
Żużlowe emocje sięgają zenitu. W Grudziądzu zielonogórzanie uczynili 
krok do tego, by pozostać w gronie najlepszych! Walka trwa!
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Dziś (piątek, 18 czerwca), 
miasto podpisze umowę 
z firmą Indemar ze Szczecina, 
która wykona chowa-
ne słupki. Te unie-
możliwią swobodny 
wjazd na deptak. 
Po starówce mamy głównie 
spacerować, a nie jeździć 
samochodami.   >> 3

BUDŻET OBYWATELSKI

MIESZKAŃCY ZDECYDOWALI!
Znamy wyniki najnowszej edycji budżetu obywatelskiego. Poprawa bezpieczeństwa na ulicach, nowe drogi i chodniki, tory rowerowe 
- między innymi na takie projekty oddali swoje głosy zielonogórzanie.
Przez dwa tygodnie pomy-
słodawcy zadań walczyli 
o głosy mieszkańców. Na-
mawiali znajomych, roz-
syłali SMS-y, udostępnia-
li posty w mediach spo-
łecznościowych. Warto 
było się starać, bo w puli 
tej edycji budżetu znalazło 
się 6,5 mln zł. Każdy zie-
lonogórzanin mógł oddać 
dwa głosy - jeden na zada-
nie w tzw. starym mieście, 
drugi na propozycję z dziel-
nicy Nowe Miasto. - Miesz-
kańcy mogli wybierać spo-
śród 42 projektów. Całość 
zadań związanych z budże-
tem, ze względu na pande-
mię, została przeniesiona 
do internetu. Nie odstra-
szyło to jednak zielonogó-
rzan. W głosowaniu wzięło 
udział 26 tysięcy 758 osób - 
podsumowuje edycję Piotr 
Dubicki, pełnomocnik pre-
zydenta miasta ds. konsul-
tacji społecznych.

Zielonogórzanie chętnie 
zaangażowali się w dobrze 
sobie znany i lubiany budżet 
obywatelski. Ta formuła po-
zwala im bowiem decydo-
wać o najpilniejszych potrze-
bach i o największych marze-
niach. W tej edycji wygra-
ło wiele zadań „twardych” 
- jak budowa dróg i chod-
ników, oświetlenie, ale też 

zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych (pełna lista 
zwycięskich projektów na 
stronie 5).

Najwięcej głosów zebra-
ła propozycja „Bezpiecz-
ny Przylep”. - To, że udało 
nam się wygrać, jest zasłu-
gą wielu osób. Wielkie po-
dziękowania kieruję do ra-
dy sołeckiej, młodzieży, któ-
ra zaangażowała się w pro-
jekt i wszystkich mieszkań-
ców, którzy rozsyłali do zna-
jomych informacje o na-
szym pomyśle. Jestem sza-
lenie dumna z ich obywatel-
skiej postawy! To były dwa 
tygodnie wycięte z życio-
rysu, chodziliśmy od domu 
do domu, tłumaczyliśmy 
na czym polega budżet i jak 
można zagłosować. I udało 
się! - cieszy się Klaudia Ba-
ranowska, wiceprzewodni-
cząca rady dzielnicy Nowe 
Miasto.

Przylep zyska m.in. do-
świetlenie przejść dla pie-
szych i progi zwalniające, 
na Chynowie i Kaczym Dole 
pojawią się tory rowerowe, 
zmiany na lepsze szykują 
się też na stadionie Chyno-
wianki i tym przy ul. Bota-
nicznej. Wszystkie zwycię-
skie zadania powinny być 
zrealizowane jeszcze w tym 
roku.     (ap)

Klaudia Baranowska, wiceprzewodnicząca rady dzielnicy Nowe Miasto i Mieczysław Momot, sołtys Przylepu, wspól-
nie zachęcali mieszkańców do oddania głosu na projekt „Bezpieczny Przylep”. Udało się! Zadanie zdobyło najwięcej 
głosów.        FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

INWESTYCJE

10 chętnych zielonogórzan na jedną działkę rekreacyjną
- O rany! - prezydent Janusz Kubicki chwycił się za głowę na wieść o tym, że 1.270 mieszkańców złożyło wnioski o dzierżawę 
działki na Srebrnej Polanie. Nie ma innego wyjścia, trzeba zorganizować losowanie. Odbędzie się ono w najbliższy wtorek, o 16.00,  
w Planetarium Wenus.
- Słowa dotrzymałem. Wy-
tyczyliśmy pierwsze działki 
i w lipcu wylosowani zielo-
nogórzanie będą mogli przy-
stąpić do ich zagospodaro-
wania - mówi prezydent Ku-
bicki. - Widać było podczas 
szczytu pandemii, że ludzie 
potrzebują miejsca poza do-
mem, dokąd mogą pójść, za-
jąć się uprawą i odpocząć, 
a nie każdy mieszka w do-
mu z ogrodem. Dlatego suk-
cesywnie będziemy przygo-
towywać kolejne działki dla 
naszych mieszkańców.

Na Srebrnej Polanie jest 
wytyczonych 119 działek. 
Jedna z nich przeznaczona 

jest na zaplecze techniczne. 
Pozostałe zostaną rozlosowa-
ne wśród 1.270 chętnych. Te-
raz trwa wstępna weryfika-
cja wniosków.

- Publiczne losowanie odbę-
dzie się we wtorek, 22 czerw-
ca, o godz. 16.00 w Planeta-
rium Wenus. Zainteresowani 
mogą na nie przyjść osobiście 
lub obserwować jego przebieg 
dzięki transmisji w internecie 
- zapowiada wiceprezydent 
Dariusz Lesicki. Transmisję 
organizuje Radio Index 96 fm 
- na stronie: www.wzielonej.
pl. Można ją będzie również 
obserwować na profilach face-
bookowych: Urząd Miasta Zie-

lona Góra, Radio Index, Wia-
domości Zielona Góra.

- Wylosujemy 118 osób, 
oraz 10 rezerwowych. Ze zwy-
cięzcami skontaktujemy się 
telefonicznie. Jeżeli nie po-
dali numeru telefonu, wyśle-
my do nich list. A na miejscu, 
w Planetarium, będą już mo-
gli otrzymać projekt umowy 
dzierżawy - tłumaczy Krzysz-

tof Sikora, prezes Zakładu Go-
spodarki Komunalnej. To ZGK 
zarządza Miejskim Obszarem 
Rekreacyjnym „Srebrna Po-
lana”. - Natomiast w środę, 
30 czerwca, na Srebrnej Pola-
nie zorganizujemy spotkanie, 
podczas którego rozlosujemy 
przydział działek. To gwaran-
tuje, że wszyscy będą trakto-
wani jednakowo.

Wróćmy do pierwszego 
losowania, w Planetarium. 
To spotkanie otwarte, może 
przyjść każdy. Trzeba jednak 
pamiętać, że wciąż obowiązu-
ją obostrzenia sanitarne zwią-
zane z epidemią COVID-19. Sa-
la może pomieścić 360 osób. 
Obowiązuje limit 75 proc. ob-
łożenia miejsc. Do tego limitu 
nie są wliczane osoby zaszcze-
pione, które powinny mieć 
przy sobie dokument potwier-
dzający szczepienie. Wszyscy 
powinni mieć maseczki.

Srebrna Polana to obszar 
położony między Chyno-
wem a Łężycą, o powierzchni 
około 25 hektarów. Magistrat 

chce ten teren zagospodaro-
wywać sukcesywnie. Teraz 
zrobiono pierwszy krok - wy-
tyczono 119 działek. Gotowa 
jest szutrowa droga i miejsce 
do parkowania samochodów. 
Teren ogrodzono, będą do-
prowadzone media.

Wpisowe wynosi 500 zł, 
koszt dzierżawy to 1 zł za 
metr kwadratowy działki 
rocznie, jest jeszcze 100 zł 
rocznie opłaty eksploata-
cyjnej oraz opłata za zuży-
te media: prąd, wodę i wy-
wóz śmieci. Media będą do-
prowadzone do granicy dzia-
łek. Przyłącza trzeba zrobić 
na własny koszt.     (tc)
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Było kolorowo, wesoło, a zielonogórzanie dopisali i park Tysiąclecia ożył! W sobotę swoją nową siedzibę otworzyło Stowarzyszenie „Warto jest Pomagać”. Ruszyła też zapowiadana 
niespodzianka - to kawiarenka WJP. Dochód ze sprzedaży lodów i kawy będzie trafiał na pomoc dla podopiecznych stowarzyszenia. W budynku, oprócz stowarzyszenia, rozgości się 
też Centrum Pomocy „Warto jest Pomagać” i Centrum Wolontariatu.     (rk)                 FOT. GRZEGORZ HRYNIEWICZ, IGOR SKRZYCZEWSKI

WYDARZENIE

Festiwal rozgości się nad wodą
Odmrażamy kulturę i tworzymy historię - mówią zgodnie organizatorzy Lubuskie-
go Lata Kulturalnego. Przez całe wakacje w ośrodku Temar w Dąbiu odbywać się będą 
koncerty, spektakle, skecze...
Na piaszczystej plaży stoi 
już scena, a przed nią 
ustawione są rzędy bia-
łych krzeseł. W każdym 
wydarzeniu będzie mo-
gło wziąć udział nawet 
900 osób. Wszystko odby-
wa się zgodnie z reżimem 
sanitarnym. - Mieliśmy rzu-
cane kłody pod nogi, ale 
udało się. Festiwal odbę-
dzie się w plenerze, z za-
chowaniem wszystkich za-
sad bezpieczeństwa, w tym 
cudownym miejscu - Kata-
rzyna Truszkiewicz, wła-
ścicielka ośrodka Temar, 
uśmiecha się i wskazuje na 
jezioro. Spektakle teatral-
ne w plenerze zachwyci-
ły widzów w zeszłym ro-
ku. Wtedy aktorzy Lubu-
skiego Teatru przyjeżdża-
li wystawiać swoje sztu-
ki na scenie nad jeziorem. 
W tym roku organizatorzy 
postawili na prawdziwy 
kulturalny maraton i za-
prosili do Dąbia nie tylko 
aktorów, ale również kaba-
reciarzy, piosenkarzy, mu-
zyków. - Wyróżnia nas róż-
norodność. Będą gwiazdy 
muzyki, jak Maciej Maleń-
czuk czy Paweł Domaga-
ła, ale również gale ope-
retkowe oraz idol młode-
go pokolenia - Sobel - pod-
kreśla Adam Bęczkowski, 
menadżer ośrodka Temar. 
Ma to być jeden z najwięk-
szych festiwali w zachod-
niej Polsce, który potrwa 
11 tygodni - od 18 czerw-
ca do 29 sierpnia. Na wi-
dzów czekać będzie łącz-
nie 25 wydarzeń. - Chce-
my, żeby ten festiwal wpi-

sał się już na stałe do na-
szego kalendarza - zapew-
nia A. Bęczkowski.
Do organizacji wydarzenia 
włączyło się Stowarzysze-
nie „Warto jest pomagać”. 
Podczas koncertów w Dą-
biu będzie miało swoje 
stoisko, a poprzez zakup 
gadżetów będzie można 
wspomóc podopiecznych 
stowarzyszenia. - Przygoto-
waliśmy ten festiwal z my-
ślą o mieszkańcach i arty-
stach. Niektórzy wykonaw-
cy dzwonili do nas i pyta-
li, czy mogą zagrać w Dą-
biu. Wszyscy są już żąd-
ni kultury! Chcemy wrócić 
do normalności i odbudo-
wać naszą duszę i wnętrze - 
mówił podczas konferencji 
prasowej Grzegorz Hrynie-
wicz, prezes stowarzysze-
nia. Jednym z organizato-
rów Lubuskiego Lata Kul-
turalnego jest też Funda-

cja „Jesień Życia”. - Stwo-
rzymy w Dąbiu przestrzeń 
dla seniorów. To będą ta-
kie półkolonie z zajęcia-
mi animacyjnymi i reha-
bilitacyjnymi. Chcemy za-
dbać o stan psychofizycz-
ny osób starszych - opo-
wiadał Wojciech Brodziń-
ski, prezes fundacji.
W każdy wakacyjny pią-
tek i sobotę, plaża w Dą-
biu zapełni się widzami stę-
sknionymi za kulturalny-
mi wydarzeniami. Na miej-
scu dostępna będzie rów-
nież strefa gastronomicz-
na. Cały program Lubuskie-
go Lata Kulturalnego do-
stępny jest na stronie lu-
buskielato.pl oraz w gaze-
tce festiwalowej. Ceny bi-
letów w zależności od wy-
darzenia i miejsca kosztu-
ją od 80 do 100 zł.

(ap)

Wojciech Brodziński, Grzegorz Hryniewicz, Katarzyna Truszkiewicz i Adam Bęczkowski 
zachwalali uroki jeziora w Dąbiu i zapraszali na festiwal na świeżym powietrzu

       FOT. AGATA PRZYBYLSKA

WAKACJE

Taniec i doświadczenia
Aktywne Półkolonie, przy 
współpracy z Szok Szkołą Tańca 
i Centrum Językowym Akcja, to 
wakacyjna propozycja dla dzieci 
w wieku 6-14 lat, które zostają 
latem w mieście. Wypoczynek jest 
płatny, podzielony na pięciodniowe 
turnusy (np. 28.06-2.07, 5.07-
9.07,12.07-16.07 itd.).

W programie przewidziano m.in. 
gry terenowe Laser-Tag, wyjście 
do kina, doświadczenia naukowe, 
warsztaty taneczne, plastyczne 
i językowe, kurs ekożywności, kara-
oke. Zajęcia od 7.00 do 16.00, pełne 
wyżywienie, miejsce - SP nr 11 przy 
ul. Spawaczy 3d. Więcej informa-
cji, rezerwacje, tel. 790 575 855, 
603 296 012,  
e-mail: firma.szok@gmail.com 

          (dsp)

WYDARZENIA
 W CZERWCU

Wszystkie rozpoczynają się 
o godz. 20.30.
* piątek, 18.czerwca - Kabaret 
Nowaki - energetyczna trójka 
zielonogórskich artystów kaba-
retowych
* sobota, 19 czerwca - Sławek 
Uniatowski - wystąpi z utworami 
swoich największych muzycznych 
idoli
* piątek, 25 czerwca - Nocny 
Kochanek - zespół metalowy 
z dystansem do siebie
* sobota, 26 czerwca - Lemon 
- polsko-łemkowsko-ukraiński 
zespół muzyczny, który ma na 
koncie albumy pokryte złotem 
i platyną
* niedziela, 27 czerwca - Teatr 
Szalone Nożyczki - interaktywna 
komedia fryzjerska, w której 
humor jest ostry jak brzytwa

ZIELEŃ

Gdzie zakwitnie Nicpoń?
Zakład Gospodarki Komunalnej 
zwraca się do mieszkańców 
o pomoc! Chce zaprosić do Zielonej 
Góry: Nicponia, Złodzieja urody, 
Szachistę, Noc Świętojańską, Wór 
złota, Jagodową Górę, Odcień jesie-
ni, Polon i Rad… - Śpieszymy z wy-
jaśnieniem. To nie ksywki członków 
zorganizowanej grupy przestępczej. 
To nazwy irysów Józefa Koncewicza 
z Droszkowa. Chcemy, by zado-
mowiły się w naszym mieście. Nie 
możemy się jednak zdecydować, 
gdzie ma się pojawić Irysowe Pole - 
czytamy na Facebooku ZGK. Czy to 
ma być Winne Wzgórze, rabata przy 
magnoliach w przejściu pomiędzy 
ul. Reja a Placem Powstańców, Park 
Sowińskiego, ul. Partyzantów? Mile 
widziane podpowiedzi w komenta-
rzach pod postem.      (dsp)

FO
T. ZG

K
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DEPTAK

Chowane słupki ucieszą pieszych
Firma Indemar ze Szczecina wykonana chowane słupki, które uniemożliwią swobodny wjazd na deptak. 
Po starówce mamy głównie spacerować, a nie jeździć samochodami. Podpisanie umowy w piątek, 18 czerwca.

Piesi od dawna skarżyli się, 
że deptak zamienił się w tra-
sę szybkiego ruchu. Prezy-
dent Janusz Kubicki na ła-
mach „Łącznika” zapowie-
dział rozwiązanie problemu.

Obecnie prawo do przejaz-
du przez deptak mają miesz-
kańcy, firmy kurierskie i do-
stawcy towarów do sklepów 
(w określonych godzinach). 
Podczas policyjnych kon-
troli wiele osób nie ma sto-
sownych zezwoleń. Słup-
ki mają ukrócić samowolę 
kierowców.

Magistrat opracował kon-
cepcję systemu i wyznaczył 
miejsca, gdzie powinny być 
zamontowane blokady. Biu-
ro Projektowe ASP przygoto-
wało projekt z 23 lokalizacja-
mi. Słupki o wysokości ok. 
80 cm, znajdą się na wszyst-
kich wjazdach na deptak. 
W 12 miejscach pojawią się 
blokady ze słupkami cho-
wanymi elektromechanicz-
nie (blokada systemowa), 
a w 11 blokady ze słupkami 
stałymi lub wykręcanymi 
i elementami małej archi-
tektury, np. donicami.

W sześciu lokalizacjach 
zaprojektowano dodatkowe 

punkty z kamerami - uzupeł-
nienie istniejącego systemu 
monitoringu. Kiedy do słup-
ka podjedzie uprawniony 
samochód, blokada błyska-
wicznie schowa się w pod-
łożu. Po przejechaniu auta, 
podniesie się - dzięki czujni-
kom. Nikt nie zdąży przeje-
chać „na gapę” za uprawnio-
nym kierowcą. Grozi to sy-
tuacją, że auto zawiśnie na 
podnoszącej się blokadzie, 
a to oznacza mandat i zapła-
tę za remont uszkodzonego 

słupka. W przypadku straży 
pożarnej czy pogotowia ra-
tunkowego do opuszczenia 
słupka wystarczy krótki sy-
gnał dźwiękowy.

System będzie pod cało-
dobową kontrolą miejskie-
go centrum monitoringu. 
Słupki zostaną zlokalizowa-
ne w sąsiedztwie punktów 
kamerowych (PK) i punk-
tów dystrybucji monitorin-
gu wizyjnego.

Jak rozwiązana będzie 
sprawa identyfikacji po-

jazdów uprawnionych, np. 
mieszkańców? Magistrat te-
stował m.in. urządzenia ra-
diowe (podobne do elektro-
nicznego poboru opłat dro-
gowych), karty magnetycz-
ne i piloty. Doświadczenia 
innych miast wskazywały, 
że te koncepcje są awaryj-
ne, łatwo je zniszczyć i sko-
piować. Miasto nie zdecydo-
wało się też na wprowadze-
nie funkcji rozpoznawania 
numerów rejestracyjnych 
przez kamery.

- Instalacja kamer nisko 
nad poziomem gruntu po-
wodowała problemy: zanie-
czyszczenia i zarysowania, 
oświetlenia pojazdów, kąta 
i wysokości najazdu samo-
chodu na strefę odczytu, aż 
do celowej dewastacji ka-
mer. W dodatku intensyw-
ne światło reflektorów LED 
uniemożliwia odczyt tablic - 
wyjaśnia Krzysztof Rutkow-
ski, kierownik Biura Ochro-
ny Wizyjnej w magistracie.

Każdy kierowca z upraw-
nieniami do przejazdu bę-
dzie musiał zarejestrować 
swój telefon na dedykowa-
nej stronie internetowej, za-
instalować specjalną apli-
kację na smartfonie i uak-
tywnić funkcję lokalizacji 
(GPS). W momencie prze-
jazdu otrzyma jednorazowy 
PIN i zostanie zidentyfiko-
wany po numerze telefonu 
i lokalu, w którym mieszka.

Na deptaku będzie obo-
wiązywała nowa organizacja 
ruchu. Uprawnieni miesz-
kańcy mają jeździć na skróty, 
nie przez cały deptak.

Koszt zadania - 3 mln 
318 tys. 663 zł. Prace zakoń-
czą się w tym roku.      (rk)

Uliczka na tyłach ZUS-u i budynku dyskoteki. Tu chowany słupek „broni” wjazdu na chod-
nik prowadzący do wieżowców po drugiej stronie.         FOT. TOMASZ CZYŻNIEWSKI

Marszałek województwa, Elżbieta Anna Polak, oficjalnie poin-
formowała prezydenta miasta, że Szpital Wojewódzki nie będzie 
budował parkingu wielopoziomowego. Inwestycja miała być współfinan-
sowana przez miasto, podpisano umowę, ba, mieszkańcy w głosowaniu wybierali 
projekt elewacji. A tu zonk! Marszałek z prezesem szpitala zdecydowali, że parkin-
gu z miastem budować nie będą.
Nie rozumiem tej decyzji. Wszyscy, którzy nie są VIP-ami i odwiedzając szpital nie 
mają tam swoich kopert, wiedzą jakim problemem jest zaparkowanie na terenie 
lecznicy i w jej pobliżu. Wierzący wierzą w cuda i próbują znaleźć jakieś miejsce, 
niewierzący objeżdżają teren szpitala i klną jak szewcy. Parking wielopoziomowy 
miał rozwiązać problem. Ale go nie będzie. Znaczy parkingu nie będzie, bo pro-
blem będzie coraz większy.
Zaraz zapewne zacznie się przerzucanie odpowiedzialności. Z korespondencji 
można wywnioskować, jaka będzie narracja: „nie budujemy, bo miasto nie 
uwzględniło naszych potrzeb w dziedzinie wybudowania stacji dla karetek pogo-
towia i pomieszczeń dla szpitalnych urzędników”, a miasto odpowie: „mieliśmy 

budować parking dla mieszkańców a nie biura i miejsca 
postojowe dla administracji, poza tym budowa miejsc dla 
karetek to zupełnie inna bajka niż budowa parkingu dla 

ludzi. Inne wymogi, ceny i procedury przetargowe”. Szpital 
coś odpowie, miasto pokaże pismo, że w szpitalu nie chcieli 

budować, bo za mało zostawało im na własne inwestycje, itd., 
itp. Jedni coś z tego zrozumieją, inni nie. Efekt końcowy będzie 

jednak taki sam - jak nie ma gdzie parkować na terenie szpitala, tak nie 
będzie dalej, a prywatny operator, któremu szpital puścił w pacht parking przy 
Podgórnej, będzie zacierał ręce jeszcze mocniej.
Janusz Kubicki pewnie się nie zmartwi, bo w budżecie miasta zwolni się parę 
ładnych milionów, ale czy ta wiadomość ucieszy pacjentów i rodziny. Wątpię…
Zielonogórzanie tłumnie wyruszyli na popandemiczne wyprawy. Kilku moich zna-
jomych było w Świeradowie i wróciło zachwyconych tamtejszą wieżą do „spaceru 
w chmurach”. I pomyśleć, że w Zielonej Górze mogła powstać taka sama wieża 
spacerowa. W dodatku pierwsza w Polsce! Nie powstała, bo ta sama ekipa, która 
uważa, że nie powinien powstać parking wielopoziomowy przy szpitalu, uznała, że 
w Zielonej Górze nie powinna powstać wieża do „spaceru w chmurach”.
Część z otoczenia tej ekipy widziałem na proteście przeciwko budowie w Zielonej 
Górze hali widowiskowej. Protest odbył się na placu przed filharmonią. Tu miałem 
trochę ubawu, bo trzy lata wcześniej ci sami ludzie protestowali przeciwko prze-

budowie tego placu. Gdyby wtedy ich sposób myślenia zwyciężył, dziś nie mogliby 
tu protestować.
Z matematyki do politologii kilka lat temu przeszło pojęcie „okna czasu”. Mocno 
operują nim politolodzy anglosascy. W skrócie chodzi o to, że możliwości działań 
w polityce nie są nieograniczone. Niektóre rzeczy można zrobić tylko w okre-
ślonym przedziale czasowym. Jeśli nie zrobi się czegoś teraz, to może już nigdy 
albo dopiero w odległej przyszłości. Politolodzy podkreślają, że umiejętność 
rozpoznania, kiedy otwiera się „okno czasu” (czasami tłumaczone jako „okno 
możliwości”) jest jedną z najważniejszych cech polityka. Te „okna” przypomniały 
mi się w związku z tym, co napisałem powyżej.
Peowsko-peeselowski zarząd województwa zablokował pomysł budowy wieży 
spacerowej i ona już nigdy w naszym mieście nie powstanie, tenże zarząd zdecy-
dował, że nie będzie parkingu wielopoziomowego w naszym szpitalu i takowego 
przez wiele lat nie będzie. Jeśliby teraz prezydent odstąpił od pomysłu budowy 
hali widowiskowej, do czego nawołują miejscy radni z PO, taka hala długo jeszcze 
nie zostanie wybudowana. Okna czasu dla dwóch z tych budowli już się zamknęły, 
dla trzeciej zaraz się zamknie.
Aż mi się nie chce wierzyć, że te wszystkie działania są po to, by upokorzyć prezy-
denta miasta. Bo jeśli tak, to chcąc dokopać prezydentowi, rządzący wojewódz-
twem dokopują nam, zielonogórzanom…

PRZY CZWARTKOWYM OBIEDZIE
Andrzej Brachmański

Zmarnowane okna

KORONAWIRUS

Koniec 
czy wakacje 
od pandemii?
W Szpitalu Uniwersyteckim, w 
którym jeszcze nie tak dawno 
hospitalizowano ponad 200 
pacjentów chorych na COVID-19, 
w miniony wtorek było ich już 
tylko dziesięciu.
- Wszystkich pacjentów 
covidowych leczymy te-
raz wyłącznie w szpitalu 
tymczasowym - informu-
je Sylwia Malcher-Nowak, 
rzeczniczka szpitala. Dziś 
ta tymczasowa placówka, 
po decyzji wojewody lubu-
skiego, dysponuje już tylko 
86 łóżkami.

Po długich i wyczerpu-
jących 14 miesiącach, rów-
nież oddział zakaźny lecz-
nicy nareszcie mógł przestać 
funkcjonować jako jednost-
ka adresowana wyłącznie dla 
pacjentów chorych na CO-
VID-19. Przez ten czas trafi-
ło tu 1010 zarażonych pacjen-
tów, zmarło 117 osób. Pacjen-
ci z innymi zakaźnymi scho-
rzeniami przeważnie lecze-
ni byli w przychodniach po-
zaszpitalnych. Gdy wymagali 
hospitalizacji, lokowano ich 
w izolatkach na innych od-
działach szpitalnych, a leka-
rze zakaźnicy konsultowali 
ich leczenie wyłącznie „na 
odległość”. Teraz, już drugi 
tydzień, oddział zakaźny kie-
rowany przez lek. med. Jac-
ka Smykała funkcjonuje jak 
przed pandemią, przyj-
mując osoby z róż-

nymi chorobami zakaźnymi, 
a nie tą jedyną, która zagro-
ziła światu.

Zmian, zwiastujących 
przynajmniej wakacje od 
pandemii, jest więcej. Od po-
czątku czerwca w akademiku 
UZ „Wcześniak” nie funkcjo-
nuje już izolatorium dla pa-
cjentów zarażonych korona-
wirusem. Szpital prowadził 
je nieustannie od maja ub. 
r. Przez ten czas z usług izo-
latorium skorzystało prawie 
350 osób, w tym żołnierze 
wracający z misji. W szczycie 
pandemii personel medycz-
ny miał tu pod swoją opieką 
nawet 50 pacjentów dzien-
nie. Czy po wakacjach, je-
sienią, do akademika wrócą 
studenci? Miejmy nadzieję… 
bo przecież pewności wciąż 

mieć nie można.
(el)

KOMUNIKAT

Bezpłatna 
pomoc prawna
Urząd miasta informuje o 
możliwości skorzystania z nie-
odpłatnej pomocy prawnej lub 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego.
Porady są udzielane osobiście 
w godz. 7.30-18.30, wyłącznie 
po wcześniejszym umówieniu 
wizyty w punktach w budynku 
przy ul. gen. J. Dąbrowskiego 
41. Zapisy telefonicznie: pod 
nr 68 456 48 34 (dni robocze 
w godz. 7.30-15.00) lub mailo-
wo: pomocprawna@um.zielo-
na-gora.pl (w treści maila na-
leży podać proponowaną da-
tę i godzinę spotkania).

Udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świad-
czenie nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego od-
bywa się według kolejności 
zgłoszeń po umówieniu ter-
minu wizyty.

Podczas porady bezpośred-
niej, osobistej, obowiązują 
nakazy i ograniczenia zwią-
zane z epidemią SARS-Cov-2, 
m.in. obowiązek zasłaniania 
ust i nosa, stosowanie płynu 
dezynfekcyjnego. W punkcie 
może przebywać tylko jedna, 
umówiona na poradę osoba.

Istnieje także możliwość 
pomocy prawnej telefonicz-
nie - należy zgłosić wówczas 
chęć skorzystania z takiej for-
my udzielenia porady oraz po-
dać numer telefonu kontakto-
wego. (um)
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UNIWERSYTET

Inżynierowie w służbie chorym
- Wykorzystanie nowoczesnych technologii to ważny element składowy inżynierii biomedycznej. Świadomość potrzeb i możliwo-
ści oraz zaufanie środowiska naukowego i przedsiębiorców - to kluczowy czynnik sukcesu transferu technologii, a zatem zwiększenia 
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - tłumaczy prof. Adam Bydałek - kierownik katedry Metalurgii i Materiałoznawstwa.
W Instytucie Inżynierii Mate-
riałowej i Biomedycznej Uni-
wersytetu Zielonogórskiego 
prowadzony jest kierunek in-
żynieria biomedyczna, który, 
jak mówią studenci, jest klu-
czem do przyszłości medycy-
ny. Prężnie działa Studenc-
kie Koło Naukowe Biome-
dUZ. Jak wyjaśnia Aleksan-
dra Jędrzejewska, Sekretarz 
KN BiomedUZ: - Koło zrze-
sza studentów z pasjami, da-
jąc im narzędzia i łącząc róż-
norakie umiejętności, co pro-
wadzi do finalizacji wielu cie-
kawych pomysłów w połą-
czeniu z nabywaniem przez 
studentów nowych umie-
jętności i nawiązywaniem 
przyjaźni. Dzięki zaangażo-
waniu członków koło może 
pochwalić się wieloma osią-
gnięciami, takimi jak nagro-
dy w konkursach, publikacje 
i zrealizowane projekty. Jed-
nym z osiągnięć, z którego 
jesteśmy bardzo dumni, jest 
pomoc psom ze schronisk 
w postaci wykonania dwóch 
indywidualnych protez łap. 
Psy mają się świetnie i dziel-
nie oswajają się z protezami. 
Liczne publikacje wyników 
badań członków koła można 
odnaleźć na stronie interne-
towej koła.

Dzięki współpracy z leka-
rzami powstają innowacyjne 
rozwiązania służące leczeniu 
ludzi, a wiedza inżynierska 
pozwala wyjaśnić i lepiej ro-
zumieć procesy powstawania 
niektórych chorób i urazów. 
Jak dodaje dr inż. Katarzyna 
Arkusz, opiekun KN Biome-
dUZ: - Taka forma działalno-
ści koła, oprócz realizacji te-
matów badawczych z zakre-
su inżynierii biomedycznej, 
które są wynikiem zaintere-
sowań studentów, rozwija 
w nich samodzielność, od-
powiedzialność, umiejętność 
współpracy w grupie, orga-
nizacji harmonogramu prac. 
Oczywiście na każdym eta-
pie realizacji projektu, człon-
kowie KN BiomedUZ mogą 
liczyć na wsparcie meryto-
ryczne i administracyjne ze 
strony pracowników uniwer-
sytetu.

Instytut posiada nowocze-
sny sprzęt pozwalający na 
prowadzenie eksperymen-
tów i obserwacji. W ramach 
badań analizuje się struk-
turę materiałów za pomocą 
specjalistycznych mikrosko-
pów. Kadra instytutu pręż-
nie pracuje nad nowatorski-
mi projektami. Wybrane pro-
jekty realizowane w instytu-

cie to: w ramach konkursu 
NCBiR projekt pt. „Wyko-
rzystanie technologii UV-C 
w celu redukcji transmisji 
wirusa SARS-CoV-2 i ogra-
niczenia przenoszenia za-
każeń w szpitalach”, w ra-
mach konkursu NCN pro-
jekt „Interakcja bioresorbo-
walnego materiału z tkan-
ką w warunkach zmien-
nych odkształceń na przy-
kładzie cewki moczowej”. 
Ponadto, pracownicy i dy-
plomanci uczestniczą rów-
nież w europejskich projek-

tach np.: „Opracowanie in-
nowacyjnej technologii re-
cyklingu metali ze złomu 
zużytego sprzętu elektro-
nicznego” oraz „Opracowa-
nie nowatorskiej technolo-
gii i wdrożenie do zastoso-
wań w warunkach morskich 

wielofunkcyjnego materia-
łu izolacyjnego na bazie pian 
metalowo-ceramicznych”.

W wymienionych działa-
niach instytutu biorą udział 
studenci, zdobywając prak-
tykę w stosowaniu wiedzy 
i umiejętności zdobytych 

na studiach. O powodzeniu 
takiego procesu kształce-
nia świadczy m.in. fakt, że 
niemal wszyscy absolwen-
ci znajdują pracę zgodną ze 
swoim zainteresowaniem 
i wykształceniem.

prof. UZ, dr hab. inż. Tomasz Klekiel

Koło Naukowe BiomedUZ wraz z opiekunem, na Seminarium Inżynierii Biomedycznej  
w Poznaniu          FOT. ARCHIWUM INSTYTUTU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I BIOMEDYCZNEJ

Reksio z protezą łapy wykona-
ną przez BiomedUZ

FOT. DR INŻ. KATARZYNA ARKUSZ
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OD WINIARNI DO CERKWI
Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza w piątek, 18 czerw-
ca, o 17.00 na otwarcie wystawy pt. „Od winiarni Brie-
gera do cerkwi greckokatolickiej. Dzieje miejsca, bu-
dynku i społeczności.”
Ekspozycja łączy dzieje wytwórni win musujących Fritza 
Briegera oraz funkcjonowanie wspólnoty greckokato-
lickiej w Zielonej Górze po 1947 roku. Te dwa wydawa-
łoby się całkowicie różne tematy spaja miejsce, kom-
pleks budynków na roku ulicy Zamkowej i Boduena… 
Organizatorem wydarzenia są: MZL oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej. Wstęp wolny. Wy-
stawę będzie można oglądać do 12 września.

ZAKŁADKI Z  CAŁEGO ŚWIATA
Filia Zielonogórskiego Ośrod-
ka Kultury w Starym Kisielinie 
zaprasza w piątek, 18 czerwca, 
o 18.00 na wernisaż wystawy za-
kładek do książek z różnych stron świa-
ta, pochodzących z prywatnej kolekcji 
Renaty Bielerzewskiej.
W pokaźnym zbiorze znajdują się eg-
zemplarze kupione samodzielnie przez 
kolekcjonerkę, rodzinę, ale także przyjaciół, sąsiadów, 
znajomych z pracy. Są tu egzemplarze z różnych kon-
tynentów, niektóre mają niezwykły kształt, są wyko-
nane z nietypowych materiałów, posiadają dodatko-
we funkcje. Największym sentymentem autorka wy-
stawy darzy te ofiarowane specjalnie dla niej,  jak np. 
zakładkę wykonaną przez lokalnego artystę z Tahiti, 
z dedykacją.                     Fot. Ze zbiorów Renaty Bielerzewskiej

OŻYWMY PATIO
Ożywmy patio Norwida! - takie hasło przyświeca Biblio-
tece Norwida, która zamierza w tym roku trochę zazie-
lenić biblioteczne patio i zorganizować miejsce relak-
su. - Znajdzie się tam strefa letniego wypoczynku, prze-
strzeń do poprowadzenia zajęć dla dzieci w Letniej Czy-
telni Norwida oraz czytelnia prasy i książek pod chmur-
ką - tłumaczy Anna Urbańska z biblioteki.
Biblioteka potrzebuje jednak pomocy czytelników, by za-
zielenić patio. Dlatego w piątek, 18 czerwca, organizuje 
akcję ekologicznej wymiany roślin i książek. Każdy, kto 
chciałby się podzielić jakąś roślinką, może ją przynieść 
do biblioteki. W zamian otrzyma książkę, którą sam sobie 
wybierze. Wymiana będzie odbywała się przed budyn-
kiem, w godz. 10.00-16.00. Przy okazji biblioteka ogła-
sza konkurs na nazwę strefy relaksu. Propozycje moż-
na przesyłać w komentarzu na facebookowym profilu 
BN lub zgłosić w piątek. Konkurs trwa do 20 czerwca.

FOOD TRUCKI I NAPÓJ Z PIANKĄ
Lotny Festiwal Piwa wraca do Zielonej Góry. Od piątku do 
niedzieli (18-20 czerwca), na pl. Bohaterów skosztujemy 
piwa z licznych rzemieślniczych browarów. Szykuje się 
też wielka wyżerka, bo pojawią się food trucki z jedze-
niem z całego świata! Wstęp na trzecią edycję wydarze-
nia jest darmowy. Na festiwalu nie zabraknie ekspertów, 
od których dowiemy się, ile kosztuje produkcja piwa, jak 
je degustować oraz od czego zacząć swoją przygodę z pi-
wem kraftowym (wyprodukowanym przez małe browary 
rzemieślnicze). Będą też degustacje i konkursy z nagro-
dami. Godziny otwarcia festiwalu: piątek - 15.00-22.00, 
sobota - 12.00-22.00, niedziela - 12.00-20.00.

PEJZAŻE W ZATONIU
W niedzielę, 20 czerwca, o godz. 19.00 w oranżerii i par-
ku w Zatoniu odbędzie się otwarcie wystawy wybitne-
go polskiego pejzażysty z Warszawy - Bogdana Warow-
nego. Zaprasza Fundacja Ogrody Kultury i Zielonogór-
ski Ośrodek Kultury.

FESTYN DLA ANI
Stowarzyszenie Kolorowy Chynów zaprasza w niedzielę, 
20 czerwca, od 11.00 do 17.00 na sportowy festyn przy 
boisku Chynowianki. - Tradycyjny festyn na zakończe-
nie roku szkolnego połączymy z kiermaszem urodzino-
wym dla naszej malutkiej mieszkanki, Ani Orłowskiej 
- mówi prezes stowarzyszenia Barbara Wybranowska.
Przypomnijmy, że dziewczynka choruje na rdzeniowy 
zanik mięśni (SMA). Jedynym ratunkiem jest terapia ge-
nowa. Najdroższy lek świata kosztuje ponad 9 mln zł. 
Z licznych zbiorek w mieście, regionie i sąsiednich wo-
jewództwach udało się pozyskać już ok. 8,3 mln zł. - Te 
brakujące 700 tysięcy jest na wagę złota - podkreśla B. 
Wybranowska. - 26 czerwca Ania kończy roczek. Lekar-
stwo powinno być jak najszybciej podane.

W programie festynu: Klaun Bodzio, dmuchane 
zjeżdżalnie, bańki mydlane, balony, konkurencje 
sportowe, spektakl „Kopciuszek” Teatru Trójkąt, 
występy szkoły tańca i koło fortuny. Nie zabraknie 
waty cukrowej, popcornu, napojów i pysznych ciast. 
Będą licytacje, poprowadzi je Leszek Jenek z Kaba-
retu Ciach. Do wygrania m.in. lody Ekipa, vouchery 
na pizzę i sushi, czapka i koszulka z autografem Pa-
tryka Dudka. Organizatorzy proszą też o dostarcza-
nie ciast na kiermasz. Każda złotówka ze sprzedaży 
wypieków trafi na leczenie Ani.     (dsp, rk)

DZIEJE SIĘ  •  DZIEJE SIĘ  •  DZIEJE SIĘ
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Weekend  
kibica
ŻUŻEL
• piątek, 18 czerwca:
PGE Indywidualne Mię-
dzynarodowe Mistrzostwa 
Ekstraligi (Patryk Dudek), 
19.30, transmisja: nSport+

SPEEDROWER
• piątek, 18 czerwca:
4. kolejka I ligi grupy za-
chodniej, ZKS Zielona Góra 
- Marwis Harpagan Zielona 
Góra, 18.00, tor speedrowe-
rowy przy ul. Wyszyńskiego

PIŁKA NOŻNA
• sobota, 19 czerwca:
38. kolejka III ligi, ROW 
Rybnik - Lechia Zielo-
na Góra, 15.00; 33. kolej-
ka Jako klasy okręgowej, 
LZS Górzyn - Zorza Ochla, 
17.00; Drzonkowianka 
PKM Zachód Racula - Spro-
tavia Szprotawa, 17.00; 29. 
kolejka A-klasy (gr. II), Błę-
kitni Zabłocie - Ikar Zawa-
da, 17.00; 26. kolejka A-kla-
sy (gr. III), Sparta Łężyca 
- Błękitni Lubięcin, 15.00

KOLARSTWO
• sobota, 19 czerwca:
Międzywojewódzkie Mi-
strzostwa Młodzików o Pu-
char Prezydenta Zielonej Gó-
ry oraz Lubuskie Mistrzostwa 
Amatorów - jazda indywidu-
alna na czas, Racula, 11.00
• niedziela, 20 czerwca:
Lubuskie Mistrzostwa Ama-
torów w kolarstwie szoso-
wym, Zabór, 10.00    (mk)

PIŁKA NOŻNA

Sparta Łężyca walczy o awans!
Czy może być piękniejszy koniec sezonu? Ostatni mecz u siebie, na fotelu lidera  
i wszystko we własnych rękach oraz nogach? Piłkarze Sparty Łężyca mogą wywalczyć 
awans do klasy okręgowej!
Bez oglądania się na rywa-
li stanie się tak, jeśli „Spar-
tanie” pokonają w sobotę 
Błękitnych Lubięcin. Przed 
ostatnią kolejką w grupie III 
A-klasy podopieczni Macie-
ja Wysockiego mają punkt 
przewagi nad drugą Car-
govią Kargowa i trzy nad 
trzecią Pogonią Wschowa. 
- Albo będzie wesele, al-
bo będzie stypa - uśmie-
cha się trener Sparty Łę-
życa, który nie spodziewał 
się, że jego zespół do koń-
ca będzie w grze o awans, 
tym bardziej, że wiosną nie 
był bezbłędny. Sparta w tej 
rundzie przegrała trzy me-
cze, jeden zremisowała, ale 
wygrała też u długo prze-
wodzącej w tabeli Pogo-
ni Wschowa. Dziś jest na 
uprzywilejowanej pozycji. - 
Zaskoczyło nas to, jak zima 
drogowców, ale los płata fi-
gla. Ta liga może jest moc-
na, może słaba, ale na pew-
no jest wyrównana - doda-
je M. Wysocki.

Ścisk w tabeli spory, nie 
tylko na szczycie, także i ni-
żej. Ósmą siłą są obecnie 
Błękitni Lubięcin. Sobotni 
rywal Sparty na podobnym 
poziomie punktuje zarówno 
u siebie, jak i na wyjeździe. 

W sezonie solidarnie wy-
grał i przegrał pięć meczów 
domowych i na boiskach 
rywali. - To zawsze niewy-
godny rywal, doświadcze-
ni gracze bawiący się piłką 
- uczula trener, podkreśla-
jąc, że trzeba się szykować 
jak na mecz z liderem tabe-
li. Tym bardziej, że tworzy 
się szansa na awans.

- Mimo naszych proble-
mów mamy szansę, któ-
ra może się nie powtórzyć 
w kolejnych sezonach. 
Chcemy zdobyć trzy punk-
ty, a nasi działacze mówią, 
że jak się uda, to potem bę-
dą się martwić - uważa tre-
ner Sparty. Pytany o to, co 
jest bardziej prawdopodob-
ne - awans jego zespołu do 

„okręgówki”, czy korzyst-
ny wynik polskich piłkarzy 
w meczu z Hiszpanią (też 
grają w sobotę, o 21.00) od-
powiada, że po tym, co zo-
baczył w konfrontacji repre-
zentacji ze Słowacją, więcej 
szans daje swojej drużynie.
Pierwszy gwizdek w Łęży-
cy w sobotę, 19 czerwca, 
o 15.00.     (mk)

KOLARSTWO

Wyścigi  
w weekend
Sobota i niedziela upłyną pod 
znakiem kolarstwa. Zmagania 
odbędą się w Raculi oraz na 
terenie gminy Zabór.

W sobotę, 19 czerwca, zo-
staną rozegrane Między-
wojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików o Puchar 
Prezydenta Zielonej Góry 
oraz jazda indywidualna 
na czas w ramach Lubu-
skich Mistrzostw Amato-
rów. Start i meta na szczy-
cie wzniesienia ul. Głogow-
skiej w Raculi. Dzień póź-
niej, 20 czerwca, na tere-
nie Zaboru odbędą się Lu-
buskie Mistrzostwa Ama-
torów w kolarstwie szo-
sowym „Lubuskie Warte 
Zachodu”. Trasa wyścigu 
odbędzie się na rundach 
13,3 km: Zabór, ul. Klono-
wa - Łaz - Droszków, ul. 
3 Maja - Droszków, ul. Dę-
bowa - Czarna - Zabór, ul. 
Chłapowskiego, ze star-
tem i metą przed Lubu-
skim Centrum Winiarstwa. 
Ponadto odbędą się Lubu-
skie Mistrzostwa Open ju-
niorów młodszych, junio-
rek młodszych oraz kobiet 
i mężczyzn amatorów i ma-
sters, z podziałem na kate-
gorie wiekowe. Zapisy na 
stronie super-sport.com.
pl. Start sobotnich zawo-
dów o 11.00, niedzielnych 
o 10.00. Organizatorem jest 
Trasa Zielona Góra.

(mk)

W tej rundzie Sparta przegrała trzykrotnie, m.in. u siebie z Odrą Klenica. Mimo to zespół 
Macieja Wysockiego może wywalczyć historyczny awans.     FOT. MARCIN KRZYWICKI

PIŁKA NOŻNA

W sobotę ROW, w niedzielę festyn
Piłkarze Lechii Zielona Góra w sobotę, meczem z ROW-em w Rybniku, zakończą 
sezon. Wakacje zaczną wspólnie z kibicami dzień później na kąpielisku w Ochli.

Lechię czeka wyprawa na 
Śląsk i mecz ze zdegrado-
wanym już ROW-em. Ryb-
niczanie po sezonie opusz-
czą szeregi trzecioligow-
ców. Zielonogórzanie, po 
ostatnim remisie 2:2 z Po-
lonią Nysa, są na dziesią-
tym miejscu. Ligę, w za-
leżności od rozstrzygnięć, 
mogą skończyć na miej-
scach 7-12. Możliwości du-
żo, ale nic złego już ekipie 
Andrzeja Sawickiego nie 
grozi. Zespół dawno za-
pewnił sobie pozostanie 
w III lidze.

Bez względu na wynik 
meczu w Rybniku, dzień 
później zespół będzie chciał 
wspólnie z kibicami roz-
począć wakacje. Klub or-
ganizuje rodzinny festyn 
w Ochli. „Wakacje to jest 
to”, czyli impreza na miej-
skim kąpielisku jest orga-
nizowana z myślą nie tylko 
o kibicach, ale o zielonogó-
rzanach w różnym wieku. - 
Dla najmłodszych będą sło-
dycze, ale i zabawy oraz za-
jęcia sportowe z Akademią 
Piłkarską Macieja Muraw-
skiego - informuje Konrad 
Komorniczak, dyrektor ds. 
marketingu w Lechii. Dla 
dzieci przewidziano też ani-
macje. Dla starszych - strefę 
relaksu i strefę gastronomii.

Klub chce też zachęcić 
do bezpiecznego spędze-
nia wakacji. Odbędzie się 
pokaz udzielania pierwszej 
pomocy. Podczas trwające-
go Euro 2020 cały świat pa-
trzył na dramatyczną wal-
kę o życie Christiana Erik-
sena, podczas meczu Danii 
z Finlandią. - To teraz jest 
szczególnie ważny temat. 

Będzie osoba, która pokaże 
dzieciom na fantomach, jak 
ratować ludzkie życie - do-
daje przedstawiciel klubu.

Do dyspozycji kibiców 
będzie też drużyna piłka-
rzy. Z zawodnikami będzie 
można porozmawiać, zro-
bić sobie pamiątkowe zdję-
cie czy otrzymać autograf. 
Klub będzie chciał się też 

pochwalić wywalczonym 
niedawno Pucharem Pol-
ski na szczeblu wojewódz-
kim. Ponadto piłkarze zmie-
rzą się w pokazowym me-
czu, w wydaniu piłki noż-
nej plażowej. Mecz zacznie 
się o 13.00, zaś niedzielny 
festyn potrwa od 12.00 do 
17.00. Wstęp na kąpielisko 
jest wolny.     (mk)

PIĘCIOBÓJ
NOWOCZESNY

Jadą do Tokio!
Anna Maliszewska i Sebastian 
Stasiak - reprezentanci Olimpii 
Zielona Góra wywalczyli prze-
pustki na Igrzyska Olimpijskie, 
które za nieco ponad miesiąc 
rozpoczną się w Tokio.
Nie przeszkodziły w tym 
nawet nieudane mistrzo-
stwa świata. W Egipcie zie-
lonogórzanie nie odegrali 
wielkich ról. Stasiak zawo-
dy w Kairze ukończył na 
19. miejscu, Maliszewska 
była 22. Olimpijskie pasz-
porty dały zielonogórza-
nom wcześniej zbierane 
punkty do rankingu olim-
pijskiego. - Rywalki, któ-
re były za mną w tym ran-
kingu, mogły się świetnie 
spisać, przyszykować for-
mę na mistrzostwa i mnie 
przeskoczyć, ale takie rze-
czy się nie stały. Ciężko by-
łoby uwierzyć, że dziesięć 
słabszych ode mnie zawod-
niczek nagle zamelduje się 
w pierwszej dziesiątce mi-
strzostw świata - powie-
działa A. Maliszewska, dla 
której będzie to drugi wy-
stęp na igrzyskach. Pięć 
lat temu, w Rio de Jane-
iro, była 18. Zielonogórza-
nie mają jeszcze po drodze 
do Tokio start w mistrzo-
stwach Europy, ale decyzja 
na temat udziału w tej im-
prezie nie zapadła. Konku-
rencje pięciobojowe są na 
końcu programu igrzysk, 
5-7 sierpnia.

(mk)

Jesienią Lechia z ROW-em prowadziła 2:0, by zremisować 2:2. W sobotę uda się na re-
wanż, a w niedzielę spotka się z kibicami na festynie.         FOT. MARCIN KRZYWICKI

KARATE

Lubuskie 
rządzi
W Tarnowie Podgórnym koło 
Poznania zostały rozegrane 
Mistrzostwa Polski JKA (Japan 
Karate Association). Rewe-
lacyjnie zaprezentowali się 
lubuscy karatecy.
Nasze województwo repre-
zentowały trzy kluby: Klub 
Karate Kontra - Żary, Klub 
Sportowy Jaguar - Krosno 
Odrzańskie, Akademia BU-
DO i Rozwoju Osobowości 
- Zielona Góra. Na matach 
stanęło ok. 240 zawodni-
ków z 22 klubów z całej Pol-
ski. Rywalizacja sportowa 
odbywała się w konkuren-
cjach Kata i Kumite oraz Ka-
ta drużynowe w różnych ka-
tegoriach wiekowych. Łącz-
nie dla województwa lubu-
skiego wywalczono 78 me-
dali, co daje ponad połowę 
wszystkich zdobytych me-
dali przez wszystkie klu-
by, które brały udział w MP 
JKA. Dziewięć „krążków” 
przywieźli podopieczni BU-
DO. Z grona zielonogórzan 
po złoto w konkurencji Ka-
ta sięgnął Adam Lepa, sre-
bro wywalczyli Florian So-
zański i Adam Sobotka, zaś 
brąz Oliwia Kużel i Igor Ku-
dła. W konkurencji Kumi-
te O. Kużel wywalczyła sre-
bro, zaś Kryspin Sozański 
i I. Kudła brąz. Ponadto zie-
lonogórzanie triumfowali 
w drużynowej konkurencji 
Kata (A. Lepa, K. Sozański, 
A. Sobotka).

(mk)
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ŻUŻEL

Wyrwali bezcenne dwa punkty
Dwa punkty na wagę 6 mln zł? To może być zwycięski remis Marwis.pl Falubazu Zielo-
na Góra w Grudziądzu. Zwycięski, bo na wagę pozostania w PGE Ekstralidze.

Zielonogórzanie zremiso-
wali z Zooleszcz DPV Lo-
gistic GKM-em 45:45 i tym 
samym zgarnęli dwa punk-
ty - za remis i za zwycię-
stwo w dwumeczu. To mi-
lowy krok do tego, by pozo-
stać w gronie najlepszych. 
Mecze, których stawką mo-
że być ligowy byt, zawsze 
mają swoją dramaturgię 
i gigantyczne emocje. Te 
przed ostatnim biegiem się-
gnęły zenitu, gdy na tablicy 
wyników widniał remis. Na 
barki Mateja Žagara i Patry-
ka Dudka spadło przywie-
zienie korzystnego wyni-
ku. Z trzech meczowych 
„oczek” udało się wywieźć 
z Grudziądza dwa, bo Nic-
ki Pedersen zdołał przyje-
chać do mety przed zielo-
nogórską parą. Ostatni był 
Kenneth Bjerre. - Oczywi-
ście wygrana dałaby nam 
trzy duże punkty i jesz-
cze lepszą sytuację w ta-
beli, ale nie narzekajmy. 
Był to bardzo wyrównany 
i trudny mecz. Patrząc na 
całokształt tego pojedyn-
ku, z pewnością możemy 
być z tego wyniku zado-
woleni - mówił po zawo-
dach dla klubowego ser-
wisu P. Dudek.

W tabeli Falubaz wsko-
czył na szóste miejsce, wy-
przedzając o punkt toru-
nian i o dwa grudziądzan. 
Ci ostatni obecnie są w naj-
gorszej sytuacji. - Nie oglą-
damy się na inne zespoły, 
tylko skupiamy na naszych 
meczach. Nie będziemy kal-
kulować i liczyć, co mogą 
zrobić inni. My w kolejnych 
spotkaniach jedziemy po 

wygraną, tak samo jak mia-
ło to miejsce w Grudziądzu. 
Wszystko jest w naszych rę-
kach. W dalszym ciągu to 
my zdecydujemy o naszym 
końcowym losie - uważa 
trener Piotr Żyto.

Zielonogórzanie mają 
jeszcze m.in. dwa domowe 
mecze. Najbliższy, w kolejną 
niedzielę, 27 czerwca z El-
troksem Włókniarzem Czę-

stochowa i 1 sierpnia z Fo-
go Unią Leszno. - Myślę, że 
spadkowicza poznamy do-
piero po ostatniej kolejce 
- twierdzi Jacek Frątczak, 
ekspert Eleven Sports. Wal-
ka o pozostanie w żużlowej 
elicie jeszcze nigdy nie była 
warta tak wiele. Telewizyj-
ny kontrakt gwarantuje każ-
dej drużynie w przyszłym 
sezonie około 6 mln zł.   (mk)

Falubaz uzyskał w Grudziądzu „zwycięski remis”         FOT. PGE EKSTRALIGA/MARCIN KARCZEWSKI

TENIS ZIEMNY

Złoto 
dla deblistów
Tytuł Mistrza Polski Samorzą-
dowców w Tenisie Ziemnym 
przywieźli ze Szczecinka Robert 
Jagiełowicz i Bogdan Wziętek. 
Reprezentanci miasta Zielona 
Góra zdobyli pierwsze miejsce  
w kategorii debel +100.
XVII Mistrzostwa Polski 
Samorządowców w Teni-
sie Ziemnym odbyły się 
3-6 czerwca na kortach 
Aqua Tur sp. z o.o. w Szcze-
cinku. W turnieju udział 
wzięło 60 zawodników, 
w tym radni, wójtowie, 
burmistrzowie, prezyden-
ci i urzędnicy, którzy repre-
zentowali swoje samorzą-

dy. Rywalizowano w dzie-
więciu kategoriach.
Reprezentanci Zielonej Góry 
nie byli faworytami turnieju 
deblowego, jednak już pierw-
szy mecz pokazał, że trzeba 
się z nimi liczyć. Para Robert 
Jagiełowicz (dyrektor zielo-
nogórskiego MOSiR-u) i Bog-
dan Wziętek (pracownik Biu-
ra Informatyki zielonogórskie-
go magistratu), wygrała z parą 
rozstawioną z numerem jeden 
- Adam Stańczuk (miasto Go-
rzów Wlkp) i Jan Kłysz (gmi-
na Witnica). Dzięki znakomi-
tej grze przy siatce i zgraniu na 
korcie nasi zawodnicy wygry-
wali wszystkie następne rundy.
W meczu finałowym po cięż-
kim spotkaniu wygrali 6:3, 
3:6, 10:5 z parą Marian Mo-
coń (gm. Nowa Słupia) i Pa-
weł Szmalc (województwo 
Kujawsko-Pomorskie Toruń).

- Grałem jak w transie i zu-
pełnie nie liczyłem punktów 
- wspomina finał B. Wziętek. 
I nie szczędzi komplemen-
tów pod adresem swojego 
partnera, wyliczając zalety 
gry R. Jagiełowicza: - Znako-
mita postawa przy siatce, su-
per mentalne przygotowanie 
i atakujący mocny forehand.
Dodatkowo w grze pojedyn-
czej w kategorii 51-60 lat 
R. Jagiełowicz zajął trze-
cie miejsce. Natomiast B. 
Wziętek zajął drugie miej-
sce w turnieju pocieszenia.
Głównymi organizatora-
mi mistrzostw był Związek 
Miast Polskich, miasto i gmi-
na Szczecinek oraz STS Po-
merania w Szczecinku Mo-
torem napędowym całego 
przedsięwzięcia był Mieczy-
sław Makowski, trener STS 
Szczecinek.     oprac. (dsp)

Uczestnicy meczu finałowego. Nasi reprezentanci - Robert Jagiełowicz i Bogdan Wziętek - 
stoją od lewej.          FOT. SŁAWOMIR RYBYCKI

FOT. B. WZIĘTEK

KOSZYKÓWKA

Tony Meier 
wznawia karierę
Rok temu przedłużył umowę, po 
czym… oznajmił, że kończy  
z profesjonalną koszykówką. 
Po roku wraca do gry i wraca też 
do Zielonej Góry. Tony Meier 
podpisał roczną umowę z Eneą 
Zastalem BC.
W przedwcześnie skończo-
nym sezonie 2019/20 Ame-
rykanin, grający jako silny 
skrzydłowy, spisywał się 
świetnie. Zdobywał średnio 
10,6 pkt. oraz prawie 4 zbiór-
ki w Energa Basket Lidze. 
Jeszcze lepszy był na par-
kietach ligi VTB, gdzie zdo-
bywał 12 punktów i ponad 

4 zbiórki na mecz. W Zielo-
nej Górze urodził mu się syn, 
powiększona rodzina Meie-
rów miała wrócić na kolejny 
sezon, a tymczasem w trak-
cie poprzednich wakacji ko-
szykarz oznajmił, że kończy 
karierę.
Emerytura trwała jednak tyl-
ko rok. - Jestem podekscyto-
wany, że wracam. Cieszę się, 
że wracam do Zielonej Gó-
ry. Bardzo dobrze się tu czu-
łem - powiedział dziennika-
rzom, za pośrednictwem łą-
cza internetowego, na kon-
ferencji prasowej. - Skontak-
towałem się z moim agen-
tem, czy byłyby jakieś ofer-
ty dla mnie. On powiedział, 
że w Polsce być może coś się 
znajdzie. Wtedy Zastal wkro-
czył do akcji, która skończy-
ła się sukcesem.

Powrót do zawodowego sportu 
po roku Meier tłumaczył tym, 
że inaczej wyobrażał sobie 
czas bez koszykówki. Dzien-
nikarzom wyjaśnił, że wraz 
z rodziną zatęsknił za stylem 
życia w Europie. - Dopóki je-
steśmy młodzi, to spróbujemy 
jeszcze raz - zaznaczył.
Oprócz Meiera ważne kon-
trakty z zielonogórskim klu-
bem mają: David Brembly, 
Krzysztof Sulima, Kacper 
Traczyk, Konrad Szymań-
ski i Przemysław Żołniere-
wicz. Wiadomo też, że Za-
stal - jako zdobywca pucharu 
kraju w poprzednim sezonie 
- rozpocznie sezon meczem 
o Superpuchar Polski z mi-
strzem, Arged BM Slam Stalą 
Ostrów Wlkp. Spotkanie zo-
stanie rozegrane 1 września 
w Wałbrzychu.    (mk)

Tony Meier świetnie spisywał się pod wodzą Žana Tabaka. Jak będzie pod dowództwem no-
wego trenera?         FOT. PIOTR JĘDZURA

ŻUŻEL

Dudek jedyny
W piątek, 18 czerwca, w Toruniu, 
zostaną rozegrane PGE Indywidu-
alne Międzynarodowe Mistrzostwa 
Ekstraligi. Jedynym reprezentantem 
Marwis.pl Falubazu będzie Patryk 
Dudek. To pracowity tydzień dla zie-
lonogórzanina, który we wtorkowym 
meczu ligi szwedzkiej groźnie upadł 
i mocno się poobijał, a już dzień póź-
niej rywalizował w pierwszej rundzie 
SEC w Bydgoszczy. Dudek na otwar-
cie mistrzostw Europy, z 11 punktami, 
był piąty, notując defekt na starcie 
w barażu o finał. W piątek pojedzie 
w IMME, w których przed rokiem był 
czwarty. Z Torunia wyruszy w daleką 
wyprawę do Włoch. W sobotę, 
w Terenzano, powalczy w rundzie 
kwalifikacyjnej do cyklu Grand Prix 
2022.        (mk)

ŻUŻEL

Zielona Góra po raz trzeci
W poniedziałek, 21 czerwca, finał 
Złotego Kasku w Zielonej Górze. 
Impreza od wielu lat jest rozgrywana 
w formie jednego turnieju. Po raz 
trzeci żużlowcy będą rywalizować 
przy W69. Zawody rozpoczną się 
o 19.00. Lista startowa: 1. Jarosław 
Hampel; 2. Paweł Przedpełski; 3. 
Janusz Kołodziej; 4. Gleb Chugunov; 
5. Tobiasz Musielak; 6. Mateusz 
Tonder; 7. Maciej Janowski; 8. Wiktor 
Lampart; 9. Piotr Pawlicki; 10. Jakub 
Miśkowiak; 11. Szymon Woźniak; 12. 
Bartosz Zmarzlik; 13. Patryk Dudek; 
14. Bartosz Smektała; 15. Dominik 
Kubera; 16. Piotr Protasiewicz. 
Trofeum broni B. Zmarzlik. W prze-
szłości po razie wygrywali też P. 
Protasiewicz i P. Dudek.      (mk)

SPEEDROWER

Derby miasta
Po czterech latach ponownie odbędą 
się speedrowerowe derby Zielonej 
Góry. W ten piątek, 18 czerwca, 
o 18.00, ZKS Zielona Góra podejmie 
lidera, Marwis Harpagan. Oba 
zespoły rozegrały dotychczas dwa 
mecze na wyjeździe. We Wrocławiu 
i Lesznie zawodnicy ZKS nie zdobyli 
punktów, choć zaprezentowali się 
bardzo korzystnie w starciu z wro-
cławską Szarżą. Goście, czyli Marwis 
Harpagan, mają na koncie dwa 
zwycięstwa odniesione w Lesznie 
i Wrocławiu. Prowadzą w tabeli 1 ligi 
grupy zachodniej. Ostatnie derby Zie-
lonej Góry odbyły się w sezonie 2017, 
wtedy w obu pojedynkach lepsza 
okazała się drużyna Harpagana. 
Mecz na torze przy ul. Wyszyńskiego.      

(mk)

PIŁKA RĘCZNA

Skończyli z medalem
Piłkarze ręczni, który są studentami 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
wzięli udział w Akademickich 
Mistrzostwach Polski. Na Śląsku 
uplasowali się na szóstym miejscu 
w klasyfikacji ogólnej, a w rywalizacji 
uniwersytetów wywalczyli srebrne 
medale. Zielonogórzan wyprzedził 
tylko Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie. Występem 
w turnieju podopieczni Ireneusza 
Łuczaka zakończyli sezon. Wcze-
śniej, PKM Zachód AZS UZ uplasował 
się na siódmym miejscu w I lidze. Nie 
wiadomo na razie, jaki kształt będą 
miały nowe rozgrywki, po reformie. 
Wiadomo, że zespół opuści jeden 
z liderów Hubert Kuliński, który 
przenosi się do Siódemki Miedzi 
Legnica.       (mk)
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Spacer po winiarskich piwnicach miasta
Ja się wybieram - przez weekend będę buszował w podziemiach Zielonej Góry. Od piwnicy winiarskiej do piwnicy winiarskiej. Więk-
szość z nich znam, część odwiedzę po raz pierwszy. Uwierzcie mi - jest w nich tak przyjemnie chłodno… Przed nami 17 piwnic do odkrycia.

- Czyżniewski! 17 piwnic, w dodatku 
z degustacją win? Ty nie wrócisz do 
domu do końca miesiąca - nie wiem 
czy moja żona się zaniepokoiła, czy 
może perspektywa długiego powrotu 
ją ucieszyła. Zwłaszcza, że ostatnio 
patelnię umył mój syn Mateusz. Nie 
chciał tego robić twierdząc, że zmy-
wak to moja domena. Podobno wy-
czytał to w jakiejś gazecie…

Nie zakładam tak długiego powro-
tu. Dzisiaj, razem z Czytelnikami, po-
stanowiłem odwiedzić piwnicę w do-
mu przy ul. Kupieckiej 22 (narożnik 
ul. Kupieckiej i Ciesielskiej). Nale-
ży ona do Dariusza Malinowskiego.

- Oprowadza po niej Tomasz Ko-
walski - słyszę od właściciela.

- Zgadza się, przez weekend bę-
dzie tutaj można degustować wi-
na z winnicy Saganum, prowadzo-
nej przez Marcina Furtaka, ja będę 
opowiadał o historii tego miejsca - 
przyznaje T. Kowalski, znawca wina, 
kabareciarz, na co dzień pracownik 
Muzeum Ziemi Lubuskiej. - Tutaj, 
w XIX wieku, swoją winiarnię miał 
Ernst Theodor Franke.

To miejsce już opisywałem w Spa-
cerowniku (nr 225 z 25 sierpnia 
2017 r.). Wtedy jednak nie wcho-
dziliśmy do piwnicy.

Zarys budynku odnajdziemy już 
na planach z 1826 r. Następny rok, 
1827, Ernst Theodor Franke podawał 
jako datę założenia firmy (Schmidt 
podaje rok 1821). W swojej rekla-
mie Franke pisał, że handluje arty-
kułami kolonialnymi i materiałami. 
Najważniejsza jednak była hurtow-
nia wina i mieszcząca się w budyn-
ku „stara zielonogórska winiarnia”.

Sklep z artykułami kolonialnymi 
mieścił się na rogu budynku, nato-
miast winiarnia zajmowała następ-
ne pomieszczenia. Firma Ernst Th. 
Franke zajmowała sporą część pla-
cu pomiędzy dzisiejszą ul. Kupiecką 
i kościołem św. Jadwigi. Umiejsco-
wiony tutaj parking strzeżony znaj-
duje się na dawnym podwórku Fran-
kego, przed laty otoczonym liczny-
mi szopami.

Kiedy budynek powstał - dokład-
nie nie wiadomo. W dokumentach 
niemieckiej policji budowlanej za-
chowały się jedynie plany kolejnych 
szopek na zapleczu budynku i prze-
róbek wewnątrz domu.

Po I wojnie światowej potomko-
wie Ernesta powoli zaczęli wyprze-
dawać rodzinny majątek. W 1920 r. 
od Gerarda Teodora Samuela Fran-
ke dom kupił Wilhelm Kulas.

W zielonogórskim muzeum za-
chowało się piękne zdjęcie przed-
stawiające prasę winiarską w firmie 
Kulasa. Właśnie skończono tłocze-
nie winogron ze zbiorów w 1925 r. 
Wokół prasy, zbudowanej przez zie-
lonogórską firmę H. König, zgroma-
dzili się robotnicy i rodzina właści-
ciela. Prasa stała, przypuszczalnie, 
w szopie na tyłach posesji.

Popatrzcie na główne zdjęcie. 
Prawdopodobnie zostało zrobione 
po winobraniu. Po jego prawej stro-
nie, na środku budynku, widać tycz-
kę wystającą ponad ulicę. Na niej za-
wieszono wieniec. Tak w Grünber-
gu oznaczano winiarnię. Często taki 
znak wisiał nad lokalami tymczaso-
wymi, w których właściciele sprze-
dawali wino z własnych winnic. Wi-
no się skończyło, lokal zamykano, 
wieniec chowano i… do następne-
go winobrania.

Tyczka została zamontowana nad 
głównym wejściem do budynku. T. 
Kowalski otwiera wrota. Wchodzimy 
na klatkę schodową. Po lewej schody 
do piwnicy. Schodzimy. Czuć chłód 
i lekką wilgoć. Łukowe sklepienia. 
Na środku jeden filar podtrzymu-
jący strop. Oczyma wyobraźni wi-
dzę beczki, które prawie 200 lat te-
mu trzymał tu Franke.

- Posadzka jest wyłożona cegłami, 
ale wzdłuż ścian jest pas brukowa-
ny kamieniami polnymi. Widziałem 
takie rozwiązanie w wielu krajach. 
Na bruku, który powodował, że jest 
więcej wilgoci, ustawiano beczki - 
tłumaczy T. Kowalski.

Piwnice można oglądać w ramach 
Lubuskiego Festiwalu Otwartych 
Piwnic i Winnic. Od piątkowego 
wieczoru (18 czerwca) mieszkańcy 
i turyści będą mogli zwiedzić 17 hi-
storycznych piwnic winiarskich. - 
W każdej z nich czekać będą jedna, 
dwie, a nawet trzy lubuskie winni-
ce. W wydarzeniu weźmie udział 
26 winnic z całego województwa - 
zachęca Szymon Płóciennik, dzien-
nikarz „Gazety Wyborczej”, jeden 
z organizatorów przedsięwzięcia. 
W piątek piwnice będą otwarte od 
16.00 do 22.00, w sobotę od 12.00 do 
22.00, w niedzielę od 10.00 do 16.00.

Tomasz Czyżniewski
Codziennie nowe opowieści i zdjęcia: 

 Î Fb.com/czyzniewski.tomasz

P.S. Za tydzień u Czyżniewskiego 
święto - tysięczny, całostronicowy 
artykuł o dawnej Zielonej Górze. 
Aż trudno mi uwierzyć, że tyle ich 
napisałem. 

1926 r. – prasa winiarska w firmie E.T. Franke należącej wówczas do Wilhel-
ma Kulasa          ZE ZBIORÓW MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ

Winiarnia E.T. Franke na początku XX wieku. Nad drzwiami z wejściem do budynku (po prawej stronie) 
widać wieniec zachęcający do odwiedzenia winiarni.      ZE ZBIORÓW MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ  

Piwnica winiarska pod domem E.T. Franke. Strop podtrzymuje ceglany filar ustawiony na środku piwnicy.
      FOT. TOMASZ CZYŻNIEWSKI

Panorama ul. Kupieckiej z domem E.T. Franke. Pocztówka wysłana w 1913 r.          ZE ZBIORÓW SŁAWOMIRA RONOWICZA


