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Niezbędnik Kibica! W tym numerze prezentujemy nasze dwa zespoły 
z III i IV ligi. Poznaj składy, plany i terminarz rozgrywek.

Drodzy Czytelnicy!
Następny numer „Łącznika Zielonogórskiego” 

ukaże się za dwa tygodnie, 
w piątek, 16 sierpnia. 

Życzymy udanych wakacji!
Redakcja

 Wieża pod nadzorem
Na Starym Rynku zaintrygowani przechodnie i turyści zadzierają głowy, bo na wieży ratusza najwyra�-
niej dzieje się coś niezwykłego. Zza rusztowań, którymi została otoczona, dodatkowo zabezpieczonych 
siatką ochronną, pomimo panującego na rynku ludzkiego i ptasiego rwetesu, od czasu do czasu dobie-
gają odgłosy... prac remontowych? Czyżby serce miasta przechodziło poważną „operację”, czy po niej 
będzie można zwiedzać ratuszową wieżę – dopytują zielonogórzanie. Nic z tych rzeczy. – Taki projekt 
byłby dość kosztowny, nie ma na niego środków w budżecie. Dbamy jednak o to, żeby ratusz wyglądał 
poprawnie – mówił prezydent miasta na antenie Radia Index. Trwa tzw. remont odtworzeniowy wieży 
ratusza. Choć w uchu laika mogłoby to zabrzmieć poważnie, chodzi tylko o drobne prace. Uszkodzenia 
części tynku na wieży, które mogłyby w przyszłości zagrażać przechodniom, wymusiły naprawę. Re-
alizowana jest pod nadzorem konserwatora zabytków, bo przecież nasz ratusz został wybudowany w 
drugiej połowie XV w. i wpisany jest do rejestru zabytków. Ostatni raz jego elewacja remontowana była 
w 1989 r., na samej wieży ostatnie prace prowadzono dwa lata temu i zaowocowały one zmianą zegara.

(el)
Fot. Piotr Jędzura

CZASEM 
TRZEBA CIĄĆ
- Kasztanowiec rosnący obok fi lharmonii wycięto dla bezpieczeństwa 
przechodniów, w każdej chwili złamać się mogły kolejne jego potęż-
ne konary – przekonuje Agnieszka Kochańska.

Kasztanowiec rósł na pla-
cu Powstańców Wielkopol-
skich, w sąsiedztwie pomni-
ka św. Urbana. - W piątek, 
26 lipca złamał się ośmio-
metrowy konar kasztanow-
ca, ważył ok. kilkaset kilo-
gramów. Konar opadł na są-
siedni klon, ten pękł pod na-
głym, dodatkowym cięża-
rem - tłumaczy Agnieszka 
Kochańska, miejski ogrod-
nik. – Na szczycie obłamane-
go kasztanowca odnotowa-
liśmy ponadto wiele ubyt-
ków i pęknięć. Po dokład-
nym zbadaniu kasztanowca 
przez leśnika, który spraw-
dził rzeczywistą kondycję 
tego drzewa, oraz przez or-
nitologa, który miał wyklu-
czyć prawdopodobieństwo 
gniazdowania w jego koro-
nie ptasich rodzin, ze wzglę-
dów bezpieczeństwa podję-
liśmy trudną decyzję o wy-
cince tego drzewa – zapew-
nia A. Kochańska. I dodat-
kowo tłumaczy: - Sześć po-
tężnych konarów było połą-
czonych w jednym miejscu, 
z tego dwa się odłamały.

Czy kasztanowiec z pl. Po-
wstańców Wlkp. rzeczywi-
ście tworzył realne zagro-
żenie dla przechodniów? Za 
odpowiedź niech posłuży 
historia potężnego, ponad 
trzydziestometrowego bu-
ka rosnącego w Parku Pia-
stowskim. Nie tak dawno 
nieoczekiwanie dla wszyst-
kich po prostu się złamał, 
nie wytrzymując naporu 
gwałtownego wiatru. Buk 
tuż przed swoim spektaku-
larnym upadkiem wyglą-
dał na okaz zdrowia, ale we-
wnątrz był niemal całko-
wicie spróchniały, był więc 
czymś w rodzaju tykającej 
bomby z opóźnionym za-
płonem.

W październiku 2017 r. 
przez Lubuskie przeszedł 
orkan Ksawery. Poczynił ol-
brzymie spustoszenia: jed-
na osoba zginęła, trzy zosta-
ły ranne. Żywioł zniszczył 
też tysiące drzew. W Zielo-
nej Górze usunięto ich set-
ki, m.in. drzewo, które pa-
dło na plac zabaw na os. Ślą-
skim.

Zielonogórski magistrat 
pod wpływem wydarzeń z 
2017 r. zlecił inwentaryza-
cję miejskiego drzewosta-
nu. Chodziło o to, żeby wy-
ciąć drzewa chore, spróch-
niałe, obumarłe lub zamie-
rające także w pasach dro-
gowych Zielonej Góry. Do 
usunięcia wytypowano 232 
drzewa. W 2018 r. wysłano 
wnioski o wydanie decyzji 
na wycinkę do odpowied-
nich organów (w zależności 
od tytułu własności i biorąc 
pod uwagę ochronę konser-
watorską).

- Na terenach stanowią-
cych własność miasta Zielo-
na Góra, decyzję o usunię-
ciu drzew i krzewów wyda-
je marszałek województwa 
lub wojewódzki konserwa-
tor zabytków – wyjaśnia Ur-
szula Podgajna, kierownik 
miejskiego biura ochrony 
środowiska. – O usunięciu 
drzew zlokalizowanych na 
terenie spółdzielni mieszka-
niowych, wspólnot miesz-
kaniowych (bez udziału 
gminy), terenów stanowią-
cych własność przedsiębior-
ców, instytucji oraz osób fi -
zycznych, wnioski o usunię-
cie drzew rozpatruje prezy-
dent na wniosek właściciela 
terenu. Nie dotyczy to dzia-
łek objętych ochroną kon-
serwatorską.

W swoich decyzjach ze-
zwalających na wycinkę 
drzew, prezydent, wyda-
jąc zgodę na wycinkę, zara-
zem zobowiązuje wniosko-
dawcę do wykonania tzw. 
nasadzeń kompensacyj-
nych, wskazując ilość, ro-
dzaj i parametry drzew za-
stępczych.

Warto jednocześnie do-
dać, że w mieście nie tyl-
ko wycina się drzewa. W 
tym roku Zakład Gospodar-
ki Komunalnej dosadził po-
nad 60 drzew, w najbliż-
szym czasie posadzi jesz-
cze 359.

(rk)

Wycięty kasztanowiec, z placu Powstańców Wlkp., był we-
wnątrz spróchniały, zagrażał bezpieczeństwu przechodniów

Fot. Zakład Gospodarki Komunalnej
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Jestem dobrą wiedźmą
- Wiedźma to kobieta, która pomaga wyjść obronną ręką z najtrudniejszych sytuacji życio-
wych. Dążę do tego, aby świat był lepszy - mówi Margarita Kochan z Zielonej Góry jedna z 
dziewięciu wiedźm walońskich w Europie.

- Ma pani atrybuty wiedź-
my, np. czarnego kota i mio-
tłę?

Margarita Kochan: - La-
tam po domu na miotle, 
ktoś musi posprzątać ten 
cały bałagan (śmiech). Czar-
ny kot kręci się pod noga-
mi. Zaufajmy kotom. Przy-
tulają się, są jak odkurzacz. 
Ściągają negatywną energię 
i emocje z naszej aury, czyli 
pola energetycznego.

- Widzi pani ludzką aurę?
- Oczywiście, jako wiedź-

ma wiem, na co człowiek 
zapracował sobie sam, 
krzywdząc innych. Czasem 
nie wychodzi nam w pra-
cy, miłości, biznesie. A dzie-
je się tak, bo ktoś nam za-
zdrości, złorzeczy. Trzeba 
wyczyścić aurę, „usunąć” 
toksyczne energie i osoby z 
własnego otoczenia. Kobie-
ty, czasem mężczyźni, py-
tają, czy robimy uroki mi-
łosne. Nie param się czar-
ną magią. Jestem dobrą 
wiedźmą (śmiech). Propo-
nuję oczyszczenie z nega-
tywnych energii, rytuał lub 
uzdrowienie, np. poprzez 
kamienie lub talizman, aby 
przyciągnąć prawdziwą mi-
łość. To, że ktoś nam się po-
doba, nie oznacza, że jest 
nam przeznaczony.

- Kim jest wiedźma?
- Wiedźma to kobieta, któ-

ra pomaga wyjść obronną rę-
ką z najtrudniejszych sytu-
acji życiowych. Dążę do tego, 
aby świat był lepszy. Posłu-
guję się naturalnymi meto-
dami: ziołami, kamieniami, 
energią żywiołów. Jestem 
jedną z dziewięciu wiedźm 
walońskich. To wiedźmy 
wiodące, przewodzące in-
nym wiedźmom. A ja - Bia-
ła Wiodąca Wiedźma Waloń-
ska, przewodzę im od 2006 r.

- Każdy ma swój kamień?
- Nie mówimy o kamie-

niach zodiakalnych. Na sto-
le może leżeć garść takich 
samych kamieni, np. ame-

tystów, i tylko jeden sprawi, 
że przy dotyku nasza ręka 
stanie się ciepła. Pomaga się 
wyciszyć, dodaje energii.

- Jak dodać sobie energii, 
kiedy trudno złapać równo-
wagę pomiędzy życiem za-
wodowym i prywatnym?

- Czas przyspieszył. 
Zwłaszcza ludziom, któ-
rzy są inni, bo więcej my-
ślą i czują. Uwielbiam pra-
cę i nie przeszkadza mi to, 
że pochłania mi większość 
doby. Wiele osób potrze-
buje wyciszenia. Kamienie, 
które im pomogą to awen-
turyn, ametyst, labradoryt 
i aqua aura. Ostatni pozwala 
osiągnąć sukces, otwiera na 
nowe możliwości.

- Trzeba rozmawiać z ka-
mieniem, dotykać go?

- Kamień wchodzi w rezo-
nans z naszą aurą i w miej-

scach, w których mamy niedo-
bory lub nadmiar energetycz-
ny, oczyszcza aurę, jak sito.

- Kto przychodzi po pa-
ni pomoc: kobiety czy męż-
czyźni?

- Kobietom łatwiej zaak-
ceptować istnienie sfery du-
chowej. Panowie na ogół nie 
chcą chodzić do kogoś, kto 
zajmuje się, ich zdaniem, 
zabobonami. Ale klienci py-
tają czasami, co zrobić, żeby 
firma przynosiła dochody.

- Jak przekonać kogoś 
sceptycznego, że pani praca 
to nie zabobony?

- Pomagam ludziom od 20 
lat. Nie narzekam na brak 
klientów.

- Taki dar musi być obcią-
żeniem...

- Dorastając, zauważyłam, 
że jestem inna. Widziałam, 

że drzewa i kwiaty świecą, 
a ludzie mają inne kolory 
pod wpływem emocji. My-
ślałam, że jestem jakąś ko-
smitką. Próbowałam zdol-
ności zablokować. W kilku 
momentach dar się jednak 
przydał, np. podczas chorób 
moich dzieci. I znajdowały 
się rozwiązania, odpowiedzi 
na pytania. A potem ledwo 
uszłam z życiem z wypadku, 
przewartościowałam je. Nie 
zawsze ingeruję, każdy zbie-
ra bagaż doświadczeń, także 
negatywnych.

- Pomaga pani złym lu-
dziom?

- Osobie, która świado-
mie robi złe rzeczy innym, 
nie pomogę. Wszystko idzie 
zgodnie z boską wolą.

- Jest pani wierząca?
- Pytanie! Ludzie tacy jak 

ja niosą światło i pomagają 
innym poprzez boską ener-
gię. Pracuję z aniołami. Każ-
dy ma Anioła Stróża. Zmar-
ły, żeby pójść do Boga, musi 
przejść na drogę światła. Po-
trzebuje modlitwy.

- Najtrudniejsze przypad-
ki?

- Pomagam bezpłodnym 
parom. Przyszło na świat 
13 dzieci. Pięknie się roz-
wijają. To sprawiły kamie-
nie i zabiegi energetycz-
ne. Uzdrowiłam osoby na 
pograniczu śmierci. Oczy-
ściłam dom poniemiecki, 
gdzie dzieci widziały kosz-
mary z czasów drugiej woj-
ny światowej i zwierzę-
ta nie chciały w nim prze-
bywać. Przypadków jest 
mnóstwo, każdy równie 
ważny.

- Ktoś sprawdził pani 
zdolności?

- Certyfikat wiarygodno-
ści dostałam od Kapituły 
Sudeckiego Bractwa Waloń-
skiego.

- Dziękuję.
Rafał Krzymiński

- Osobie, która świadomie robi złe rzeczy innym, nie pomogę. 
Wszystko idzie zgodnie z boską wolą – twierdzi Margarita Ko-
chan Fot. Rafał Krzymiński

MIĘDZYNARODOW Y FESTIWAL TALENTÓW IM. ANNY GERMAN W OBIEKT Y WIE    >>> 

Publiczność zachwycona! Wielkie gwiazdy, wschodzące talenty i magiczna twórczość patronki naszego amfiteatru... W piątek, 26 lipca, w imieniny Anny, odbył się Międzynarodowy Festiwal 
Talentów im. Anny German. Nagrodę pieniężną oraz statuetkę „Tańczącą Eurydykę” dostała Aleksandra Wylężek. Zdjęcia Tymon Hryniewicz

W ZIELONEJ GÓRZE

Pszczeli dzień
- Pszczoły są dla nas bardzo 

ważne! Wiele z nich to uniwersalni 
zapylacze, bez których rośliny, 
ale też zwierzęta i my sami nie 
poradzimy sobie – przypominają 
organizatorzy Dnia Pszczół, który 
odbędzie się w sobotę, 10 sierp-
nia, w Ogrodzie Botanicznym, w 
godz. 11.00-16.00. Bilet wstępu 1 zł 
i 2 zł. O godz. 12.00 i 13.00 spacer 
z przewodnikiem, zbiórka pod 
platanem na froncie ogrodu. Orga-
nizatorzy zapraszają pszczelarzy, 
bartników i wszystkich chętnych 
do współpracy, aby razem po-
kazywać i mówić o potrzebach, 
funkcjach i rolach zapylaczy, 
szczególnie pszczół. Można zgła-
szać się na adres: s.pilichowski@
wnb.uz.zgora.pl

(dsp)

W STARYM KISIELINIE

Podróże po Europie
W wakacyjną „podróż’ po Unii 

Europejskiej zaprasza dzieci w wie-
ku szkolnym Zielonogórski Ośrodek 
Kultury - filia w Starym Kisielinie. 
Spotykamy się w poniedziałki, w 
godz. 10.00-12.00, w parku pała-
cowym (w razie niepogody w sali 
kominkowej). – Podczas zajęć z 
animatorami poznamy charaktery-
styczne dla danego kraju zabawy, 
muzykę, piosenki, ciekawostki 
– informuje Daria Landzwojczak-
Sobiech z ZOK-u. 5 sierpnia – 
Hiszpania i Portugalia, 12 sierpnia 
– Niemcy i Austria, 19 sierpnia – 
kraje Beneluksu, 26 sierpnia – kraje 
Skandynawii. Wstęp wolny. Projekt 
współorganizowany przez Punkt 
Informacji Europejskiej Europe 
Direct Zielona Góra.

 (dsp)



www.Lzg24.pl 2 sierpnia 2019    łącznik zielonogórski 3

W ZIELONEJ GÓRZE

Nowe plany
Magistrat wyłożył do publicznego 
wglądu kolejne plany zagospoda-
rowania przestrzennego.

wyłożenie do publicz-
nego wglądu projek-
tów zmian miejsco-

wych planów zagospodaro-
wania przestrzennego os. 
Kwiatowego oraz rejonu ul. 
Waszczyka.

Chodzi o odprowadzenie 
wód opadowych. – W przy-
padku ul. Waszczyka po-
zwoli to na wybudowanie 
parkingów, w przypadku os. 
Kwiatowego - drogi z Bu-
dżetu Obywatelskiego – tłu-

maczy Małgorzata Maśko-
-Horyza, dyrektor departa-
mentu rozwoju miasta.

Terminy: Plan będzie wy-
łożony do 16 sierpnia. Moż-
na go oglądać w urzędzie 
miasta, ul. Podgórna 22, po-
kój 809, w godz. 8.00-14.00. 
Uwagi można składać do 
30 sierpnia. Plan można też 
obejrzeć na stronie miasta: 
www.zielona-gora.pl w za-
kładce „Planowanie prze-
strzenne”.

ponowne wyłożenie 
do publicznego wglą-
du projektu miejsco-

wego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w re-
jonie ul. Przylep-Solidarno-
ści i ul. Przylep-Kolejowej.

- Do poprzedniego planu 
były uwagi, które uwzględ-
niamy, o rozszerzenie tere-
nu pod usługi typu ogrod-
nictwo, sadownictwo – in-
formuje M. Maśko-Horyza.

Terminy: Plan będzie wy-
łożony do 23 sierpnia. Moż-
na go oglądać w urzędzie 
miasta, ul. Podgórna 22, po-
kój 809, w godz. 8.00-14.00. 
W pokoju 810 odbędzie 
się publiczna dyskusja, 12 
sierpnia, godz. 14.00. Uwagi 
można składać do 30 sierp-
nia. Plan można też obejrzeć 
na www.zielona-gora.pl

ponowne wyłożenie 
do publicznego wglą-
du projektu miejsco-

wego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla 
działki nr 11, obręb 4, przy 
ul. Langiewicza.

- Uwzględniamy jedną z 
uwag do poprzedniego wy-
łożenia o zmianę linii zabu-
dowy tak, by można było 
zmieścić budynek planowa-
nego tu Centrum Rodziny – 
wyjaśnia M. Maśko-Horyza.

Terminy: Plan będzie wy-
łożony do 23 sierpnia. Moż-
na go oglądać w urzędzie 
miasta, ul. Podgórna 22, po-
kój 809, w godz. 8.00-14.00. 
W pokoju 810 odbędzie się 
publiczna dyskusja, 8 sierp-
nia, godz. 14.00. Uwagi 
można składać do 6 wrze-
śnia. Plan można też obej-
rzeć na www.zielona-gora.
pl (dsp)
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W ZIELONEJ GÓRZE

Goście 
ze Wschodu 
odkrywają miasto
Już po raz 20. młodzież polonijna 
z Ukrainy i Białorusi spędza dwu-
tygodniowe wakacje w Zielonej 
Górze. W czwartek w Palmiarni 
odbyło się ich tradycyjne spotka-
nie z organizatorami i prezyden-
tem miasta.

Ponad trzydzieścioro dzie-
ci z białoruskich i ukraiń-
skich miejscowości: Strzel-
czyska, Głębokie oraz Ba-
ranowicze w tym tygodniu 
przyjechało na letni wypo-
czynek do Zielonej Góry. Co-
roczne kolonie są organizo-

wane przez Stowarzyszenie 
Współpracy Polska-Wschód 
przy wsparciu fi nansowym 
miasta i różnych sponsorów.

- Cieszę się, że możemy 
was gościć w Zielonej Górze. 
Mam nadzieję, że ten pobyt 
pozwoli wam lepiej poznać 
Polskę i podszlifować język 
polski. Liczę na to, że pogo-
da wam dopisze, że wypocz-
niecie, że będziecie mieć faj-
ne wspomnienia, że zawrze-
cie nowe znajomości, rów-
nież z kolegami z Polski – 
mówił w Palmiarni wicepre-
zydent Dariusz Lesicki.

Młodzież przez trzy dni 
pobytu w Zielonej Górze od-
wiedziła już stadion żużlo-
wy, winnice, ośrodek spor-
towy w Drzonkowie, pla-
netarium. A to nie koniec 
atrakcji. Organizatorzy za-

pewniają jeszcze m.in. wy-
cieczkę na basen, do Mu-
zeum Ziemi Lubuskiej, 
BWA, a także plażowanie 
nad jeziorem w Łagowie.

- Jestem pierwszy raz w 
Zielonej Górze, to bardzo 
fajne miasto. Najbardziej 
podobało mi się planeta-
rium, gdzie oglądaliśmy fi l-
my o naszej planecie – przy-
znał Mark Pawlowski.

Opiekunowie dzieci nie 
ukrywają zadowolenia z tak 
zorganizowanego wyjazdu.

- Chciałam podziękować za 
możliwość zwiedzania Polski, 
rozmów w języku polskim. 
Jesteśmy tu tylko trzy dni, a 
mamy tyle wrażeń, jakbyśmy 
byli tu od miesiąca. Dzięku-
jemy za takie fajne wakacje – 
mówiła pani Alicja, opiekun-
ka dzieci. (ap)

Grupa młodzieży z Ukrainy i Białorusi na wspólnym spotkaniu w Palmiarni z organizatorami 
kolonii oraz wiceprezydentem Dariuszem Lesickim Fot. Piotr Jędzura

Zagłosuj na kolorowe miasto!
Jeśli tak jak my uważasz, że Zielona Góra jest w tym roku wyjątkowo kolorowa - zagłosuj na to! Ruszył ogólnopolski 
plebiscyt na najpiękniej ukwiecone miasto w Polsce.

Stawką w konkursie jest 
oczywiście tytuł „Najpięk-
niej ukwieconego miasta w 
Polsce”, ale też jego prezen-
tacja na jednej z kart miej-
skiego kalendarza na 2020 
rok, donice miejskie i kwia-
ty, dzięki którym w Winnym 
Grodzie może być jeszcze 
piękniej i jeszcze bardziej 
kolorowo. Konkursowe tro-
fea są teraz wyłącznie w za-
sięgu naszych rąk, a po dro-
dze jest po prostu fajna za-
bawa, w której może uczest-
niczyć każdy, kto ma ukoń-
czone 13 lat, posiada konto 
na Facebooku i chęć do wal-
ki w imię Zielonej Góry. Gło-
sowanie, które rozpoczę-
ło się 1 sierpnia, jest proste. 
Polega na kliknięciu przy-
cisku „lubię to” pod zdję-
ciem zielonogórskiej kwiet-
nej ozdoby, umieszczonej 
w specjalnej galerii konkur-
sowej na profi lu Inspirowa-
ni Naturą: www.facebook.
com/inspirowani. Na swo-
je miasto każdy facebooko-
wicz może oddać tylko je-
den głos w trakcie trwa-
nia całego plebiscytu, któ-
ry zakończy się 26 sierpnia 
o godz. 10.00. Ale przecież 
może też zachęcać do gło-

sowania członków rodziny, 
przyjaciół i znajomych... bo 
im nas więcej, tym lepiej!

Pięknie ukwieconą Zie-
loną Górę postanowił wy-
promować i zaprezentować 
szerszemu ogółowi rodzimy 
Zakład Gospodarki Komu-
nalnej. To jego pracownicy 
kolorowymi kwiatami, po-
mysłowo ozdobili w tym ro-
ku nasze skwery, ronda, pa-
sy oddzielające jezdnie i uli-
ce, cały czas dbając o dobrą 
kondycję posadzonych ro-

ślin, szczególnie wobec pa-
nującej suszy.

- Postanowiliśmy poka-
zać jaka kolorowa jest Zielo-
na Góra latem i zgłosiliśmy 
ją do konkursu. Teraz prosi-
my o „like” i zachęcanie in-
nych do głosowania na na-
sze miasto - mówi Agniesz-
ka Miszon z ZGK.

Do konkursu na najpięk-
niej ukwiecone miasto w 
Polsce zakład zgłosił nasze 
miasto już po raz drugi. Jed-
nak w ubiegłym roku wy-

grane kwiatowe konstrukcje 
i donice z kwiatami ozdobi-
ły Świnoujście, Wrześnię i 
Augustów. I nomen omen 
do zwycięskich miast wyje-
chały z... Zielonej Góry. Bo 
organizatorem tego ogól-
nopolskiego konkursu od 
ośmiu lat jest zielonogór-
ska fi rma Terra Group, któ-
rej wieże kwiatowe i donice 
w rozmiarach XXL pełne se-
zonowych kwiatów zdobią 
od dawna polskie i europej-
skie miasta.

W tym roku, zgodnie z 
konkursowymi wymaga-
niami, ZGK wysłał na kon-
kurs sześć fotografi i przed-
stawiających kwietne zakąt-
ki Zielonej Góry, ozdobio-
ne produktami Terra Group. 
Organizator wybrał jedną z 
nich, która reprezentuje na-
sze miasto w głosowaniu. 
Ale w konkursowej galerii 
zdjęć jest ponad 60, a w ry-
walizacji o tytuł najpiękniej 
ukwieconego miasta oraz 
donice i kwiaty fi rmy Uliń-
scy udział biorą m.in.: Wro-
cław, Opole, Warszawa Ur-
synów, Sosnowiec czy To-
ruń. Również miasta z woje-
wództwa lubuskiego: Świe-
bodzin, Międzyrzecz, Żary 
i Żagań. No i Zielona Góra, 
pamiętajmy.

(el)

Swój głos na Zieloną Górę 
w plebiscycie na najpiękniej 
ukwiecone miasto w Polsce 

oddajemy w galerii konkurso-
wej na profi lu organizatora:

Inspirowani Naturą
www.facebook.com/

inspirowani.

- Postanowiliśmy pokazać jaka kolorowa jest Zielona Góra latem i zgłosiliśmy ją do konkursu - 
mówią pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej Fot. ZGK

W ZIELONEJ GÓRZE

Który przystanek?
Jeszcze tylko dziś, 2 sierpnia, 
zielonogórzanie mogą głosować 
na jeden z sześciu projektów 
zielonego przystanku.

W głosowaniu, które na 
stronie magistratu rozpo-
częło się dwa tygodnie te-
mu, przedstawione zosta-
ły po dwie wizualizacje każ-
dej z trzech lokalizacji zielo-
nych przystanków, wybra-
nych w konsultacjach spo-
łecznych: ul. Bohaterów 
Westerplatte - DTC, al. Woj-
ska Polskiego – elżbietanki 
oraz ul. Zjednoczenia – Ca-
storama.

Zielone przystanki to pro-
jekt, który wygrał w Bu-
dżecie Obywatelskim 2019. 
Na jego realizację jest 200 
tys. zł. Ta kwota oraz wy-
nik głosowania będą pod-
stawą do ogłoszenia prze-
targu. Do czwartku, 1 sierp-
nia, do 12.00 w internetowej 
ankiecie mieszkańcy oddali 
1201 głosów. Największą po-
pularnością cieszył się dru-
gi projekt przy ul. Wester-
platte, na który oddano 35,2 
proc. głosów. Nieco mniej 
dostała pierwsza wizuali-
zacja przystanku elżbietan-
ki (29,2 proc. głosów) i drugi 
projekt przystanku Castora-
ma (12,1 proc. głosów). Osta-
teczny wynik dopiero po-
znamy. (el)

W ZIELONEJ GÓRZE

Te urządzenia 
ratują życie
Na placu przed fi lharmonią stanę-
ła niewielka gablota. To kolejny 
element programu Bezpieczne 
Serce Zielonej Góry, który ma na 
celu zbudowanie miejskiej sieci 
automatycznych defi brylatorów.

W gablotce zamontowa-
nej koło fi lharmonii już 
wkrótce pojawi się prze-
nośny defi brylator AED. W 
marcu br. takie urządzanie 
uratowało życie 39-latkowi, 
u którego doszło do nagłego 
zatrzymania akcji serca.

- Zielona Góra jest jedy-
nym miastem w Polsce, któ-
re zostało tak bogato wy-
posażone w defi brylato-
ry – twierdzi Waldemar Mi-
chałowski, dyrektor depar-
tamentu bezpieczeństwa i 
zarządzania kryzysowego. 
– Mamy zamontowanych, 
w budynkach użyteczno-
ści publicznej, ponad 70 te-
go typu urządzeń stacjonar-
nych, do tego trzeba doli-
czyć 74 zainstalowane w au-
tobusach MZK.

Automatyczne defi bryla-
tory zewnętrzne mogą uru-
chomić nawet osoby bez 
wykształcenia medyczne-
go. Obrazkowa i foniczna 
instrukcja obsługi tłuma-
czy krok po kroku: jak uło-
żyć chorego, jak umieścić na 
jego ciele elektrody.  (rk)
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W ZIELONEJ GÓRZE

Pogromcy 
Bazgrołów 
znowu w akcji
Pogromcy Bazgrołów wracają. 
Tym razem w piątek, 2 sierpnia, 
odnowią fi lary pod wiaduktem 
przy ul. Sulechowskiej. Pomo-
żecie?

Obok nowego centrum 
przesiadkowego znajdu-
je się 28 pobazgranych słu-
pów podtrzymujących kon-
strukcję wiaduktu. – Na po-
mysł ich odświeżenia wpadł 
radny Robert Górski - wy-
jaśnia radny Paweł Wysoc-
ki (klub Zielona Razem), je-
den z organizatorów akcji. - 
Centrum jest nowoczesne, 

wygląda estetycznie, ale po-
bazgrane pobliskie słupy są 
jego wątpliwą ozdobą. Za-
praszamy wszystkich zielo-
nogórzan. Warto zabrać rze-
czy na zmianę, bo farba mo-
że pobrudzić nie tylko ręce.

Każdy Pogromca Bazgro-
łów dostanie szarą farbę, 
wałki malarskie i rękawicz-
ki. Projekt jest realizowa-
ny przy pomocy fi nansowej 
urzędu miasta i dzięki po-
mocy fi rmy FAST (dostar-
czy farby). – W akcji będzie 
uczestniczyć stała grupa 
naszych wolontariuszy, ale 
każda para rąk do pracy się 
przyda – dodaje P. Wysocki.

Początek akcji – piątek, 2 
sierpnia, od 16.00. Do od-
nawiania słupów można się 
jednak przyłączyć w każdej 
chwili do godz. 18.00.

(rk)

W OCHLI

Spójrz w niebo! 
Spadają 
gwiazdy!
W sobotę, 10 sierpnia Planeta-
rium Wenus, wspólnie z Muzeum 
Etnografi cznym, zaprasza na 
trzecią edycję Nocy Spadających 
Gwiazd.

Spotykamy się w godz. 
20.00-24.00 w skansenie w 
Ochli. Atrakcje i wydarzenia 
zostały podzielone na stre-
fy. W Strefi e Gwiazd i Ob-
serwacji, na polanie, będzie 
można obserwować maksi-
mum aktywności roju me-
teorów – Perseidów. Dzię-
ki teleskopom obejrzymy 
też m.in. Księżyc. Czas umi-

lać będzie koncert muzyki 
elektronicznej Roberta Let-
kiewicza. W niebo poszy-
bują balony z życzeniami 
do gwiazd. W Strefi e Księ-
życa wyświetlany będzie 
fi lm „Apollo 13”, odbędzie 
się też Science Show przy-
gotowany przez Stowarzy-
szenia Nauczycieli Fizyki 
SNAFI. W Strefi e Folkloru, 
organizowanej przez mu-
zeum, wystąpi zespół Drew-
no z repertuarem o tematy-
ce gwiazd, kosmosu i nieba. 
Świetlno-muzyczny perfor-
mance zaprezentuje Patryk 
Lichota. Dla smakoszy bę-
dą ziemniaki z parnika oraz 
ognisko. Na wydarzenie bę-
dzie można dojechać rowe-
rem. Rajd organizuje Sto-
warzyszenie Rowerem do 
Przodu. Start o 19.00 z pl. 
Bohaterów. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Dokończą 
Dolinę Gęśnika
Cztery fi rmy zgłosiły się do prze-
targu na dokończenie inwestycji 
w Dolinie Gęśnika.

Prezydent Janusz Kubic-
ki zapowiedział, że dołoży 
pieniądze na pokrycie wyż-
szych kosztów dokończenia 
rewitalizacji Doliny Gęśni-
ka. Do przetargu przystąpiły 
cztery fi rmy: Exalo Drilling, 
Przedsiębiorstwo Remonto-
wo Budowlane Kabet, Pro-
-Infra i Arman Roboty Ziem-
ne. Najdroższa oferta opie-
wa na 6 mln 789 tys. zł, naj-
tańsza na 5 mln 323 tys. – Je-
steśmy na etapie sprawdza-
nia wszystkich ofert – rela-

cjonuje Monika Krajewska, 
zastępca dyrektora departa-
mentu inwestycji miejskich.

Zwycięska fi rma będzie 
miała pięć miesięcy na do-
kończenie inwestycji. Co 
jeszcze trzeba zrobić? Zosta-
nie m.in. zagospodarowa-
ny teren wzdłuż cieku wod-
nego Myszka-Gęśnik na ce-
le „Parku Odkrywców”. Do-
kończone zostaną kładki, 
zbiornik spiętrzający wraz 
z zastawką, ścieżki. Pojawi 
się także pochylnia dla osób 
niepełnosprawnych. Nie 
zabraknie miejsca do pla-
żowania i pod hamaki. Na 
skarpie stanie zjeżdżalnia. 

Amatorzy kiełbasek z pew-
nością docenią wydzielone 
miejsca na ognisko. W parku 
znajdą się też elementy ma-
łej architektury. Dokończony 
zostanie plac zabaw. (rk)

BUDŻET OBYWATELSKI a BUDŻET OBYWATELSKI a BUDŻET OBYWATELSKI a BUDŻET OBYWATELSKI a BUDŻET OBYWATELSKI a BUDŻET OBYWATELSKI  

Zielona Góra 
na rolkach i wrotkach

- W mieście brakuje profesjonalnego toru do jazdy na rolkach 
i wrotkach – przekonuje Paweł Wierzbicki, jeden z inicjatorów 

projektu wybudowania takiego obiektu.

- Brakuje u nas bezpiecz-
nych miejsc, np. placów i 
boisk z równą nawierzch-
nią, gdzie można spokojnie 
potrenować, nie przeszka-
dzając innym – przekonu-
je P. Wierzbicki. – Wielbi-
ciele rolek więc trenują na 
parkingach lub przy śmiet-
nikach. I dochodzi do wy-
padków. Ścieżki rowerowe 
są wąskie i początkujący 
rolkarz stwarza zagrożenie 
dla siebie i innych.

Projekt zakłada budo-
wę w sąsiedztwie hali CRS 
(tam, gdzie zimą rozsta-
wia się lodowisko) ogól-
nodostępnego boiska do 
nauki jazdy na rolkach i 
wrotkach. Na tym samym 
boisku będzie można po-
grać w hokeja na rolkach, 
unihokeja lub zorganizo-
wać turniej rowerowego 
polo. Boisko będzie mia-
ło min. 40 m długości i 20 
m szerokości. Ma być wy-
posażone w bandy hokejo-
we, siatki na wysięgnikach 
do wysokości min. 3 m za 
krótszymi bokami oraz 
sztuczne oświetlenie.

Wnioskodawcy podzie-
lili projekt na kilka eta-
pów. W pierwszym, za ok. 
320 tys. zł, planują wybu-

dować tor rolkarsko-wrot-
karski. Nawierzchnia zo-
stanie wyposażona w spe-
cjalną matę tłumiącą upad-
ki. Musi być idealnie gład-
ka i wykonana z modular-
nego polipropylenu. Ini-
cjatorzy boiska za rok za-
mierzają przekonać miesz-
kańców do kontynuowa-
nia projektu poprzez zada-
szenie obiektu, za dwa lata 
postarają się przerobić bo-
isko w halę rolkowo-wrot-
karską z funkcją krytego 
lodowiska.

Na obiekcie będzie moż-
na zagrać w koszykówkę (w 
tym na inwalidzkich wóz-
kach), piłkę ręczną, siat-
kówkę, badmintona i zor-
ganizować zajęcia wycho-
wania fizycznego. - Zyska-
my bardzo uniwersalne bo-
isko, które zawsze będzie 
można wykorzystywać 
adekwatnie do potrzeb, 
np. stosując mobilne kosze 
czy słupki do siatkówki – 
przekonuje P. Wierzbic-
ki. – Takie wszechstronne 
rozwiązania są wartością 
dodaną projektu oraz gwa-
rantem, że miejskie pie-
niądze zostaną pożytecz-
nie wykorzystane.

(rk)

Chynów 
dba o bezpieczeństwo

Chynowianie po raz kolejny się skrzyknęli, by zmienić swoją 
dzielnicę na lepsze. Ich propozycja do Budżetu Obywatelskiego 

to „Zadbany i bezpieczny Chynów”.

Chynowianie chyba zna-
leźli sposób na skuteczne 
przekonywanie mieszkań-
ców do swych pomysłów. Z 
BO zrealizowali już utwar-
dzenie kilku ulic kostką na 
os. Kolorowym, wymianę 
oświetlenia, ścieżkę eduka-
cyjną. Na Chynowie stanął 
plac rekreacyjny z siłow-
nią, tzw. tyrolką i boiskiem 
do koszykówki. Na ul. Krę-
powskiej powstała ścieżka 
rowerowa. Rok temu wygra-
li realizację projektu „Bez-
pieczny Chynów”. Dzię-
ki temu zainstalowano ka-
mery monitoringu i wybu-
dowano progi zwalniające. 
– W tym roku chcemy ten 
projekt rozszerzyć nie tylko 
o bezpieczny, ale i zadbany 
Chynów – zapowiada radny 
Zbigniew Binek (klub Zielo-
na Razem). – Przy ul. Tru-
skawkowej, między jezdnią 
i chodnikiem wydzielimy 
miejsce na plac rekreacyjny 
z ławeczkami. Zainwestuje-
my też w dodatkowe kame-
ry i progi zwalniające.

Zadanie opiewające na 1 
mln zł zostało pozytywnie 
zweryfikowane przez ko-
misję powołaną przez ma-
gistrat. W związku z tą do-
brą wiadomością, radny 

Binek spotkał się z człon-
kami nowo powstające-
go stowarzyszenia „Kolo-
rowy Chynów” na czele z 
prezes Barbarą Wybranow-
ską i wnioskodawcą zada-
nia Piotrem Turzańskim, 
prezesem stowarzyszenia 
Chynowianka.

- Spotkanie odbyło się w 
świetnej atmosferze w wie-
lopokoleniowym składzie 
na stadionie na Chynowie. 
To nie była wyłącznie za-
bawa integracyjna. Usta-
liliśmy strategię na sierp-
niowe głosowanie – mó-
wi Z. Binek. Obecni posta-
nowili, że poza nowocze-
snym formami komunika-
cji, jak np. media społecz-
nościowe, skoncentrują się 
na bezpośrednim kontak-
cie z mieszkańcami Chyno-
wa i „pocztą pantoflową” 
postarają się dotrzeć do 
jak najszerszego grona. Do 
każdej skrzynki w dzielni-
cy trafi informacja na te-
mat idei Budżetu Obywa-
telskiego z opisem chy-
nowskiego zadania i gło-
sowania. Osoby rozwożące 
korespondencję odpowie-
dzą na każde pytanie, będą 
miały karty do głosowania.

(rk)

leźli sposób na skuteczne 
przekonywanie mieszkań-
ców do swych pomysłów. Z 
BO zrealizowali już utwar-
dzenie kilku ulic kostką na 
os. Kolorowym, wymianę 
oświetlenia, ścieżkę eduka-
cyjną. Na Chynowie stanął 
plac rekreacyjny z siłow-
nią, tzw. tyrolką i boiskiem 
do koszykówki. Na ul. Krę-
powskiej powstała ścieżka 
rowerowa. Rok temu wygra-
li realizację projektu „Bez-
pieczny Chynów”. Dzię-
ki temu zainstalowano ka-
mery monitoringu i wybu-
dowano progi zwalniające. 
– W tym roku chcemy ten 
projekt rozszerzyć nie tylko 
o bezpieczny, ale i zadbany 
Chynów – zapowiada radny 
Zbigniew Binek (klub Zielo-
na Razem). – Przy ul. Tru-
skawkowej, między jezdnią 
i chodnikiem wydzielimy 
miejsce na plac rekreacyjny 
z ławeczkami. Zainwestuje-
my też w dodatkowe kame-
ry i progi zwalniające.

mln zł zostało pozytywnie 
zweryfikowane przez ko-
misję powołaną przez ma-
gistrat. W związku z tą do-
brą wiadomością, radny 

Jeśli zgłosiłeś projekt do realizacji w formule Budżetu Obywatel-
skiego 2020 i chcesz go wypromować w radiu Index, na fanpage’u 
portalu www.wzg24.pl oraz na innych kanałach informacyjnych, 
wyślij informacje o swoim projekcie (min. 1.000 znaków), zdjęcia, 
wizualizacje oraz dane kontaktowe na adres: bo@um.zielona-gora.
pl. Projekty będą promowane do dnia rozpoczęcia głosowania. Przy 
dużej ilości zgłoszeń decyduje kolejność. Przypominamy, że głoso-
wanie zaplanowano od 12 sierpnia.
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Sierpniowe muzy zapraszają!
Drugi miesiąc wakacji w mieście zapowiada się koncertowo! Sierpniowe wieczory będą okazją do muzycznych spotkań z muzyką klasyczną 
i rozrywkową. Zwieńczeniem Lata Muz Wszelakich będzie ukochany przez mieszkańców festiwal sztuki ulicznej w międzynarodowym wy-
daniu!

2 SIERPNIA, PIĄTEK
a 11.00 – BAJKI, BAJDY, BA-
NIALUKI – „Szewc Dratew-
ka”, Teatr Rozrywki Trój-
kąt z Zielonej Góry; miejsce: 
amfi teatr im. Anny German.
a 20.00 – BLUESOWE NOCE 
– koncert zespołu Cyrk De-
riglasoff . Wykonanie: Olaf 
Deriglasoff  (śpiew, banjo ba-
sowe, konferansjerka), To-
mek Kasiuk (puzon, fl uge-
lhorn, akordeon, zaśpie-
wy i okrzyki), Grzegorz Pa-
stuszka (helikon, zaśpiewy 
i okrzyki), Robert Kamalski 
(saksofon barytonowy, te-
norowy, zaśpiewy i okrzy-
ki), Grzegorz Wiencek (gita-
ry, zaśpiewy i okrzyki), Ro-
bert Rasz (perkusja, zaśpie-
wy i okrzyki); miejsce: Klub 
Piekarnia Cichej Kobiety, 
impreza biletowana.

4 SIERPNIA, NIEDZIELA
a 19.00 – WIECZORY U LU-
TERANÓW – koncert inau-
guracyjny „Wieczór z Janem 
Sebastianem Bachem”. Wy-
konanie: Cappella Viridi-
montana, Sirkka Liisa-Ka-
akinen-Pilch (skrzypce ba-
rakowe), Katarzyna Olszew-
ska (skrzypce barakowe), 
prowadzenie: Elżbieta Ku-
sz-Tracz, Jerzy Markiewicz; 
miejsce: kościół ewangelic-
ki, impreza biletowana.

6 SIERPNIA, WTOREK
a 19.00 - LATO Z KULTURĄ 
ŻYDOWSKĄ - recital Alek-
sandry Idkowskiej; miejsce: 
scena przy Filharmonią Zie-
lonogórską.

7 SIERPNIA, �RODA
a 11.00-13.00 – NIE NUDZĘ 
SIĘ LATEM – „Przemysłowa 
Zielona Góra - wspomnienie 
przeszłości”, spacer z prze-
wodnikiem Ryszardem Bą-
calem; zbiórka: pl. Bohate-
rów, godz. 10.45.

8 SIERPNIA, CZWARTEK
a 20.00 – ZNANI NA WESO-
ŁO I NIECO POWAŻNIEJ – 
„Życie nie jest kiepskie”, re-
cital Marzeny Kipiel-Sztuki; 
miejsce: amfi teatr im. Anny 
German.

9 SIERPNIA, PIĄTEK
a 11.00 – BAJKI, BAJDY, BA-
NIALUKI – „Bajka o Królew-
nie”, Kurnik Kultury z Zielo-
nej Góry; miejsce: amfi teatr 
im. Anny German.
a 20.00 – A NIEBO GWIAŹ-
DZISTE NADE MNĄ... – pokaz 
nieba przy wykorzystaniu te-
leskopu astronomicznego, 
warunkiem jest bezchmurne 
niebo; miejsce: Winne Wzgó-
rze przy Palmiarni.

10 SIERPNIA, SOBOTA
a 20.00 – BLUESOWE NO-
CE – koncert zespołu Szule-

rzy. Wykonanie: Emilia Wi-
karska (śpiew), Marcin Szul-
kowski (gitara), Marek Wi-
karski (gitara basowa, kon-
trabas), Miłosz Szulkowski 
(perkusja), Jacek Karpowicz 
(harmonijka); miejsce: Klub 
Piekarnia Cichej Kobiety, 
impreza biletowana.
a 20.00-24.00 – NOC SPA-
DAJĄCYCH GWIAZD, Cen-
trum Nauki Keplera - Plane-
tarium Wenus zaprasza do 
Muzeum Etnografi cznego w 
Zielonej Górze-Ochli (szcze-
góły w ramce obok).
a 20.00 – A NIEBO GWIAŹ-
DZISTE NADE MNĄ... – po-
kaz nieba przy wykorzysta-
niu teleskopu astronomicz-
nego, warunkiem jest bez-
chmurne niebo; miejsce: 
Winne Wzgórze przy Pal-
miarni.

11 SIERPNIA, NIEDZIELA
a 19.00 – WIECZORY U LU-
TERANÓW – koncert ka-
meralny „Wieczór zielono-
górski”. Wykonanie: Trio 
Stroikowe Reed Connec-
tion, Grupa Śpiewu Białego 
Drewno, prowadzenie: Elż-
bieta Kusz-Tracz, Jerzy Mar-
kiewicz; miejsce: kościół 
ewangelicki, impreza bile-
towana.
a 20.00 – A NIEBO GWIAŹ-
DZISTE NADE MNĄ... – po-
kaz nieba przy wykorzysta-
niu teleskopu astronomicz-
nego, warunkiem jest bez-
chmurne niebo; miejsce: 
Winne Wzgórze przy Pal-
miarni.

14 SIERPNIA, �RODA
a 17.00-19.00 – NIE NUDZĘ 
SIĘ LATEM – „Tego już nie 
zobaczysz - miasto jakie pa-
miętam z dziecinnych lat”, 
spacer z przewodnikiem Ja-
nuszem Kapałą; zbiórka: pl. 
Bohaterów, godz. 16.45.
a 20.00 – VIVA SANTANA – 
koncert Leszka Cichońskie-
go i Jose Torresa z zespo-
łem; miejsce: polana przed 
amfi teatrem im. Anny Ger-
man.

15 SIERPNIA, CZWARTEK
a 15.00-23.00 – I OGÓLNO-
POLSKI ZLOT FANÓW KA-
BARETU POTEM; miejsce: 
polana przed amfi teatrem 
im. Anny German.
a 16.00 - GRILLOWANIE 
Z ABBA; miejsce: polana 
przed amfi teatrem im. An-
ny German.

16 SIERPNIA, PIĄTEK
a 11.00 – BAJKI, BAJDY, BA-
NIALUKI – „Złota Rybka”, 
Teatr Żelazny z Katowic; 
miejsce: amfi teatr im. Anny 
German.
a 12.00-23.00 – I OGÓLNO-
POLSKI ZLOT FANÓW KA-
BARETU POTEM; miejsce: 

polana przed amfi teatrem 
im. Anny German.
a 20.00 – BLUESOWE NOCE 
– koncert zespołu Have Mer-
cy. Wykonanie: Brian Barnet 
(śpiew, gitara, kazoo), Hen-
ry Heggen (śpiew, harmo-
nijka, dzban), Chris Turner 
(śpiew, harmonijka, dzban), 
Micha Maass (śpiew, tarka); 
miejsce: Klub Piekarnia Ci-
chej Kobiety, impreza bile-
towana.

18 SIERPNIA, NIEDZIELA
a 19.00 – WIECZORY U LU-
TERANÓW – koncert ka-
meralny „Dźwięki z po-
wietrza zrodzone”. Wy-
konanie: Krzysztof Urba-
niak (organy), Kwintet In-
strumentów Dętych Po-
znań Brass, prowadzenie: 
Elżbieta Kusz-Tracz, Jerzy 
Markiewicz; miejsce: ko-

ściół ewangelicki, impreza 
biletowana.

21 SIERPNIA, �RODA
a 17.00-19.00 – NIE NUDZĘ 
SIĘ LATEM – „Zielonogór-
skie turystyczne ABC - to 
trzeba zobaczyć”, spacer z 
przewodnikiem Jolantą Ło-
zińską; zbiórka: pl. Bohate-
rów, godz. 16.45.

22 SIERPNIA, CZWARTEK
a 20.00 – ZNANI NA WESO-
ŁO I NIECO POWAŻNIEJ – 
„4 tony podłogi”, komedio-
wy monodram w wykona-
niu Pawła Burczyka; miej-
sce: amfi teatr im. Anny Ger-
man.

23 SIERPNIA, PIĄTEK
a 11.00 – BAJKI, BAJDY, BA-
NIALUKI – „Kapelusz Pani 
Wrony”, Teatr Lalki i Aktora 

z Wałbrzycha; miejsce: am-
fi teatr im. Anny German.

24 SIERPNIA, SOBOTA
a 20.00 – BLUESOWE NOCE 
– koncert Melani Charles. 
Wykonanie: Melanie Char-
les (wokal, fl et), Joel Hol-
mes (piano); miejsce: Klub 
Piekarnia Cichej Kobiety, 
impreza biletowana.
a 21.00 – LETNIE WIECZO-
RY PRZY FONTANNIE - po-
kaz świateł, laserów, gra 
fontann, tancerze, a to 
wszystko przy akompania-
mencie BachUs Classic Or-
chestra; miejsce: pl. Bohate-
rów, przy fontannie.

25 SIERPNIA, NIEDZIELA
a 12.00 – Z KSIĄŻKĄ NA LEŻA-
KU. SPOTKANIE Z... Krzysz-
tofem Zanussim; miejsce: Bi-
blioteka im. C. Norwida.
a 19.00 – WIECZORY U LU-
TERANÓW – koncert fi na-
łowy „Solo i w duecie”. Wy-
konanie: Jarosław Nadrzyc-
ki (skrzypce), Karol Maria-
nowski (wiolonczela), pro-
wadzenie: Elżbieta Kusz-
-Tracz, Jerzy Markiewicz; 
miejsce: kościół ewangelic-
ki, impreza biletowana.

26 SIERPNIA, PONIEDZIAŁEK
a 18.00 – CORNO BRASS 
MUSIC FESTIVAL - „Jak 
zdrowo i wygodnie stać, 
siedzieć i leżeć w życiu co-
dziennym” - warsztaty z 
Magdaleną Kędzior; miej-
sce: sala witrażowa Mu-
zeum Ziemi Lubuskiej.

27 SIERPNIA, WTOREK
a 19.00 – CORNO BRASS 
MUSIC FESTIVAL - koncert 
rozrywkowy. Wykonanie: 
Adam Rapa (trąbka), Roland 
Szentpali (tuba), Jacek Ob-
starczyk (fortepian); miej-
sce: sala kameralna Filhar-
monii Zielonogórskiej.

28 SIERPNIA, �RODA
a 19.00 – CORNO BRASS 
MUSIC FESTIVAL - kon-
cert kameralny artystów fe-
stiwalu. Wykonanie: Frank 
Lloyd, Tomasz Hajda, To-
mer Maschkowski, Brandt 
Attema, Alec Frank Gem-
mill, Michał Szczerba, Akiko 
Nikami, Natalia Domańska, 
Wioletta Fluda; miejsce: sa-
la witrażowa Muzeum Ziemi 
Lubuskiej.
a 19.00-21.00 – NIE NUDZĘ 
SIĘ LATEM – „Zielona Gó-
ra by Night”, spacer z prze-
wodnikiem Jadwigą Bin-
der; zbiórka: pl. Bohaterów, 
godz. 18.45.

29 SIERPNIA, CZWARTEK
a 19.00 – CORNO BRASS 
MUSIC FESTIVAL - koncert 
muzyki fi lmowej. Wykona-
nie: James Thatcher (Holly-

wood Studio) oraz uczestni-
cy i pedagodzy warsztatów; 
miejsce: sala MCM Filhar-
monii Zielonogórskiej; im-
preza biletowana.
a 20.00 – ZNANI NA WESO-
ŁO I NIECO POWAŻNIEJ – 
„Subiektywnie”, recital Jac-
ka Bończyka; miejsce: amfi -
teatr im. Anny German.

30 SIERPNIA, PIĄTEK
a 11.00 – BAJKI, BAJDY, BA-
NIALUKI – „Słowik”, Teatr 
Cztery Kąty z Zielonej Góry; 
miejsce: amfi teatr im. Anny 
German.
a 12.00-21.00 - MIĘDZYNA-
RODOWY FESTIWAL SZTU-
KI ULICZNEJ BUSKERBUS 
ZIELONA GÓRA 2019 – pre-
zentacje artystów ulicz-
nych; miejsce: deptak.
a 19.00 – CORNO BRASS MU-
SIC FESTIVAL – koncert sym-
foniczny. Wykonanie: Simon 
Höfele, Jan Harasimowicz 
(trąbki), Samuel Seidenberg 
(waltornia), György Gyivic-
san, Tomasz Hajda, Edgar 
Manyak, Tomer Maschkow-
ski (puzony), Roland Szent-
pali (tuba), z towarzyszeniem 
Orkiestry Symfonicznej Fil-
harmonii Zielonogórskiej pod 
kierunkiem Norberta Twór-
czyńskiego; miejsce: sala 
MCM Filharmonii Zielonogór-
skiej, impreza biletowana.
a 21.00 – NOCNE OBSERWA-
CJE NIEBA, miejsce: Zielono-
górski Ośrodek Kultury - fi lia 
w Starym Kisielinie (pałac).
a 22.00 - MIĘDZYNARO-
DOWY FESTIWAL SZTUKI 
ULICZNEJ BUSKERBUS ZIE-
LONA GÓRA 2019 – klub fe-
stiwalowy; miejsce: Klub 
Piekarnia Cichej Kobiety.

31 SIERPNIA, SOBOTA
a 12.00-21.00 - MIĘDZYNA-
RODOWY FESTIWAL SZTU-
KI ULICZNEJ BUSKERBUS 
ZIELONA GÓRA 2019 – pre-
zentacje artystów ulicz-
nych; miejsce: deptak.
a 19.00 – CORNO BRASS 
MUSIC FESTIVAL - koncert 
fi nałowy. Wykonanie: Adam 
Rapa (trąbka), Simon Höfele 
(trąbka), Jan Harasimowicz 
(trąbka), Andrew Stone-
-Fewings (trąbka), György 
Gyivicsan (puzon), Tomasz 
Hajda (puzon), Tomer Ma-
schkowski (puzon basowy), 
Michał Szczerba (róg), Ga-
briel Czopka (róg), Łukasz 
Łacny (róg), Piotr Kowalski 
(róg), Roland Szentpali (tu-
ba), Jacek Obstarczyk (for-
tepian); miejsce: sala MCM 
Filharmonii Zielonogór-
skiej, impreza biletowana.
a 22.00 - MIĘDZYNARO-
DOWY FESTIWAL SZTUKI 
ULICZNEJ BUSKERBUS ZIE-
LONA GÓRA 2019 – klub fe-
stiwalowy; miejsce: Klub Pie-
karnia Cichej Kobiety. (dsp)

z Wałbrzycha; miejsce: am-
fi teatr im. Anny German.

24 SIERPNIA, SOBOTA
a

– koncert Melani Charles. 
Wykonanie: Melanie Char-
les (wokal, fl et), Joel Hol-
mes (piano); miejsce: Klub 
Piekarnia Cichej Kobiety, 
impreza biletowana.
a

RY PRZY FONTANNIE
kaz świateł, laserów, gra 
fontann, tancerze, a to 
wszystko przy akompania-
mencie BachUs Classic Or-
chestra; miejsce: pl. Bohate-
rów, przy fontannie.

25 SIERPNIA, NIEDZIELA
a

KU. SPOTKANIE Z... 
tofem Zanussim; miejsce: Bi-
blioteka im. C. Norwida.
a

TERANÓW
łowy „Solo i w duecie”. Wy-
konanie: Jarosław Nadrzyc-
ki (skrzypce), Karol Maria-
nowski (wiolonczela), pro-
wadzenie: Elżbieta Kusz-
-Tracz, Jerzy Markiewicz; 
miejsce: kościół ewangelic-
ki, impreza biletowana.

26 SIERPNIA, PONIEDZIAŁEK
a

MUSIC FESTIVAL
zdrowo i wygodnie stać, 
siedzieć i leżeć w życiu co-
dziennym” - warsztaty z 
Magdaleną Kędzior; miej-
sce: sala witrażowa Mu-
zeum Ziemi Lubuskiej.

27 SIERPNIA, WTOREK
a

MUSIC FESTIVAL
rozrywkowy. Wykonanie: 
Adam Rapa (trąbka), Roland 
Szentpali (tuba), Jacek Ob-
starczyk (fortepian); miej-
sce: sala kameralna Filhar-
monii Zielonogórskiej.

Fot. Paweł Stawarz/ ZOK

XXIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI 
ULICZNEJ BUSKERBUS
Artyści z całego świata opanują deptak 30 i 31 sierpnia. W godz. 
12.00-21.00 będzie można oglądać akrobatów, muzyków, tancerzy, 
magików...Udowodnią oni, że teatr może być powszechnie dostęp-
ny, a każde miejsce może posłużyć za scenę. Publiczność staje się 
częścią akcji, a każda brama, pomnik czy ławka - elementem sceno-
grafi i. Motywami przewodnimi tegorocznej edycji są siła i precyzja. 
Artyści występują bezpłatnie, ich występy można nagradzać wrzu-
cając datki do kapelusza.
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TS MASTERCHEM PRZYLEP
Bardzo interesująco zapo-

wiada się sezon w lubuskiej 
IV lidze. Nie brakuje chęt-
nych do awansu, są cieka-
wi beniaminkowie i zawsze 
groźne ekipy, z kilkuletnim 
stażem na tym szczeblu roz-
grywek. W tym ostatnim 
gronie chce być też TS Ma-
sterchem Przylep, choć w 
klubie postanowili nieco 
przewietrzyć skład. Odeszli 
trzej najbardziej doświad-
czeni gracze, fi lary drużyny: 
Paweł Dzikowicz, Krzysztof 
Marczak i Wojciech Popie-
lecki. Nowe twarze to m.in. 
znani z lubuskich boisk: 
Maciej Brzeźniak, Bartosz 
Olejniczak, Michał Sucha-
rek i Krystian Seredyński. – 
Mam nadzieję, że będziemy 
w pierwszej trójce-piątce li-
gi – mówi Andrzej Boczkow-
ski, trener IV-ligowca, któ-
ry prowadzi zespół od run-
dy wiosennej. Poprzedni se-
zon TS skończył na 5. miej-
scu. Ogromnym problemem 
były jednak kontuzje. – Na-
wet bramkarze musieli grać 
w polu – wspomina A. Bocz-
kowski, wierząc, że tym ra-
zem będzie inaczej. Kan-
dydatów do czołowych lo-
kat nie brakuje. – Na pew-
no mocni będą spadkowi-
cze z Gorzowa, czyli Stilon 
i Warta. Słyszałem, że zbroi 
się Zbąszynek i Przybyszów. 

Gubin jak zwykle będzie 
mocny. Nie wiadomo, jak 
tam Rzepin. Myślę, że 8-9 
drużyn będzie bardzo wy-

równanych i liczę, że my też 
będziemy w tym gronie – 
dodaje trener ekipy z Przy-
lepu. Poza wynikiem spor-

towym w klubie planują 
wprowadzać do IV-ligowe-
go składu jak najwięcej mło-
dzieży. (mk)

a W następnym numerze 
„Łącznika” zaprezentuje-
my zielonogórskie drużyny 
z klasy okręgowej i A-klasy

PIŁKA NOŻNA – NIEZBĘDNIK KIBICA III i IV liga

KS LECHIA ZIELONA GÓRA
Zmiany, zmiany, zmia-

ny – tak można podsumo-
wać krótki, ale intensyw-
ny czas w Lechii Zielona 
Góra, która jeszcze nie-
spełna dwa miesiące temu 
świętowała awans do III li-
gi jako Falubaz Gran-Bud. 
Beniaminek rozgrywek za-
kończył oficjalną współ-
pracę z klubem żużlowym 
i odtąd futbol w Zielonej 
Górze znów będzie koja-
rzony z Lechią. Po prze-
mianach za stery w klubie 
chwycił Karol Krępa, któ-
ry jest obecnie prezesem i 
jedynym właścicielem III-
-ligowca. – Zaczynamy od 
zera. Nie ma starych dłu-
gów, zostały spłacone. 
Trupy z szafy już nie wy-
padają – przyznaje K. Krę-
pa, który cieszy się z po-
wrotu do nazwy Lechia.

76 punktów, w tym 13 
przewagi nad drugim ze-
społem, 24 zwycięstwa, 
4 remisy i 2 porażki – to 
efektowne IV-ligowe licz-
by, które są już jednak mi-
łą historią i na nikim wra-
żenia w III lidze nie zrobią. 
Poprzeczka idzie mocno 
w górę, ale w klubie chcą 
grać ładny dla oka, ofen-
sywny futbol. – Chcemy, 
żeby piłkarz miał przy-
jemność z gry. Jeżeli gra 

jest poukładana, to kibic 
też ma przyjemność. Taki 
styl obarczony jest, oczy-
wiście, dużym ryzykiem 

– mówi Maciej Muraw-
ski, szef akademii swoje-
go imienia, który wspiera 
działania pierwszego ze-

społu. „Muraś” był w gro-
nie ludzi, którzy ściągnę-
li do Zielonej Góry byłego 
reprezentanta Polski Łu-

kasza Gargułę. – Chcemy 
się utrzymać spokojnie w 
III lidze – kreśli cel na ten 
sezon K. Krępa. (mk)

 TERMINARZ RUNDY
 JESIENNEJ W III LIDZE
1. kolejka, 3 sierpnia:
Rekord Bielsko-Biała (dom), 
16.00
2. kolejka, 10 sierpnia:
Foto-Higiena Gać (wyjazd), 17.00
3. kolejka, 17 sierpnia:
�lęza Wrocław (dom), 16.00
4. kolejka, 24 sierpnia:
MKS Kluczbork (wyjazd), 17.30
5. kolejka, 31 sierpnia:
Górnik II Zabrze (dom), 16.00
6. kolejka, 7 września:
Piast Żmigród (wyjazd), 16.00
7. kolejka, 14 września:
Gwarek Tarnowskie Góry (dom), 
16.00
8. kolejka, 21 września:
Mied� II Legnica (wyjazd), 16.00
9. kolejka, 29 września:
Stal Brzeg (dom), 14.00
10. kolejka, 5 października:
Ruch Zdzieszowice (wyjazd), 
15.00
11. kolejka, 13 października:
ROW 1964 Rybnik (dom), 14.00
12. kolejka, 19 października:
Polonia Bytom (wyjazd), 15.00
13. kolejka, 27 października:
�ląsk II Wrocław (dom), 14.00
14. kolejka, 3 listopada:
Ruch Chorzów (dom), 13.00
15. kolejka, 9 listopada:
LZS Starowice Dolne (wyjazd), 
14.00
16. kolejka, 17 listopada:
Pniówek Pawłowice �ląskie 
(dom), 13.00
17. kolejka, 23 listopada:
Zagłębie II Lubin (wyjazd), 13.30

 TERMINARZ RUNDY
 JESIENNEJ W IV LIDZE
1. kolejka, 10 sierpnia:
Dąb Przybyszów (dom), 11.00
2. kolejka, 15 sierpnia:
Carina Gubin (wyjazd) 18.00
3. kolejka, 18 sierpnia:
Pogoń �wiebodzin (dom) 17.00
4. kolejka, 24 sierpnia:
Korona Kożuchów (wyjazd), 
17.00
5. kolejka, 1 września:
Spójnia Ośno Lubuskie (dom), 
17.00
6. kolejka, 7 września:
Warta Gorzów (wyjazd), 17.00
7. kolejka, 15 września:
Pogoń Skwierzyna (dom), 16.00
8. kolejka, 21 września:
Czarni Żagań (wyjazd), 15.00
9. kolejka, 28 września:
Meprozet Stare Kurowo (dom), 
15.00
10. kolejka, 5 października:
Piast Iłowa (wyjazd), 15.00
11. kolejka,  12 października:
Polonia Słubice (dom), 15.00
12. kolejka, 19 października:
Tęcza Homanit Krosno Odrz. 
(dom), 15.00
13. kolejka, 26 października:
Syrena Zbąszynek (wyjazd), 
14.00
14. kolejka, 2 listopada:
Stilon Prosupport Gorzów (dom), 
14.00
15. kolejka, 9 listopada: 
Steinpol-Ilanka Rzepin (wyjazd), 
14.00

KADRA
BRAMKARZE: Łukasz Budzyński, Karol Kubasiewicz, Michael Mikołajczuk. OBROŃCY: Jakub Budziński, Bartosz Dziubański, 
Sebastian Górski, Mariusz Kaczmarczyk, Kacper Lechowicz, Rafał Ostrowski, Kornel Wieczorek, Sebastian Żukowski. POMOC-
NICY: Aron Athenstadt, Jakub Babij, Patryk Boksiński, Dawid Czarnecki, Łukasz Garguła, Maciej Górecki, Jan Izdebski, Artur 
Małecki, Alan Srebniak, Damian Stachurski, Daniel Tomaszewski, Jan Zioła, Mateusz Lisowski, Michał Łokietek. NAPASTNICY: 
Bartosz Konieczny, Kacper Konsewicz, Wojciech Okińczyc, Konrad Sitko. W TRAKCIE ZAŁATWIANIA: Mateusz Lisowski (Legia 
Warszawa), Michał Łokietek (Śląsk Wrocław). Prezes: Karol Krępa, dyrektor: Krzysztof Stacewicz, trener: Andrzej Sawicki, asy-
stent i trener bramkarzy: Mirosław Kasprzak, kierownik: Józef Nieśpiał, fi zjoterapeuta: Joanna Sosińska. Fot. Marcin Krzywicki

KADRA
BRAMKARZE: Przemysław Król, Jakub Marczak. OBROŃCY: Mateusz Bartczak, Przemysław Bitner, Michał Czarnecki, Łukasz 
Król, Karol Łyczko, Bartosz Olejniczak. POMOCNICY: Patryk Jasiak, Marcin Jasiński, Szymon Król, Tobiasz Samek, Wojciech 
Zawistowski, Maciej Brze�niak, Michał Sucharek, Krystian Seredyński, Adrian Topolski, Karol Haraś. NAPASTNICY: Piotr Pi-
wowarski, Jakub Jakubczak. Prezes: Witold Wiśniewski, trener: Andrzej Boczkowski, trener-koordynator: Tadeusz Makowski, 
kierownik drużyny: Robert Jantos. Fot. Marcin Krzywicki
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SIATKÓWKA

Wymagająca 
grupa
Nie na północ, a na południe kraju 
będą jeździć w przyszłym sezonie 
II-ligowi siatkarze AZS-u Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego. Akademicy 
trafili do grupy 4., jak powszechnie 
wiadomo - trudniejszej.

Aqua-Zdrój Wałbrzych, 
Bielawianka-Bester Bielawa, 
Chrobry Głogów, Ikar Legni-
ca, Ziemia Milicka, Olavia 
Oława, Rosiek Syców, a tak-
że mocne lubuskie zespoły: 
Astra Nowa Sól i Sobieski-A-
rena Żagań, to rywale zielo-
nogórzan w nadchodzącym 
sezonie. W poprzednim se-

zonie akademicy grali w gru-
pie 1. – Na pewno czeka nas 
ciężkie zadanie – mówi Wik-
tor Zasowski, grający trener 
AZS-u. – Plus jest taki, że wy-
jazdy będą bliższe, ale siła tej 
grupy jest nieprawdopodob-
na – uważa szkoleniowiec. 
Akademicy będą grać z ze-
społami, które otwarcie mó-
wią o chęci awansu do I ligi. 
W tym gronie są głogowia-
nie, nowosolanie czy wał-
brzyszanie. Przygotowania 
do nowego sezonu zielono-
górzanie zaczną 27 sierpnia i 
będą trenować u siebie. – Bę-
dziemy mieli dwa treningi 
dziennie – zaznacza trener. 
W planie jest m.in. tradycyj-
ny Turniej Winobraniowy, 
który odbędzie się 7-8 wrze-
śnia. (mk)

BIEGI

„Bachus” po staremu
7 września odbędzie się 34. 

edycja Nocnego Biegu Bachusa. 
Najpopularniejsza sportowa impreza 
podczas Winobrania powróci na 
starą trasę. Uczestnicy wystartują o 
godzinie 19.00 na ulicy Bohaterów 
Westerplatte i w sumie pokonają 10 
km. – Dalej biegniemy ulicą Ułańską, 
al. Niepodległości i podbieg ulicą 
Bankową. Potem przez pl. Matejki 
do ulicy Drzewnej. Następnie ulicami 
Jedności i Reja wracamy na Wester-
platte – informuje Wacław Hansz, 
prezes Lubuskiego Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej, organi-
zator zmagań. Uczestnicy pokonają 
cztery pętle. Zapisy prowadzone są 
na stronie www.super-sport.com.pl. 
Limit wynosi 400 miejsc.

(mk)

BIEGI

Jubileuszowy parkrun
Miłośnicy biegania w każdą 

sobotę o 9.00 wspólnie pokonują 
dystans 5 km. Przemierzają ścieżki 
biegowe za halą tenisową MOSiR. 
W sobotę, 10 sierpnia spotkają się 
po raz kolejny, będą to zarazem 
pierwsze urodziny tej inicjatywy w 
mieście. - Biegi parkrun przezna-
czone są dla każdego, bez względu 
na biegowy staż, rezultaty czy też 
wiek – zachęcają organizatorzy. 
Udział jest bezpłatny, na podstawie 
jednorazowej rejestracji w systemie 
parkrun. Uzyskany kod uczestnika 
pozwala na udział w dowolnej 
liczbie biegów, nie tylko w Zielonej 
Górze. Rezultaty zapisywane są w 
profilach uczestników i przesyłane 
na ich adres poczty elektronicznej.

(mk)

TENIS ZIEMNY

Martyna najlepsza!
Tenistka GTK Nafta Zielona Góra, 

Martyna Kubka została mistrzynią 
Europy juniorek w grze deblowej, 
wspólnie z Weroniką Baszak z 
Wrocławia. Polki rywalizowały w 
szwajcarskim Klosters. W finale 
pokonały Białorusinki: Wiktorię 
Kanapatskaję - Annę Kubariewą 
6:1 i 7:5. W grze pojedynczej Kubka 
dotarła do drugiej rundy, w której 
odpadła po meczu z Czeszką Kristy-
ną Lavickovą, 7:5, 4:6, 6:7. To świetny 
czas dla zielonogórzanki, która w 
lipcu sięgnęła po złoto 93. edycji 
mistrzostw kraju w deblu. Kubka w 
Gliwicach grała w parze z Weroniką 
Flakowską. Teraz przed utalentowa-
ną tenisistką z naszego miasta start 
w juniorskim US Open.

(mk)

Wiktor Zasowski po rocznej 
przerwie znów będzie pierw-
szym trenerem AZS-u

Fot. Marcin Krzywicki

TRÓJBÓJ

Niespodziewany 
sukces!
Dwa medale, w Sofii, zdobyła w 
mistrzostwach świata w trójboju 
do lat 17 Nela Szczur z ZKS-u 
Drzonków. – W ogóle się tego 
nie spodziewałam! – przyznała 
zawodniczka.

15-latka w stolicy Bułga-
rii sięgnęła po brązowy me-
dal w rywalizacji drużynowej 
oraz po srebro w konkuren-
cji kobiecych sztafet wespół 
z Pauliną Myrdą. Młode Po-
lki zostały wyprzedzone tyl-
ko przez reprezentantki Ja-
ponii. – Rywalizacja była bar-

dzo zacięta. Po pływaniu by-
łyśmy drugie. Udało się to fi-
nalnie utrzymać, choć na tra-
sie biegu nawet prowadziły-
śmy – wspomina Nela Szczur. 
Najniższy stopień podium w 
drużynie to owoc indywidu-
alnych startów biało-czer-
wonych. Zawodniczka ZKS-u 
Drzonków uplasowała się na 
szóstym miejscu.

Trójbój to pływanie i bieg ze 
strzelaniem. Do pełnego pię-
cioboju brakuje jeszcze tyl-
ko szermierki i jeździectwa. – 
Trójbój to jest baza i najważ-
niejszy element pięcioboju – 
zaznacza Marcin Horbacz, by-
ły pięcioboista i dwukrotny 
olimpijczyk, obecnie trener. 

Młoda reprezentantka 
swoją przygodę ze sportem 

zaczęła od pływania, choć 
w trójboju najmocniej czuje 
się w konkurencji biegowej. 
– Nela jest bardzo skromna. 
Na pływalni też osiąga bar-
dzo dobre rezultaty, niewie-
le ustępuje wynikom senio-
rów, a jej bieg rzeczywiście 
jest na bardzo wysokim po-
ziomie – ocenia M. Horbacz.

Utalentowana zawod-
niczka ma też dobre serce. 
Zdecydowała się przeka-
zać srebrny „krążek” z mi-
strzostw świata na licytację. 
Dochód z niej zasili lecze-
nie Jana Mieszkiełły. 14-let-
ni chłopiec uprawiał szer-
mierkę. Teraz walczy z po-
ważną chorobą, guzem pnia 
mózgu.

(mk)
Nela Szczur świetnie zaprezentowała się w Sofii

Fot. Marcin Krzywicki

ŻUŻEL

Po derbach trudne mecze
Niektórzy mówią, że to był mecz Stelmetu Falubazu z Bartoszem Zmarzlikiem. Lider truly.work Stali Gorzów zdobył 
blisko połowę punktów z dorobku całego zespołu. Zielonogórzanie nie dali szans rywalom, wygrywając w lubuskich 
derbach wysoko i pewnie 57:33.

Gdy na torze był lider go-
rzowian, a do tego Patryk 
Dudek i Martin Vaculik, to 
na trybunach mało kto sie-
dział. Wyścigi tych panów 
były ucztą. Świetnie też 
prezentowali się Micha-
el Jepsen Jensen oraz Piotr 
Protasiewicz, którzy zdo-
byli po 11 punktów. „PePe” 
pod koniec ostatniego bie-
gu jechał na wysokości par-
ku maszyn z wyciągniętą w 
górę pięścią. – Nie pamię-
tam, w szoku byłem cięż-
kim! – zaśmiał się, gdy zo-
stał zapytany o ten gest ka-
pitan zielonogórzan, ale po 
chwili dodał: - Cieszę się, bo 
sprawia mi to radość. Przez 
dwa tygodnie ciężko praco-
waliśmy i nie poszło to na 
marne.

Protasiewicz „fru-
wał” pod płotem, ale jeź-
dzić można było wszędzie. 
Nad torem piał z zachwy-
tu m.in. Zmarzlik, zdobyw-
ca 15 punktów w sześciu 
startach. – Świetny tor. Mo-
głem się napędzać po dużej, 
wychodzić też z krawężni-
ka. Świetny tor do ścigania i 

dobrego żużla – dodał lider 
Stali.

Komu gratulować dobrej 
nawierzchni? W programie 
zawodów obok funkcji „to-
romistrz” pojawiło się nowe 
nazwisko - Tomasza Potoń-
ca. – Pracujemy nadal w tym 
samym zespole, w jakim za-
czynaliśmy sezon, aczkol-
wiek trochę rozdzieliliśmy 

niektóre obowiązki, żeby 
nie wszystko było na bar-
kach jednej osoby – wyja-
śnił Adam Skórnicki, trener 
Stelmetu Falubazu. Tor taki 
sam jak na treningu? To naj-
większa pochwała dla ludzi, 
którzy odpowiadają za przy-
gotowanie nawierzchni.

W piątek, 2 sierpnia zie-
lonogórzan czeka wyjazd 

w jedno z najtrudniejszych 
miejsc PGE Ekstraligi. To-
ru w Grudziądzu nie zdo-
była nawet piekielnie sil-
na Fogo Unia Leszno, któ-
ra wywiozła stamtąd re-
mis. W Zielonej Górze o wy-
nik drżeć trzeba było nato-
miast do ostatniej gonitwy. 
Stelmet Falubaz pokonał w 
kwietniu MR Garden GKM 

46:44. – Czeka nas ciężki 
wyjazd do pretendenta do 
fazy play-off. Będzie zacię-
ty pojedynek. Z pozytyw-
nych rzeczy: to grudziądza-
nie muszą, a my będziemy 
bardzo chcieli – prognozu-
je Skórnicki. Falubaz jest w 
PGE Ekstralidze trzeci i o 3 
„oczka” wyprzedza czwar-
ty GKM. Piątkowy mecz roz-
pocznie się o 18.00. Przed 
rokiem w Grudziądzu kibice 
Falubazu miny mieli nietę-
gie. Zielonogórscy żużlow-
cy zdobyli wówczas ledwie 
35 punktów.

Zielonogórzan o 4 punkty 
wyprzedza w tabeli Betard 
Sparta Wrocław, z którą 
mecz przy W69 w niedzielę, 
11 sierpnia (19.30). Będzie to 
ostatni pojedynek rundy za-
sadniczej w Winnym Gro-
dzie. Po tym meczu ekipie 
Adama Skórnickiego pozo-
stanie już tylko do rozegra-
nia spotkanie w Toruniu z 
Get Well, który pożegna się 
po tym sezonie z najwyższą 
klasą rozgrywkową. Następ-
nie nastanie czas play-offów 
i walki o medale. (mk)

Michael Jepsen Jensen (prowadzi) odjechał przeciwko gorzowianom swój najlepszy mecz w 
tym sezonie Fot. Marcin Krzywicki

KOSZYKÓWKA

Nowy  
asystent
Mariusz Niedbalski dołącza do 
sztabu szkoleniowego Stelmetu 
Enei BC Zielona Góra. Z trenerem 
Žanem Tabakiem pracował już w 
Treflu Sopot.

42-letni Niedbalski ostat-
nio był pierwszym trene-
rem Miasta Szkła Krosno. 
Jako szkoleniowiec, w 2013 
roku, poprowadził repre-
zentację Polski do lat 20 
do mistrzostw Europy dy-
wizji B. – Jest tradycją, że 
każdy trener, który przy-
chodzi w nowe środowisko, 
chce mieć swojego asysten-
ta – wyznał Janusz Jasiń-
ski, właściciel klubu, który 
zaznaczył, że chciał, aby to 
był trener z Polski. – Trze-
ba rozwijać polską myśl tre-
nerską, a jak ma się ją roz-
wijać, jak nie poprzez pracę 
i podglądanie innych szko-
leniowców. Tak było choć-
by z trenerem Gronkiem – 
dodał J. Jasiński. W szta-
bie szkoleniowym Stelme-
tu będzie też dotychczaso-
wy asystent Arkadiusz Mi-
łoszewski.

Wystartowała także 
sprzedaż karnetów na se-
zon 2019/2020. Prawo pier-
wokupu karnetów „open”, 
które uprawniają do wej-
ścia na wszystkie spotka-
nia, zarówno Energa Ba-
sket Ligi, jak i rozgrywek 
VTB, mają fani, którzy po-
siadali tego typu wejściów-
ki również w minionym se-
zonie. – Pierwokup obowią-
zuje do 14 sierpnia, następ-
nie reszta karnetów trafi do 
ogólnej sprzedaży – poin-
formowała Katarzyna Mar-
ciniak z działu marketin-
gu. Przewidziane są tak-
że osobne karnety, dedy-
kowane tylko polskim roz-
grywkom i osobne lidze 
VTB. – Zrównaliśmy ceny 
biletów na polską ligę i ligę 
VTB. To największa zmiana  
względem minionego sezo-
nu – dodała K. Marciniak. 
Wyjątkiem będą mecze z 
euroligowcami: CSKA oraz 
Chimkami Moskwa, a także 
Zenitem Sankt Petersburg.

(mk)
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Zielonogórzan letnie zabawy
Zajechałem na moją ukochaną ulicę Wesołą i nagle odkryłem, że na miejscu starego trzepaka stoi jakiś samochód. Wyobraźcie sobie: mój 
trzepak odszedł w niebyt! Przecież kiedyś siedziało na nim pół osiedla. Raczej powinien trafić do muzeum niż na skup złomu...

- Czyżniewski! W samej 
Zielonej Górze takich trze-
paków były setki, a w Pol-
sce dziesiątki tysięcy. Musiał-
byś utworzyć dla nich osobne 
muzeum – moja żona z okazji 
wakacji łaskawie „zapomnia-
ła” o myciu patelni (przypa-
dło to młodszemu pokoleniu 
Czyżniewskich). Zamilkłem z 
oburzenia, dopiero po chwili 
zrozumiałem, że żona nie po-
trafi zrozumieć moich emocji 
związanych z trzepakiem, bo 
ona wraz z małolatami z oko-
licy raczej siedziała na... pło-
cie. Trochę lat zleciało od te-
go czasu...

Postanowiłem sprawdzić, 
czy trzepak wywołuje jesz-
cze jakieś emocje i na Fa-
cebooku opublikowałem 
zdjęcie Czesława Łuniewi-
cza przedstawiające to nie-
zwykle pożyteczne urzą-
dzenie. To skan z negaty-
wu, a te zawsze wywołują 
we mnie niepokój. Widzimy 
awers czy rewers? Jak odna-
leźć sfotografowane miej-
sce, jeżeli widzimy wszyst-
ko w odwrotnym kierunku? 
Tak było i w tym przypad-
ku. Na szczęście, szybko od-
kryłem, że fotkę trzeba „ob-
rócić”. Moim zdaniem to ul. 
Konicza.

- To jest chyba ul. Konicza. 
Moje podwórko – stwierdził 
Leszek Groński.

- Tak, to trzepak na Koni-
cza - potwierdziła Henryka 
Strzelczyk.

- Oczywiście, ul. Koni-
cza, widzę balkon mojej te-
ściowej – dopisała się Karyn 
Konieczna. - Teraz trzepaki 
są tak skonstruowane, żeby 
dzieci nie mogły dosięgnąć 
poręczy, więc nie ma prze-
wijania się, ale dywanika do 
wytrzepania też dziecku nie 
możesz dać, bo nie dosię-
gnie (my musieliśmy trze-
pać chodniczki, a one na-
wet nie muszą szukać wy-
mówek).

Problem z lokalizacją roz-
wiązał Dariusz Lesniak: - 
To trzepak przy ul. Konicza 
18. Mieszkam w tym bloku. 
Tylko ławka została prze-
niesiona na tył trzepaka.

Jesteśmy na os. Wazów 
II. Dzisiaj chyba już nikt nie 
używa tej osiedlowej nu-
meracji, ale pół wieku te-
mu zielonogórskie osiedla, 
te położone na wschodzie 
miasta, nazywano: Wazów 
I, Wazów II i Wazów III.

Po wybudowaniu pod ko-
niec lat 50. osiedli przy ul. 
Chrobrego i Wyspiańskie-
go przyszła kolej na na-
stępne tereny. W 1958 r. po-
wstała koncepcja zbudowa-
nia miejskiej obwodnicy. 
Jej elementem stała się ul. 
Waryńskiego. Wzdłuż niej 
zbudowano nowe osiedle. 
A na jego zapleczu powsta-
wała uczelnia. Początkowo 
miało to być Studium Na-
uczycielskie, później Wyż-
sza Szkoła Inżynierska. Na 
początku lat 60. królowały 
tutaj łąki.

Nas interesują budynki 
przy ul. Konicza. Do jedne-
go z nich, niedaleko skrzy-
żowania, w 1962 r. wpro-
wadziła się Maria Ogińska. 
- Wcześniej mieszkaliśmy 
w wynajmowanym poko-
ju. Teraz mieliśmy własne 
mieszkanie o powierzch-
ni 38 mkw. Pokój z kuchnią 
– opowiadała mi M. Ogiń-
ska. - Rozebraliśmy szafę 
w przedpokoju, wykorzy-
staliśmy wnękę i powstało 
mieszkanie dwupokojowe.

To był dom kilka metrów 
od ul. Podgórnej, po któ-
rej wciąż suną samochody. 
Wtedy ruch był jeszcze nie-
wielki. W 1964 r. rozpoczęła 
się budowa bloków po dru-
giej stronie ulicy na os. Wa-
zów III.

My jednak zostaniemy na 
Konicza. Tam stanął trzepak 
widoczny na zdjęciu.

- Cudny trzepak mieliśmy 
na Wazów, oczywiście ko-
ło śmietnika. Jakie tam ży-
cie towarzyskie kwitło... 
– wspomina Roma M. Ma-
tuszewska. - Ile się wisiało 
głową w dół - to dziś nie do 
pomyślenia. Dziewczynki 
nosiły długie włosy. Przed-
nią zabawą było wisieć gło-
wą w dół i rozhuśtać się, 
zamiatając włosami płytki 
pod trzepakiem. Tradycyj-
na ławeczka mieściła w cza-
sie zabaw niesamowitą ilość 
dzieciaków. Wspólne zaba-
wy latem do późnego wie-
czora. Dopiero wołanie ro-
dzicieli przez okna i balko-
ny przywoływało nas do do-
mów. Guma, skakanki, dwa 
ognie, gra w palanta, zło-
dzieja i milicjanta. I pajda 
chleba często tylko z wodą 
i cukrem.

Agata Imańska-Flasza: - 
Ile rozmów i zabaw odby-
wało się przy trzepaku. Pa-
miętam, jak u mnie na po-
dwórku bawiliśmy się w 
„raz dwa trzy Baba Jaga pa-
trzy”, komu pierwszemu 
udało się dojść do trzepaka, 
ten wygrywał.

Krystyna Twardowska: - 
Wisiałam notorycznie do 10. 
roku życia z przerwami na 
skakankę, gumę, grę w kla-
sy, klipę, dwa ognie i jeszcze 
długo by wymieniać.

Regina Gołębiowska: - 
Och te trzepaki! Zobaczcie, 
jak wszystkie dzieci były 
sprawne fizycznie i uwiel-
biały te zabawy.

Krzysztof Moss: - Zapo-
minacie miłe panie o bardzo 
popularnej grze w „Chło-
pa”, a chłopaki o „Wyścigu 
pokoju”. Właśnie w czasie 

trwania owego [wyścigu] 
bawiliśmy się w to regular-
nie. Długa trasa, kapsle od 
piwa i pstrykało się tak, jak 
się umiało najszybciej!

Gosia Włodarczyk: - Za-
pomniałeś o kiczce i puszce, 
jakież to były cudne czasy...

Roma M. Matuszewska: 
- Zapomniałam o wielu in-
nych: chowanego, podcho-
dach, pomidor, wszystko 
na tej słynnej ławeczce. Za-
wsze punktem zbornym był 
trzepak. Kapsle pamiętam. 
Nie wolno było dziewczy-
nom deptać trasy „wyści-
gu”.

Renata Bilska: - Faktycz-
nie, to było główne centrum 
towarzyskie. I nie trzeba by-
ło się umawiać. Wszyscy 
tam się spotykali.

To już wiemy – trzepak 
był centrum spotkań towa-

rzyskich. Kto jest na prezen-
towanym zdjęciu?

Odpowiedź na to pyta-
nia przyszła z Ameryki. - Na 
tym zdjęciu jest mój mąż z 
bratem i ich koleżanka z jej 
bratem. My jesteśmy w Sta-
nach ponad trzydzieści lat. 
Dziękujemy bardzo za te 
zdjęcie! Niesamowitą przy-
jemność nam pan sprawił 
– odezwała się Beata Mat-
czuk.

- To jest trzepak przy Ko-
nicza 22. Na zdjęciu jestem 
ja z bratem i z Krzysiem 
Matczukiem z bratem. Nie-
samowite! – dodała Rena-
ta Lewandowska. I zagadka 
została rozwiązana.

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

Trzepak przy ul. Konicza. Od lewej jest Renata Gierkowska (dzisiaj Renata Lewandowska) i jej brat Krzysztof Gierkowski oraz 
Bogdan i Krzysztof Matczukowie. Fot. Czesław Łuniewicz zbiory Archiwum Państwowe w ZG

Budowa domów przy ul. Konicza – skrzyżowanie ul. Podgórnej z ul. Waryńskiego. Widok od 
strony ul. Lwowskiej. Fot. Bronisław Bugiel

Gotowe osiedle zimą. Po prawej stronie widać trzepak, któremu poświęcone jest to wydanie 
spacerownika. Fot. Bronisław Bugiel


