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Za kilka lat, jeśli wszystko dobrze pójdzie, będziemy mieli dwa nowe mosty:  
w Pomorsku i Milsku oraz gruntownie odnowiony most w Cigacicach

Patryk Dudek pozostaje 
w gronie żużlowców, 
którzy powalczą w 
cyklu Grand Prix 
2020. Jednak ostat-
nia runda zmagań na 
toruńskiej Motoarenie 
była dla zawodnika 
Stelmetu Falubazu istną 
drogą przez mękę. >>  7

>>  4–5

13 X – W NIEDZIELĘ 
IDZIEMY NA WYBORY!
- My na pewno pójdziemy na wybory i  namawiamy wszystkich zielonogórzan: też idźcie głosować! – zgodnie mówią popularni samo-
rządowcy marszałek Elżbieta Anna Polak i prezydent Janusz Kubicki, którzy w tych wyborach nie startują. Lokale wyborcze będą otwarte 
w godz. 7.00-21.00.

- Niech ta niedziela będzie świętem demokracji. 30-lecie wolnej Polski zobowiązuje. Jesteśmy Europejczykami. 13 października Lubuszanie głosują! – mówi marszałek Polak.
- Idźcie na wybory! Nie dajcie komuś innemu podjąć decyzję za siebie. Każdy głos jest ważny – dodaje prezydent Kubicki. Fot. Piotr Jędzura
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P I Ó R K I E M  C E P R A  > > >

W ZIELONEJ GÓRZE

Wystąpi Nancy Vieira
W niedzielę, 13 października, 

o 18.00 w Planetarium Wenus wy-
stąpi Nancy Vieira. - Artystka od lat 
jest uważana za najbardziej stylową 
kontynuatorkę sztuki Cesarii Evory, 
choć kto sięga głębiej, wie, że jej 
historia, pochodzenie a zwłaszcza 
serdeczna, otwarta osobowość różnią 

ją od Cesarii. Pozostaje faktem, że 
Nancy występuje często z zespołem 
legendarnej artystki – wyjaśniają 
organizatorzy koncertu.

Za ostatnią płytę „Manha Florida” 
Vieira została uhonorowana aż dwiema 
statuetkami na prestiżowym festiwalu 
muzyki luzofońskiej: Najlepszy Album 
Tradycyjny i Najlepsza Wokalistka. 
Koncert poprowadzi Marcin Kydryński. 
Bilety na abilet.pl (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Kankan w teatrze
Od stu lat oczy (i uszy) świata są 

zwrócone na piosenkę francuską, 
która urodziła się pod dachami 
Paryża, na Polach Elizejskich, pod 
Wieżą Eiffla, w Lasku Bulońskim... 
We wtorek, 15 października, o 19.00 
na deskach Lubuskiego Teatru 
wystąpi Grand Orkiestra pod batutą 

Vitaliya Kovalchuka i soliści Teatru 
Muzycznego z Odessy. Za ich sprawą 
przeniesiemy się „Pod dachy Paryża”. 
Pod tym tytułem kryją się piosenki 
z repertuaru m.in. Edith Piaf, Dalidy, 
Mireille Mathieu oraz muzyka 
z filmów, musicali, operetek m.in.: 
„Amelia”, „Moulin Rouge”, „Dzwonnik 
z Notre Dame”, „Chicago”, „Kabaret”. 
Bilety m.in. na kupbilecik.pl, abilet.pl

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Co nowego 
w planach?
Można sprawdzić, jakie zmiany 
w planach przestrzennych prze-
widuje magistrat. Tym razem 
chodzi o róg Dąbrówki i Wojska 
Polskiego.

Do publicznego wglą-
du został wyłożony projekt 
miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego w rejonie ronda PCK.

Chodzi o  teren pomię-
dzy ulicą a  pobliskim par-
kiem św. Trójcy, który jest 
przeznaczony pod zabudo-
wę usługową, możliwa jest 
tutaj lokalizacja m.in. hote-
lu oraz usług biurowych. – 
Przewidujemy wysoką za-
budowę od trzech do 13 

kondygnacji, nie wyżej niż 
45 metrów. Zmiany doty-
czą m.in. wskaźnika ilości 
miejsc postojowych odpo-
wiedniego dla hotelu – wy-
jaśnia Agnieszka Fabiań-
czyk, szefowa Biura Pla-
nowania Przestrzennego 
i  Urbanistyki w  urzędzie 
miasta.
Terminy: Plan jest wyło-

żony do 30 października. 
Można go oglądać w  urzę-
dzie miasta, ul. Podgór-
na 22, VIII piętro, pokój 
809, w  godz. 8.00-14.00. 
W  urzędzie, w  pokoju 810 
odbędzie się też publiczna 
dyskusja – 23 października, 
godz. 13.00. Uwagi można 
składać do 15 listopada. Plan 
jest też na stronie interneto-
wej miasta: www.zielona-
gora.pl w  zakładce „Plano-
wanie przestrzenne”.

(tc)

Z ŻYCIA MIASTA    >>> 

Muzeum Etnograficzne w Ochli zorganizowało tradycyjne winobranie w skansenie. W malowniczym miejscu i przy wyjątkowo pięknej pogodzie goście mogli nie tylko zapoznać się z tradycją 
pracy na winnicach, ale też wziąć udział w korowodzie otwierającym święto wina i winnej latorośli. Zdjęcia Tomasz Misiak

Leśnik to jest misja
Nadleśnictwo Przytok zaprosiło nas na niezwykłą wycieczkę z okazji 95. rocznicy powstania 
Lasów Państwowych.

Na wycieczkę pojechali-
śmy w  ostatni wtorek ra-
zem z  przedstawiciela-
mi nadleśnictw, Polskiego 
Związku Łowieckiego, stra-
żaków i  policjantów. - Go-
spodarka leśna obecnie nie 
opiera się na chodzeniu 
z  siekierką i  strzelbą. La-
sy Państwowe to nowocze-
sne przedsiębiorstwo z mi-
sją - mówił nadleśniczy Ma-
ciej Taborski z  Nadleśnic-
twa Przytok. - Las mamy bli-
sko, ale nie dostrzegamy, co 
się w  nim dzieje. Pokaże-
my to w pigułce – zadekla-
rował i  słowa dotrzymał. - 
Nadleśnictwo Przytok to 18 
tys. hektarów. Opiekujemy 
się lasami od Pomorska do 
Nowej Soli – uściślił nadle-
śniczy.

Koło Przytoku zobaczy-
liśmy pracę maszyn, któ-
re ścinały drzewa. Powale-
nie na ziemię średniej wiel-
kości sosny i pocięcie jej na 
kawałki zajęło operatorowi 
maszyny ok. 2 minuty. Naj-
sprawniejszy drwal podczas 
ośmiogodzinnej dniów-
ki pozyskuje ok. 7 kubików 
drewna, maszyna nawet 
120. Wielu drwali swój wy-
siłek przypłaciło zdrowiem, 
czasami nawet życiem.

Podczas wycieczki dowie-
dzieliśmy się wielu cieka-
wostek z  życia lubuskich 
lasów. Dla przykładu: aka-
cja jest gatunkiem obcym, 
wręcz inwazyjnym, ale 
nie zostanie z  naszych la-
sów wyrugowana, bo lubią 
ją pszczoły. A  tak się skła-
da, że nasi leśnicy planu-
ją ustawianie wielu pasiek, 
stąd wzrost znaczenia ga-
jów akacjowych. Z  jeszcze 

innego inwazyjnego gatun-
ku, amerykańskiej czerem-
chy, można zrobić nalewkę.

Przy wieży przeciwpoża-
rowej w Przytoku o zabez-
pieczeniu lasów na wypa-
dek pożaru opowiadał bryg. 
Maksymilian Koperski, za-
stępca komendanta miej-
skiego PSP w  Zielonej Gó-
rze: – Połowa terenu, który 
nadzorujemy to lasy, nasze 
oczko w głowie. Pilnujemy, 
bo palą się szybko, niczym 
gaje oliwne.

Bezpieczeństwa lasów 
strzeże obserwator na wie-
ży, który przy pomocy lor-
netki wykrywa dym, potem 
kontaktuje się z obserwato-
rami z  innych wież. – Przy 

pomocy specjalistycznych 
kątomierzy wytycza się do-
kładne położenie źródła 
ognia i wtedy do akcji wkra-
czamy my, strażacy – tłuma-
czył. M. Koperski.

Maciej Taborski pod-
kreślił, że Lasy są wier-
ne swej misji na rzecz spo-
łeczeństwa. – Jeden las ro-
śnie średnio sto lat, czy-
li opiekuje się nim aż pięć 
pokoleń leśników. – Lasów 
w  Polsce przybywa. Lesi-
stość wzrosła nam z  ok. 21 
proc., w  1945 r., do obec-
nych 30 proc. Na każdego 
Polaka przypada w  Lasach 
Państwowych 161 drzew – 
o  60 więcej, niż w  1989 r. 
– wyliczał.

Odwiedziliśmy także re-
zerwat przyrody Bażantar-
nia (leży w powiecie nowo-
solskim, w  gminie Otyń). 
Ma 17,88 ha. To fragment 
lasu naturalnego, rosną 
w nim sosny, dęby, świerki 
i modrzewie. Dęby i świer-
ki zostały zaatakowane 
przez kornika drukarza. 
Chrząszcz o  długości 4-5 
milimetrów jest skuteczny 
w  zabijaniu drzew. Otyń-
skich świerków nie uda się 
już uratować. – Drzewa te 
powinno się wyciąć, aby za-
pobiec rozprzestrzenianiu 
się szkodnika. W  Puszczy 
Białowieskiej jest podobny 
problem – tłumaczył M. Ta-
borski. (rk)

Koło Przytoku zobaczyliśmy pracę maszyn, które ścinały drzewa. Powalenie na ziemię śred-
niej wielkości sosny i pocięcie jej na kawałki zajęło operatorowi maszyny ok. 2 minuty.

Fot. Piotr Jędzura
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W ZIELONEJ GÓRZE

Przedszkolaki na rowery!
Znamy zwycięzców 

ogólnomiejskiego konkursu 
plastycznego pt. „Przedszkolaki na 
rowery!”, którego organizatorem 
było Miejskie Przedszkole nr 
34 „Rozśpiewane Przedszkole”. 
Zadaniem biorących udział 
w konkursie dzieci było 
zaprojektowanie plakatu 
zachęcającego do jazdy na 

rowerze. Jury spośród wszystkich 
nadesłanych prac wyłoniło 
zwycięzcę – został nim Michał 
Sys z MP nr 22, drugie miejsce 
zajęła Alicja Kiełbińska z MP nr 14, 
a trzecie - Karolina Magdziarz z MP 
nr 34. Prace konkursowe jeszcze 
do niedawna zdobiły Galerię 
Wystaw PGNiG w Zielonej Górze. 
Teraz będzie można je zobaczyć 
w sklepie rowerowym Sogest przy ul. 
Kazimierza Wielkiego.

(dsp)

W STARYM KISIELINIE

Dzień Seniora w pałacu
W sobotę, 12 października, o 16.00 

w filii Zielonogórskiego Ośrodka Kul-
tury w Starym Kisielinie odbędzie się 
Dzień Seniora organizowany przez radę 
sołecką. W programie m.in. występ 
zespołów Bolero i Raculanki oraz po-
częstunek. - Montaż słowno-muzyczny 
przygotuje Elżbieta Kościuch-Wieczo-
rek - zaprasza Daria Landzwojczak-So-
biech kierująca placówką. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Fruti Blues  
gra w „Tkalni”

W sobotę, 12 października 
o 20.00, w „Tkalni” przy ul. 
Fabrycznej 13a wystąpi zespół Fruti 
Blues, w składzie: Andrzej Święcicki 
(gitara akustyczna i wokal), Andrzej 
Żołądziejewski (gitara elektryczna), 
Aleksander Turkiewicz (perkusja), 
Przemysław Gapiński (gitara 
basowa). Zespół Fruti Blues 

powstał w 2017 r. z inicjatywy 
A. Święcickiego, którego piosenki 
autorskie wypełniają większość 
repertuaru. Zespół przechodził 
liczne metamorfozy, by wreszcie 
ukształtować swój charakter 
i skład. Muzyka zawędrowała 
w okolice bluesa, blues-rocka... 
Członkowie wspólnie komponują 
nowe utwory i grają koncerty. 
Wstęp na ten sobotni jest 
bezpłatny.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Wystawa jubileuszowa
Galeria Pro Arte przy ul. Stary Rynek 

2-3 oraz Zarząd Okręgu Zielonogór-
skiego ZPAP zapraszają w piątek, 11 
października, o godz. 18.00 na wernisaż 
jubileuszowej wystawy Janusza Skiby, 
zielonogórskiego grafika i malarza. 
Artysta obchodzi 60 lat pracy twórczej. 
We wrześniu został laureatem nagrody 
kulturalnej przyznawanej przez prezy-
denta miasta. (dsp)

W OBIEKT Y WIE >>>

Mosty jak grzyby po deszczu
Zapowiada się nam prawdziwy mostowy urodzaj. Za kilka lat, jeśli wszystko dobrze pójdzie, będziemy mieli do dyspozycji dwa nowe mosty: 
w Pomorsku i Milsku oraz gruntownie odnowiony most w Cigacicach.

Most w Cigacicach ma sto 
lat, ostatni poważniejszy re-
mont przeszedł prawdopo-
dobnie w  latach 70. ubie-
głego wieku. Przez lata eks-
ploatowany ponad miarę, 
zaczął grozić zawaleniem 
części lub całej konstrukcji 
obiektu. Dlatego od 1 kwiet-
nia br. mogą po nim jeździć 
wyłącznie pojazdy o  ma-
sie do 3,5 tony. Ogranicze-
nie wprowadził zarządca 
mostu, czyli prezydent Zie-
lonej Góry, z obawy o bez-
pieczeństwo podróżnych. 
Decyzja ta mocno utrudni-
ła życie pasażerom autobu-
sów oraz rolnikom z  Ciga-
cic, doprowadzając do licz-
nych protestów. Głównym 
źródłem problemów z wie-
kowym mostem był brak 
pieniędzy na jego kapitalny 
remont.

Wedle szacunkowych wy-
liczeń, doprowadzenie mo-
stu do dobrej kondycji tech-
nicznej pochłonie ok. 15 mln 
zł. Takich pieniędzy w  bu-
dżecie nie miał i  nadal nie 
ma ani właściciel obiektu, 
czyli starosta zielonogórski, 
ani obecny zarządca mo-
stu, czyli prezydent Zielonej 
Góry. Jedynym wyjściem 
z  sytuacji było poszukanie 
wparcia w  Funduszu Dróg 
Samorządowych, a bardziej 
dokładnie – w  budżetowej 
rezerwie rządu. We wrze-
śniu br. premier podjął po-
zytywną dla przyszłości 
mostu decyzję, wsparł kapi-

talny remont obiektu kwotą 
będącą równowartością 80 
proc. wartości prac. Braku-
jące pieniądze, dokładnie 3 
mln zł, zapewni budżet Zie-
lonej Góry.

Podczas ostatniej, wtor-
kowej nadzwyczajnej se-
sji rady miasta, radni pod-
jęli zgodną decyzję, któ-
ra umożliwia miastu przy-
jęcie „zarządzania, admi-
nistrowania i  utrzymania 
drogi powiatowej nr 1187F 
od granicy miasta do mostu 
w  miejscowości Cigacice, 
włącznie z mostem na mo-
cy porozumienia zawartego 
pomiędzy Zarządem Powia-
tu Zielonogórskiego a  Pre-
zydentem Miasta Zielona 
Góra”. Po zakończeniu re-
montu, most ponownie trafi 

pod zarząd starosty zielono-
górskiego.

Wtorkowa sesja rady mia-
sta zamknęła trudny etap 
przygotowywania praw-
nych i  finansowych źródeł 
remontu mostu. Przed nami 
etap przetargów i  organi-
zacji przeprawy zastępczej. 
Etap trzeci będzie miał już 
wyłącznie techniczny wy-
miar, to wtedy most w  Ci-
gacicach prawdopodobnie 
zostanie całkowicie wyłą-
czony z użytkowania, przy-
najmniej na czas remontu.

Most w Milsku
O konieczności wybudowa-
nia mostu w Milsku mówi-
ło się wiele długich lat. Za-
powiedź inwestycji trafiła 
nawet do Strategii Rozwo-

ju Województwa Lubuskie-
go. W  2017 r., na podsta-
wie uchwały zarządu wo-
jewództwa, przyznano in-
westycji dofinansowanie na 
poziomie 5,5 mln zł. Tym-
czasem całkowita wartość 
mostowego projektu zosta-
ła wstępnie skalkulowana 
na ponad 79 mln zł. Gdzie 
„znaleziono” brakujące 
kwoty?

- Inwestycja realizowa-
na jest przy wsparciu pro-
gramów europejskich – po-
nad 58 mln zł, oraz budżetu 
państwa – prawie 15 mln zł. 
Inwestycja powstaje w for-
mule „zaprojektuj i  wybu-
duj”. Wykonawcą jest fir-
ma MOTA-ENGIL-CEN-
TRAL EUROPE – informuje 
Paweł Tonder, dyrektor Za-

rządu Dróg Wojewódzkich. - 
Obecnie trwa postępowanie 
administracyjnie związa-
ne z uzyskiwaniem decyzji 
o  zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (tzw. 
decyzji ZRID) wraz z  po-
wtórną oceną oddziaływa-
nia na środowisko, projek-
ty wykonawcze są w  koń-
cowej fazie przygotowania 
i zatwierdzania przez ZDW. 
Koniec prac zaplanowano 
w 2021 r.

O czym jeszcze war-
to wspomnieć w  przypad-
ku budowy mostu w  Mil-
sku? Planowana inwestycja 
to nie tylko most, powsta-
nie także obwodnica dla na-
stępujących miejscowości: 
Łaz, Zabór, Milsko i  Prze-
wóz. Będzie miała około 9,2 
km długości.

Most w Pomorsku
Projekt budowy mostu wy-
soko oceniło Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju. Na tej 
podstawie, rząd postanowił 
wesprzeć lubuską inwesty-
cję niebagatelną kwotą rzę-
du 70 mln zł. Pieniądze bę-
dą pochodzić z  programu 
„Mosty dla regionów”.

Co takiego ważnego zwró-
ciło uwagę ministerial-
nych urzędników? Przede 
wszystkim zapowiedź roz-
wiązania nabrzmiałego pro-
blemu ze szwankującą pro-
mową przeprawą w Pomor-
sku. Z powodu zbyt niskie-
go lub zbyt wysokiego stanu 

rzeki, silnego wiatru, niedo-
statecznej widoczności lub 
spływu kry, w ostatnich la-
tach prom nie kursował: 
w 2016 r. – 83 dni, 2017 r. – 
32 dni i w 2018 r. – rekordo-
we 163 dni! Jedyne rozwią-
zanie, które może zapew-
nić całkowitą płynność ru-
chu drogowego w tym miej-
scu to budowa nowego mo-
stu. Planowany obiekt bę-
dzie miał długość ok. 400 
m. Po obu stronach przepra-
wy powstanie kilka kilome-
trów nowej drogi.

Województwo lubuskie 
na budowę mostowej prze-
prawy otrzyma rządowe do-
finansowanie na poziomie 
80 proc. wszystkich kosz-
tów projektu. Całkowita 
wartość inwestycji zamknie 
się w kwocie ok. 88 mln zł.

- Od lat zabiegaliśmy 
o  pieniądze na tę inwesty-
cję m.in. z  rezerwy budże-
towej państwa. Wreszcie 
się udało, to wielka radość – 
cieszy się marszałek Elżbie-
ta Anna Polak.

- Wszystko jest na dobrej 
drodze, dzięki tej inwesty-
cji odciążymy ulicę Batore-
go - wtóruje jej prezydent 
Janusz Kubicki na swoim in-
ternetowym profilu. Wielo-
letnie plany przewidują, że 
główny ruch samochodów 
z  mostu w  Pomorsku bę-
dzie prowadził do Zielonej 
Góry obwodnicą zachodnią, 
która ominie Przylep i  Łę-
życę. (pm, rk)

Prom na Odrze w Milsku. W 2021 roku ten obrazek będzie już historią....
Fot. Tomasz Czyżniewski

Złota polska jesień potrafi być magiczna, kolorowa, pachnąca... Fotoreporter uchwycił odrobinę tego czaru, ale na prawdziwą ucztę dla zmysłów warto wybrać się osobiście do Ogrodu 
Botanicznego. Zdjęcia Tomasz Misiak
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W niedzielę wybory do Sejmu i Senatu RP
Nowy parlament wybierzemy w niedzielę, 13 października. Znajdzie się w nim 15 przedstawicieli naszego województwa: 12 posłów i trzech senatorów.   Na kogo mogą głosować zielonogórzanie? Podajemy listy kandydatów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z naszego okręgu wyborczego.

>>> WYBORY DO SEJMU <<<

Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. Jolanta Beata Fedak, politolog, Zielona Góra, członek partii poli-

tycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
2. Jan Świrepo, inżynier mechanik, Strzelce Krajeńskie, członek partii 

politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
3. Artur Dariusz Groc, producent telewizyjny, Stare Biskupice, nie 

należy do partii politycznej
4. Roman Stanisław Król, pedagog, Kłodawa, członek partii poli-

tycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
5. Wioleta Elżbieta Haręźlak, nauczyciel, Zielona Góra, nie należy 

do partii politycznej
6. Stanisław Tomczyszyn, nauczyciel, Chotków, członek partii 

politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
7. Zofia Teresa Plewa, technik rolnik, Międzyrzecz, członek partii 

politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
8. Jarosław Józef Kaczmarek, zootechnik, Trzciel, członek partii 

politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
9. Zbigniew Jan Kołodziej, rolnik, Rozłogi, członek partii politycz-

nej: Polskie Stronnictwo Ludowe
10. Iwona Agnieszka Czerepko, pielęgniarka, Gubin, nie należy do 

partii politycznej
11. Anna Chinalska, nauczyciel, Osiecznica, członek partii politycz-

nej: Polskie Stronnictwo Ludowe
12. Anna Wiesława Dębicka, choreograf, Gorzów Wielkopolski, nie 

należy do partii politycznej
13. Izabela Ewa Kumor-Pilarczyk, menadżer, Żary, członek partii 

politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
14. Marek Halasz, przedstawiciel władz samorządowych, Strzelce 

Krajeńskie, członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
15. Sławomir Kulczyński, ekonomista, Białków, członek partii poli-

tycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
16. Mirosław Wojciech Olejniczak, nauczyciel, Nowa Sól, członek 

partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
17. Dariusz Jerzy Wróblewski, nauczyciel, Kargowa, nie należy do 

partii politycznej
18. Andrzej Janusz Gembara, ekonomista, Zielona Góra, członek 

partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
19. Antoni Józef Sołtys, ekonomista, Kostrzyn nad Odrą, członek 

partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
20. Waldemar Henryk Starosta, technolog żywności, Radzyń, 

członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
21. Wanda Elżbieta Szumna, doradca zawodowy, Gorzów Wielko-

polski, nie należy do partii politycznej
22. Anna Sylwia Komar, filolog, Stary Staw, członek partii politycz-

nej: Polskie Stronnictwo Ludowe
23. Krystyna Bryszewska, nauczyciel, Łochowice, nie należy do 

partii politycznej
24. Łukasz Mejza, przedsiębiorca, Łagów, nie należy do partii poli-

tycznej

Lista numer 2 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Marek Ast, radca prawny, Wschowa, członek partii politycznej: 

Prawo i Sprawiedliwość
2. Władysław Dajczak, wyższy urzędnik państwowy, Strzelce Kra-

jeńskie, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
3. Jerzy Marian Materna, inżynier budownictwa ogólnego, Zielona 

Góra, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
4. Elżbieta Teresa Płonka, lekarz medycyny rodzinnej, Gorzów 

Wielkopolski, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
5. Jacek Sławomir Kurzępa, nauczyciel akademicki, Krosno Odrzań-

skie, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
6. Stanisław Antoni Iwan, inżynier elektryk, Zielona Góra, członek 

partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina
7. Andrzej Leszek Wieczorek, fotograf, Nowa Sól, członek partii 

politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
8. Ewa Danuta Gancarz, nauczyciel, Szprotawa, członek partii poli-

tycznej: Prawo i Sprawiedliwość
9. Piotr Barczak, dyrektor generalny, Zielona Góra, członek partii 

politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
10. Małgorzata Barbara Gośniowska-Kola, dyrektor finansowy, 

Przyczyna Górna, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
11. Joanna Magdalena Werstler-Wojtaszek, przedstawiciel władzy 

samorządowej, Żary, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
12. Anita Agnieszka Molicka, pracownik samorządu powiatowego, 

Świebodzin, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
13. Tomasz Rafał Rafalski, politolog, Gorzów Wielkopolski, członek 

partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
14. Gabriela Marianna Trzpis, przedstawiciel władzy samorządo-

wej, Sulęcin, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
15. Jarosław Porwich, specjalista administracji publicznej, Gorzów 

Wielkopolski, nie należy do partii politycznej
16. Grzegorz Grabarek, technik rolnictwa, Nowa Wieś, członek partii 

politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
17. Alicja Szułcik, księgowa, Kargowa, członek partii politycznej: 

Prawo i Sprawiedliwość
18. Mieczysław Jaszcz, mechanik, Kostrzyn nad Odrą, członek partii 

politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
19. Bożena Ronowicz, nauczyciel, Zielona Góra, członek partii poli-

tycznej: Prawo i Sprawiedliwość
20. Anna Górska, ekonomista, Słubice, nie należy do partii politycz-

nej
21. Marzanna Nina Kujtkowska, nauczyciel, Zielona Góra, członek 

partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
22. Urszula Kazimiera Słomińska, kierownik instytucji opieki nad 

dziećmi, Żagań, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
23. Krzysztof Władysław Czerniawski, nauczyciel historii, Lubsko, 

członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
24. Sebastian Pieńkowski, inżynier ochrony środowiska, Gorzów 

Wielkopolski, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Lista numer 3 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
1. Anita Agnieszka Kucharska-Dziedzic, nauczycielka akademicka-

-nauki humanistyczne, Zielona Góra, członek partii politycznej: Wiosna 
Roberta Biedronia

2. Bogusław Tadeusz Wontor, ekonomista, Sulechów, członek 
partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej

3. Adrianna Ruszkowska, psycholog, Zielona Góra, członek partii 
politycznej: Lewica Razem

4. Artur Stojanowski, inżynier, Pyrzany, nie należy do partii poli-
tycznej

5. Anna Gargul, filolog klasyczny, Czerna, członek partii politycznej: 
Lewica Razem

6. Wojciech Kazimierz Starszak, zegarmistrz, Sulechów, członek 
partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej

7. Ewa Maria Och, technik rolnik, Kostrzyn nad Odrą, członek partii 
politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej

8. Bernard Krzysztof Łysiak, prawnik, Słubice, członek partii poli-
tycznej: Lewica Razem

9. Irena Buzarewicz-Kowal, filolog, Międzyrzecz, nie należy do 
partii politycznej

10. Damian Karol Hałabura, socjolog, Żary, nie należy do partii 
politycznej

11. Iwona Marzena Raksa, chemik, Drezdenko, nie należy do partii 
politycznej

12. Waldemar Jacek Włodek, stolarz meblowy, Nowy Świat, nie 
należy do partii politycznej

13. Monika Bąk, przedsiębiorca, Wschowa, nie należy do partii poli-
tycznej

14. Eugeniusz Rożek, technik budowlany, Gorzów Wielkopolski, 
członek partii politycznej: Lewica Razem

15. Julita Monika Szkudlarek, socjolog, Kostrzyn nad Odrą, nie 
należy do partii politycznej

16. Tomasz Walczak, pedagog teatru, Drezdenko, nie należy do partii 
politycznej

17. Katarzyna Magdalena Żegilewicz-Zawadzka, ekonomista, 
Gorzów Wielkopolski, członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej

18. Paweł Wita, pracownik biurowy, Sulechów, nie należy do partii 
politycznej

19. Natalia Roksana Komajda, kelnerka, Bezrzecze, członek partii 
politycznej: Lewica Razem

20. Leszek Sokołowski, nauczyciel, Gorzów Wielkopolski, członek 
partii politycznej: Nowoczesna

21. Julieta Grande, socjoterapeuta, Gorzów Wielkopolski, nie należy 
do partii politycznej

22. Wacław Andrzej Wiśniewski, rolnik, Gorzów Wielkopolski, nie 
należy do partii politycznej

23. Monika Drubkowska, socjolog, Gorzów Wielkopolski, nie należy 
do partii politycznej

24. Michał Paweł Szmytkowski, ratownik medyczny, Gorzów Wiel-
kopolski, członek partii politycznej: Lewica Razem

W ZIELONEJ GÓRZE

Święto pułku
Poczty sztandarowe, orkiestra 

wojskowa, honory państwowe i uro-
czyste salwy z dział. Do tego oczywi-
ście pokaz sprzętu wojskowego, apel, 
odznaczenia, a nawet okolicznościowe 
medale sportowe za wielokilometrową 
sztafetę... Z okazji swojego święta, 4. 
Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy im. 
Generała Dywizji Stefana „Grota” Ro-
weckiego, zaakcentował mieszkańcom 
obecność w mieście. Na pl. Bohaterów 
odbyła się wojskowa uroczystość 
podkreślająca rangę i walory armii oraz 
jej pozycję na zachodniej flance nasze-
go kraju. Jak przystało na żołnierskie 
święto, było nie tylko uroczyście, ale 
i widowiskowo! (tm)

Zdjęcia Tomasz Misiak
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W niedzielę wybory do Sejmu i Senatu RP
Nowy parlament wybierzemy w niedzielę, 13 października. Znajdzie się w nim 15 przedstawicieli naszego województwa: 12 posłów i trzech senatorów.   Na kogo mogą głosować zielonogórzanie? Podajemy listy kandydatów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z naszego okręgu wyborczego.

>>> WYBORY DO SEJMU <<<

Lista numer 4 
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

1. Krystian Patryk Kamiński, przedsiębiorca, Zielona Góra, członek 
partii politycznej: Ruch Narodowy

2. Beata Zofia Pachnik-Łodzińska, doradca podatkowy, Zielona 
Góra, członek partii politycznej: Ruch Narodowy

3. Marcin Sygutowski, technik budownictwa, Brzeźnica, nie należy 
do partii politycznej

4. Piotr Jan Szymański, logistyk, Rzepin, członek partii politycznej: 
Ruch Narodowy

5. Michał Marcin Paluch, rolnik, Jabłoniec, nie należy do partii 
politycznej

6. Paweł Kamrad, fotograf, Gorzów Wielkopolski, członek partii 
politycznej: Ruch Narodowy

7. Marek Banyś, elektromonter, Lipki Wielkie, nie należy do partii 
politycznej

8. Marta Maria Srebniak-Buszewska, socjolog, Siedlisko, nie 
należy do partii politycznej

9. Rafał Jan Borkowski, ekonomista, Świebodzin, nie należy do 
partii politycznej

10. Karol Stanisław Waszczuk, ekonomista, Krosno Odrzańskie, nie 
należy do partii politycznej

11. Grzegorz Dariusz Rutkowski, przedsiębiorca, Łagów, członek 
partii politycznej: Ruch Narodowy

12. Urszula Teresa Cantemir, przedsiębiorca, Zielona Góra, nie 
należy do partii politycznej

13. Piotr Kazimierz Wasylciów, nauczyciel, Kożuchów, nie należy do 
partii politycznej

14. Karolina Maria Ladra, psycholog, Głogów, nie należy do partii 
politycznej

15. Agnieszka Janina Masternak, politolog, Zielona Góra, członek 
partii politycznej: Ruch Narodowy

16. Krzysztof Dominik Kieszewicz, magister sztuki, Torzym, nie 
należy do partii politycznej

17. Danuta Irena Karowska, emeryt, Nowa Sól, nie należy do partii 
politycznej

18. Anna Agnieszka Kosicka-Dombek, księgowa, Zielona Góra, nie 
należy do partii politycznej

19. Andrzej Domaradzki, logistyk, Bieniów, członek partii politycz-
nej: Ruch Narodowy

20. Emilia Małgorzata Kopacka, pracownik biurowy, Głogów, nie 
należy do partii politycznej

21. Maciej Kościelny, operator CNC, Modrzyca, członek partii poli-
tycznej: Ruch Narodowy

22. Karolina Piątkowska, sprzedawca, Gorzów Wielkopolski, nie 
należy do partii politycznej

23. Henryk Jabłoński, ekonomista, Wiechlice, członek partii poli-
tycznej: Ruch Narodowy

24. Krzysztof Michał Łopatowski, adwokat, Różanki, nie należy do 
partii politycznej

Lista numer 5 
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA  
PO .N IPL ZIELONI

1. Tomasz Witold Aniśko, architekt krajobrazu, Ośno Lubuskie, 
członek partii politycznej: Partia Zieloni

2. Waldemar Jan Sługocki, nauczyciel akademicki, Zielona Góra, 
członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

3. Krystyna Mieczysława Sibińska, poseł, Chwalęcice, członek 
partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

4. Katarzyna Osos, radca prawny, Łagów, członek partii politycznej: 
Platforma Obywatelska RP

5. Jerzy Wierchowicz, adwokat, Gorzów Wielkopolski, członek partii 
politycznej: Platforma Obywatelska RP

6. Tomasz Bogusław Kucharski, pracownik samorządowy, Gorzów 
Wielkopolski, członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

7. Marcin Artur Jabłoński, menadżer, Słubice, członek partii poli-
tycznej: Platforma Obywatelska RP

8. Witold Pahl, radca prawny, Chwalęcice, członek partii politycznej: 
Platforma Obywatelska RP

9. Grzegorz Michał Potęga, przedsiębiorca, Niedoradz, członek 
partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

10. Cecylia Brodzińska, nauczyciel, Wiechlice, członek partii poli-
tycznej: Platforma Obywatelska RP

11. Olaf Krzysztof Napiórkowski, pracownik samorządowy, Żary, 
nie należy do partii politycznej

12. Krystyna Maria Magdziarek, nauczyciel, Zielona Góra, członek 
partii politycznej: Nowoczesna

13. Radosław Zenon Sujak, animator kultury, Krosno Odrzańskie, 
członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

14. Agata Małgorzata Wdowiak, pracownik samorządowy, Torzym, 
nie należy do partii politycznej

15. Krzysztof Stanisław Kola, radca prawny, Wschowa, nie należy 
do partii politycznej

16. Alina Wanda Jągowska, biolog, Babimost, członek partii poli-
tycznej: Platforma Obywatelska RP

17. Piotr Stanisław Kowalski, manager, Żagań, członek partii poli-
tycznej: Platforma Obywatelska RP

18. Danuta Teresa Malinowska, nauczyciel, Sulęcin, członek partii 
politycznej: Platforma Obywatelska RP

19. Miłosz Mateusz Brodzikowski, dyrektor, Sulechów, członek 
partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

20. Marcin Bogusław Pabierowski, przedsiębiorca, Zielona Góra, 
członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

21. Marek Mirosław Kraśny, inżynier budownictwa, Wschowa, 
członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

22. Elżbieta Kozak, manager, Świebodzin, nie należy do partii poli-
tycznej

23. Jolanta Teresa Kaniewska, pielęgniarka, Kożuchów, członek 
partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

24. Bogusław Michał Zaborowski, lekarz weterynarz, Przytoczna, 
członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

>>> WYBORY DO SENATU <<<

1. Robert Dowhan, przedsiębiorca, Zielona Góra, KOALICYJNY KO-
MITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, członek 
partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

2. Zbigniew Kościk, nauczyciel, Zielona Góra, KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek partii politycznej: Prawo i Sprawie-
dliwość

W NIEDZIELĘ GŁOSUJEMY
Głosujemy w tych samych lokalach, co podczas 

ostatnich wyborów. Będą one czynne od 7.00 do 
21.00. Na głosowanie należy zabrać ze sobą doku-
ment tożsamości ze zdjęciem.

W lokalu dostaniemy dwie karty – jedną z nazwi-
skami kandydatów do Sejmu (na szarym tle), drugą 
z nazwiskami kandydatów do Senatu (na żółtym tle).

Chętnych do Sejmu w naszym okręgu wyborczym 
jest 120, zgrupowanych w pięciu komitetach wy-
borczych – wybieramy tylko jedną osobę, stawiając 
znak X przy jej nazwisku.

Spośród kandydatów do Senatu (w naszym okrę-
gu wyborczym są to dwie osoby), wybieramy tylko 
jednego – stawiając znak X przy jego nazwisku.
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PIŁKA RĘCZNA

Wygrali u beniaminka
Do trzech razy sztuka – może 

powiedzieć PKM Zachód AZS 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Pierwszoligowi piłkarze ręczni 
w trzecim meczu odnieśli pierw-
sze zwycięstwo.

Podopieczni Ireneusza Łuczaka 
pokonali w miniony weekend w Obor-
nikach Śląskich tamtejszy SPR Bór 
29:28. Bramkę na wagę zwycięstwa 
zdobył w ostatniej minucie Szymon 
Gołębiowski. Za nerwową końcówkę 
zielonogórzanie mogą podziękować 
sobie sami. Wcześniej odskakiwali 
na kilka bramek przewagi, ale dali 
się doganiać. – Prowadziliśmy dwa 
razy różnicą czterech bramek i nastę-
powała zapaść, w końcówce nawet 
rywale prowadzili – wspomina Marek 
Kwiatkowski, bramkarz akademików, 
który w ostatnich sekundach popisał 
się świetną interwencją, być może na 
wagę wygranej AZS-u. W ten week-
end zielonogórzanie też zagrają na 
wyjeździe. W sobotę, 12 października, 
o 16.00, powalczą we Wrocławiu 
z Forzą. – Rywale wzmocnili się przed 
sezonem, ale w sparingu przed ligą 
z nimi wygraliśmy – wspomina Kacper 
Kiersnowski, skrzydłowy zielonogó-
rzan. (mk)

SIATKÓWKA

Świetny początek!
Dwa mecze, dwa zwycięstwa 

i pozycja wicelidera tabeli. Siat-
karze AZS-u Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego w II lidze stracili 
dotychczas tylko seta.

W inauguracyjnej kolejce akade-
micy pokonali u siebie MUKS Ziemia 
Milicka 3:0, a w ostatni weekend 
zwyciężyli na wyjeździe Olavię 
Oława 3:1. Tylko pierwszy set ułożył 
się po myśli gospodarzy - 25:23, 
w kolejnych, pewnie do: 20, 16 i 19 
triumfowali zielonogórzanie. Teraz 
przed zespołem Wiktora Zasowskie-
go szansa na trzeci triumf z rzędu. 
Do Zielonej Góry przyjedzie Biela-
wianka Bielawa, która dotychczas 
mierzyła się z mocnymi rywalami. 
Z Astrą Nowa Sól przegrała na wy-
jeździe 0:3, zaś z Sobieskim Żagań 
rozprawiła się u siebie, wygrywając 
3:1. – To na pewno poukładany, dobry 
zespół, potrafili pokonać mocnego 
Sobieskiego – uważa Mateusz Stefa-
nowicz, rozgrywający akademików. 
Spotkanie z Bielawianką w tę sobotę, 
12 października, o 17.00 w hali Uni-
wersytetu Zielonogórskiego przy 
ul. Szafrana. Wstęp na mecz jest 
bezpłatny.

(mk)

FUTBOL AMERYKAŃSKI

Znowu wieże
Mówisz - Towers Opole, myślisz 

- największy rywal Watahy. W nie-
dzielę, 13 października z opolana-
mi zmierzą się „młode wilki”.

To będzie czwarte spotkanie KFA 
Wataha w Juniorskiej Lidze Futbolu 
Amerykańskiego. Młodzi zielo-
nogórzanie mają na koncie jedno 
zwycięstwo i dwie porażki, w tym 
jedną poniesioną właśnie w Opolu. 
Wynik 0:20, to efekt poddanego 
meczu, w którym do przerwy młode 
wilki nawet prowadziły. Wpływ na to 
miały kontuzje i problemy zdrowot-
ne. Tym większa jest wola rewanżu 
zielonogórzan, a jeśli do tego dodać 
pamiętne mecze drużyny seniorów 
z opolanami, to niedzielne spotkanie 
zapowiada się jeszcze ciekawiej. 
Wataha w ubiegłym roku, w II lidze, 
szła jak burza aż do finału, gdzie 
u siebie nieoczekiwanie przegrała 
z Towers. W tym roku, już w LFA1, 
zielonogórzanie stracili zwycięstwo 
z odwiecznym rywalem dosłownie 
w ostatnich sekundach spotkania. Jak 
będzie tym razem w starciu juniorów? 
Początek niedzielnego spotkania 
przy ul. Botanicznej o 12.00. Wstęp na 
mecz jest darmowy.

(mk)

BIEGI

Stadnik po raz drugi!
Zwycięstwo i to z rekordem na trasie! Jacek Stadnik ponownie trium-
fował w Półmaratonie Zielonogórskim.

Dystans 21 km i  97 me-
trów J. Stadnik pokonał 
w  czasie 1 godziny, 11 mi-
nut i 6 sekund, co oznacza, 
że wynik z  ubiegłego roku 
pobił o ponad 3 minuty! Na 
podium wraz z nim stanęli 
jeszcze Sebastian Gołębiew-
ski (1:16:49) i Łukasz Garliń-
ski (1:18:18).

Półmaraton Zielonogór-
ski rozegrano już po raz 
ósmy, zaś po raz drugi rów-
nolegle odbyła się rywaliza-
cja na dystansie ćwierćma-
ratonu. 10,5 km najszybciej 
przemierzył Łukasz Hry-
ciuk (39:18). Krótszy dy-
stans ukończyło 204 biega-
czy, zaś dystans półmarato-
nu przemierzyło w  sumie 
584 uczestników.

(mk)
Jacek Stadnik przebiegł półmaraton w czasie 1:11:06

Fot. Piotr Łabaziewicz

SPORTY WALKI

Nasi bili naprawdę mocno!
Miejscowi wojownicy nie zawiedli! Wszystkie mistrzowskie pasy pozostały w Zielonej Górze. Kto najbardziej porwał publiczność w hali CRS, 
podczas 16. edycji gali Makowski Fighting Championship?

Kartę główną otworzyła 
Emilia Czerwińska, przed 
którą już niebawem udział 
w  mistrzostwach świa-
ta. Najpierw w formule K1, 
a następnie full contact. Za-
wodniczka SKF Boksing Zie-
lona Góra chciała przejść 
przez pojedynek z  Terezą 
Dvořákovą „suchą stopą” 
i zrobiła to! Pewnie wygrała 
na punkty. Czeszka wyglą-
dała jak po wojnie, zaś Czer-
wińska jak po treningu. – 
Rozwaliłam jej nos po ciosie 
frontalnym – przyznała po 
walce nasza zawodniczka. 
Mogła już spokojnie oglądać 
walki kolegów. A  było na 
co popatrzeć! Przed czasem 
zakończyły się dwa ostat-
nie starcia. Sławomir Przy-
pis znokautował w  trzeciej 
rundzie Pavla Šacha. Jesz-
cze krócej trwała walka wie-
czoru Marcina Bodnara. „Si-
wy” bił tak mocno, że je-
go rywal Alen Kapetanović 
wylądował na deskach już 
w pierwszej rundzie z kon-
tuzją piszczela, po której nie 
był w  stanie kontynuować 
pojedynku. Ring opuścił na 
noszach. – Słyszałem ten 
trzask i wiedziałem, że bę-
dzie miał kłopoty – stwier-
dził po walce M. Bodnar, 
który podobnie jak S. Przy-
pis mógł pochwalić się pa-
sem mistrza MFC w formu-
le K1.

Kibice nie nudzili się tak-
że podczas walki Kacpra 
Frątczaka, który na punk-
ty, ale jednogłośnie poko-
nał Sebastiana Fapso. Tym 
samym zawodnik Akade-
mii Sportów Walki Knocko-

ut Zielona Góra zdobył pas 
Międzynarodowego Mistrza 
Polski Polskiego Związku 
Kickboxingu. Podobnie by-
ło z  Przemysławem Kacie-
ją, który na punkty pokonał 
Łukasza Łęczyckiego. – Nie 
bałem się werdyktu, osła-
biłem determinację rywala, 

bo trafiłem go już w pierw-
szej rundzie w  wątrobę – 
przyznał posiadacz pasa Za-
wodowego Mistrza Polski 
PZKB. – To jedna z najtrud-
niejszych walk w mojej ka-
rierze. Ciężka praca jednak 
popłaca – dodał „Kaciej”.

(mk)

Marcin Bodnar (z prawej) szybko zakończył walkę wieczoru
Zdjęcia Marcin Krzywicki

Emilia Czerwińska (z lewej) pewnie wygrała na punkty

Kacper Frątczak cieszył się ze zdobycia mistrzowskiego pasa
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KOSZYKÓWKA

Stelmet  
wygrywa!
To było udane zwieńczenie me-
czowego maratonu. Stelmet Enea 
BC Zielona Góra najpierw odniósł 
premierowe zwycięstwo w tym 
sezonie polskiej ligi, a następne 
dołożył triumf w lidze VTB.

Zielonogórzanie w zeszły 
czwartek pokonali w Ostro-
wie Wielkopolskim BM Slam 
Stal 78:72. Zespół Žana Ta-
baka był znacznie skutecz-
niejszy od rywali w rzutach 
z  dystansu. Trzy dni póź-
niej Stelmet grał już w  od-
dalonym od Ostrowa o  2,5 
tys. km Saratowie. W  Ro-
sji była walka i  nieustępli-
wość, także w  końcówce, 

gdy rywal na chwilę odbił 
prowadzenie. Zielonogórza-
nie pokonali Avtodor 89:86 
i  mogą się już pochwalić 
jednym triumfem zarówno 
w Energa Basket Lidze, jak 
i  rozgrywkach na Wscho-
dzie. Najskuteczniejszy 
w Saratowie był Marcel Po-
nitka, który zdobył 21 punk-
tów i  trafił do piątki tygo-
dnia. W piątek, 11 paździer-
nika biało-zieloni zmierzą 
się w  Toruniu z  wicemi-
strzem kraju – Polskim Cu-
krem (17.30), a w kolejnym 
tygodniu zagrają dwa me-
cze w  hali CRS. Najpierw 
w  czwartek, 17 październi-
ka podejmą Legię Warsza-
wa z  Filipem Matczakiem 
(17.30), a w niedzielę stawią 
czoła gigantom z CSKA Mo-
skwa (18.00).

(mk)

 WEEKEND KIBICA
KOSZYKÓWKA
a piątek, 11 października: 
3. kolejka Energa Basket Ligi, 
Polski Cukier Toruń – Stelmet 
Enea BC Zielona Góra, 17.30 
(transmisja: Polsat Sport)
PIŁKA NOŻNA
a sobota, 12 października: 
11. kolejka IV ligi, TS Master-
chem Przylep – Polonia Słubi-
ce, 15.00, boisko w Przylepie; 
11. kolejka klasy okręgowej, 
Piast Czerwieńsk – Zorza 
Ochla, 15.00, boisko w Czer-
wieńsku; 9. kolejka A-klasy, 
TKKF Chynowianka-Francepol 
Zielona Góra – Sparta Mierków, 
15.00, stadion UZ przy ul. 
Wyspiańskiego; Ikar Zawada 
– Energetyk Dychów, 16.00, 
boisko w Zawadzie; Sparta 
Łężyca – Pogoń Wschowa, 
15.00, boisko w Łężycy
a niedziela, 13 październi-
ka: 11. kolejka III ligi, Lechia 
Zielona Góra – ROW 1964 
Rybnik, 14.00, boisko „dołek” 
przy ul. Sulechowskiej; 11. ko-
lejka klasy okręgowej, Mieszko 
Konotop – Drzonkowianka 
PKM Zachód Racula, 15.00
PIŁKA RĘCZNA
a sobota, 12 października: 
4. kolejka I ligi, Forza Wrocław 
– PKM Zachód AZS Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego, 16.00
SIATKÓWKA
a sobota, 12 października: 
3. kolejka II ligi, AZS Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego – Biela-
wianka Bielawa, 17.00, hala UZ 
przy ul. Szafrana
FUTBOL AMERYKAŃSKI
a niedziela, 13 października: 
Juniorska Liga Futbolu Amery-
kańskiego, KFA Wataha Zielona 
Góra – Towers Opole, 12.00, 
stadion przy ul. Botanicznej
RUGBY
a niedziela, 13 paździer-
nika: 5. kolejka I ligi, Wataha 
RC Zielona Góra – AZS AWF 
Warszawa, 14.00, stadion UZ 
przy ul. Wyspiańskiego

(mk)

SPEEDROWER

Trwa nabór
Kiedy żużlowcy zjeżdżają do 

boksów, by wyjechać z nich dopiero 
wiosną, speedrowerowcy wciąż 
jeszcze kręcą kółka! Zielonogórski 
Klub Speedrowerowy ogłasza ostatni 
w tym roku nabór do szkółki. Zajęcia 
prowadzą Krzysztof Zakrzewski 
i Grzegorz Wojciechowski. Treningi 
odbywają się we wtorki i czwartki. 
Rozpoczynają się o 16.30 na torze 
speedrowerowym przy ul. Wyszyń-
skiego, obok Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Zielonej Górze. Mile widziane 
są też dziewczyny, których w sekcji 
klubu nie brakuje. - Nieważne, czy 
masz lat 6, czy 60, potrzebne są 
dobre chęci, spróbuj, to nic nie kosz-
tuje. Gwarantujemy dobrą zabawę! 
– zachęcają trenerzy.

(mk)

ŻUŻEL

Uczcili pamięć
- Myślałem, że już tego finału nie 
pojedziemy – przyznał Norbert 
Krakowiak po wygranej w finało-
wym biegu 6. Memoriału Rycerzy 
Speedwaya. Żużlowcom dał się 
we znaki deszcz.

Deszcz spadł na W69 pod 
koniec środowych zawo-
dów i  solidne zmoczył tor. 
– Chłopaki powiedzieli, że 
mimo trudnych warunków 
jedziemy finał. Byłem tym 
trochę zaskoczony – przy-
znał żużlowiec Stelmetu Fa-
lubazu. Kluczowy był start, 
a  ten ułożył się po my-
śli Krakowiaka. Na podium 
stanęli jeszcze Sebastian 

Szostak (Ostrovia Ostrów 
Wlkp.) i  Mateusz Tudzież 
(ROW Rybnik). Pamięć 
zmarłych żużlowców zie-
lonogórskiego klubu: Bog-
dana Spławskiego, Wiesła-
wa Pawlaka i  Artura Paw-
laka, Andrzeja Zarzeckie-
go oraz Rafała Kurmańskie-
go została uczczona w mło-
dzieżowej obsadzie. Obok 
polskich juniorów pojawił 
się także Anglik Jack Smith 
(syn Andy’ego – dop. mk), 
który zajął 11. miejsce oraz 
dwaj Czesi: Petr Chlupac (10 
msc) i Jan Kvech. Ten dru-
gi przymierzany jest do jaz-
dy w  naszym klubie. Nie-
spełna 18-latek zaprezento-
wał się udanie. Dotarł do fi-
nału, w którym był ostatni.

(mk)

Norbert Krakowiak na czele finałowego wyścigu. Jako jedyny 
dotarł do mety czysty.

Fot. Marcin Krzywicki

ŻUŻEL

Dudek odetchnął z ulgą
Zawodnik Stelmetu Falubazu pozostaje w gronie żużlowców, którzy powalczą w cyklu Grand Prix 2020. Ostatnia 
runda zmagań na toruńskiej Motoarenie była dla niego jednak istną drogą przez mękę.

Ze szczęśliwym zakoń-
czeniem. Żużlowi bogowie 
byli tego wieczoru z  woje-
wództwa lubuskiego. Mi-
strzem świata został Bar-
tosz Zmarzlik z północy re-
gionu, który wytrzymał pre-
sję i nieprawdopodobny na-
pór Leona Madsena. Duń-
czyk zgarnął maksymalną 
pulę – 21 punktów, wygry-
wając siedem wyścigów, ale 
i  to na żużlowca gorzow-
skiej Stali było za mało.

Dudek w Toruniu punkty 
ciułał. Uciułał cztery i  po-
tem mógł już tylko nerwo-
wo patrzeć na to, co zrobią 
rywale. Zrobić musieli nie-
wiele, by wypchnąć żuż-
lowca Stelmetu Falubazu 
poza czołową ósemkę, któ-
ra ma zagwarantowany start 
w  przyszłorocznym wyści-
gu po mistrzostwo świata. 
Najpierw w  swoim ostat-
nim starcie nie mógł za-
punktować Matej Žagar. Sło-
weniec rzeczywiście przy-
jechał czwarty, a w  kolej-
nym biegu musiał jego śla-
dem podążyć Artiom Łagu-

ta. I podążył. Na placu boju 
pozostał już tylko Niels Kri-
stian Iversen, który znalazł 
się w  gronie półfinalistów 
toruńskiego turnieju. Gdy 
awansował do finału, stało 
się jasne, że nie może go… 
wygrać. Gdyby triumfował, 
wówczas Dudka czekałby 
wyścig dodatkowy o  miej-
sce w elicie na przyszły rok.

- Byłem już przebrany 
po swoich wyścigach. Na-

gle dowiedziałem się, że 
Iversen może się ze mną 
zrównać punktami. Po je-
go dobrym starcie w  fina-
le już miałem ochraniacze 
i kevlar na sobie – zażarto-
wał po zawodach Dudek. 
Mogło być mu do śmiechu 
dlatego, że Duńczyk finiszo-
wał trzeci. Podobnie jak Ža-
gar, nie miał jednak noża na 
gardle, bo zdobył przepust-
kę do przyszłorocznych mi-

strzostw z  turnieju Grand 
Prix Challenge.

To był trzeci sezon zielo-
nogórzanina w  elitarnym 
cyklu. Pierwszy, przed dwo-
ma laty, był jak ze snu. De-
biutant Dudek pomknął od 
razu po wicemistrzostwo 
świata. W  poprzednim, do 
ostatniej rundy w  Toruniu 
w ogóle nie dojechał. Opu-
ścił dwie ostatnie odsło-
ny ze względu na kontuzję. 

Mimo to, zdołał wywalczyć 
więcej punktów, niż w tym 
roku. Wtedy 84 punkty po-
zwoliły na zajęcie dziewią-
tego miejsca. W  tym roku 
79 „oczek” pozwoliło nie 
oglądać się na nominacje 
BSI i ewentualne zaprosze-
nia w  postaci stałych dzi-
kich kart.

Początek tego sezonu był 
jednak wyśmienity. Poobi-
jany, niedługo po upadku 
w  ligowym starciu z  lu-
blinianami, Dudek jechał 
w  stolicy Polski jak z  nut. 
Na warszawskim PGE Na-
rodowym był na najniż-
szym stopniu podium, po-
dobnie jak jeszcze w  trze-
ciej rundzie w Pradze. Póź-
niej już tak dobrze nie by-
ło, a w  ostatnich trzech 
rundach łącznie uzbierał 
10 punktów. – Z  nieba do 
piekła – podsumował cały 
cykl. - Ostatnie trzy turnie-
je były ciężkie, a  przecież 
po pierwszych rundach by-
łem liderem. Dużo się dzia-
ło w  tym sezonie – ocenił 
„Duzers”. (mk)

Patryk Dudek w ostatniej rundzie czuł na plecach oddech m.in. Mateja Žagara
Fot. Marcin Krzywicki
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Pamiątkowe zdjęcie ślubne
Wciąż wędrujemy śladami przedwojennych fotografów działających w Grünbergu. Przed tygodniem dotarliśmy do atelier Gustava Schwarza 
przy Berlinerstrasse 91, czyli dzisiejszej Jedności 22. Następca Schwarza wykonał prezentowane zdjęcie ślubne.

- Czyżniewski! Pewnie 
w tym zakładzie wykonano 
setki takich zdjęć. Czemu to 
jedno jest tak ważne? – mo-
ja żona z zainteresowaniem 
ogląda fotografię. Uważ-
ny czytelnik Spacerownika 
pewnie się zdziwi, że nic nie 
wspomniała o patelni.

- Wyjeżdżam nad morze, 
a  ty rób sobie, co chcesz! 
A nawet nic nie rób... - moja 
żona błyskawicznie rozwia-
ła patelniowe wątpliwości. 
Czyli mam kilkudniowy luz 
na zmywaku.

Wróćmy jednak do ate-
lier przy Jedności, które po-
wstało w 1863 r.

- W  sumie, w  tym miej-
scu do końca wojny działało 
siedmiu fotografów. Pierw-
szym był Schwarz, którego 
zastąpił Emil Berger, na-
stępnie Julius Wirth. Po 
nim przez krótki czas, pod 
koniec XIX wieku dzia-
łał tu Hermann Oberlaen-
der, który w lipcu 1899 ro-
ku przeniósł się na Nieder-
strasse 27 (Kupiecka). Je-
go miejsce zajął Max Jasz-
newski, a  od pierwszych 
lat XX wieku zakład przez 
ponad 40 lat był w posia-
daniu Richarda Oye. Pod 
koniec wojny studio prze-
szło na własność H. Kon-
wicke – wylicza Barosz 
Gruszka, z którym od kilku 
odcinków wędrujemy śla-
dami przedwojennych ate-
lier fotograficznych. Nasz 
przewodnik kończy wła-
śnie pisać książkę na ten te-
mat. Ukaże się ona na po-
czątku przyszłego roku. 
Wraz z  Aliną Polak-Woź-
niak przygotował również 
wystawę w  Muzeum Ziemi 
Lubuskiej.

Oglądamy zdjęcie ślubne 
z albumu rodziny Grochol-
skich. Wykonano je w  la-
tach 40. w atelier Richarda 
Oye. Wówczas właścicielem 
firmy był H. Rohwede.

- Czyli mamy kolejnego 
fotografa. Ja chyba tej książ-

ki nigdy nie skończę – żartu-
je B. Gruszka.

Można powiedzieć, że 
Grocholscy byli sąsiadami 
Oye. Mieszkali jakieś 100 
metrów dalej, przy Berli-
nerstrasse 33. Dzisiaj w tym 
miejscu jest parking przed 
wytwórnią wódek. Histo-
rię rodziny opisywałem 10 
lat temu. Warto ją przypo-
mnieć. Choćby dlatego, że 
przed laty Wilhelm Grochol-
ski był bardzo rozpoznawal-
ną postacią – krążył po mie-
ście konnym zaprzęgiem, 
wożąc głównie zlewki do 
swojej chlewni oraz świnie 
do ubojni.

- Widywałem go na ul. 
Chopina, jak jeździł po 
zlewki – opowiadał mi Bo-
gusław Rosiński. – Cho-
dziłem tamtędy do szkoły. 
Często czekaliśmy aż wej-
dzie na wóz, który uginał 
się pod jego ciężarem. Miał 
brązowego konia w  bia-
łe łaty, który zawsze usiło-
wał nas złapać za tornistry. 
Ale nigdy nie zrobił niko-
mu krzywdy.

Czy Grocholski woził wę-
giel? - Na pewno go woził! 
Mogę służyć za świadka, bo 
nam go dostarczał – meldo-
wał Leszek Kania, dyrek-
tor muzeum. – Był solidnym 

mężczyzną. Łatwym do za-
pamiętania.

Jeszcze przed I  wojną 
światową, z  okolic Koni-
na do Zielonej Góry, za pra-
cą przyjechał Polak Józef 
Grocholski. Tu poznał swoją 
przyszła żonę - Niemkę Wil-
helminę. Mieli siedmioro 
dzieci - pięć córek i dwóch 
synów.

- Dziadek Józef był ka-
tolikiem, babcia Wilhelmi-
na ewangeliczką. Synowie, 
w  tym mój tata, byli kato-
likami, córki ewangelicz-
kami – opowiadała mi pani 
Ingeborg Cierpisz z  domu 
Grocholski. - Dziadek trud-
nił się rzeźnictwem. Zmarł 
w  1941 r. Mój tata również 
zajmował się rzeźnictwem.

Oglądamy zdjęcia z  ubo-
ju. A  później rodzinne uję-
cie z  wozem. Stoją przed 
nim dziadek Józef, babcia 
Wilhelmina, jedna z  cio-
tek (prawdopodobnie Frie-
da). Na wozie siedzi ojciec 
mojej rozmówczyni. Na ta-
bliczce umieszczonej na 
wozie widać nazwisko: Fritz 
Grocholski Grünberg. - Rze-
czywiście ojciec miał na 
imię Fritz, ale wszyscy mó-
wili na niego Wilhelm - od-
powiadała I. Cierpisz. - Bo 
wujek też miał na imię Fritz 

i  trzeba było ich jakoś od-
różnić.

Mama pani Ingeborg po-
chodziła z  okolic Chorzo-
wa. Do naszego miasta tra-
fiła na roboty przymusowe. 
Tu wyszła za mąż za Fritza 
(Wilhelma) Grocholskiego. 
W  1944 r. urodziło się im 
jedyne dziecko - córka In-
geborg. Jej ojciec zajmował 
się rzeźnictwem. W  pierw-
szych latach po wojnie spe-
cjalizował się w handlu ko-
niną.

Pracował przy Sowińskie-
go, Jedności, by na końcu 
mieć niewielki sklepik przy 
ul. Pionierskiej, czyli Ku-
pieckiej.

Grocholski kupował 
zwierzęta po okolicznych 
wsiach. Zwierzęta, głównie 
konie, bił w miejskiej rzeźni 
przy ul. Dąbrowskiego, mię-
so rozbierał na tyłach swo-
jego domu. Część wędził na 
miejscu, a część u rzeźnika 
Dudki po drugiej stronie uli-
cy. Gdy konie się skończy-
ły, przestawił się na hodow-
lę świń, które trzymał na ty-
łach swojego domu przy ul. 
Jedności. Później prowadził 
gospodarstwo przy ul. Wil-
czej.

I tak przez kilkadziesiąt 
lat Wilhelm Grocholski kon-
nym zaprzęgiem krążył uli-
cami Zielonej Góry, zapisu-
jąc się w  pamięci zielono-
górzan. Mojej również.

I na koniec mały dopi-
sek dla młodszych Czytel-
ników. Jeszcze 50-60 lat te-
mu konne wozy były pod-
stawowym środkiem trans-
portu, z  którego korzysta-
li mieszkańcy chcący przy-
wieźć do domu węgiel ku-
piony na składowisku przy 
ul. Węglowej. Wozy zaprzę-
żone w jednego lub dwa ko-
nie wciąż krążyły po mie-
ście.

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

Wilhelm Grocholski z żoną Adelą i sąsiadem wyjeżdżają z po-
dwórka na tyłach ul. Jedności

Zaprzęg konny na ul. Dąbrowskiego, powrót z  pobliskiego 
składu węgla

Zdjęcie ślubne Grocholskich wykonane w atelier Richarda Oye

Przedwojenna ul. Jedności. W niskich domach po prawej stronie mieszkał Wilhelm Grocholski.
Ze zbiorów Czesława Osękowskiego

Rodzina Grocholskich przed wojną. Stoją od lewej: dziadek Józef, babcia Wilhelmina, ciotka 
Frieda. Na wozie Wilhelm Grocholski. Archiwum rodzinne


