pomysł zro-
dził się dwa lata wstecz, a 
do realizacji przystąpili-
śmy ponad pół roku temu. 
Ostatni etap przygotowa-

Na nowej wystawie „ZOOM” z uczniami SP nr 13 eksperymentowali prezydent Janusz Kubicki, radny Filip Czeszyk i dyrektor ZOK Agata Miedzińska Zdjęcia Piotr Jędzura

Spośród 87 stanowisk nowej wystawy 30 znaliśmy wcześniej. 
Zostały poddane renowacji, niektóre uległy też stylistycznej 
odmianie, tak jak ten czerwony żyroskop - wynalazek Jeana 
Foucaulta z 1852 r. - który zaintrygował Martę z SP nr 13.

Agata Miedzińska ma ambitny plan? Na bieżni rywalizuje z nie-
obecnym, najszybszym człowiekiem świata, jamajskim sprinte-
rem Usainem Boltem. Wyniki sprintera i szefowej ZOK ukażą się na 
tablicy elektronicznej na końcu bieżni.

Wygląda jak ogromna lampa, ale to doświadczenie na badanie lep-
kości cieczy. Na zdjęciu widać jedną z trzech wodnych tub. Antek 
za pomocą tłoka wywołuje kolorowy deszcz w cylindrach. To jedno 
z odnowionych urządzeń wystawy.

W ZIELONEJ GÓRZE

Nasi zdolni 
uczniowie!
Absolwenci szkół, finaliści olim-
piad oraz nauczyciele i dyrekto-
rzy dostali nagrody finansowe od 
prezydenta miasta.

Tytuł najlepszego ab-
solwenta otrzymało 35 
uczniów ze szkół podsta-
wowych oraz 25 uczniów 
ze szkół ponadpodstawo-
wych. Nagrodzono 36 fina-
listów olimpiad (szkoły po-
nadpodstawowe). Nagrody 
otrzymali także dyrektorzy 
szkół i nauczyciele, którzy 
przygotowywali finalistów 
do konkursów. Łączna pula 

wszystkich nagród wynio-
sła: 172 000 zł ( w tym 114 
000 – absolwenci, 41 000 – 
olimpijczycy, 17 000 – dy-
rektorzy i nauczyciele).

Podajemy nazwiska na-
grodzonych osób. Gratulu-
jemy!

a Najlepszy absolwent (szkoły 
podstawowe): Adam Zdzisław 
Piznal i Mikołaj Karol Lisiecki (SP 1), 
Katarzyna Maria Ryngier (SP 2), Inga 
Ćwioro (SP 5 w ZE nr 1), Julia Kujaw-
ska (SP 6), Natalia Znamirowska i 
Miłosz Jakub Skibiński (SP 8), Lena 
Bednarska i Marta Gajewska (SP 10 
w ZSOiS), Iga Garbula, Kaja Bilińska 
i Karolina Ignaczak (SP 11 w ZE nr 
9), Klaudia Katarzyna Kaczmarek i 
Piotr Wojciech Regeńczuk (SP 14), 
Aleksander Knap i Łukasz Białowąs 
(SP 15), Bartosz Jaworski (SP 17 w 

ZE nr 2), Hanna Grzeczkowicz, Zofia 
Myszkowska i Filip Rodziewicz (SP 
18), Agnieszka Warzywoda (SP 21 
w ZE nr 3), Marianna Julia Grabska 
i Bartosz Bąk (SP 22 w ZSE), Oliwia 
Konopka i Julia Anna Góralczyk (SP 
24 w ZE nr 4), Maja Przybylak (SP 25 
w ZE nr 5), Aleksandra Wysoczańska 
i Julita Pluta (SP 26 w ZE nr 6), Nina 
Małgorzata Nowak (SP 27 w ZE nr 
7), Paulina Sobieraj (SP 28 w ZE nr 
8), Paulina Suchecka i Julia Gadzała 
(Publiczna SP 7), Joanna Wolniak 
(Katolicka Szkoła Podstawowa), 
Magdalena Łazowska (Chrześcijań-
ska SP „Salomon”), Julia Lenkiewicz 
(Europejska Szkoła Podstawowa dr 
Rahn).

a Najlepszy absolwent (szkoły 
ponadpodstawowe): Bartosz Wal-
kowski i Michał Marcin Radczyc (I LO), 
Patryk Walicki (II LO w ZSE), Wiktoria 

Antoniak, Jakub Bielewicz i Patryk 
Świątek (III LO), Milena Szałankiewicz 
i Bartosz Bąk (IV LO), Maja Stankiewicz 
i Julia Glinka (V LO), Marcelina Szwa-
grzyk (VI LO), Nikola Markiewicz (VII 
LO w ZSOiS), Weronika Malinowska i 
Michał Smogór (CKZiU nr 1 „Budow-
lanka”), Joanna Nawlicka i Jakub Świa-
tły (CKZiU nr 2 „Elektronik”), Tomasz 
Dudek i Tamara Stasińska (CKZiU nr 3 
„Ekonomik”), Aleksandra Majewska 
(Zespół Szkół Technicznych), Monika 
Mazepa i Weronika Kogut (Zespół 
Szkół i Placówek Kształcenia Zawo-
dowego), Kacper Łoziński (Społeczne 
Liceum Szkoła Myślenia Twórczego), 
Aleksandra Stryjska (Europejskie 
Liceum Społeczne dr Rahn), Gabriela 
Ślecka i Jakub Marczak (Zespół Szkół 
Zawodowych PBO).

a Finaliści olimpiad: Mateusz 
Nadstoga, Jakub Malinowski, 

Michał Radczyc, Teodor Czyż, Zu-
zanna Strehl, Michał Kalinowski, 
Jakub Olkisz, Oskar Zaborowski, 
Michał Kmiećkowiak, Aleksander 
Łabuć, Kacper Rogowski, Miłosz 
Gąsiewski, Zuzanna Łukasiewicz i 
Agnieszka Siadaczka (I LO), Alicja 
Jaskuła i Konrad Masztalerz (III 
LO), Aleksandra Bukowska i Benia-
min Klimek (IV LO), Maksymilian 
Pogoda, Jakub Zieliński, Karolina 
Krzyż i Alina Kobyłecka (V LO), 
Klaudia Szambelan, Brygida 
Stanek, Krzysztof Baranowski, 
Szymon Wilk i Karolina Maryniec 
(CKZiU nr 3 „Ekonomik”), Rado-
sław Molenda, Szymon Nowak, 
Maciej Lehmann, Stanisław 
Nowicki, Oliwia Lorek, Justyna 
Grzegorek, Julia Barszczewska i 
Wiktoria Malinowska (CKZiU nr 
1 „Budowlanka”), Filip Mąkowski 
(CKZiU nr 2 „Elektronik”).

a Dyrektorzy i nauczyciele: 
Ewa Habich, Edyta Legutko-Gogoc, 
Grażyna Murawska, Bożena Sicińska, 
Edyta Kaszyńska, Ewa Krzywicka, 
Małgorzata Pyrtko, Krzysztof Ciało-
wicz, Krzysztof Szewczyk i o. Arka-
diusz Dąbek (I LO), Zbigniew Kościk, 
Kuba Kowalczyk i Wiesława Jądrzyk 
(III LO), Agnieszka Makarska, Sylwia 
Jasek i Anna Baka (IV LO), Kamilla 
Witucka, Sylwia Jakóbczak-Muszyń-
ska, Krzysztof Szewczyk i Marcin 
Bobowicz (V LO), Stanisław Rogulski 
i Grzegorz Rutkowski (Elektronik), 
Barbara Bogacz-Szczepańska, 
Sławomir Kruszelnicki, Dorota 
Ziembińska-Maj, Beata Panasiuk i 
Krzysztof Poniedziałek (Ekonomik), 
Małgorzata Ragiel, Anna Burghardt, 
Mateusz Kieryło, Mariusz Kłosowski 
i Agnieszka Tokarska-Osyczka (Bu-
dowlanka).

(dsp)
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W dwie godziny możesz odbyć podróż dookoła świata
nia wiązał się z konieczno-
ścią zamknięcia obiektu... i 
wtedy wybuchła epidemia. 
Prace montażowe zakoń-
czyliśmy tuż przed otwar-
ciem wystawy.

Choć ekspozycję zielono-
górzanie mogą oglądać do-
piero od dwóch tygodni, już 
budzi duże zainteresowa-
nie.

- Wielu rezerwuje miej-
sca, bo w związku z reżi-
mem sanitarnym ekspozy-
cję jednocześnie może oglą-
dać najwyżej 50 osób - mó-
wi K. Walińska.

Wśród gości Centrum 
zdecydowanie dominują 
rodziny z dziećmi. Ale na 
dużą porcję pouczającej 
zabawy tuż przed oficjal-
nym końcem roku szkolne-
go swoich uczniów z klasy 
I i III zabrały też nauczy-
cielki Szkoły Podstawowej 
nr 13.

Dzieci wolą ściga� się z żółwiem
Na krótki wypoczynek na 

łożu fakira zdecydował się 
jeden z uczniów.

- Bolało?
- E... nie! - rzuca w prze-

strzeń mały fakir i zafascy-
nowany biegnie dalej.

Zdumienie dzieciaków 
budzi m.in. długi na sześć 
metrów sznurek.

- Takie jest nasze jelito? 
I całe pomieści się w brzu-
chu?! - wątpią. Nieco dalej 
dziewczynki eksperymen-
tują z narządami wewnętrz-
nymi człowieka... kreatyw-
nie w modelu ludzkiego tor-
su lądują serce, lewe płuco, 
prawe płuco, żołądek, wą-
troba... Cóż, chirurg ma za 
sobą dłuższą drogę eduka-
cji.

Ponieważ pańskie oko ko-
nia tuczy, wystawę postano-
wił obejrzeć również prezy-
dent Janusz Kubicki (z sy-
nem) oraz radny Filip Cze-
szyk. Doposażenie Centrum 
w nowe stanowiska i urzą-
dzenia kosztowało niecałe 3 
mln. zł. Warto sprawdzić, na 
co je wydano.

- Jest fajnie - ocenia po-
chłonięty eksperymen-
towaniem Piotrek, ale ta-
ta-prezydent już nie sły-
szy... właśnie podjął ry-
walizację z gepardem, któ-
ry na krótkich dystansach 
potrafi rozpędzić się na-
wet do 120 km na godzi-
nę! Tak Centrum wpływa 
na ludzi...

- Bawią się wszyscy, ale 
mniejsze dzieci wolą ści-
gać się z żółwiem - komen-
tuje ktoś z obsługi. A dr Wa-
lińska dodaje: - Tylko jed-
no stanowisko, ze wzglę-
dów bezpieczeństwa, ob-
sługuje nasz pracownik. To 
symulator trzęsienia ziemi. 
Młodsze dzieci pod opieką 
osoby dorosłej doświadczą 
wstrząsów na zabezpieczo-
nej platformie o sile najwy-
żej 2 stopni w skali Richte-
ra, na fi lmie zobaczą jego 
skutki. Część stanowisk za-
interesuje bardziej świado-
mych, starszych odbiorców. 
Tak będzie z modelem po-
wstawania wyspy śmieci na 
Pacyfi ku, globalnym ocie-
pleniem czy ewolucją Ziemi 
przedstawioną na osi cza-
su w niewyobrażalnej ska-
li: w 500-milionowych mo-
dułach.

(el)

Na nowej wystawie „ZOOM” z uczniami SP nr 13 eksperymentowali prezydent Janusz Kubicki, radny Filip Czeszyk i dyrektor ZOK Agata Miedzińska Zdjęcia Piotr Jędzura

Agata Miedzińska ma ambitny plan? Na bieżni rywalizuje z nie-
obecnym, najszybszym człowiekiem świata, jamajskim sprinte-
rem Usainem Boltem. Wyniki sprintera i szefowej ZOK ukażą się na 
tablicy elektronicznej na końcu bieżni.

Wygląda jak ogromna lampa, ale to doświadczenie na badanie lep-
kości cieczy. Na zdjęciu widać jedną z trzech wodnych tub. Antek 
za pomocą tłoka wywołuje kolorowy deszcz w cylindrach. To jedno 
z odnowionych urządzeń wystawy.

Bez cienia strachu na łożu fakira i jego 150 gwo�dziach położył się m.in. Janusz Kubicki

Ludzki szkielet tańczy jak mu Piotrek „zagra”. Tak właśnie działa nasz układ kostny, gdy się 
poruszamy.

 TRZY RAZY W CIĄGU DNIA
Na zwiedzanie ekspozycji trzeba zarezerwować dwie godziny, miną jak z bicza strzelił. Organizowane jest 
w trzech turach, o godz. 10.00, 13.00 i 16.00. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce, założyć ręka-
wiczki i maseczkę. Nie zepsują dobrej zabawy, a będzie bezpieczniej.

Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Szanowni Państwo : Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi!

Uczniom gratuluję wyników w nauce
oraz różnorodnych sukcesów w konkursach i olimpiadach.            

Pracownikom Zielonogórskiej Oświaty dziękuję za ten niezwykły wysiłek
włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia,

a Rodzicom szczególnie dziękuję za pomoc 
i wspieranie działań nauczycieli.  

 
 Wszystkim Państwu życzę, by wakacje przyniosły choć trochę spokoju

i wytchnienia, byśmy zapomnieli o kłopotach dnia codziennego 
i mogli bezpiecznie wypocząć. 

Dużo słońca, radości oraz realizacji wakacyjnych planów.    
Mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się w waszych szkołach!

 

Był to niezwykły czas, bardzo trudny dla nas wszystkich. 
Myślę, że szczególnie dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Przeszliście okres ciężkiej próby, najpierw zamknięcia i izolacji
od otoczenia, a potem szybkiego przystosowania się

do nowych form i metod nauczania.

Szkoła przeniosła się do prywatnych mieszkań.
Było to trudne wyzwanie, 

ale wierzę, że wszyscy starali się najlepiej,
jak potrafili, sprostać temu zadaniu.   

Wiem, że nie było łatwo, 
ale trzeba było poradzić sobie z różnymi przeciwnościami. 

Wymagało to systematyczności, 
wytrwałości i zrozumienia.     

Za to właśnie chciałbym serdecznie podziękować
uczniom, nauczycielom i rodzicom.             

Janusz Kubicki

Prezydent Miasta
Zielona Góra

Był to niezwykły czas, bardzo trudny dla nas wszystkich. Był to niezwykły czas, bardzo trudny dla nas wszystkich. Był to niezwykły czas, bardzo trudny dla nas wszystkich. Był to niezwykły czas, bardzo trudny dla nas wszystkich. Był to niezwykły czas, bardzo trudny dla nas wszystkich. 
Myślę, że szczególnie dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Myślę, że szczególnie dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Myślę, że szczególnie dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Myślę, że szczególnie dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Myślę, że szczególnie dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Przeszliście okres ciężkiej próby, najpierw zamknięcia i izolacjiPrzeszliście okres ciężkiej próby, najpierw zamknięcia i izolacjiPrzeszliście okres ciężkiej próby, najpierw zamknięcia i izolacjiPrzeszliście okres ciężkiej próby, najpierw zamknięcia i izolacjiPrzeszliście okres ciężkiej próby, najpierw zamknięcia i izolacji
od otoczenia, a potem szybkiego przystosowania sięod otoczenia, a potem szybkiego przystosowania sięod otoczenia, a potem szybkiego przystosowania sięod otoczenia, a potem szybkiego przystosowania sięod otoczenia, a potem szybkiego przystosowania się

do nowych form i metod nauczania.do nowych form i metod nauczania.do nowych form i metod nauczania.do nowych form i metod nauczania.

Szkoła przeniosła się do prywatnych mieszkań.Szkoła przeniosła się do prywatnych mieszkań.Szkoła przeniosła się do prywatnych mieszkań.Szkoła przeniosła się do prywatnych mieszkań.
Było to trudne wyzwanie, Było to trudne wyzwanie, Było to trudne wyzwanie, 

ale wierzę, że wszyscy starali się najlepiej,ale wierzę, że wszyscy starali się najlepiej,ale wierzę, że wszyscy starali się najlepiej,ale wierzę, że wszyscy starali się najlepiej,
jak potrafili, sprostać temu zadaniu. jak potrafili, sprostać temu zadaniu. jak potrafili, sprostać temu zadaniu. jak potrafili, sprostać temu zadaniu. 

Wiem, że nie było łatwo, Wiem, że nie było łatwo, Wiem, że nie było łatwo, 
ale trzeba było poradzić sobie z różnymi przeciwnościami. ale trzeba było poradzić sobie z różnymi przeciwnościami. ale trzeba było poradzić sobie z różnymi przeciwnościami. ale trzeba było poradzić sobie z różnymi przeciwnościami. ale trzeba było poradzić sobie z różnymi przeciwnościami. 

Wymagało to systematyczności, Wymagało to systematyczności, Wymagało to systematyczności, Wymagało to systematyczności, 
wytrwałości i zrozumienia. wytrwałości i zrozumienia. wytrwałości i zrozumienia. 

Za to właśnie chciałbym serdecznie podziękowaćZa to właśnie chciałbym serdecznie podziękowaćZa to właśnie chciałbym serdecznie podziękowaćZa to właśnie chciałbym serdecznie podziękowaćZa to właśnie chciałbym serdecznie podziękować
uczniom, nauczycielom i rodzicom. uczniom, nauczycielom i rodzicom. uczniom, nauczycielom i rodzicom. uczniom, nauczycielom i rodzicom. 

 

Był to niezwykły czas, bardzo trudny dla nas wszystkich. 
Myślę, że szczególnie dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Przeszliście okres ciężkiej próby, najpierw zamknięcia i izolacji
od otoczenia, a potem szybkiego przystosowania się

do nowych form i metod nauczania.

Szkoła przeniosła się do prywatnych mieszkań.
Było to trudne wyzwanie, 

ale wierzę, że wszyscy starali się najlepiej,
jak potrafili, sprostać temu zadaniu.   

Wiem, że nie było łatwo, 
ale trzeba było poradzić sobie z różnymi przeciwnościami. 

Wymagało to systematyczności, 
wytrwałości i zrozumienia.     

Za to właśnie chciałbym serdecznie podziękować
uczniom, nauczycielom i rodzicom.             

Uczniom gratuluję wyników w nauceUczniom gratuluję wyników w nauceUczniom gratuluję wyników w nauceUczniom gratuluję wyników w nauce
oraz różnorodnych sukcesów w konkursach i olimpiadach. oraz różnorodnych sukcesów w konkursach i olimpiadach. oraz różnorodnych sukcesów w konkursach i olimpiadach. oraz różnorodnych sukcesów w konkursach i olimpiadach. oraz różnorodnych sukcesów w konkursach i olimpiadach. 

Pracownikom Zielonogórskiej Oświaty dziękuję za ten niezwykły wysiłekPracownikom Zielonogórskiej Oświaty dziękuję za ten niezwykły wysiłekPracownikom Zielonogórskiej Oświaty dziękuję za ten niezwykły wysiłekPracownikom Zielonogórskiej Oświaty dziękuję za ten niezwykły wysiłekPracownikom Zielonogórskiej Oświaty dziękuję za ten niezwykły wysiłekPracownikom Zielonogórskiej Oświaty dziękuję za ten niezwykły wysiłek
włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia,włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia,włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia,włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia,włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia,

a Rodzicom szczególnie dziękuję za pomoc a Rodzicom szczególnie dziękuję za pomoc a Rodzicom szczególnie dziękuję za pomoc a Rodzicom szczególnie dziękuję za pomoc a Rodzicom szczególnie dziękuję za pomoc 
i wspieranie działań nauczycieli. i wspieranie działań nauczycieli. i wspieranie działań nauczycieli. 

Wszystkim Państwu życzę, by wakacje przyniosły choć trochę spokojuWszystkim Państwu życzę, by wakacje przyniosły choć trochę spokojuWszystkim Państwu życzę, by wakacje przyniosły choć trochę spokojuWszystkim Państwu życzę, by wakacje przyniosły choć trochę spokojuWszystkim Państwu życzę, by wakacje przyniosły choć trochę spokojuWszystkim Państwu życzę, by wakacje przyniosły choć trochę spokoju
i wytchnienia, byśmy zapomnieli o kłopotach dnia codziennego i wytchnienia, byśmy zapomnieli o kłopotach dnia codziennego i wytchnienia, byśmy zapomnieli o kłopotach dnia codziennego i wytchnienia, byśmy zapomnieli o kłopotach dnia codziennego i wytchnienia, byśmy zapomnieli o kłopotach dnia codziennego 

i mogli bezpiecznie wypocząć. i mogli bezpiecznie wypocząć. i mogli bezpiecznie wypocząć. 
Dużo słońca, radości oraz realizacji wakacyjnych planów. Dużo słońca, radości oraz realizacji wakacyjnych planów. Dużo słońca, radości oraz realizacji wakacyjnych planów. Dużo słońca, radości oraz realizacji wakacyjnych planów. Dużo słońca, radości oraz realizacji wakacyjnych planów. 

Mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się w waszych szkołach!Mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się w waszych szkołach!Mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się w waszych szkołach!Mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się w waszych szkołach!Mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się w waszych szkołach!

Uczniom gratuluję wyników w nauce
oraz różnorodnych sukcesów w konkursach i olimpiadach.            

Pracownikom Zielonogórskiej Oświaty dziękuję za ten niezwykły wysiłek
włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia,

a Rodzicom szczególnie dziękuję za pomoc 
i wspieranie działań nauczycieli.  

 
 Wszystkim Państwu życzę, by wakacje przyniosły choć trochę spokoju

i wytchnienia, byśmy zapomnieli o kłopotach dnia codziennego 
i mogli bezpiecznie wypocząć. 

Dużo słońca, radości oraz realizacji wakacyjnych planów.    
Mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się w waszych szkołach!
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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 przed siedzibą Urzędu Miasta Zielona Góra przy 

ul. Podgórnej 22 (przy wejściu do budynku), na 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 i użytkowników 

wieczystych nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Zielona Góra, 

położonej  w Zielonej Górze przy ul. Piwnej, w obrębie nr 0029.

Położenie 
nieruchomości

Numer 
działki 

Powierzchnia
działki 

Numer  
księgi  

wieczystej

Cena wywoławcza
do pierwszego  

przetargu
(brutto, w tym 23% 

podatek VAT)

Wysokość
wadium 

ul. Piwna  98 474 m2 ZG1E/00091082/8 110 000,00 zł 11 000,00 
zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lipca 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. 

     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

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

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 

22 (przy wejściu do budynku), na 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 
nieograniczonym na sprzedaż stanowiącego współwłasność Miasta Zielona Góra i 

Ośrodka Integracji Społecznej w Zielonej Górze (w udziałach po 1/2 części), wolnego 
lokalu mieszkalnego nr 27 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonej w 

Zielonej Górze przy ul. Władysława IV 20, na działce oznaczone nr ewidencyjnym

350/1, o powierzchni 1 880 m2 w obrębie 0032. Dla nieruchomości prowadzona jest 

księga wieczysta KW Nr ZG1E/00077027/1 (lokalowa) i KW nr ZG1E/00023162/6 
(gruntowa).

Położenie 
nieruchomości

Powierzchnia
użytkowa 

lokalu 

Udział w 
nieruchomości 

wspólnej

Cena wywoławcza 
do pierwszego przetargu

(zw. od podatku VAT)

 Wysokość
wadium 

ul. Władysława 
IV 20/27 29,50 m2 2950/439010 

128 000,00 zł 
w tym cena udziału w gruncie:

4 300,00 zł 
12 800,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 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. 

     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

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

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 

22 (przy wejściu do budynku), na 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 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta 

Zielona Góra i Ośrodka Integracji Społecznej w Zielonej Górze (w udziałach po 1/2 
części), położonej w Zielonej Górze przy ul. Juliusza Kossaka 17, zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej, o powierzchni użytkowej 
108,88 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1E/00066150/2. 

Położenie 
nieruchomości

Numer 
działki 

Powierzchnia
działki 

Numer  
obrębu

Cena wywoławcza 
do pierwszego  

przetargu
(zw. od podatku VAT)

Wysokość
wadium 

ul. Juliusza 
Kossaka 17  670 351 m2 0025 414 000,00 zł 41 400,00 

zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 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 przed siedzibą Urzędu Miasta Zielona Góra przy 

ul. Podgórnej 22 (przy wejściu do budynku), na 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 nieograniczonym na sprzedaż

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

0043, przeznaczonej pod zabudowę usługową.

Położenie 
nieruchomości

Numer 
działki 

Powierzchnia
działki 

Numer  
księgi  

wieczystej

Cena wywoławcza
do pierwszego  

przetargu
(brutto, w tym 23% 

podatek VAT)

Wysokość
wadium 

ul. Trójmiejska 1087 
 i 83/7 4 503 m2 ZG1E/00049820/5

1 500 000,00 zł
w tym: 

działka nr 1087: 
1 070 000,00 zł 
działka nr 83/7: 
430 000,00 zł 

150 000,00 
zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 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. 
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KORONAPOMOC – OGŁOSZENIA DROBNE
 Poszukujemy niepalącej osoby 
do prac ogrodowych przy posesji 
prywatnej, raz w tygodniu, w 
piątki. Wymagamy doświadczenia 
w pracach ogrodowych oraz do-
kładności w wykonywaniu 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.

 Producent urządzeń automatyki 
pomiarowej Lumel S.A. poszukuje 
inżyniera oprogramowania. Umo-
wa o pracę w pełnym wymiarze 
czasu pracy. Szczegóły oferty na 
stronie: https://www.lumel.com.
pl/strony/kariera-i-praca. Zaapli-
kuj: kadry@lumel.com.pl

 Pomoc psychoterapeutyczna 
- Prywatny Gabinet Psychoterapii 
Małgorzata Brzychcy, pl. Matejki 
19, Zielona Góra, tel. 781 317 324, 

mail: malgorzata.brzychcy@gmail.
com

 ToMar-Cleaning usługi porząd-
kowe oferuje: mycie okien, witryn, 
przeszkleń, paneli słonecznych, 
czyszczenie kostki brukowej myjką 
ciśnieniową + impregnacja, mycie 
na wysokościach wodą deminerali-
zowaną, sprzątanie po remontach 
- budowach, czyszczenie podłóg 
maszyną (szorowarka jednotarczo-
wa). Niezobowiązująca darmowa 
wycena usługi. Kontakt: 693 002 936, 
biuro@tomar-cleaning.pl

 KAMIENIARSTWO AURORA oferuje 
nagrobki granitowe i marmurowe, 
renowacje pomników, liter. Zaprasza-
my. Zawada - Zielonogórska 17, tel. 
665 327 651, www.kamieniarstwoau-
rora.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.

 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 � rm, 
jak również dla osób prywatnych, 
montowane w ich domach. Oferujemy 
fachowy montaż oraz długi, 10-letni 
okres gwarancji. Posiadamy również 
w ofercie pełen wybór przenośnych 
urządzeń pomiarowych dla elektry-
ków do profesjonalnych i amatorskich 
zastosowań. Dysponujemy urzą-
dzeniami 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 Pa-
neli Słonecznych. Posiadamy ponad 
10-letnie doświadczenie. Oferujemy 
darmową wycenę. Mycie na wyso-
kościach wodą demineralizowaną. 
Dawid: 505 175 715, david88w@gmail.
com

DARMOWE OGŁOSZENIA DROBNE I GRAFICZNE

Ogłoszenia są przyjmowane przez urząd miasta w ramach akcji „Ko-

ronapomoc”. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucania 

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
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Zmażcie tę plamę!
„Pojedź, pojedź jak za dawnych lat” – taką przyśpiewkę znają żużlowi 
kibice. RM Solar Falubaz zrozumiał ją opacznie. Takiej klęski, jak ta z 
Eltroksem Włókniarzem, dawno już nie widziano w Zielonej Górze.

W poniedziałek przy W69 
był pogrom. Falubaz prze-
grał 31:59. Ostatni raz takie 
lanie było 30 lat temu. Wte-
dy „Myszy” zostały pobi-
te przez „Anioły”. Tym ra-
zem ciosy zadawały „Lwy”. 
Wszystkie asy Marka Cieśla-
ka wybornie czuły się przy 
W69 od pierwszej do ostat-
niej gonitwy. Trio Doyle
-Lindgren-Madsen zaledwie 
trzy razy widziało przed so-
bą żużlowca miejscowych. – 
Mogę powiedzieć tylko prze-
praszam kibicom i sponso-
rom. Za to, że jako drużyna 
nie byliśmy w stanie zrobić 
lepszego wyniku – powie-
dział po spotkaniu Martin 
Vaculik, współautor jedyne-
go drużynowego zwycię-
stwa Falubazu w tym meczu.

Wyciągnięcie wniosków 
musi się odbyć w ekspre-
sowym tempie, bo na py-
tanie, ile Falubaz jest wart 
w tym sezonie, przyjedzie 
odpowiedzieć MR Garden 
GKM Grudziąd - w tę sobo-
tę, 27 czerwca. Szykują się 
nam więc m.in. pojedynki 
dwóch zawodników, którzy 
zimą zamienili się miejsca-

mi. Do Grudziądza udał się 
Nicki Pedersen, w odwrotną 
stronę podążył Antonio Lin-
dbaeck. Po ostatniej kolej-
ce w znacznie lepszym hu-
morze może być Duńczyk. 
Z bonusami zdobył komplet 
punktów, a GKM odprawił 
beniaminka z Rybnika, wy-
grywając we wtorek z ROW
-em 58:32.

Do miana dominatora li-
gi urasta natomiast Artiom 
Łaguta. Rosjanin w dwóch 
dotychczasowych meczach 
wykręcał komplety punk-
tów. Jedenaście biegów – je-
denaście „trójek”! Czy skapi-
tuluje w Zielonej Górze? Po-
czątek sobotniego starcia o 
20.30. Transmisja w Eleven 
Sports. (mk)

KOSZYKÓWKA

Nowe twarze 
i starzy znajomi
Stelmet Enea BC Zielona Góra 
buduje skład na sezon 2020/21. W 
tym tygodniu klub poinformował 
o kolejnych umowach z zawodni-
kami. Dopina również kontrakty 
sponsorskie.

Na pokładzie pięciokrot-
nych mistrzów kraju po-
zostaje Tony Meier. Ame-
rykanin dał się poznać ja-
ko uśmiechnięty gość, z po-
tężną bronią w postaci rzu-
tu zza łuku. Meier trafiał jak 
natchniony m.in. w ostat-
nim meczu zielonogórzan w 
lidze VTB w tym sezonie, w 
Mińsku. Tam w koszu rywa-
li wylądowały cztery „trój-
ki”. – Cieszę się, że wracam 
na następny sezon. Mam 
nadzieję, że po raz kolejny 
powalczymy o mistrzostwo 
– powiedział 30-latek, któ-
ry dzień później dowiedział 
się, że będzie miał rodaka w 
zespole.

Cecil Williams to nowa 
twarz w Stelmecie. – Słysza-
łem dużo dobrego na temat 
trenera Tabaka. Nie mogę 
się już doczekać tej szan-
sy, do zobaczenia niedługo 
– wyznał nowy zawodnik. 
Jak trafił do Zielonej Góry? 
– Każdy z członków sztabu 
szkoleniowego ma własny 
ranking zawodników. Jeże-
li pokrywa się on z rankin-
giem trenera Tabaka, wte-

dy przystępujemy do głęb-
szej analizy – uchylił trochę 
koszykarskiej „kuchni” Ma-
riusz Niedbalski, członek 
sztabu szkoleniowego zie-
lonogórzan, który na nowy 
sezon pozostanie niezmie-
niony.

25-letni Williams mie-
rzy 198 cm, a w CV ma wy-
stępy w III lidze we Fran-
cji, ostatnio w portugalskiej 
ekstraklasie. Przez pewien 
czas w klubie Galitos Bar-
reiro jego klubowym kole-
gą był dobrze znany kibi-
com w Zielonej Górze Ivan 
Almeida, bożyszcze kibi-
ców we Włocławku. Nowy 
gracz to typowa „trójka”, 
oceniany przez trenerów ja-

ko świetny atleta. – Wpisu-
je się w naszą filozofię bu-
dowania zespołu w oparciu 
o zawodników, którzy gwa-
rantują odpowiedni poziom 
i wynik sportowy, ale także 
tych, dla których gra w Stel-
mecie będzie kolejnym kro-
kiem w karierze – dodał M. 
Niedbalski.

Właściciel klubu, Janusz 
Jasiński uważa, że najlep-
szy obcokrajowiec ligi por-
tugalskiej skradnie serca ki-
biców. – Chcemy mieć szóst-
kę zagranicznych graczy – 
powiedział J. Jasiński. Klub 
zawiera także umowy spon-
sorskie. Na pokładzie pozo-
stają firmy Arpol i Fast.

(mk)

Tony Meier był ważną postacią w układance trenera Žana Ta-
baka Fot. Piotr Jędzura

Bieg siódmy meczu z Włókniarzem, jedyny wygrany przez Fa-
lubaz. Na prowadzeniu Martin Vaculik, Patryka Dudka na linii 
mety wyprzedził Leon Madsen. Fot. Piotr Jędzura
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Jubilat CRS - nasza perełka i duma
Dokładnie w piątek, 26 czerwca mija 10 lat od otwarcia Centrum Rekreacyjno-Sportowego. W hali przeżyliśmy wiele emocji 
- nie tylko sportowych, ale i kulturalnych. Występowały gwiazdy sportu i muzyki. A basen? Przekonał do pływania nawet se-
niorów. Od początku obiektem zarządza Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.

- Pamięta pan pierwszą 
wizytę w gotowym CRS?

Robert Jagiełowicz: - 
Ciężko mi powiedzieć, że 
to było „wow”, bo codzien-
nie, od początku uczestni-
czyłem w procesie budowy. 
Raz nawet z dźwigu uda-
ło mi się obejrzeć, jak inwe-
stycja postępuje. Od podpi-
sania umowy do momentu 
otwarcia obiektu minęło 20 
miesięcy. Mogę powiedzieć, 
że widziałem przyklejanie 
każdej płytki. Pamiętam, 
że pomagaliśmy się wypro-
wadzać ostatnim lokatorom 
dawnej giełdy, mniej więcej 
z miejsca dzisiejszych zjeż-
dżalni. Następnego dnia już 
podpisywaliśmy umowę z 
wykonawcą…

- Jakie były największe 
problemy z inwestycją?

- Pierwszy przetarg na 
projekt się nie udał. Czas 
nas gonił. Wpadliśmy z pre-
zydentem na pomysł, żeby 
zrobić to w formule zapro-
jektuj-wybuduj. Jeździliśmy 
z szefem po Polsce i spraw-
dzaliśmy, jak funkcjonują in-
ne obiekty. W tzw. między-
czasie nanosiliśmy jeszcze 
zmiany do programu funk-
cjonalno użytkowego. Tu, 
gdzie dziś jest siłownia mia-
ła być kręgielnia. Po wizy-
cie we Wrocławiu, gdzie zo-
baczyliśmy fajną siłownię 
stwierdziliśmy, że u nas też 
będzie potrzebna.

- Cieszymy się z tego, że 
mamy halę na prawie 5 tys. 
miejsc, choć ta wielkość nie 
była wcale tak oczywista.

- Miał być obiekt na 4 ty-
siące osób, czyli 3 tysiące 
stałych plus tysiąc rozkła-
danych miejsc. Po trudnych 
rozmowach udało się do-
prowadzić do tego, że ma-
my dziś obiekt na 5 tysię-
cy. Na tamten czas i na te-
raz uważam, że to wielkość 
optymalna dla naszego mia-
sta. Obiekt na kilkanaście ty-
sięcy osób byłby dla Zielo-
nej Góry za duży. Szczerze 
mówiąc, wiele nauki wynio-
słem z tej inwestycji. Pozna-

łem też wielu życzliwych lu-
dzi. Życzliwych tej inwesty-
cji. To był fajny okres w mo-
im życiu. Ciężki, ale fajny.

- Jaka była pierwsza im-
preza tuż po otwarciu?

- O ile dobrze pamiętam, 
to był camp Marcina Gortata. 
To były wakacje. Do nasze-
go nowego obiektu przyje-
chał gracz NBA! Kilka miesię-
cy później odbył się pierwszy 
mecz reprezentacji, Polska
-Rumunia, grudzień 2010 (w 
piłce ręcznej - dop. mk).

- Niesamowicie zbiegło 
się to z rosnącą siłą koszy-

karzy. CRS i nowożytna era 
koszykówki, pełna sukce-
sów, to nieodłączne mał-
żeństwo.

- Wszystko też temu było 
podporządkowane i to ko-
lejna rzecz, która wspólnie 
nam się udała. Ciężka praca 
nasza, ale i koszykarzy, któ-
rzy musieli ten awans wy-
walczyć. Rok wcześniej byli 
już bliscy awansu, ale wte-
dy im się nie udało. Może to 
i dobrze, bo spotkaliśmy się 
w jednym miejscu…

- Która z imprez w hali 
CRS najbardziej utkwiła pa-
nu w pamięci?

- Tych imprez było tak du-
żo, że ciężko coś wybrać. 
W koszykówce to wizy-
ta FC Barcelona i CSKA Mo-
skwa, w siatkówce to Memo-
riał Huberta Wagnera, Grand 
Prix siatkarek. Ostatnio do-
wiedziałem się, że to jedy-
na impreza w żeńskiej siat-
kówce, na której był komplet 
publiczności. Przez wszyst-
kie trzy dni! Pod względem 
prestiżu i wymagań, to jed-
nak największy był mecz pol-
skich tenisistek ze Szwajcar-
kami. Przyjeżdżały różne de-
legacje, żeby sprawdzić, czy 
podołamy. Nikomu to nie pa-
sowało. Małe miasto, a wy-
magania wielkie. Szef szwaj-

carskiej federacji tenisowej i 
kandydat na szefa światowej 
federacji wyjeżdżając, po-
wiedział że chętnie tu wró-
ci. Tak mu się podobało. Mi-
ło wspominam też spotka-
nie z Mariuszem Pudzia-
nowskim. Rozmawialiśmy 
podczas gali KSW, nie mógł 
uwierzyć, że ten obiekt ma 
tyle lat i dalej jest taki czysty i 
zadbany. A ja wiele razy pod-
kreślam, że to komplement 
dla moich ludzi. Mamy tu 
wspaniałą ekipę, dzięki któ-
rej CRS jest tak znany i tak 
chętnie odwiedzany. Mamy 
w mieście perełkę i dumę.

- A chwile grozy były?
- Wiele się działo. Kiedyś 

ktoś nam włączył alarm, 
tzw. ROP-a (ręczny ostrze-
gacz pożarowy - dop. mk). 
Nikt nie zareagował. Koszy-
karze grali, kibice oglądali 
mecz. Dobrze, że nasza re-
akcja była szybka, nikomu 
nic się nie stało, winny zo-
stał później złapany.

- Planujecie jakieś uro-
czystości jubileuszowe? 
Pewnie byłoby hucznie, 
gdyby nie koronawirus?

- Planujemy, żeby połą-
czyć 10-lecie CRS z otwar-
ciem parku w Zatoniu. Mo-
że uda się to wspólnie zorga-
nizować. Jeśli nie, poczeka-
my. Co się odwlecze, to nie 
uciecze. Ostatnio siatkar-
scy działacze też o to pytali, 
bo mówili, że chętnie by nas 

odwiedzili z gratulacjami. 
Czekamy, co się wydarzy.

- Zielona Góra „rozpły-
wała się” dzięki pływalni w 
CRS?

- Wszyscy pracownicy 
MOSiR-u mogą być dum-
ni z tego, co zostało zrobio-
ne. Podczas lekcji, które się 
tu odbywały i odbywają ty-
siące osób nauczyły się pły-
wać. Wśród nich mnóstwo 
dzieci. Wyjeżdżając na wa-
kacje, jesteśmy spokojniej-
si o nasze pociechy, bo one 
są bezpieczniejsze. Doro-
śli również. Mam kolegę, 
którego mama nauczyła się 
pływać w wieku 70 lat!

- Jakie są plany na kolej-
ne lata dotyczące całego 
obiektu?

- Ostatnio sporo ener-
gii włożyliśmy w sprawy re-
montowe, minęło już 10 
lat. Powtórzę, CRS to pereł-
ka, o którą trzeba dbać. Na-
dal staramy się o ważne im-
prezy dla miasta, przykła-
dem choćby najbliższe me-
cze siatkarzy z reprezenta-
cją Niemiec. Będziemy stara-
li się trzymać wysoki poziom 
zarówno w hali, jak i na base-
nie.

- Czego życzyć jubilato-
wi?

- Aby pandemia się skoń-
czyła, bo wtedy, drodzy zie-
lonogórzanie, nie będziecie 
mieli wolnego czasu. Tyle 
będzie się tu działo! Mam ta-
kie zapotrzebowanie na ha-
lę i basen, że w ciągu najbliż-
szego roku niczego nie wci-
śniemy. Mamy przygotowa-
nych mnóstwo atrakcji.

- Dziękuję.
Marcin Krzywicki

16 marca 2009 r. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielne-
go pod budowę CRS. Na zdjęciu prezydent Janusz Kubicki.

17 kwietnia 2009 r. Budowa idzie pełną parą. Z lotu ptaka do-
brze widać już zarys przyszłej hali widowiskowo-sportowej.

5 kwietnia 2013 r. Pełne trybuny. Tenisowy mecz Polska-RPA 
w ramach Pucharu Davisa. Zdjęcia: Materiały MOSiR

HALA
5 tys. pojemności

52x32 m wymiary 
płyty areny głównej

506 imprez sportowych, 
w tym 281 meczów koszy-

kówki
171 wydarzeń 
kulturalnych

BASEN
4,6 mln odwiedzających

1600 gości dziennie
1850  mkw. wody 

w nieckach
5,5 tys. dzieci i dorosłych 

nauczyło się pływać

Janusz Kubicki
prezydent:

- Czas szybko płynie, to już 10 lat 
odkąd w mieście mamy Centrum 
Rekreacyjno-Sportowe. I nie 
wyobrażamy sobie Zielonej Góry 
bez niego. To obiekt, o którym 
marzyliśmy przez dziesiątki lat. 

A marzenie udało nam się zre-
alizować dzięki pomocy miesz-
kańców. Ja jestem z CRS dumny. 
Pamiętam, jak poseł Bożenna 
Bukiewicz mnie atakowała, bo 
byłem zwolennikiem mniejszej 
hali, ona walczyła o większy 
obiekt i jak widać miała rację. 
Myślę, że mało jest osób w Zie-
lonej Górze, które nie były nigdy 
w CRS. Tam naprawdę każdy 
znajdzie coś dla siebie. Dzięki 
hali gościliśmy wspaniałych 
sportowców, gwiazdy muzyki. 
Mamy basen, z którego tylko w 
tamtym roku skorzystało prawie 
pół miliona osób. Ci ludzie są 
dowodem na to, jak ten obiekt 
był nam potrzebny.

- Planujemy, żeby połączyć obchody 10-lecia CRS z otwarciem 
parku w Zatoniu. Może uda się to wspólnie zorganizować – 
mówi Robert Jagiełowicz.

Basen w CRS zamknięty
- Podjąłem decyzję, by nie 
otwierać basenu 26 czerwca. Ze 
względów bezpieczeństwa. Nie 
jesteśmy w stanie spełnić wszyst-
kich wymogów, które nakłada 
GIS i Ministerstwo Zdrowia. W 
sondzie, którą przeprowadzili-
śmy na Facebooku, niewielką 
przewagą głosów, mieszkańcy 
również opowiedzieli się za tym, 
by nie otwierać basenu. Będziemy 
na bieżąco obserwować zmiany 
w obowiązujących przepisach 
– tłumaczy Robert Jagiełowicz, 
dyrektor MOSiR.
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Kąpiemy się w Dolinie Luizy
CRS obchodzi właśnie 10-lecie istnienia. To najważniejszy miejski basen. I pomyśleć, że nieopodal tego miejsca 120 lat temu funkcjonowało kąpieli-
sko, uruchomione przez prywatnego restauratora. Z kabinami, pomostem, parkanem dookoła. Prowadzono tam nawet naukę pływania!

- Czyżniewski! Ty normal-
nie masz fisia na punkcie 
przedwojennych kąpielisk. 
Przed tygodniem pisałeś 
o Ochli, teraz przeniosłeś 
się na drugą stronę miasta. 
Chodzi ci o basen przy Źró-
dlanej? – moja żona tak się 
skupiła na kąpieliskach, że 
ani słowem nie wspomnia-
ła o patelni.

Nie ukrywam – jestem 
wielkim fanem przedwo-
jennych kąpielisk. Niemcy 
też chyba byli nieźle zakrę-
ceni na tym punkcie. Wyko-
rzystywali każdy strumyk, 
każdą rzeczkę i każdy staw, 
by spiętrzyć wodę i nawet 
na niewielkim akwenie pły-
wać łódką lub kajakiem. 
Niektóre wykorzystywali 
do budowy basenów. Moja 
żona się jednak myli, dzisiaj 
nie chcę pisać o miejskim 
basenie przy ul. Źródlanej 
(obecnie w tym miejscu jest 
orlik), lecz o prywatnym ba-
senie w Dolinie Luizy (po-
wojenny Wagmostaw). Stąd 
do CRS może jest z pół kilo-
metra.

O tym miejscu kiedyś już 
pisałem (Spacerownik nr 
25 z 26 kwietnia 2013 r.), 
ale nigdy go nie pokazywa-
łem. Niestety, nie natrafi-
łem jeszcze na pojedyncze 
zdjęcie. Na szczęście wyda-
wano również pocztówki z 
pozdrowieniami (tzw. gru-
ssy), które zawierały kilka 
mniejszych zdjęć. Właśnie 
taki „Gruss aus Louisenthal 
in Grünberg i. Schl.” wydał 
na przełomie XIX i XX wie-
ku właściciel młyna zamie-
nionego w restaurację w Do-
linie Luizy.

To było kultowe miejsce 
przyciągające ludzi: sala ta-
neczna, restauracja, kawiar-
nia, kolonada, platforma dla 
orkiestry, pomosty i staw, 
po którym pływały łódki. 
Pod koniec XIX wieku by-
ły tu dwa stawy oddzielo-
ne od siebie groblą. Na dru-
gim, wschodnim stawie po-
wstało kąpielisko. Znajdo-
wało się 100-200 metrów od 
restauracji.

Rekreacyjny układ był 
prosty – jadąc z ul. Sule-
chowskiej gość najpierw 
trafiał do restauracji, póź-
niej miał do dyspozycji je-
ziorko z łódkami, na końcu 
basen pływacki.

27 maja 1892 r. Hermann 
Schulz złożył podanie do 
policji budowlanej z wnio-
skiem o utworzenie zakła-
du kąpielowego na górnym 
(mniejszym) stawie. Ca-
łość zaprojektował cieśla F. 
Neumann. Chociaż dwa ty-
godnie później projekt zo-
stał zatwierdzony, inwestor 
wciąż coś w nim zmieniał. 
Przez kilka lat. W końcu 6 
lutego 1896 r. uzyskał osta-
teczną zgodę na uruchomie-
nie przedsięwzięcia.

- Basen miał 44 m długo-
ści i 24 m szerokości – Zbi-
gniew Bujkiewicz z Archi-
wum Państwowego w Zielo-
nej Górze pokazuje dobrze 
zachowany plan inwestycji. 
– Od strony wzgórza znaj-
dowały się przebieralnie, od 
strony restauracji pięć kabin 
z bezpośrednim wejściem 
do wody.

Najciekawsze były bocz-
ne kabiny, tzw. cele kąpie-
lowe z bezpośrednim zej-
ściem do wody. Niewielki 
akwen przed każdą kabiną 
był zasłonięty przed ocza-
mi ciekawskich parkanem 
umieszczonym w wodzie. 
Pewnie można się było tu 
zamoczyć, ale o pływaniu 
przy kabinie nie było mowy. 
Brzegi wzmocniono palika-
mi i zbudowano specjalną 
śluzę mogącą spiętrzyć wo-
dę zbiornika na wysokość 
ok. 2,5 m.

Zakład pływacki Schulza 
ruszył w czerwcu 1896 r. Na 
gości czekał już nauczyciel 
pływania G. Spitzer. Było 
jednak za zimno na pływa-
nie. W końcu 10 czerwca w 
wodach Louisenthalu zanu-
rzyli się pierwsi goście.

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

Plan basenu przedstawiony policji budowlanej. Do restauracji trzeba było pójść w lewo, w kie-
runku dzisiejszej ul. Sulechowskiej. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w ZG

Widok Doliny Luizy w połowie lat 30. Po basenie nie ma już śladu. Wciąż można tutaj pływać 
łódkami. Ze zbiorów Jana Markowskiego

Zielonogórska moda basenowa (zdjęcie zrobione na basenie 
przy ul. Źródlanej)

Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej

Plan przebieralni wraz z zejściem do wody. Na basenie było 
pięć takich ekskluzywnych kabin.

Ze zbiorów Archiwum Państwowego w ZG

Pocztówka z przełomu XIX i XX wieku. Dwa zdjęcia po lewej stronie u góry przedstawiają basen z zewnątrz i od środka. Był 
otoczony szczelnym parkanem. Ze zbiorów Sławomira Ronowicza


