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Radość dla kibiców piłkarskiej Lechii! Puchar Polski na szczeblu 
wojewódzkim po rocznej przerwie wrócił do Zielonej Góry!

Czy to będzie wędrówka piesza, czy z mechanicznym wspomaganiem, jedno jest pewne – w dobie koronawirusa bez wiwatujących tłumów… Bachus już opracowuje trasę winobraniowej 
podróży po ulicach starej i nowej Zielonej Góry. Bachantki szykują mu ochronną przyłbicę i wygodne buty. Fot. Piotr Jędzura

Organizatorzy od kil-
ku miesięcy zastanawia-
li się nad tym, jak zorga-
nizować Dni Zielonej Gó-
ry w dobie panującej pan-
demii. I czy w ogóle… Na 
początku maja Agata Mie-
dzińska, szefowa Zielono-
górskiego Ośrodka Kul-
tury, zapowiadała na ła-
mach „Łącznika”: - Na 
pewno uczynimy zadość 
tradycji Winnego Grodu. 
Jednak Winobranie zde-
cydowanie nie będzie ta-
kie, do jakiego przywy-
kliśmy - tłumne i huczne, 
zorganizowane w forma-
cie imprezy masowej.

Mniej okazałe, nie 
oznacza, że nudne. Ko-
ronowirus poprzeczkę 

przed ZOK ustawił wy-
żej niż zwykle, wymu-
szając na organizatorach 
Winobrania rezygnację z 
utartych rozwiązań i po-
szukiwanie nowych. Te 
zaś, ujawnione przez pre-
zydenta miasta, bardzo 
nam się spodobały. Choć-
by fakt, że po raz pierw-
szy w tym roku podczas 
Dni Zielonej Góry nikt i 
nic nie będzie robił winia-
rzom konkurencji w są-
siedztwie zielonogórskie-
go ratusza. Winobranie to 
w końcu przede wszyst-
kim święto wina i winia-
rzy, będą więc w tym ro-
ku jego głównymi boha-
terami! I choć Miastecz-
ko Winiarskie tradycyjnie 

ulokuje się dookoła ratu-
sza, tym razem zamieni 
się ono w miejsce praw-
dziwej degustacji win, 
spotkań, rozmów i odpo-
czynku przy lampce wina 
i akompaniamencie nie-
nachalnej muzyki, deli-
katnie serwowanej przez 
lokalnych DJ-ów. Nam w 
to graj! Gdy jeden zmysł 
odpoczywa (słuch), drugi 
się wyostrza (smak)…

Tym razem oprawę mu-
zyczną Winobrania orga-
nizatorzy w całości prze-
niosą na wyremontowa-
ny w tym roku plac Te-
atralny. To tu odbędą się 
wszystkie winobranio-
we koncerty. Na scenie 
wystąpią wyłącznie ar-

tyści związani z Zielo-
ną Górą: ci którzy tutaj 
tworzą albo stąd pocho-
dzą. - Nie zabraknie zna-
nych nazwisk, ale zapre-
zentujemy również nowe 
brzmienia – zapowiada 
Janusz Kubicki, na razie 
nie zdradzając żadnych 
konkretów. Cudze chwa-
limy, swego nie znamy? 
Przekonamy się!

Dla wszystkich zielono-
górzan hołdujących wi-
nobraniowej tradycji też 
jest dobra wiadomość: 
częścią tegorocznego 
świętowania będzie jar-
mark, dla dzieciaków we-
sołe miasteczko i warsz-
taty w Ogrodzie Botanicz-
nym, a dla wszystkich 

Winobraniowe Breakowi-
sko, czyli tańce i anima-
cje w podwórku przy ul. 
Żeromskiego. – Wszyst-
ko to z zachowaniem za-
sad wynikających z reżi-
mu sanitarnego – zastrze-
gają organizatorzy. To z 
jego powodu, by umożli-
wić nam zachowanie dy-
stansu społecznego, te-
goroczny jarmark bę-
dzie mniejszy aż o 2/3 sta-
nowisk. Dobrze by by-
ło, gdyby na tych prze-
strzennie rozluźnionych 
straganach swoje wyroby 
również zaprezentowa-
li przede wszystkim nasi 
lokalni wytwórcy.

Największa zmiana? W 
tym roku korowód obej-

rzymy tylko na � lmach. 
Będzie to „podróż senty-
mentalna”, bo w pokazie 
zorganizowanym w kinie 
letnim na placu Teatral-
nym zobaczymy koloro-
we pochody z minionych 
lat. Brak tegorocznego 
korowodu będzie próbo-
wał nam zrekompenso-
wać sam Bachus. Podob-
no Bachantki już szykują 
mu przyłbice i wygodne 
buty, a on sam opracowu-
je trasę swojej najdłuższej 
marszruty przez ulice sta-
rej i nowej Zielonej Góry. 
Tym razem jeszcze bar-
dziej niż zwykle zbrata 
się z mieszkańcami Win-
nego Grodu.

(el)

Drodzy Czytelnicy!
Następny numer „Łącznika Zielonogórskiego” 

ukaże się za dwa tygodnie, 
w piątek, 21 sierpnia.

Życzymy Wam udanych wakacji!
Redakcja

WINOBRANIE
INNE 
NIŻ 
ZWYKLE

Czy to będzie wędrówka piesza, czy z mechanicznym wspomaganiem, jedno jest pewne – w dobie koronawirusa bez wiwatujących tłumów… Bachus już opracowuje trasę winobraniowej 

Tak zapowiada prezydent i uchyla rąbka 
tajemnicy: będzie Miasteczko Winiarskie 
i Breakowisko, ale nie będzie 
tradycyjnego korowodu!
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Dziki to nie są pluszowe maskotki
– Nie mamy możliwości odłowu dzików, musimy zredukować ich populację, ale nie spodziewajmy się natychmiastowych efektów – 
mówi Waldemar Michałowski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w magistracie.

– W ubiegłym tygodniu 
rozpoczęła się akcja strze-
lania do dzików na terenie 
miasta.

Waldemar Michałow-
ski: - Wolałbym nie mówić 
o strzelaniu do dzików. Pre-
zydent  Zielonej Góry w po-
rozumieniu z powiatowym 
lekarzem weterynarii i Pol-
skim Związkiem Łowieckim 
zdecydował o redukcji po-
pulacji tych zwierząt, ale na 
obszarach, które nie znaj-
dują się pod opieką kół ło-
wieckich. To koła są zobo-
wiązane przez wojewodę lu-
buskiego do przeprowadze-
nia odstrzału sanitarnego na 
swoim terenie. W rozporzą-
dzeniu wojewody określo-
no liczbę dzików, które dane 
koło musi zredukować. Od 
kilku miesięcy, także w Zie-
lonej Górze trwają te dzia-
łania. I miasto, podkreślę 
to raz jeszcze, może działać 
tylko w swoich rewirach.

– Jaka będzie skala tej re-
dukcji?

– Do końca roku zatrud-
niony przez miasto myśliwy 
zmniejszy populację dzików 
o 150 sztuk. Do końca sierp-
nia, czyli w okresie ochron-
nym nie wolno jednak strze-

lać do prosiąt i loch. Można 
strzelać tylko do odyńców 
(samce). Trzeba mieć świa-
domość, że troszkę to po-
trwa, ten problem nie znik-
nie w sierpniu i we wrze-
śniu.

– Na jakim terenie będzie 
działać myśliwy?

– Mieszkańcy zgłaszają 
do departamentów bezpie-
czeństwa i gospodarki miej-
sca, gdzie przebywają dzi-
ki. Alarmowały nas osoby, 
które bały się o siebie i bli-
skich, przez dziki nie mia-
ły jak wyjść z domu. Moi 
znajomi w soboty i niedzie-
le nie są w stanie pospace-
rować z dzieckiem po lesie. 
Dziki są wszędzie: koło Pal-
miarni, na ul. Batorego, w 
Dolinie Gęśnika, na cmen-
tarzu, w Raculce, ulicach 
Rzeźniczaka, Szczekociń-
skiej, Krzywoustego, Sza-
frana, Rezedowej, Partyzan-
tów, na ogródkach „Sawan-
na” w Ochli, Zamenhofa, 
Źródlanej, koło am�teatru. 
W zeszły poniedziałek oko-
ło godz. 7.00 spacerowały w 
pobliżu stacji paliw przy ul. 
Wrocławskiej. Dzień później 
weszły na teren szkoły pod-
stawowej nr 11. Te informa-

cje przekazujemy na bieżą-
co myśliwemu. Akcje będą 
prowadzone od poniedział-
ku do piątku między 23.00 
a 6.00 rano. Odległość od 
zabudowań nie może być 
mniejsza niż 150 metrów, 
bo bezpieczeństwo jest naj-
ważniejsze. W piątki, soboty 

i niedziele mieszkańcy ma-
ją prawo odpocząć, także od 
strzałów.

– Wielu zielonogórzan 
twierdzi, że dziki można by-
ło odłowić?

– Owszem, mieliśmy ta-
ki zamiar. To jednak nieste-

ty się nie uda. Miasto znaj-
duje się w niebieskiej stre�e 
ASF (afrykański pomór świń), 
tzn. że znajdują się u nas ak-
tywne źródła tej choroby. ASF 
występuje już w indywidual-
nych gospodarstwach rol-
nych, w tej sytuacji powiato-
wy lekarz weterynarii nie mo-
że zgodzić się na odłów z wy-
wiezieniem do innego obsza-
ru lasu. Przepisy mówią, że 
odłowione dziki trzeba wy-
wieźć w inne miejsce. Jak-
byśmy uruchomili odłownie 
na miejscu, i tak byłaby ko-
nieczność uśmiercenia zwie-
rząt. Tak mówią przepisy! Na 
obszarze zielonogórskim ża-
den z weterynarzy nie wyra-
ził zgody, aby „uśpić” dziki, 
bo nie mają takich możliwo-
ści. Mamy związane ręce.

– Zwierząt nie dało się od-
straszyć?

– Petardy do odstraszania 
nie przyniosły żadnego efek-
tu. Używaliśmy hukinolu – 
środka do odstraszania dzi-
ków. Środek ma jednak przy-
kry zapach i mieszkańcy np. 
Raculi nie chcieli, abyśmy go 
stosowali. Będziemy starali 
się wyprowadzić dziki z Zie-
lonej Góry. Przekażemy ku-
kurydzę kołom łowieckim, 

które przygotują żerowiska 
dla tych zwierząt. Kupili-
śmy wysiadki dla myśliwych, 
chłodnie. Uśmiercone dziki 
tra�ą do zakładu utylizacji w 
Ciepielówku koło Sławy.

- A czy my sami aby nie 
„pracujemy” na ten pro-
blem, dokarmiając dziki?

– Prezydent informował 
mnie o padniętym dziku w 
okolicach działek. Okaza-
ło się, że najedzone zwierzę 
tylko sobie odpoczywało. I 
nie były to odpady, ktoś na-
karmił je obiadem czy kola-
cją. A dzik nie jest maskotką, 
pluszowym misiem. Dziki do 
nas przychodzą, bo mają do-
stęp do jedzenia. Bądźmy 
odpowiedzialni! Locha może 
mieć w roku osiem warchla-
ków. Czasem zdarza się drugi 
miot w roku. Populację trud-
no ograniczyć.

Z drugiej strony nie ma co 
się tym biednym zwierza-
kom dziwić, bo my też we-
szliśmy na ich teren, budując 
domy pod lasem. Myśliwi i 
leśnicy wskazują też, że dziki 
uciekają przed wilkami, któ-
re u nas się pojawiły.

– Dziękuję.
Rafał Krzymiński

– Do końca roku zatrudniony przez miasto myśliwy zmniejszy 
populację dzików o 150 sztuk – zapowiada Waldemar Micha-
łowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Królował taniec i deskorolka!
Projekt „Kaczy Hood”, a do-

kładniej jego druga edycja - znów 
zrobił furorę. Na bezpłatnych 
zajęciach w Tancbudzie przy ul. 
Okulickiego o nudzie nie było 
mowy! W zeszłym tygodniu 
uczestnicy szaleli na deskorolkach, 
rapowali, tańczyli i tworzyli graf-
fiti. My zajrzeliśmy na zajęcia z 
deskorolkami. Frekwencja przeszła 
najśmielsze oczekiwania! – Nie 
mamy serca nikomu odmawiać, 
choć kończą się nasze moce prze-
robowe – żartował Filip Czeszyk, 
współorganizator wydarzenia. – Na 
zajęcia zgłosiło się wiele osób z 
małymi dziećmi, ale i 16-17-letnie 
chłopaki. Rafał Rembowski jest nie 
tylko świetnym instruktorem, ale i 
znakomitym pedagogiem, potrafi 
przyciągnąć młodych jak magnes.
 (rk) W tajniki jazdy na deskorolce wprowadzał Rafał Rembowski Fot. Piotr Jędzura

W ZIELONEJ GÓRZE

Remont ulicy 
Zjednoczenia 
będzie droższy
Miasto dołoży 2,5 mln zł do 
inwestycji. Odnowiony ma być 
fragment ul. Zjednoczenia od 
skrzyżowania z ul. Herberta do 
miejsca, które znajduje się kilka-
dziesiąt metrów za krzyżówką z 
ul. Działkową.

Do przetargu stanę-
ło kilka �rm, każda z 
nich za wykonanie prac 
chciała więcej niż 1,8 

mln zł. A taką kwotę na 
inwestycję miasto za-
bezpieczyło w budże-
cie. Najniższą ofertę - za 
4 mln 300 tys. zł złożyła 
�rma Kontrakt z Krosna 
Odrzańskiego. Ta sama, 
która odnowiła ul. Bo-
haterów Westerplatte. – 
Zdecydowaliśmy się do-
łożyć brakujące 2,5 mln 
zł – informuje Krzysztof 
Staniszewski, zastępca 
dyrektora Departamen-
tu Zarządzania Droga-
mi w magistracie. – Za te 
pieniądze będzie wyko-
nany remont ul. Zjedno-
czenia. Prace obejmą od-
cinek od ronda na skrzy-

żowaniu z ul. Herberta i 
zakończą około 70 me-
trów za skrzyżowaniem 
z ulicą Działkową.

W ramach inwesty-
cji zostaną przebudowa-
ne zatoki autobusowe, 
chodniki i ciągi pieszo
-rowerowe, zmoderni-
zowana będzie sygnali-
zacja świetlna na skrzy-
żowaniu z ul. Działko-
wą (sygnalizacja akomo-
dacyjna, zależna od ru-
chu), przebudowane zo-
stanie oświetlenie dro-
gowe i kanalizacja desz-
czowa.

K. Staniszewski nie 
wyklucza, że o ile znaj-

dą się fundusze, mia-
sto jeszcze w tym roku 
zleci �rmie Kontrakt re-
mont odcinka ul. Zjed-
noczenia od ronda PCK 
do ronda na skrzyżowa-
niu z ul. Herberta.

Miasto na pewno w 
tym roku zabezpieczy 
wiadukt nad linią ko-
lejową. Chodzi m.in. o 
odwodnienie i wyko-
nanie tzw. konstrukcji 
wspornej. Obiekt jest 
w fatalnym stanie. Re-
mont jest w planach, 
ale trzeba jeszcze na 
niego poszukać źródeł 
do�nansowania.

(rk)
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Punktualnie o godz. 17.00 w Zielonej Górze zawyły syreny. W sobotę, 1 sierpnia, na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Były piosenki harcerskie i wiersze, pod pomnikiem złożono kwiaty. Zdjęcia Piotr Jędzura

W KIEŁPINIE

Młody bociek
był w opałach
Młodego bociana zaplątanego 
w sznurki dostrzegła pani Beata 
Pakulska. Ptak nie opuszczał 
gniazda i zdecydowanie potrze-
bował pomocy. Ta nadeszła z 
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W akcji ratunkowej, 
zorganizowanej przez 
prof. dr hab. Leszka Je-
rzaka, kierownika Kate-
dry Ochrony Przyrody 
UZ, pomogła ENEA, udo-
stępniając podnośnik ko-
szowy. – Nie po raz pierw-

szy wspierają nasze dzia-
łania – mówi prof. Jerzak. 
- Bez tego sprzętu akcja 
nie miałaby szans powo-
dzenia. Dziękujemy ser-
decznie za przychylność i 
wrażliwość kierownikowi 
Rafałowi Okorowskiemu 
i grupie współpracowni-
ków.

Dzięki sprawnej orga-
nizacji, przy zaangażo-
waniu pracowników Wy-
działu Nauk Biologicz-
nych UZ, udało się po-
móc boćkowi. Podno-
śnik z profesorem na po-
kładzie poszedł w górę, 
na wysokość gniazda, w 
którym nieszczęśliwie 
utknął młody ptak. - Bo-

ciek był roztropny i przy-
jął fachową pomoc ze 
spokojem - opowiada L. 
Jerzak - Wielkie podzię-
kowania od nas oraz bo-
cianka i jego rodziców, 
dla wszystkich zaanga-
żowanych.

Na fotogra� ach, które 
dostaliśmy z UZ, widać 
skrzydlatego pechowca, 
prof. Jerzaka w akcji oraz 
dr Iwonę Sergiel z Kate-
dry Biotechnologii UZ 
i panią Beatę Pakulską, 
które asekurowały akcję 
na wypadek, gdyby wy-
rośnięty już młody, po 
uwolnieniu nieroztrop-
nie wyskoczył z gniazda.

(dsp) Fot. Materiały WNB UZ

Hulaj dusza, piekła nie ma! Czyżby?
30 lipca – w całej Polsce na COVID-19 zachorowało 615 osób, 31 lipca – 657, 4 sierpnia – 680, 6 sierpnia - 726. Lipiec był rekordo-
wym miesiącem pod względem nowych zakażeń koronawirusem, w kraju i w Lubuskiem. Sierpień przynosi kolejne rekordy.

Wśród zaskoczonych ty-
mi smutnymi rekordami 
najmniej jest wirusologów, 
epidemiologów i lekarzy.

- Ja nie jestem – mówi zie-
lonogórski lekarz i epide-
miolog Włodzimierz Jani-
szewski, który od początku 
epidemii na łamach „Łącz-
nika” przekonywał zielo-
nogórzan o potrzebie i sku-
teczności noszenia mase-
czek w pomieszczeniach i 
w tłumie, zachowania dy-
stansu społecznego, częste-
go mycia rąk. To, jak mówi, 
najskuteczniejsze i zarazem 
najtańsze w skali kraju spo-
soby walki z koronowiru-
sem SARS-CoV-2. Sam za-
wsze nosi przy sobie dwie 
maseczki, ukryte w kiesze-
niach marynarki, żeby ła-
two je było wyjąć i założyć, 
gdy zajdzie potrzeba. Po-
proszony o opinię w spra-
wie wakacyjnych rekordów, 
mówi:

- To oczywiście splot 
kilku przyczyn. Przede 
wszystkim mamy do czy-
nienia z nieznanym wiru-
sem. Na początku mówio-
no, że jest mniej zjadliwy 
niż grypa. Naukowcy spo-
dziewali się też, że wzorem 
innych wirusów latem osła-

bi tę swoją zjadliwość. W 
jednym i drugim się pomy-
lili. Do tego przypomnijmy 
sobie oszczędzanie na te-
stach w naszym kraju i ma-
my dziś to, co mamy. Jeśli 
wiesz, że jesteś zakażony, 
pilnujesz się, żeby nie zro-
bić krzywdy bliskim i zna-
jomym. Ale jeśli nie wiesz, 
nie robisz tego. To testy są 
zaporą przed dalszą pozio-
mą transmisją wirusa, któ-
rą w Polsce na pewien czas 
przygasił słusznie wprowa-
dzony lockdown. Ale on się 
musiał kiedyś skończyć. Nie 
wierzę w żadną drugą falę. 
To z czym mamy teraz do 
czynienia, to cały czas jest 
ta sama fala. Epidemie ma-
ją swoją charakterystycz-
ną linię, szczyt i ogon, któ-
ry jakiś czas się jeszcze wle-
cze, ale zachorowań już nie 
przybywa. U nas szczytu 
nie było i nie wiadomo, kie-
dy będzie. Obecny wzrost 
zakażeń, to wciąż docho-
dzenie do tego szczytu. To 
również efekt intuicyjnie 
nakładanych na nas, a po-
tem podobnie zdejmowa-
nych ograniczeń, bo zakła-
danie maseczek w lesie by-
ło bez sensu, podobnie jak 
teraz np. możliwość organi-

zowania wesel na 150 osób – 
wyjaśnia.

Jest jeszcze co najmniej 
jedna przyczyna. To ogól-
ne rozluźnienie, takie „hu-
laj dusza, piekła nie ma!” 
Panuje na polskich plażach, 
na naszych ulicach, w skle-
pach, w centrach handlo-
wych.

W maju tę tendencję zba-
dali i opisali studenci Col-

legium Medicum Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego. 
Pod kierownictwem prof. 
Marii Gańczak przeprowa-
dzili badanie obserwacyj-
ne, dotyczące noszenia ma-
sek ochronnych przez Po-
laków podczas pandemii. 
Przez trzy kolejne tygodnie, 
w 13 województwach zebra-
li prawie 2.400 obserwa-
cji. Najczęściej maski nosi-

ły osoby powyżej 60. roku 
życia, najrzadziej osoby po-
niżej 20. roku życia, kobie-
ty istotnie więcej niż męż-
czyźni. Jednak w każdej z 
tych grup odsetek noszą-
cych maski ochronne spa-
dał w miarę upływu kolej-
nych tygodni: w pierwszym 
tygodniu obserwacji nosi-
ło je trzy czwarte badanych, 
w drugim i trzecim już tyl-
ko dwie trzecie. Tylko nie-
co więcej niż połowa osób 
nosiła je prawidłowo, za-
słaniając i usta, i nos. Wnio-
sek studentów: „Istnieje 
pilna potrzeba wdrożenia 
kampanii promocyjnych, 
uświadamiających potrze-
bę i korzyść wynikającą z 
prawidłowego użycia ma-
sek (…) Ważnym elemen-
tem tej kampanii powinno 
być promowanie noszenia 
masek przez czołowych po-
lityków.”

Ale w czerwcu były wy-
bory, nadeszły wakacje… 
Od kilku dni słyszymy, że 
resort zdrowia rozważa ko-
nieczność regionalnego za-
ostrzenia zasad.

- Bardzo dobrze, ale dla-
czego dopiero teraz? - py-
ta doktor Janiszewski - Ma-
my w kraju ogniska, ale to 

transmitowane poziomo 
lokalne zakażenia prowa-
dzą nas na szczyt epidemii. 
A ta transmisja może mieć 
dramatyczny przebieg, gdy 
dojdą do niej zachorowa-
nia przeziębieniowe i gry-
pa. Obyśmy się w tym nie 
pogubili. (el)

Zasłanianie ust i nosa to najprostszy sposób, by chronić siebie 
i innych. Na zdjęciu kwietniowa akcja rozdawania bezpłat-
nych maseczek. Fot. Piotr Jędzura

W czwartek, 6 sierpnia, gdy zamy-
kaliśmy ten numer „Łącznika”, w 
województwie lubuskim było 458 
zakażonych - w tym 224 osoby już 
wyzdrowiały - i 12 zmarłych.
W Zielonej Górze 20 pacjentów 
hospitalizowano na oddziale 
zakaźnym, a 42 w izolatorium. 18 
osób przebywało w izolacji domo-
wej i 122 w kwarantannie.
Od soboty, 8 sierpnia, wracają 
restrykcje w 19 polskich powia-
tach. Nie ma wśród nich powiatów 
lubuskich. Na konferencji praso-
wej zapowiedział je w czwartek 
minister zdrowia i zaapelował: 
- Otrząśnijmy się z beztroski i 
starajmy się utrzymać reżim 
sanitarny!
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„Widzialna ręka” cały czas czuwa
Bezinteresownie, z potrzeby serca, po sąsiedzku. Wolontariusze skupieni wokół grupy „Widzialna ręka” nie przestają pomagać.

Wszystko zaczęło 
się na początku mar-
ca. Wtedy pojawiały się 
pierwsze zdiagnozowa-
ne przypadki osób za-
każonych koronawiru-
sem, niektórzy rozpo-
czynali dwutygodnio-
wą kwarantannę, wpro-
wadzono ogranicze-
nia wychodzenia z do-
mu. Mieszkańcy dużych 
miast i mniejszych miej-
scowości skrzyknęli się 
na Facebooku i postano-
wili pomagać sobie na-
wzajem w tych nowych, 
trudnych czasach pan-
demii. Tak samo było 
w Zielonej Górze. - Na 
samym początku zgła-
szały się do nas osoby, 
które były na kwaran-
tannie oraz takie, które 
miały ograniczoną moż-
liwość wychodzenia 
do sklepów. Mieliśmy 
dziesiątki próśb dzien-
nie – wspomina Walde-
mar Rau, wolontariusz 
i jeden z koordynato-
rów grupy „Widzialna 
ręka”. Telefon dzwo-
nił nieustannie, plaka-
ty informujące o działa-
jącej infolinii wisiały w 
całym mieście. Wolon-
tariusze m.in. pomagali 
robić zakupy. Wszystko 

odbywało się w reżimie 
sanitarnym i z zacho-
waniem odpowiednich 
środków bezpieczeń-
stwa. - Na wycieraczce 
czekała na mnie lista za-
kupów i pieniądze w ko-
percie. Kupowałem po-
trzebne produkty, infor-
mowałem przez domo-
fon, że kładę reklamów-
ki pod drzwiami i jecha-
łem dalej. Wszystko od-

bywało się bez kontaktu 
osobistego. Zawsze by-
łem w maseczce i ręka-
wiczkach. Tak wiele jak 
się dało, załatwiałem te-
lefonicznie – opowiada 
W. Rau.

Czasy największych 
obostrzeń związanych z 
pandemią mamy już za 
sobą, jednak sąsiedzka 
pomoc w każdej posta-
ci nadal jest potrzebna. 

„Widzialna ręka” dzia-
ła więc dalej. - To był 
i będzie obywatelski 
ruch, który za to, co ro-
bi nie bierze pieniędzy, 
pomaga z własnej wo-
li, wszystkim potrzebu-
jącym bez wyjątku – za-
znacza W. Rau.

Na facebookowej gru-
pie „Widzialnej ręki” 
zgromadziło się ponad 7 
tysięcy osób. Nadal po-

jawia się tam kilka po-
stów dziennie. - Teraz 
najczęściej pomagamy 
osobom starszym. One 
nadal boją się wycho-
dzić po zakupy, do apte-
ki. Czasami proszą, żeby 
zawieźć je do lekarza, 
bo obawiają się jazdy 
taksówką. Z nami czują 
się bezpiecznie, wiedzą, 
że zachowujemy wyma-
gane środki ostrożno-
ści – tłumaczy wolonta-
riusz.

Zdarzają się też przy-
padki, kiedy grupa or-
ganizuje różnego rodza-
ju zbiórki. - Sam organi-
zowałem akcję, podczas 
której zbieraliśmy pro-
wiant, ponieważ zgłosi-
ły się do nas osoby bar-
dzo potrzebujące. In-
nym razem zbierali-
śmy ubranka i buty dla 
dzieci. Zielonogórzanie 
chętnie pomagają. Obo-
jętnie, czy to był dzień 
powszedni, czy święto, 
jeśli ktoś był w potrze-
bie, to odzew był spory 
– mówi W. Rau.

Jak zaznacza pan Wal-
demar „Widzialna rę-
ka” będzie pomagać za-
wsze, niezależnie od sy-
tuacji: - Chociaż oblicze 
tej pomocy będzie się 

zmieniać. Teraz działa-
my bardziej jako pomoc 
sąsiedzka, w którą anga-
żują się ludzie z okolicy 
i znajomi. (ap)

- „Widzialna ręka” będzie pomagać zawsze, niezależnie od sytuacji – zapewnia Waldemar Rau, 
wolontariusz i jeden z koordynatorów grupy Fot. Piotr Jędzura

POLICYJNY RADAR
Stop nocnym rajdom – zielo-
nogórscy policjanci ruchu dro-
gowego wypowiedzieli wojnę 
nocnym wyścigom na ulicach 
naszego miasta.
W akcji przeprowadzonej w 
miniony weekend udział wzięło 
aż 61 funkcjonariuszy. Wyposa-
żeni w mierniki prędkości i de-
cybelomierze wieczorami i nocą 
patrolowali miejsca, w których 
mieszkańcy od pewnego czasu 
uskarżali się na głośne wyścigi 
i szarżujących motocyklistów. 
Działania policji potwierdziły te 
doniesienia. Ich efekt to ponad 
90 odnotowanych wykroczeń 

drogowych, z których najczęst-
szym było przekroczenie dozwo-
lonej prędkości. Jeden z kierują-
cych stracił nawet prawo jazdy 
za przekroczenie o ponad 50 
km/h prędkości dozwolonej w 
terenie zabudowanym. Zatrzy-
many został także nietrzeźwy 
kierowca, poszukiwana spraw-
czyni kradzieży samochodu i 
dwie inne poszukiwane osoby.
Policjanci zapowiadają kontynu-
ację podobnych działań w naj-
bliższym czasie, nie tylko nocą.
Stawką jest przede wszystkim 
nasze bezpieczeństwo na drodze, 
ale pędzący samochód może 

również skrywać tajemnice… 
Świadczy o tym ª nał pościgu za 
hondą civic w czwartkowy wie-
czór, tydzień temu. Kilkunastomi-
nutowa piracka szarża hondy po 
zielonogórskich ulicach, wąskich 
uliczkach, po chodnikach i pod 
prąd zakończyła się osadzeniem 
kierowcy i trzech pasażerów w 
policyjnym areszcie. Na sumieniu 
mają ucieczkę przed policyjną 
kontrolą, kierowanie pojazdem 
mimo sądowego zakazu oraz 
narkotyki - te obecne we krwi 
kierowcy i te, które pasażerowie 
wyrzucili z samochodu podczas 
ucieczki. (el)

Numer infolinii 
„Widzialnej ręki”
tel. 789 360 940,  
w godz. 9.00-20.00

Pod tym numerem można 
zgłosić swój problem. Admi-
nistrator zweryª kuje nasze 
zgłoszenie i umieści post na 
grupie „Widzialnej ręki” na 
Facebooku. Nigdy nie zostają 
tam udostępniane dane osoby 
zgłaszającej się po pomoc. 
Chętni do pomocy zgłaszają 
się w komentarzach. Admini-
strator kontaktuje się z wybra-
nym wolontariuszem i prze-
kazuje mu namiary na osobę, 
która zgłosiła się po pomoc. 
Wolontariusz kontaktuje się z 
tą osobą i umawiają się, w jaki 
sposób zostanie rozwiązany 
problem.

W ZIELONEJ GÓRZE

Miejsce do zabawy
na Jędrzychowie
Przy ul. Pszennej powstanie plac 
zabaw z huśtawkami, karuzelą, 
pajączkiem i wieloma innymi 
atrakcjami.

Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej rozpoczął realizację 
kolejnej inwestycji z Budże-
tu Obywatelskiego. Tym ra-
zem mowa o budowie placu 
zabaw i uporządkowaniu te-
renu przy ul. Pszennej na Ję-
drzychowie.

- Projekt do BO zgłosiła pa-
ni Agnieszka, z którą stale 
konsultowaliśmy inwestycję. 
Projekt budowlany wykonała 

Natalia Plonkowska z AR-Pro-
ject Sp. z o.o. z Zielonej Góry 
– informuje Rafał Bukowski, 
dyrektor Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej.

Na placu zabaw pojawią 
się huśtawki, karuzela, pają-
czek, stół do ping-ponga, plac 
do ćwiczenia street-worko-
ut, kosz do koszykówki, ław-
ki, stojaki na rowery oraz ko-
sze na śmieci. Teren zosta-
nie utwardzony i ogrodzony. 
W ramach inwestycji zostaną 
wybudowane schody prowa-
dzące do powstającego placu 
zabaw. Prace wykonuje spół-
ka cywilna FREEKIDS z Za-
wonia pod Wrocławiem. We-
dług umowy prace powinny 
się skończyć 31 sierpnia br. 
Inwestycja będzie kosztować 
120 tysięcy zł. (is)

W JELENIOWIE

Przy świetlicy
zrobisz grilla
i mięśnie nóg
Mieszkańcy sołectwa Jeleniów 
doczekali się zagospodaro-
wania terenu przy świetlicy. 
Będzie można zadbać o kon-
dycję na siłowni pod chmurką 
albo spędzić czas z rodziną i 
sąsiadami przy ruszcie! Inwe-
stycję zrealizowano z Budżetu 
Obywatelskiego.

Nowoczesne Cen-
trum Rekreacyjno
-Kulturalne w Jelenio-
wie otwarto wiosną 
ubiegłego roku. Było 
to możliwe dzięki pie-

niądzom pochodzą-
cym z tzw. bonusu mi-
nisterialnego za zgod-
ne połączenie miasta z 
gminą. Do pełni szczę-
ścia brakowało jeszcze 
uporządkowania te-
renu wokół budynku. 
Udało się! W ramach 
zadania ułożono pol-
bruk z podmurówką 
pod wiatę i pod stoły 
biesiadne. Mieszkańcy 
będą mogli korzystać z 
urządzeń siłowni ple-
nerowej: wyciągu gór-
nego i motyla klasycz-
nego, drabinki i sprzę-
tu do podciągania nóg. 
Zamontowano tu też 
stoły i ławy pikniko-
we. Jest i grill, które-
go ściany wzniesiono 

z szarych granitowych 
kostek. Znajdująca się 
obok kamienna przy-
budówka tworzy pół-
kę do przygotowywa-
nia potraw. Palenisko 
to płyta betonowa uło-
żona na siatce zbro-
jeniowej. Zrobiono w 
nim kilka niewielkich 
otworów, które zwięk-
szają przepływ po-
wietrza i sprawiają, 
że ogień lepiej buzu-
je. Ruszt ze stali nie-
rdzewnej, zawieszo-
ny na bolcach, można 
umieszczać niżej lub 
wyżej nad ogniem.

- W salach spotkań 
w świetlicy zainstalo-
wano dwa klimatyza-
tory - wyjaśnia Moni-

ka Krajewska, zastęp-
ca dyrektora Depar-
tamentu Inwestycji 
Miejskich w magistra-
cie.

Mieszkańcy mogą 
być dumni ze swojej 
świetlicy. Przy jej bu-
dowie zastosowano 
ekologiczne rozwiąza-
nia, są tu m.in. pane-
le fotowoltaiczne, po-
wierzchniowa pom-
pa ciepła, rekuperator. 
W budynku znajduje 
się sala konferencyj-
no-bankietowa, która 
pomieści 50 osób. Mo-
bilna ścianka składana 
sprawia, że dużą sa-
lę można podzielić na 
dwie mniejsze.

(rk)

 Fot. KMP Zielona Góra
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Aplikacja już u naszych strażaków
Ratownicy z OSP Jarogniewice wykorzystają nowoczesne technologie do poszukiwań. Nowe narzędzie pozwoli na jeszcze szybsze 
przeczesywanie obszarów oraz typowanie miejsc, w których może znajdować się zaginiona osoba.

Wszystko zaczęło się 
w listopadzie ubiegłe-
go roku, podczas kon-
ferencji na Uniwersy-
tecie Wrocławskim, 
dotyczącej różnych 
aspektów poszukiwa-
nia osób zaginionych. 
Jednym z prelegen-
tów był prof. Tomasz 
Niedzielski, prezes 
spółki SARUAV. Opo-
wiadał on o zamia-
rze wdrożenia progra-
mu, który będzie ana-
lizował zdjęcia z bez-
załogowych statków 
powietrznych i dzięki 
specjalnym algoryt-
mom wskaże miejsca 
potencjalnego prze-
bywania poszukiwa-
nej osoby. W uniwer-
syteckiej auli byli tak-
że strażacy OSP Jaro-
gniewice, którzy z za-
interesowaniem wy-
słuchali wszystkich 
wystąpień…

Z  prof. Niedzielskim 
od tamtego czasu by-
li w stałym kontakcie. 
Mają przecież profe-
sjonalnego drona, wy-
korzystują go podczas 
poszukiwań, więc no-
woczesne oprogramo-
wanie, które mogło-
by skrócić czas akcji, 
to byłoby dla nich ide-
alne narzędzie. Przez 
następne kilka mie-
sięcy prof. Niedzielski 
wraz ze swoim zespo-

łem – dr Bartłomiejem 
Mizińskim i Mirosła-
wą Jurecką – udosko-
nalali swój projekt. 
Zaprosili do współ-
pracy kilka grup po-
szukiwawczo-ratow-
niczych z całej Polski, 
w tym OSP Jarognie-
wice. Były telefony, 
maile, wymiana do-
świadczeń, a wresz-
cie spotkanie i zapre-
zentowanie możliwo-
ści oprogramowania 
do detekcji osób za-
ginionych SARUAV. - 
Naszego planistę mu-
siałem siłą wyciągać 
z tego spotkania, tak 
był zachwycony pro-
gramem – opowiadał 
Grzegorz Buda, pre-
zes OSP Jarogniewice.

Wtedy też zapadła 
decyzja – kupujemy 
program! - To jest fan-
tastyczne narzędzie, 
które usprawni pra-
cę ratowników – przy-
znał G. Buda.

28 lipca br. w Ko-
mendzie Miejskiej 
Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Zielo-
nej Górze podpisa-
no umowę na zakup 
rocznej licencji opro-
gramowania SARUAV. 
Tym samym jednost-
ka z Jarogniewic jest 
pierwszą w Polsce, 
która będzie korzysta-
ła z wynalazku wro-

cławskich naukow-
ców. - Nasza aplika-
cja ma dwie funkcje. 
Pierwsza z nich to wy-
znaczanie obszarów, 
na których osoba za-
giniona może się znaj-
dować. Druga to ana-
liza zdjęć lotniczych. 
System nie działa jed-
nak jak ludzkie oko. 

Bazuje na liczbach, 
specjalnie stworzo-
nym przez nas algo-
rytmie – tłumaczył 
prof. Niedzielski.

Program działa bez 
konieczności łączenia 
się z internetem, więc 
strażacy będą mogli go 
używać w niemal każ-
dych warunkach. - Za-

wsze zaczynam pla-
nowanie akcji od wy-
znaczenia stref, gdzie 
osoba zaginiona mo-
gła się przemieścić. Ro-
bię to sam, korzystając 
z map topogra�cznych. 
Program przyspieszy 
ten proces – wyjaśniał 
Marcin Oleksy, plani-
sta Grupy Poszukiwaw-
czo-Ratowniczej Jaro-
gniewice. Aplikacja zro-
bi to dzięki tzw. mode-
lowi mobilności, który 
wyznacza maksymal-
ną odległość, na jaką 
mogła oddalić się zdro-
wa osoba w wyznaczo-
nym czasie, biorąc pod 
uwagę opis terenu, jego 
ukształtowanie, dane 
wysokościowe. Anali-
zę zdjęć lotniczych krok 
po kroku objaśnił dr Mi-
ziński: - Najpierw plani-
sta wyznaczy obszar do 
sprawdzenia przez dro-
na. Dron, latając nad 
konkretnym sektorem, 
zrobi zdjęcia, które na-
stępnie zostaną wgra-
ne do aplikacji SARUAV. 
Tam poprzez specjalny 
algorytm wytypowane 
zostaną zdjęcia, na któ-
rych potencjalnie mo-
że znajdować się czło-
wiek. Do osoby obsłu-
gującej program należy 
wery�kacja tych wska-
zań. Przy każdym wska-
zaniu będą też dokład-
ne współrzędne, można 

więc wysłać w to miej-
sce zespół ratowniczy i 
sprawdzić, czy rzeczy-
wiście w tym miejscu 
znajduje się poszukiwa-
na osoba.

Na spotkaniu prze-
analizowano też przy-
kładowy obszar poszu-
kiwań. Miał 23 hektary. 
Lot dronem trwał 12 mi-
nut, zrobiono 88 zdjęć. 
Program analizował je 
dwie minuty. Kolejne 
kilka minut zajęła ra-
townikom wery�kacja 
wytypowanych przez 
program zdjęć. Razem 
wszystko trwało oko-
ło 20 minut. - Przyjmu-
je się, że przeszukanie 
przez ludzi sześciu hek-
tarów zajmuje około 
1-1,5 godziny. W zależ-
ności od tego, ilu miał-
bym do dyspozycji ra-
towników, przeszuka-
nie 23 hektarów zajęło-
by im od 1 do 4 godzin – 
zaznaczył M. Oleksy.

Przed strażakami z 
Jarogniewic jeszcze 
sprawdzenie aplikacji 
podczas prawdziwych 
poszukiwań. - Stworzy-
liśmy program tak, by 
prowadził ratowników 
krok po kroku. To jest 
prosta aplikacja, na któ-
rej można pracować w 
stresie. Nic nie kompli-
kujemy – dodała M. Ju-
recka.

(ap)

Prof. dr hab. Tomasz Niedzielski, prezes zarządu SARUAV 
oraz Grzegorz Buda, prezes OSP Jarogniewice po podpisaniu 
umowy na zakup licencji programu Fot. Agata Przybylska

Basen CRS otwarty. Pierwszego dnia tłumów nie było
Po kilku miesiącach przerwy 
spowodowanej epidemią znów 
działa basen Centrum Rekreacyj-
no-Sportowego. Sprawdziliśmy, 
wspólnie z Radiem Index, jak 
wyglądał pierwszy dzień funk-
cjonowania obiektu w reżimie 
sanitarnym.

Amatorzy pływania, 
którzy rankiem przy-
szli do CRS-u, pozytyw-
nie ocenili decyzję o po-
nownym otwarciu base-
nu. Mówili nam, że nie 
obawiają się, by korzy-
stanie z obiektu wiązało 
się z jakimkolwiek zagro-
żeniem. Jednak w ponie-
działek nie było tłumów 
na basenie.

- Tak jak podejrzewa-
łem, pandemia trochę 
odstraszyła mieszkań-
ców od korzystania z ba-
senu - powiedział dyrek-
tor MOSiR-u, Robert Ja-
giełowicz. - Dzisiaj było 
niewiele osób, zobaczy-
my jak będzie w najbliż-
szych dniach. Z obserwa-
cji sytuacji w podobnych 
obiektach w kraju widać, 
że tam też obłożenie by-
ło nieznaczne. Co do wy-
magań i obostrzeń zwią-

zanych z epidemią, mam 
nadzieję, że wszyscy bę-
dą się do nich stosowa-
li, dla własnego bezpie-
czeństwa. Nie jest to żad-
ne widzimisię – ani mo-
je, ani moich pracowni-

ków, tylko staramy się go-
ściom zapewnić bezpie-
czeństwo. Ale sami sobie 
nie poradzimy, jeżeli go-
ście nie będą się stosowa-
li do reguł, wtedy będzie 
trudno. 

Przypomnijmy, zanim 
wejdziemy na basen musi-
my zdezynfekować ręce i 
założyć maseczkę - trzeba 
w niej pozostać w otocze-
niu basenu (hol, kasy, szat-
nie, przebieralnie, toalety). 

Obowiązuje nas dystans 
społeczny, a bezpośrednio 
przed kasą i szatnią może 
znajdować się jedna osoba. 
W obiekcie może przeby-
wać jednocześnie 350 osób. 
Do jacuzzi mogą wejść mak-

symalnie dwie osoby, do 
brodzika – osiem osób.

Basen sportowy jest czyn-
ny od 6.00 do 22.00, strefa 
rekreacji od 9.00 do 21.00. 

Aleksandra Pietruszewska, 
Radio Index

Od poniedziałku basen znów jest otwarty. Na spragnionych kąpieli czekają atrakcje i… katalog zasad bezpieczeństwa Fot. Piotr Jędzura



łącznik zielonogórski    7 sierpnia 2020 www.Lzg24.pl6

Na piknik do sadu w… lesie
Warto wybrać się na spacer do Parku Poetów. Tym bardziej, że w jego sąsiedztwie powstała polana wypoczynkowa „Leśny Sad”. 
Można tam zrelaksować się na leżaku albo… zjeść podwieczorek na łonie natury.

Polana świetnie nada-
je się na piknik. I nie trze-
ba rozkładać koca - posi-
łek zjemy przy stole. Są 
tu też ławki i leżaki. Gdzie 
nie spojrzymy, tam cieszą 
oczy świeżo posadzone 
krzewy i drzewka owoco-
we. A jeszcze nie tak daw-
no było to dzikie wysypi-
sko śmieci i „noclegow-
nia” nietrzeźwych bez-
domnych.

W rewitalizację terenu, 
którego opiekunem są la-
sy komunalne, zaangażo-
wali się radni Filip Gryko i 
Filip Czeszyk (Zielona Ra-
zem). O wsparcie poprosili 
Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej.

– Udało nam się wyko-
rzystać potencjał miejsca, 
czyli sąsiedztwo ogród-

ków działkowych i Parku 
Poetów – mówi Arkadiusz 
Orzeszko z ZGM. – Zamie-
niliśmy składowisko od-
padów z niebezpiecznym 
azbestem w urokliwy za-
kątek. Posadziliśmy kilka-
dziesiąt drzew i krzewów 
owocowych: czereśnie, śli-
wy i jabłonie, agrest i po-
rzeczki. Będzie można tu-
taj zjeść posiłek, poleżeć, 
a za trzy, cztery lata tak-
że zrywać owoce z drzew. 
Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców.

– Polana wypoczynkowa 
to tylko jeden z elemen-
tów ożywienia Parku Po-
etów – przekonuje F. Gry-
ko. – To zapomniana część 
miasta, najwyższa pora to 
zmienić. Trzeba zainwe-
stować też w park. Bardzo 

dobrym przykładem rewi-
talizacji terenów zielonych 
jest chętnie odwiedzana 
przez zielonogórzan Doli-
na Gęśnika. Planujemy od-
nowić tu ścieżki rowerowe 
i piesze oraz staw. Oczy-
wiście, musimy poszukać 
źródeł do�nansowania tej 
inwestycji.

F. Czeszyk podkreśla, że 
dzięki polanie Zielona Gó-
ra dołącza do miast, które 
projektują ogrody społecz-
ne. – Takie są założenia no-
woczesnej urbanistyki na 
świecie. A tu mamy spo-
łeczny sad. Z góry uprze-
dzam mieszkańców, że 
jeszcze nie skosztują owo-
ców, bo te drzewa i krzewy 
muszą najpierw urosnąć – 
śmieje się.

(rk)
- Polana świetnie nadaje się na piknik. Po sąsiedzku są ogródki działkowe i Park Poetów – za-
praszają Filip Gryko, Arkadiusz Orzeszko i Filip Czeszyk. Fot. Piotr Jędzura

W REGIONIE

Przejazd pociągiem 
plus rabaty
Rusza sobotnie połączenie 
kolejowe między Zieloną Górą a 
Łagowem.

Pierwszy pociąg z Zielo-
nej Góry do Łagowa wyru-
szy już 8 sierpnia o 8.25.

Następne pojadą 15, 22 i 
29 sierpnia oraz 5 i 12 wrze-
śnia. Bilet w obie strony 
(w cenie 40 zł lub ulgowej) 
można nabyć w kasie bileto-
wej Polregio w Zielonej Gó-
rze lub u konduktora po do-
konaniu wcześniejszej re-
zerwacji pod adresem pa-
wel.nijaki@p-r.com.pl. W 

treści maila należy podać 
liczbę osób, dla których re-
zerwowany jest przejazd 
oraz stację, na której po-
dróżni będą wsiadać. Pociąg 
do Łagowa zatrzymywać się 
będzie m.in. w Rzepinie i 
Torzymiu. Każdy podróżny 
wraz z biletem kolejowym 
otrzyma kupon rabatowy, 
który upoważni go do bez-
płatnego zwiedzenia łagow-
skiej baszty zamku Joanni-
tów. Rabat uzyska również 
w parku linowym w Łago-
wie, na wyprawę statkiem 
wycieczkowym po malow-
niczo położonych łagow-
skich jeziorach oraz na sa-
modzielną eskapadę rowe-
rem wodnym na przystani 
„Czółno”.

(el)

W ZIELONEJ GÓRZE

Możesz pomóc 
przy festiwalu
Organizatorzy Kozzi Film Festiwal 
2020 - 6. Festiwalu Filmu, Teatru 
i Książki ogłaszają nabór wo-
lontariuszy. Tegoroczna edycja 
odbędzie się 10-13 września.

Biblioteka Norwida zapra-
sza wszystkich, którzy chcą 
poświęcić swój czas i zdobyć 
doświadczenie w organizacji 
imprez kulturalnych. Do zadań 
wolontariuszy należeć będzie: 
pomoc przy wydarzeniach fe-
stiwalowych, m.in. przygoto-
wanie miejsc, obsługa widow-
ni; pomoc organizacyjna w 
biurze festiwalowym; udział 

w akcjach promocyjnych w bi-
bliotece oraz poza jej siedzi-
bą; obsługa punktu informa-
cyjnego - rozprowadzanie wej-
ściówek, rozdawanie ulotek, 
udzielanie informacji. Czas 
pełnienia obowiązków to 9-13 
września. Wolontariuszem 
może zostać osoba powyżej 16 
roku życia. W przypadku nie-
pełnoletnich wymagana jest 
zgoda rodziców lub opieku-
nów. Zgłoszenia pod adresem: 
goramediow@biblioteka.zgo-
ra.pl - do czwartku, 3 września.

- Zapraszamy do współ-
tworzenia wyjątkowego wy-
darzenia! Dołączcie do nas, 
by uczestniczyć we wspania-
łej przygodzie, pełnej wzru-
szeń, doświadczeń, wspól-
nych przeżyć – zachęcają orga-
nizatorzy. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Prozą lub wierszem 
o naszym mieście
Towarzystwo Miłośników Zie-
lonej Góry „Winnica” ogłosiło 
szóstą edycję konkursu na utwór 
o tematyce zielonogórskiej.

Do konkursu można zgła-
szać wyłącznie prace nowe, 
nigdzie wcześniej nie publi-
kowane, tematycznie doty-
czące Zielonej Góry. Utwo-
ry – opowiadania, legendy, 
eseje, poezja - nie powin-
ny przekraczać 10 stron. W 
trzech egzemplarzach - każ-
dy podpisany godłem - na-
leży je przesłać pod adres: 
Towarzystwo Miłośników 

Zielonej Góry „Winnica”, ul. 
Lisia 37, 65-093 Zielona Gó-
ra. W kopercie opatrzonej 
tym samym godłem należy 
umieścić dane autora (imię 
i nazwisko, adres, e-mail, 
telefon), a przesyłkę podpi-
sać „Konkurs na utwór zie-
lonogórski”. Utwór zapisa-
ny w formacie doc/docx lub 
pdf należy również prze-
słać pocztą elektroniczną 
pod adres: tmzg-winnica@
o2.pl. Tytuł maila: „Kon-
kurs na utwór zielonogór-
ski”.

Termin nadsyłania prac 
upływa 15 września 2020 r. 
Nagrodą główną w konkur-
sie będzie wydanie książki 
laureata. Więcej informacji: 
http://tmzg.org.pl

(el)

Tabliczka informuje o tym, jak wdzięczną nazwę nosi ukryta 
w lesie polana Fot. Piotr Jędzura

Wielbiciele słonecznych kąpieli mają do dyspozycji wygodne 
leżaki Fot. Piotr Jędzura

Drzewka są jeszcze malutkie, ale za kilka lat będzie można już 
zrywać z nich owoce Fot. Piotr Jędzura
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Sierpień szykuje nam rarytasy!
Milowymi krokami zbliża się druga połowa sierpnia i wraz z nią dni z ulicznymi artystami, wieczory u luteranów, a noce pośród 
spadających gwiazd. Podajemy program Lata Muz Wszelakich do końca wakacji.

7 SIERPNIA, PIĄTEK
a 11.00 - Bajki, bajdy, banialuki – „Cali-
neczka”, Teatr Mer z Łodzi (amª teatr)
a 21.30 - Kino letnie - „Obywatel 
Jones” (Plac Teatralny)

8 SIERPNIA, SOBOTA
a 21.30 - Kino letnie – „Czarny Merce-
des” (Plac Teatralny)

9 SIERPNIA, NIEDZIELA
a 16.00-18.00 - Akcja animacja - 
zabawy z Akademią Tradycji (Plac 
Teatralny)
a 17.00 - Koncert Orkiestry Dętej 
Zastal (przed ª lharmonią)

12 SIERPNIA, ŚRODA
a 17.00-19.00 - Nie nudzę się la-
tem – „Zielona Góra - miasto jakie 
pamiętam”, spacer z przewodnikiem 
(zbiórka: pl. Bohaterów, 16.45)

13 SIERPNIA, CZWARTEK
a 18.00 - Z książką na leżaku - spo-
tkanie z… Piotrem Bukartykiem 
(Biblioteka Norwida, sala im. Janusza 
Koniusza)
a 19.00 - W Zielone(j) gramy - zespół 
Niemoc (Plac Teatralny)

14 SIERPNIA, PIĄTEK
a 11.00 - Bajki, bajdy, banialuki – 
„Kurnik kultury”, Teatr Lalka w Trasie z 
Zielonej Góry (amª teatr)

a 20.00 - Bluesowe noce - zespół 
Smooth Gentlemen (Klub Piekarnia 
Cichej Kobiety/bilety)
a 21.00 - Noc Spadających Gwiazd - 
obserwacje Perseid z komentarzem 
(Radio Index)
a 21.30 - Kino letnie – „Miłość 
bezwarunkowa”, „Zgniłe uszy” (Plac 
Teatralny)

15 SIERPNIA, SOBOTA
a 14.00-16.00 - Koncert Botaniczny 
- Camerata Trio recital (Ogród Bota-
niczny i Minizoo)
a 21.30 - Kino letnie – „W deszczowy 
dzień w Nowym Jorku” (Plac Teatral-
ny)

16 SIERPNIA, NIEDZIELA
a 16.00-18.00 - Akcja animacja - joga 
dla dzieci z Jogomanią (Plac Teatralny)
a 19.00 - Wieczory u luteranów - kon-
cert kameralny (kościół ewangelicki/
bilety: 20 i 10 zł, uczniowie bezpłatnie)

19 SIERPNIA, ŚRODA
a 17.00-19.00 - Nie nudzę się latem 
- „Zielona Góra - turystyczne ABC”, 
spacer z przewodnikiem (zbiórka: pl. 
Bohaterów, 16.45)

20 SIERPNIA, CZWARTEK
a 18.00 - Z książką na leżaku, spo-
tkanie z… Marcinem Radwańskim 
(Biblioteka Norwida, sala im. Janusza 
Koniusza)

a 19.00 - W Zielone(j) gramy – „Z 
głębi serca”, recital Agnieszki Wójcik 
(Plac Teatralny)

21 SIERPNIA, PIĄTEK
a 11.00 - Bajki, bajdy, banialuki – 
„Wielka tajemnica”, Teatr Rozrywki 
Trójkąt z Zielonej Góry (amª teatr)
a 21.30 - Kino letnie – „LARP”, „Goto-
wi na wszystko. Exterminator” (Plac 
Teatralny)

22 SIERPNIA, SOBOTA
a 17.00 - Piknik Tradycji (Plac Te-
atralny)

23 SIERPNIA, NIEDZIELA
a 16.00-18.00 - Akcja animacja - 
Akcje wakacje ze Studnią Życzeń 
(Plac Teatralny)
a 17.00 - Koncert Orkiestry Dętej 
Zastal (przed ª lharmonią)

25 SIERPNIA, WTOREK
a 12.00-21.00 - Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki Ulicznej BuskerBus 
Zielona Góra 2020 - prezentacje 
artystów (deptak, Plac Teatralny); 
22.00 - klub festiwalowy (Klub 
Piekarnia Cichej Kobiety)

26 SIERPNIA, ŚRODA
a 12.00-21.00 - Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki Ulicznej BuskerBus 
Zielona Góra 2020 - prezentacje 
artystów (deptak, Plac Teatralny); 

22.00 - klub festiwalowy (Klub 
Piekarnia Cichej Kobiety)
a 19.00-21.00 - Nie nudzę się 
latem – „Zielona Góra - kryminal-
nym szlakiem”, spacer z przewod-
nikiem (zbiórka: pl. Bohaterów, 
18.45)

27 SIERPNIA, CZWARTEK
a 18.00 - Z książką na leżaku - spo-
tkanie z… Robertem Rudiakiem 
(Biblioteka Norwida, sala im. Janusza 
Koniusza)
a 19.00 - W Zielone(j) gramy - kon-
cert Patrycji Kosiarkiewicz (Plac 
Teatralny)

28 SIERPNIA, PIĄTEK
a 11.00 - Bajki, bajdy, banialuki – 
„Historyja o królu Barnabie”, Studio 
Teatralne Guliwer z Zielonej Góry 
(amª teatr)

30 SIERPNIA, NIEDZIELA
a 17.00 - Koncert Orkiestry Dętej 
Zastal (Planetarium Wenus)
a 19.00 - Wieczory u luteranów 
- koncert kameralny (kościół ewan-
gelicki/bilety: 20 i 10 zł, uczniowie 
bezpłatnie)

31 SIERPNIA, PONIEDZIAŁEK
a 20.30 - Muzy z gwiazdami - Jowisz i 
Saturn, gazowe olbrzymy oraz Księżyc 
(Facebook Planetarium Wenus)
 (dsp)

W DĄBIU

Tragikomicznie
i muzycznie
Aktorzy Lubuskiego Teatru wciąż 
grają na plenerowych scenach. W 
tym tygodniu zobaczymy ich w KW 
Temar w Dąbiu.

- To już siódmy weekend te-
atralny z wyjątkowymi, plene-
rowymi pokazami przedsta-
wień Lubuskiego Teatru! Tym 
razem dwie bardzo odmienne 
propozycje, współczesna tra-
gikomedia obyczajowa oraz 
muzyczny portret niesamowi-
tego duetu artystycznego – za-
powiadają organizatorzy.

W piątek, 7 sierpnia o 
godz. 21.00 na scenie pod wi-
gwamem widzowie mogą być 
świadkami... mordu. „Bóg 
mordu”, autorstwa Yasminy 
Rezy, ukazuje komunikacyj-
ną śmierć świata. Czwórka do-
rosłych ludzi, zamiast rozwią-
zać problem swoich dzieci, za-
czyna toczyć niekontrolowa-
ną rozgrywkę. Tytułowy mord 
dokonuje się na poziomie języ-
ka. A stąd do nienawiści tylko 
jeden krok.

Sobotni wieczór (8 sierp-
nia, godz. 21.00, scena na pla-
ży) upłynie przy dźwiękach 
muzyki rozrywkowej i rewio-
wej braci Gershwinów. To opo-
wiedziana piosenkami historia 
kobiety i mężczyzny, niepotra-

� ących odnaleźć się w gąszczu 
metropolii i związanymi z tym 
niespełnionymi marzeniami o 
osiągnięciu życiowych celów.

Festiwal odbywa się pod pa-
tronatem prezydenta miasta. 
Bilety na Lubuskie Lato Te-
atralne kosztują 25/50 zł, moż-
na je kupić na stronie www.
abilet.pl, w kasie Lubuskiego 
Teatru i w recepcji KW Temar. 
Na spektakle do Dąbia można 
dojechać specjalnym autobu-
sem – odjeżdża ze stanowiska 
nr 1 dworca PKS w Zielonej Gó-
rze o 18.45, powrót z przystan-
ku Dąbie-jezioro o 23.30. Auto-
bus jest oznakowany niebieską 
tablicą z napisem Lubuskie La-
to Teatralne. Przejazd jest bez-
płatny. (ap)

DZIEJE SIĘ  DZIEJE SIĘ  DZIEJE SIĘ  DZIEJE SIĘ  DZIEJE SIĘ  DZIEJE SIĘ  DZIEJE SIĘ  DZIEJE SIĘ  DZIEJE SIĘ  DZIEJE SIĘ  DZIEJE SIĘ
SZAPO NIGHT W BACHUSIE
 Restauracja Winiarnia Bachus przy 
Starym Rynku 1 zaprasza w piątek, 
7 sierpnia na muzyczny wieczór pt. 
„Szapo Night – Wino, kobiety i śpiew”. 
Podczas spotkania czas umilą Małgo-
rzata Szapował (śpiew) i Albert Bez-
dziczek (fortepian). Będzie to wieczór 
literacko-muzyczny, pół żartem, pół 
serio. Początek o godz. 20.00, wstęp 
wolny, rezerwacje tel. 511 161 212.

SPACER SZLAKIEM OGRODÓW
 W sobotę, 8 sierpnia odbędzie się 
pierwszy z pięciu spacerów objętych 
nazwą „Zielone szlaki. Odkrywaj 
miasto z Lubuskim Teatrem”. Pierw-
szą wyprawę pt. „Szlak Ogrodów. 
Przedwojenne założenia urbani-

styczne miasta-ogrodu” poprowadzi 
Bartłomiej Gruszka, regionalista 
i archeolog. Start o godz. 13.00 w 
Parku Piastowskim (naprzeciw I LO, 
ul. Kilińskiego).
- Spacer to podróż po mieście i cza-
sach, kiedy Park Piastowski czy ulica 
Botaniczna były peryferiami, a na 
horyzoncie miasta górowały kominy 
fabryk, zaś wzgórza porastały uprawy 
winorośli – opisują organizatorzy. - 
Wytyczenie szlaku śladem dawnych 
ogrodów dziś jest wyzwaniem. Skupi-
my się na południowych rejonach Zie-
lonej Góry, przydomowych ogrodach i 
restauracjach, których nieodłącznym 
elementem były botaniki i zieleńce. 
Wiele z tych miejsc ma dziś zupełnie 
inny charakter, po większości został 

tylko ślad, który bez przewodnika 
umyka oczom i uwadze.
Trasa będzie liczyć około 5 km. Orga-
nizatorzy proszą o zaopatrzenie się w 
maseczki, zachowanie dystansu oraz 
wypełnienie oświadczenia o stanie 
zdrowia (dostępne na stronie teatr.
zgora.pl).

ZBIRY Z „DWURURKĄ”
 Mistrz sztuk walki Maciej „Lobo” 
Linke i pisarz Jakub „wciąż bez ksywy” 
Ćwiek – dwa brodate zbiry stand upu 
– wjeżdżają z pełnym energii progra-
mem „Dwururka”!
Czas na strzał z grubej rury! A najle-
piej z dwóch! Chcesz fajnie spędzić 
wieczór? Walnąć z przyjaciółmi kilka 
shotów i zdrowo się pośmiać? Jeśli 

tak, „Dwururka” to strzał w dziesiąt-
kę. Z obrzyna! Sobota, 8 sierpnia, 
godz.19.30, Klub JazzKino, ul. Jana 
Sobieskiego 14, bilety 25/35 zł.

TARGI, MUZYKA I GRY W SKAN-
SENIE
 Muzeum Etnograª czne w Ochli 
zaprasza na sierpniowe wydarzenia. 
W ramach festiwalu „Muzyka w Raju”, 
który w tym roku odbywa się w specy-
ª cznej, wymuszonej przez pandemię 
formie, skansen zaprasza w niedzielę, 
9 sierpnia, o 12.00 na prezentację 
materiału w zabytkowej Oborze z 
Chotkowa. Ilość miejsc ograniczona, 
obowiązują zgłoszenia - mailowe na 
n.dziadura@muzeumochla.pl lub 
przez wiadomość na Facebooku.

 Targi lubuskiego rękodzieła 
w skansenie, czyli „Niedziela na 
Kamiennej”, odbędą się 9, 16 i 30 
sierpnia.
 23 sierpnia zaplanowano w 
skansenie „Święto miodu, chle-
ba, wina i ogrodów”. - Podczas 
imprezy przedstawimy prace 
związane z wszelkimi zbiorami, 
które przypadają na okres pełni 
lata – zapowiadają organizato-
rzy. W programie m.in.: pokazy 
odwirowywania miodu, jarmark 
pszczelarski, winiarski i ogrodniczy, 
targi sprzętu pszczelarskiego, za-
biegi kosmetyczne, wypiek chleba, 
konkursy dla dzieci i dorosłych. 
Mała gastronomia serwować będzie 
dania miodne. Bilet wstępu – 8 zł 

Szczegóły imprezy organizatorzy 
podadzą w najbliższym czasie.

SPADAJĄ GWIAZDY
 14 sierpnia, w godz. 21.30-23.30, w 
ramach Lata Muz Wszelakich, Centrum 
Nauki Keplera - Planetarium Wenus 
organizuje czwartą edycję Nocy Spada-
jących Gwiazd. - Ponownie będziemy 
obserwować maksimum aktywności 
roju meteorów – Perseidów. Podczas 
wieczoru towarzyszyć nam będzie 
komentarz na żywo astronoma z 
Planetarium Wenus – zapowiadają orga-
nizatorzy. - Tym razem nie spotkamy się 
jednak twarzą w twarz, ale posłuchamy 
transmisji z obserwacji (Radio Index 
96 fm oraz na fanpage’u Planetarium 
Wenus. (dsp, is)

Fot. Materiały organizatora

Festiwal ulicznych artystów to dla zielonogórzan niemal po-
zycja obowiązkowa w menu wakacyjnych atrakcji. W tym 
roku „Buskersi” - ze swymi spektaklami, koncertami i pokaza-
mi cyrkowymi - odwiedzą nas 25 i 26 sierpnia.
 Fot. Piotr Jędzura
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PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH

KTO MOŻE ODDAĆ
ODPADY ZA DARMO?

mieszkaniec Zielonej Góry

CO TRZEBA ZABRAĆ,
ABY ODPADY ODDAĆ ZA DARMO?

Dokument tożsamości

Potwierdzenie opłaty za czynsz za ostatni miesiąc

papier (czysty, suchy, niezapiaszczony, bez foli, taśm, 
niezatłuszczony),

metale,

tworzywa sztuczne (chemia gospodarcza, folia, opako-
wania po napojach, opakowania po żywności czyste, 
niezanieczyszczone np. farbami, zaprawami),

szkło opakowaniowe (szkło białe i kolorowe 
– bez zanieczyszczeń),

opakowania wielomateriałowe,

odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie),

zużyte baterie i akumulatory (z wyłączeniem akumulatorów 
elektrolitycznych pochodzących z pojazdów, 
maszyn i urządzeń),

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący 
z gospodarstw domowych - kompletny,

opony z zastrzeżeniem, że limit roczny wynosi 
8 szt. na gospodarstwo domowe,

odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw 
domowych wytwarzane w ramach remontów prowadzonych 
we własnym zakresie (1 tona/rok),

odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, stolarka
drzwiowa, okienna – pozbawione szkła) 

inne odpady problemowe powstające w gospodarstwach 
domowych (przeterminowane leki, świetlówki),

odzież, tekstylia,

styropian (czysty – bez zapraw, kleju, siatki),

papa (w ilościach niewskazujących, że pochodzą 
z działalności gospodarczej).

Modernizacja PSZOK-u została dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Odpłatnie przyjmujemy nieposegregowane ww. odpady zgodnie 
z cennikiem zamieszczonym na naszej stronie internetowej 
www.zgk.net.pl

UL. WROCŁAWSKA 73

KIEDY MOŻNA
PRZYJECHAĆ?

od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 9:00
oraz od 14:00 do 19:00
w soboty od 9:00 do 15:00

Potwierdzenie opłaty za wywóz odpadów
za ostatni kwartał lub

1

2

3

CO MOŻNA ODDAĆ?
za darmo jednorazowo do 200 kg* posegregowanych odpadów
takich jak:

*(nie dotyczy gruzu)

PSZOK

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11

15 16 17 18 19

22 23 24 25

12 13



www.Lzg24.pl   KORONAPOMOC 7 sierpnia 2020    łącznik zielonogórski 9
KORONAPOMOC 
– OGŁOSZENIA DROBNE
 Do wynajęcia: hale, magazyny, 
pomieszczenia produkcyjne, biura 
oraz parking w Zielonej Górze. 
Kontakt 695 109 080.

 Laboratorium Badawcze LUMEL 
S.A. oferuje wzorcowanie i spraw-
dzanie przyrządów pomiarowych 
dla ª rm oraz osób prywatnych. 
Kontakt telefoniczny 68 45 75 163.

 LUMEL S.A. wykonuje komplek-
sowe instalacje solarne dla ª rm 
jak również dla osób prywatnych, 
montowane w ich domach. 
Oferujemy fachowy montaż oraz 
długi, 10-letni okres gwarancji. 
Posiadamy również w ofercie 
pełen wybór przenośnych urzą-
dzeń pomiarowych dla elektryków 
do profesjonalnych i amatorskich 
zastosowań. Dysponujemy urzą-
dzeniami do analizy jakości energii 
elektrycznej. Tel. 730 630 533.

 Kupię garaż w Zielonej Górze. 
Tel. 661 959 316.

 Rekuperacja – wentylacja: 
projekt, montaż, serwis wykonuje 
zielonogórska ª rma z doświad-
czeniem: CERIM. Tel. 695 775 466; 
janek59@vp.pl

 Poszukuję osoby do sprzątania 
w godzinach 9.00-15.00 lub w 
godzinach 15.00-19.00 w Zielonej 
Górze. Tel. 885 239 199.

 Spawanie plastiku w tym 
zderzaków, lamp, owiewek, 
lutowanie rur miedzianych, auto 
detailing mini. Korekcja lakieru, 
konserwacja kokpitu, pranie 
tapicerki. Znajdziesz nas na www.
laminexservice.pl

DARMOWE OGŁOSZENIA DROBNE I GRAFICZNE

Ogłoszenia są przyjmowane przez urząd miasta w 

ramach akcji „Koronapomoc”. Organizatorzy zastrze-

gają sobie prawo do odrzucania ogłoszeń, które nie 

spełniają wymogów akcji. Redakcja nie ponosi odpo-

wiedzialności za treść ogłoszeń.
a Ogłoszenie drobne (tylko tekst) może zawierać 

do 400 znaków. Powinny się w nim znajdować dane 

kontaktowe ogłaszającego.
a Ogłoszenia gra± czne. Przyjmowane są jedynie 

gotowe ogłoszenia o wymiarach 126 mm (szerokość) 

na 80,1 mm (wysokość), w rozszerzeniu JPG, tif, roz-

dzielczość 400 dpi

Treść należy przesyłać e-mailem na adres:

biznespomoc@um.zielona-gora.pl

PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA
WYKOŃCZENIA POD KLUCZ

USŁUGI REMONTOWE

PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA
WYKOŃCZENIA POD KLUCZ

USŁUGI REMONTOWE

agnieszka@zonastudio. pl
665 484 555
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PIŁKA RĘCZNA

Szczypiorniści zaczęli przygotowania
Trener Ireneusz Łuczak ma na pierwszych treningach do dyspozycji 19 zawodników. AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego szykuje się do 
pierwszoligowego sezonu. W klubie zaszło sporo zmian.

Akademicy na pierwszym 
treningu spotkali się w ponie-
działek. Głód piłki ręcznej po 
przerwie spowodowanej epi-
demią był tak duży, że wszy-
scy zameldowali się w hali dłu-
go przed rozpoczęciem zajęć. – 
Nie wiem, czy nie będę musiał 
ich na początku poskramiać, 
żeby nie zaczęli za ostro. Tre-
ning zaplanowałem na 18.00, a 
oni już od godziny w hali! – cie-
szył się Ireneusz Łuczak, któ-
ry w tym roku samodzielnie 
poprowadzi zespół zielono-
górzan. W ostatnich sezonach 
miał wsparcie w postaci asy-
stenta Łukasza Jacykowskiego.

Skład został znacząco od-
młodzony. Przodują zawodni-
cy, którzy granie w pierwszoli-
gowym zespole połączą z roz-
poczęciem studiów na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim. – Jest 
nas 19 i z tego grona aż 12 to no-
wi gracze. Mamy bardzo młody 
zespół, ale ja tak chciałem – za-
znaczył I. Łuczak.

Nowe twarze to zawodnicy 
pochodzący  m.in. z Poznania i 

Głogowa, ale też z dalszych za-
kątków kraju, jak np. środko-
wy rozgrywający, 19-letni Hu-
bert Kamiński, który przyje-
chał z Puław. – Mamy być ze-
społem młodych walczaków. 
Obyśmy to udowodnili na par-
kiecie. Mam nadzieję, że zo-
stanę tu na dłużej – dodał no-
wy zawodnik.

Drużyna trenuje dwa razy 
dziennie, od poniedziałku do 
piątku. Pracę treningową bę-
dą � nalizować sparingi - w każ-
dy weekend do startu ligi. Na 
pierwszy sparing, już w tę so-
botę, zielonogórzanie udadzą 
się do Leszna, na pojedynek z 
Realem Astromalem, z które-
go do zespołu akademików po-

stanowił wrócić Hubert Kuliń-
ski. – Głód piłki ręcznej jest bar-
dzo duży. Nie mogłem się już 
doczekać pierwszego treningu. 
Przed nami okres ciężkiej pra-
cy. Cieszę się, że tu wróciłem – 
stwierdził.

- Bardzo zabiegałem o to, 
żeby Hubert do nas wrócił. 
Ten zespół od początku jest 

komponowany przeze mnie, 
za wszystko biorę odpowie-
dzialność, ale ja lubię odpo-
wiedzialność – zapewnił tre-
ner, który liczy, że przykła-
dem dla młodych będzie naj-
starszy w zespole Cyprian Ko-
ciszewski. 32-latek ostatni rok 
stracił ze względu na kontu-
zję. – Nikomu w pesele nie pa-
trzyłem, ale chyba faktycz-
nie jestem tym najstarszym –
przyznał popularny „Cypis”. 
– Chodzi o to, żeby każdy każ-
demu pomagał na tyle, na ile 
potra� .

Tym razem w I lidze są aż 
44 zespoły, które podzielo-
no na cztery grupy. Zielono-
górzanie tra� li do grupy B. – 
Chcemy powalczyć o jak naj-
więcej zwycięstw. Mam na-
dzieję, że sprawimy jak naj-
więcej niespodzianek. Wię-
cej o możliwościach zespo-
łu będę  mógł powiedzieć po 
meczach sparingowych. Nie 
chciałbym, żebyśmy byli w 
ogonach ligi – zakończył I. Łu-
czak. (mk)

Młodość ma być atutem akademików w tym sezonie Fot. AZS UZ

ŻUŻEL

Zmażcie
tę plamę!
To największa wpadka żużlow-
ców RM Solar Falubazu w tym 
sezonie. Bardzo dobrze spisujący 
się w PGE Ekstralidze zielono-
górzanie przegrali w 2. kolejce z 
Eltroksem Włókniarzem Często-
chowa 31:59. W piątek powalczą 
pod Jasną Górą.

Nie sama porażka, a styl 
i zatrważająca bezradność 
uderzały w tamtym spotka-
niu. Statystycy wyliczali, że 
zielonogórzanie tak wysoko 
nie przegrali u siebie od 30 
lat. Mecz z „Lwami” był jak 
kąpiel w kostkach lodu. Po-
działał na Falubaz wyśmieni-
cie. Od tamtego czasu zielo-
nogórzanie przegrali jeszcze 
tylko raz – z mistrzem Pol-
ski w Lesznie, stawiając ze 

wszystkich ekstraligowców, 
jak dotąd, największy opór 
mistrzowskiej Unii.

Od klęski z początku se-
zonu więcej komplementów 
spada obecnie na zielonogó-
rzan niż na częstochowian. 
Że Falubaz odzyskał po latach 
atut własnego toru, że mi-
strzowsko jedzie Martin Va-
culik, że skuteczny jest Piotr 
Protasiewicz, że wreszcie 
punkty przywożą juniorzy i 
że u pozostałych można jesz-
cze znaleźć rezerwy…

A Włókniarz? Zaczął wybor-
nie, ale ostatnio słabiej spisu-
ją się Jason Doyle i Leon Mad-
sen. Jednak gdy gwiazdy nie 
jadą, to Marek Cieślak wycią-
ga Jakuba Miśkowiaka. To on 
uratował punkt częstochowia-
nom w ostatnim meczu w Gru-
dziądzu. Włókniarz zremiso-
wał z GKM-em 45:45, a junior 
z 12 punktami na koncie był li-
derem zespołu. Zresztą, czę-
stochowscy młodzieżowcy ja-

ko jedyni w tym sezonie byli 
w stanie pokonać „młode My-
szy” w biegu juniorskim.

W dotychczasowych wyjaz-
dowych spotkaniach Falubaz 
średnio zdobywał 47 punktów. 
– Myślę, że Falubaz to jest dru-
żyna na play-oº , bo to, co po-
kazali we Wrocławiu, w Lesz-
nie dowodzi, że na wyjazdach 
też potra� ą się bić. Choć dru-
ga runda będzie trudniejsza, to 
jednak brak awansu do czwórki 
byłby dużym rozczarowaniem. 
Zwłaszcza po tym, co pokazali 
dotychczas – uważa Michał Ko-
rościel, komentator żużlowy w 
Eleven i Eurosporcie.

Początek spotkania w ten 
piątek, 7 sierpnia o 20.30. 
Transmisja w Eleven Sports 1. 
Skład zielonogórzan: 1. Anto-
nio Lindbaeck, 2. Martin Va-
culik, 3. Michael Jepsen Jen-
sen, 4. Piotr Protasiewicz, 5. 
Patryk Dudek, 6. Norbert Kra-
kowiak, 7. Mateusz Tonder.

 (mk)

KOSZYKÓWKA

Karnety
w sprzedaży
Mniej niż miesiąc pozostaje do 
startu koszykarskiego sezonu. 
Stelmet Enea BC zna już termina-
rze zarówno Energa Basket Ligi, 
jak i rozgrywek VTB. Kibice zie-
lonogórskiego klubu mogą więc 
kupować karnety.

Na niepewne czasy - w do-
bie koronawirusa - klub przy-
gotował tysiąc karnetów w 
opcji „open”. Uprawniają one 
do wejścia na wszystkie me-
cze zielonogórzan, które odbę-
dą się w hali CRS. Pierwszeń-
stwo mają karnetowicze z po-

przedniego sezonu. Pierwo-
kup upływa im w ten piątek, 7 
sierpnia, w południe.

Klub tłumaczy, że taka ilość 
całosezonowych wejściówek 
pozwoli w miarę bezpiecznie 
reagować na zmieniające się 
obostrzenia. – Chcemy zapew-
nić wszystkim karnetowiczom 
wejście na zawody z udziałem 
publiczności. Obecnie może-
my zapełnić salę w 50 proc., 
ale wcześniej było to 25 proc. 
Chcemy być gotowi na wypa-
dek, gdyby obostrzenia kolej-
ny raz poszły w tę negatywną 
stronę – wyjaśnia Maciej Mol-
ka, media manager klubu.

W Stelmecie sugerują, aby 
kibice w karnety zaopatrywali 
się przez internet, choć prowa-
dzona jest również sprzedaż w 

sklepiku klubowym. Klub po-
informował też, że z powodu 
panujących obostrzeń zawie-
szone zostaje darmowe wej-
ście na mecz dzieci do szóste-
go roku życia. Każdy uczestnik 
meczu musi mieć przypisane 
miejsce siedzące, dzieci wej-
dą na mecz z rodzicem po za-
kupie biletu ulgowego.

Pierwszy mecz w Zielonej 
Górze planowany jest 5 wrze-
śnia, tydzień po inauguracji 
Energa Basket Ligi. Do hali CRS 
przyjedzie wtedy Śląsk Wro-
cław. Rozgrywki ligi VTB ruszą 
w drugiej połowie września. 
Stelmet swój pierwszy domo-
wy pojedynek rozegra 25 paź-
dziernika z Lokomotiwem Ku-
bań Krasnodar.

(mk)

W środę, w Gdańsku, zielonogórscy żużlowcy sięgnęli po srebrne medale Mistrzostw Polski 
Par Klubowych. Lepsza była tylko Fogo Unia Leszno. Fot. falubaz.com

Za mniej niż miesiąc powinniśmy zobaczyć w akcji Marcela Ponitkę i jego kolegów
 Fot. Piotr Jędzura

TERMINARZ I RUNDY:
a 19-20 września: 
SPR Gorzyce Wielkie (wyjazd)
a 26-27 września: 
WKS Śląsk Wrocław (dom)
a 3-4 października: 
Stal Gorzów (wyjazd)
a 10-11 października: 
WKS Grunwald Poznań (dom)
a 17-18 października: 
Olimp Grodków (wyjazd)
a 14-15 listopada: 
Ostrovia Ostrów (dom)
a 21-22 listopada: 
GOKiS Kąty Wrocławskie 
(wyjazd)
a 28-29 listopada: 
Real Astromal Leszno (dom)
a 5-6 grudnia: 
Bór-Joynext Oborniki Śląskie 
(wyjazd)
a 12-13 grudnia: 
Siódemka Miedź Legnica 
(dom)



www.Lzg24.pl 7 sierpnia 2020    łącznik zielonogórski 11
PIŁKA NOŻNA

Pucharowa przygodo, trwaj!
Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim po rocznej przerwie wrócił do Zielonej Góry. W � nale w Zbąszynku 
Lechia pokonała Wartę Gorzów 3:0 (2:0). Teraz rywalizacja na szczeblu centralnym.

Zielonogórzanie by-
li faworytami, ale to go-
rzowianie grali swój trze-
ci wojewódzki � nał z rzę-
du i po raz trzeci przegra-
li. Dwa lata temu w � na-
le rozegranym w Babimo-
ście ekipa Andrzeja Sa-
wickiego wygrała z Wartą 
po golu Wojciecha Okiń-
czyca w końcówce. Tym 
razem strzelanie rozpo-
częło się jeszcze w pierw-
szej połowie. Pierwsze 
pół godziny bez bramek, 
ale z optyczną przewagą 
Lechii. W 32. minucie ak-
cję lewą stroną poprowa-
dził Sebastian Górski. Do-
grał piłkę do wbiegające-
go w pole karne Przemy-
sława Mycana, ten wypa-
trzył Artura Małeckiego, 
który precyzyjnym strza-
łem po ziemi pokonał 
bramkarza Warty.

Chwilę później było już 
2:0, bo rzut karny wyko-
rzystał Szymon Kobusiń-
ski, który chwilę wcze-
śniej został sfaulowany 
przy linii końcowej bo-
iska. – Początek był tro-
chę nerwowy, ale z cza-
sem się rozkręciliśmy i 
pokazaliśmy dobrą piłkę 
– wyznał strzelec gola.

W drugiej połowie Le-
chia oddała nieco inicja-
tywę, ale „Warciarze” 
nie byli w stanie poko-
nać Wojciecha Fabisiaka. 
Co więcej, bramkarz Le-
chii w doliczonym czasie 
gry obronił jeszcze rzut 
karny, a chwilę wcześniej 
Krzysztof Staśkiewicz za-

dał trzeci cios gorzowia-

nom. – Cieszę się, że uda-
ło się zagrać na zero z ty-
łu. To fajnie podkreśla 
wynik tego � nałowego 
meczu – ocenił bramkarz 
zielonogórzan. – Gratula-
cje dla zielonogórzan, po-
kazali dojrzalszy futbol, 
a my „nie dojechaliśmy” 
na pierwszą połowę – 
stwierdził Paweł Wójcik, 
trener pokonanych.

Lechia zdobyła prze-
pustkę do gry w Pucha-
rze Polski na szczeblu 
centralnym. W 1/32 � na-
łu zmierzy się z innym 
trzecioligowcem, Świ-
tem Skolwin Szczecin. 
Na tym etapie zmagań w 
stawce są już też zespo-
ły grające w ekstrakla-
sie i I lidze. Gdyby dru-
żyna A. Sawickiego wy-
eliminowała najbliższe-
go rywala, miałaby szan-
sę na konfrontację z du-
żymi piłkarskimi � rma-
mi. – Znamy zespół Świ-
tu. Sparowaliśmy ze so-
bą dwa razy, znamy się 
z trenerem. Szanujemy 
ich, ale to jest zespół w 
naszym zasięgu – uważa 
trener. – Na pewno moż-
na powalczyć ze Skolwi-
nem, a może potem przy-
jechałby ktoś z ekstrakla-
sy. Byłaby to fajna atrak-
cja – snuł plany tuż po 
dekoracji Łukasz Gargu-
ła, kapitan Lechii. To je-
go pierwszy puchar. – Na 
szczeblu centralnym nie 
udało mi się zdobyć tro-
feum - dodał były gracz 
m.in. Wisły Kraków.

(mk)

Artur Małecki główkuje w polu karnym. Tutaj jeszcze się nie udało, ale chwilę później po jego 
golu Lechia prowadziła. Fot. Marcin Krzywicki

Puchar wrócił po roku na południe województwa, do Zielonej Góry Fot. Marcin Krzywicki 

BIEGI

Przeszkody
na deptaku
Kolejny weekend, 15-16 sierpnia 
upłynie pod znakiem sportowej 
rywalizacji w samym sercu mia-
sta. Na starówce odbędzie się 
Runaway Drogbruk Zielona Góra, 
czyli biegi z przeszkodami.

Miłośnicy tego typu zma-
gań w ubiegłym roku po raz 
pierwszy stworzyli sobie tor 
przeszkód wokół ratusza. Te-
goroczne zawody odbędą się 
w tzw. formule ninja. Ninja 
Games to zestaw czterech  to-
rowych przeszkód pokonywa-
nych w sprinterskim pojedyn-
ku przez czterech zawodni-
ków jednocześnie. Nowością 
będą rywalizacje trzyosobo-
wych sztafet. Drugiego dnia 
zawodów na torze z miniprze-
szkodami pojawią się dzieci. 
W sobotę zmagania poprzedzi 
tzw. próba toru. O 13.00 przez 
godzinę, każdy chętny będzie 
mógł spróbować swoich sił w 
biegach z przeszkodami. Tre-
ning ma charakter otwarty i 
będzie bezpłatny. Zawody za-
czną się o 14.00 i skończą się 
przed 22.00. Niedzielne zawo-
dy zaczną się o 12.00. Impreza 
odbędzie się z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. (mk)

pokazaliśmy dobrą piłkę 

tywę, ale „Warciarze” 
nie byli w stanie poko-
nać Wojciecha Fabisiaka. 

gry obronił jeszcze rzut 
karny, a chwilę wcześniej 

Rafał Kasza 
organizator
- Zachęcam dzieci z Zielonej 
Góry i okolic do udziału w 
niedzielnych zawodach na 
miniprzeszkodach.

PIŁKA NOŻNA

W tę sobotę czekają nas derby miasta
TKKF Chynowianka-Francepol Zielona Góra to absolutny debiutant w klasie okręgowej. W dwóch dotychczasowych meczach 
drużyna nie zdobyła jeszcze punktów. Tym razem zmierzy się z rywalem zza miedzy!

Chynowianka z Drzon-
kowianką niejednokrot-
nie rywalizowały ze so-
bą w A-klasie. Tym ra-
zem po raz pierw-
szy spotkają się szcze-
bel wyżej. Chynowian-
ka jest beniaminkiem, 
Drzonkowianka wystę-
puje w tej klasie drugi 
sezon. Ekipa Pawła Ma-
liszewskiego w debiucie 
uległa Pogoni Przybo-
rów 1:2. Historyczną 
bramkę w okręgówce 
zdobył Maciej Marczak. 
– Historyczna bramka 
jest, ale bardziej cieszył-
by gol na zwycięstwo – 
mówił po meczu grają-
cy prezes Piotr Turzań-
ski. – Byliśmy zbyt ner-

wowi. Większość z nas 
jeszcze na takim szcze-
blu nie grała. Tanio skó-
ry nie sprzedamy, bę-
dziemy walczyć w kolej-
nych meczach – zapew-
nił trener Maliszewski. 
Przed tygodniem Chy-
nowianka jako pierwsza 
tra� ła do siatki rywali. 
W wyjazdowym meczu 
z Unią Żary Kunice już w 
szóstej minucie bramkę 
zdobył Paweł Pluskota, 
ale później strzelali już 
tylko gospodarze, któ-
rzy wygrali 3:1.

Jeszcze gorzej po-
przednią kolejkę wspo-
mina Drzonkowianka 
Racula, która w starciu z 
innym rywalem zza mie-

dzy, Zorzą Ochla prze-
grała aż 0:4 i to na wła-
snym boisku w Starym 
Kisielinie. Wcześniej, w 
inauguracyjnym spotka-
niu w Czerwieńsku ze-
spół prowadzony przez 
Krzysztofa Nykiela zre-
misował 2:2 z Piastem.

Derby miasta zapo-
wiadają się ciekawie. 
Spotkanie rozpocznie 
się w sobotę, 8 sierpnia 
o godzinie 16.00, na sta-
dionie uniwersyteckim 
przy ul. Wyspiańskie-
go. W tej rundzie jest to 
domowy obiekt Chyno-
wianki. Płyta w Chyno-
wie jest obecnie w re-
moncie.

 (mk)
Chynowianka czeka na pierwsze punkty w okręgówce. O piłkę walczy Roland Kifert.
 Fot. Marcin Krzywicki 
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Cudowne Bambino na patyku
Do Polski i Zielonej Góry wkroczyły ponad pół wieku temu. Wiecie komu zawdzięczamy słynne lody Bambino na patyku? Duńczy-
kom! To z ich kraju sprowadzono maszyny do wyrobu kultowych przysmaków.

- Czyżniewski! Przecież na-
zwa tych lodów jest wybit-
nie włoska – moja żona po-
dejrzliwie mi się przygląda. 
Na szczęście w czasie waka-
cji nie ma pod ręką patelni i… 
z domowego rytuału wypadła 
kontrola czystości tego sprzę-
tu. Czyściutki czeka w szafce 
na swoją chwilę.

Rzeczywiście, „bambino” 
to po włosku dziecko. Pewnie 
dobrze się to kojarzyło. Pro-
dukcję lodów Bambino roz-
poczęto we wczesnych latach 
60., gdy rząd polski kupił duń-
skie maszyny i zainstalował 
je w spółdzielniach mleczar-
skich. Słodkości wytwarza-
no w kilku smakach: śmietan-
kowym, owocowym i kawo-
wym, były też Bambino śmie-
tankowe i owocowe w pole-
wie czekoladowej. Konsump-
cja tego loda na patyku była 
nie lada wyzwaniem. Pamię-
tam, że szybko trzeba go było 
lizać, by nie odpadł z patyka i 
nie wylądował na ziemi.

Na moim Facebooku jest sil-
ny fanklub miłośników zielo-
nogórskich kiosków z lodami. 
Przy każdym dziesiątki ko-
mentarzy. Na przykład kiosk 
nr 5 Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej (zdjęcie górne 
po lewej) stał przy al. Wojska 
Polskiego nieopodal skrzyżo-
wania z ul. Świerczewskiego 
(obecnie ul. Kupiecka). Dzisiaj 
w tym miejscu jest kebab.

- To były najlepsze lody 
Bambino, pamiętam ten kiosk 
doskonale – wspomina Kazi-
miera Liberadzka.

- Kiosk należał do spółdziel-
ni mleczarskiej i można tam 
było kupić jeszcze ke�r i śmie-
tanę – dodaje Lucja Talejum.

- Pracowałam w tym kio-
sku, miło wspominam pracę – 
pisze Alicja Jagodzińska.

Natychmiast pojawiają się 
wpisy o innych kioskach z lo-
dami.

- Tego kiosku nie pamię-
tam, młody jestem. Za to pa-
miętam kiosk z lodami pod 
ścianą budynku na Sikorskie-
go, naprzeciw kina Wenus (nie 
było jeszcze Konstytucji 3 Ma-

ja, ale za to był przepiękny bu-
dynek przychodni). Chodzi-
łem z kumplami z SP 6 do te-
go kiosku po… suchy lód – 
uzupełnia Jarosław Chodar-
cewicz.

- Lody Bambino - kawowe, 
chyba 2,60 zł . Kiosk na Jaskół-
czej, skrzyżowanie z Ogrodo-
wą - to moje dzieciństwo – za-
pamiętał Ronnie Grabowski.

Ola Olka: - Tego z fotki nie 
pamiętam. Ulica Ułańska, na-
przeciw mniej więcej kościoła 
Zbawiciela. Podgórna, naprze-
ciw szpitala położniczego. Był 
obok też punkt z syfonami. 
Potem kiosk Ruchu.

Janina Kania: - I jeszcze na 
Waryńskiego - naprzeciw Me-
dyka. Cudowny smak tych lo-
dów utrwalił mi się do dzisiaj. 
A anginy miałam po dwa razy 
w miesiącu. Oprócz lodów, w 
budce można było kupić sery 
białe, masło. Mleko - nie pa-
miętam.

Mirosława Bujanowska: - 
Inny kiosk z lodami i nabiałem 
był na pl. Wielkopolskim przy 
postoju taksówek.

To był kiosk nr 5. Natomiast 
ten z numerem 1 umiejsco-
wiono przy al. Niepodległości 
(zdjęcie górne po prawej stro-
nie). Dziś w tym miejscu jest 
duży ogródek piwny - nieopo-
dal teatru.

- Kiosk był przy al. Niepod-
ległości, te okna z boku to był 
szpital położniczy. W tym kio-
sku sprzedawała moja Ma-
ma. O!!! Pracowała też w kio-
sku Bambino koło Zbawicie-
la – tłumaczy Ryszard Henc-
lewski.

Lody Bambino doczekały 
się wielu sloganów reklamo-
wych np. „Nawet sam mini-
ster wyszedł z wody, aby zjeść 
Bambino lody”.

Bambino przetrwały do 
dziś, jednak z rynku w latach 
70. wyparły je lody włoskie 
z automatu. Ta nowość była 
bardziej dostępna.

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 

i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.to-

masz

Kiosk nr 5 Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej przy al. Wojska Polskiego, nieopodal ul. Kupieckiej
 Fot. Bronisław Bugiel

W latach 70. zaczęły królować włoskie lody z automatu. Fot. Czesław Łuniewicz – zbiory Archiwum Państwowego w ZG

Kiosk nr 1 OSM przy al. Niepodległości – z tyłu ówczesny oddział położniczy szpitala
 Fot. Czesław Łuniewicz – zbiory Archiwum Państwowego w ZG

Przed wojną również można było kupić lody na ulicy. Wózek lo-
dziarza „zaparkował” na wprost wejścia do ratusza.
 Fot. Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

To samo miejsce kilkadziesiąt lat później – lody wciąż do-
stępne
 Fot. Bronisław Bugiel




