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On to, czy nie on? Czy ktoś ma wątpliwości? Boga wina, nawet w maseczce na twarzy, rozpozna każdy zielonogórzanin! To szelmowskie spojrzenie, ten błysk w oku! Bachus gotowy do prze-
jęcia władzy w mieście! – Będzie radośnie, ale i bezpiecznie – zapewnia król dobrej zabawy. Zaczynamy w sobotę, 5 września! Fot. Piotr Jędzura
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Podarunki 
pomogą w nauce
Jeszcze przed rozpoczęciem 
roku szkolnego dzieci otrzymały 
wsparcie. Komputery tra�ły m.in. 
do uczniów z placówek opiekuń-
czo-wychowawczych. Z kolei 
szkolne wyprawki otrzymały 
dzieci z potrzebujących rodzin.

49 komputerów łącz-
nie tra�ło do dzieci prze-
bywających w placówkach 
opiekuńczo-wychowaw-
czych oraz w rodzinach za-
stępczych. Do tej pory każ-
da zielonogórska placówka 
opiekuńczo-wychowawcza 
dysponowała jednym kom-
puterem dla dzieci. – Taka 
niezbyt duża baza wydłu-
żała czas nauki wychowan-
ków – potwierdziła Małgo-
rzata Łuczak, dyrektor Ze-
społu Placówek Opiekuń-
czo-Wychowawczych. Te-
raz dzieci i opiekunowie 
będą mieli do dyspozycji 
22 komputery. Dzięki temu 
podopieczni będą mogli od-
rabiać lekcje o jednej porze, 
nadrobią też zaległości.

Pieniądze na nowy 
sprzęt udało się pozyskać 
w ramach projektu ogło-
szonego przez Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej „Wsparcie 
dzieci umieszczonych w 
pieczy zastępczej w okre-
sie epidemii COVID-19”. W 
ubiegłym tygodniu umowę 
podpisały Wioleta Haręź-

lak, dyrektor Departamen-
tu Edukacji i Spraw Spo-
łecznych w urzędzie mia-
sta oraz M. Łuczak. - Do 
tej pory w nauce zdalnej 
wspomagaliśmy się kom-
puterami z zielonogórskich 
szkół. Teraz dzieci będą 
miały własny sprzęt – cie-
szyła się W. Haręźlak.

27 komputerów otrzyma-
ją też dzieci z rodzin zastęp-
czych. Łączna kwota na za-
kup komputerów i oprogra-
mowania, sprzętu audio-
wizualnego oraz środków 
ochrony osobistej to blisko 
300 tys. zł. Projekt jest reali-
zowany przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej.

Z kolei w poniedziałek, 31 
sierpnia, w siedzibie stowa-
rzyszenia Warto Jest Poma-
gać rozdawane były szkol-
ne wyprawki. Stowarzysze-
nie współpracowało pod-
czas akcji z MOPS-em, któ-
ry wytypował sto potrzebu-
jących rodzin. Szkolna wy-
prawka to: zeszyty, piórnik 
z pełnym wyposażeniem, 
bloki, linijki, pisaki, wyci-
nanki i worek na buty. Pie-
niądze na pomoc dla dzieci 
- 7 tys. zł, udało się zgroma-
dzić dzięki hojności zielo-
nogórzan, którzy przezna-
czyli 1 procent podatku do-
chodowego na rzecz Warto 
Jest Pomagać.

– Bardzo się cieszę, że 
dzieci z rodzin wielodziet-
nych dostaną wsparcie – po-
wiedział Grzegorz Hrynie-
wicz, szef stowarzyszenia. 
– Dziękujemy zielonogórza-
nom za dar serca. (ap, rk)

Szkołę powitaliśmy odlotowo
I to dosłownie! Napis „Witaj szkoło!” ciągnął się za kołującym nad głowami gości samolotem. Była też bryczka i… podróż w czasie! Tak 
wyglądała miejska inauguracja roku szkolnego, która 1 września odbyła się w Zespole Edukacyjnym nr 6 w Przylepie.

W placówce jeszcze 
trwa remont - termomo-
dernizacja jednej ze ścian. 
Wymieniono już wszyst-
kie okna i oświetlenie we-
wnętrzne. Wykonawca in-
westycji – �rma PKM Za-
chód do końca września 
zrealizuje zadanie. A dy-
rektor szkoły liczy, że za 
rok, dwa uda się odno-
wić kolejne skrzydło szko-
ły. Na razie jednak Prze-
mysław Grabiec kilku no-
cy nie przespał w obawie, 
że coś pójdzie nie tak. I w 
pracach budowlanych, i 
w inauguracji roku szkol-
nego 2020/2021. Jednak 
wszystko było na medal!

W oprawie muzyczno
-artystycznej uroczystości 
1 września nawiązano do 
81. rocznicy wybuchu dru-
giej wojny światowej. Go-
ście przenieśli się do 1939 
r., gdzie 1 września uczen-
nice przebrane w mun-
durki z radością oczekiwa-
ły na pierwszy dzwonek. Z 
przerażeniem uciekły jed-
nak ze szkoły, bo nadlecia-
ły niemieckie samoloty… 
Tych na niebie nad Przyle-
pem, słynącym z tradycji 
lotniczych, nie mogło za-
braknąć. Na szczęście za-

łoga maszyny z Aeroklu-
bu Ziemi Lubuskiej mia-
ła pokojowe zamiary. Za 
samolotem ciągnęła się 
szarfa z napisem: „Witaj 
szkoło!”. Uczniowie tań-
czyli też między innymi w 
rytm przeboju Chłopców z 
Placu Broni „Kocham wol-

ność”. Na występ przy-
wiozła ich bryczka.

Chętni goście uroczy-
stości mogli zasiąść w ka-
binie szybowca. Krzysiek 
Fidali, który marzy o pilo-
towaniu bardzo dobrze się 
bawił pod okiem Zuzan-
ny Machowicz z sekcji szy-

bowcowej AZL. Tym razem 
maszyna stała na ziemi, ale 
Krzysiek nie powiedział 
jeszcze ostatniego słowa!

Najwięcej uwagi podczas 
inauguracji roku poświę-
cono szeroko pojętemu 
bezpieczeństwu szkół w 
okresie epidemii. Dyrektor 

placówki w Przylepie opo-
wiedział, jak jego szkoła 
przygotowała się do funk-
cjonowania w nowej pan-
demicznej rzeczywisto-
ści. – Nasi uczniowie przez 
pierwszy tydzień będą 
chodzić na przerwach na 
korytarzu w maseczkach. 
Oddzielne wejścia mamy 
dla klas 1-3, klas starszych, 
obsługi szkoły i cateringu. 
W szkolnych warunkach to 
trudne, ale będziemy sta-
rali się utrzymać dystans 
społeczny – m.in. mówił 
P. Grabiec. Wszystkie lek-
cje wychowania �zyczne-
go dla bezpieczeństwa za-
planowano na zewnątrz.

Podczas uroczysto-
ści wiceprezydent Da-
riusz Lesicki wraz z Wio-
letą Haręźlak, dyrektor 
Departamentu Edukacji i 
Spraw Społecznych, wrę-
czyli nagrody (czeki na 
10 tys. zł) szkołom, które 
uzyskały najlepsze wyni-
ki z egzaminów. Z testem 
ósmoklasisty najlepiej po-
radziła sobie Szkoła Pod-
stawowa nr 2, kierowana 
przez Romana Łuczkie-
wicza. Najwyższy wynik z 
matur uzyskali uczniowie 
I Liceum Ogólnokształcą-

cego, którego szefową jest 
Ewa Habich. Palma pierw-
szeństwa w egzaminach 
zawodowych po raz kolej-
ny należała do „Budow-
lanki”, gdzie dyrektorem 
jest Małgorzata Ragiel.

- W ubiegłym roku 
szkolnym pomimo pan-
demii wydarzyło się wie-
le dobrych rzeczy – mó-
wiła W. Haręźlak. – Trady-
cyjnie chcemy pogratulo-
wać uczniom tych szkół, 
którzy osiągnęli najwyż-
sze wyniki z egzaminów, a 
szkołom wręczyć symbo-
liczne czeki do wykorzy-
stania.

W tym miejscu warto 
wspomnieć, że bardzo do-
brze w teście ósmoklasi-
stów, o czym była mowa 
na uroczystości, wypa-
dli też uczniowie Zespołu 
Edukacyjnego Nr 7 w Sta-
rym Kisielinie, gdzie dy-
rektorem jest Ireneusz Ni-
jaki.

A skoro mowa o prezen-
tach… Dyrektor Grabiec 
dostał od miasta spory za-
pas uspokajających herbat 
z melisą. Ma mu to pomóc 
dzielnie przetrwać koń-
cówkę remontu.

(rk)

Podczas inauguracji roku szkolnego w Przylepie można było zasiąść w kabinie szybowca, z 
czego chętnie skorzystał Krzysiek Fidali. Fachowych porad udzielała Zuzanna Machowicz z 
sekcji szybowcowej Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Fot. Piotr Jędzura

Wioleta Haręźlak i Małgorzata Łuczak oglądają sprzęt dla 
dzieci Fot. Stowarzyszenie „Nasze Dzieci

Warto Jest Pomagać rozdaje szkolne wyprawki co roku
 Fot. Piotr Jędzura
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Kierowcy! Remont koło Tesco!
Dzięki zmianom na skrzyżowaniu ulic Energetyków i Elektronowej kierowcom łatwiej będzie skręcić do centrum handlowego. 
Początek robót w poniedziałek, 7 września.

Rozbudowa ulicy 
Energetyków polegać 
będzie na poszerzeniu 
jezdni o dodatkowe pa-
sy ruchu, tak aby popra-
wić bezpieczeństwo kie-
rowców i pieszych w re-
jonie skrzyżowania z 
ulicą Elektronową i zjaz-
dem do centrum han-
dlowego. W tym celu na 
skrzyżowaniu ulic Ener-
getyków i Elektronowej 
zostanie wydzielony le-
woskręt w ul. Elektro-
nową i zmodernizowana 
sygnalizacja świetlna.

W ramach inwestycji 
wykonana będzie kana-
lizacja deszczowa i usu-
nięte kolizje z uzbroje-
niem, a na jezdni zosta-
nie położony asfalt. Po-
wstanie ciąg pieszo-ro-

werowy. Teren zosta-
nie odwodniony, część 
drzew wycięta. Inwesty-
cję współ� nansuje mar-
ket Tesco.

Na czas trwania re-
montu miasto, od po-
niedziałku, wprowadzi 
nową organizację ru-
chu.

- Kierowcy muszą li-
czyć się z utrudnienia-
mi – mówi Krzysztof 
Staniszewski, zastęp-
ca dyrektora Departa-
mentu Zarządzania Dro-
gami w magistracie. – 
Jezdnia będzie zwężo-
na, jadąc od skrzyżowa-
nia ulic Zjednoczenia i 
Energetyków. W pierw-
szym etapie prac możli-
wy będzie tylko skręt w 
prawo, w kolejnym na 

wprost i w lewo. O zmia-
nach poinformujemy na 
bieżąco.

Przetarg na remont 
wygrało Przedsiębior-
stwo Drogowe Bud-Dróg 
z Kożuchowa. Koszt za-
dania zamknie się w 
kwocie 1 mln 67 tys. zł.

Kierowcy będą musie-
li uzbroić się w cierpli-
wość. W połowie wrze-
śnia rozpocznie się re-
mont fragmentu ul. 
Zjednoczenia od skrzy-
żowania z ul. Herberta 
do miejsca, które znaj-
duje się kilkadziesiąt 
metrów za krzyżówką z 
ul. Działkową. Za 4 mln 
300 tys. zł remont wy-
kona � rma Kontrakt z 
Krosna Odrzańskiego.

(rk)
Etap pierwszy remontu skrzyżowania rozpocznie się w poniedziałek, 7 września

Fot. Materiały UM

Z ŻYCIA MIASTA >>>

1 września na Placu Bohaterów, po mszy w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela odbyły się miejskie uroczystości z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Dnia Weterana Walk 
o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Uczniowie ZE nr 3 zaprezentowali widowisko słowno-muzyczne. Złożono kwiaty. Zdjęcia Piotr Jędzura

W ZIELONEJ GÓRZE

Zdalne kształcenie
na uniwersytecie
Zielonogórscy studenci w seme-
strze zimowym - w zdecydowanej 
części zajęć - będą kształcić się 
zdalnie. Ta zasada, konieczna 
w dobie pandemii, nie będzie 
obowiązywać tylko na kilku 
kierunkach.

Zajęcia w trybie zdal-
nym będą prowadzo-
ne na studiach stacjo-
narnych i niestacjonar-
nych pierwszego i dru-
giego stopnia, studiach 
magisterskich, studiach 
doktoranckich i w szko-
łach doktorskich. – Już 

od marca prowadzi-
my takie zajęcia i jeste-
śmy bogatsi o wiele do-
świadczeń w tej kwestii. 
Zdalnie udało się prze-
prowadzić sesje, obrony 
prac magisterskich i dy-
plomowych, co pozwo-
liło nam się przygoto-
wać do zimowego seme-
stru – mówi rzeczniczka 
Uniwersytetu Zielono-
górskiego Ewa Sapeńko.

Na niektórych wy-
działach możliwe bę-
dą zajęcia w formie sta-
cjonarnej oraz hybry-
dowej. Dotyczy to ćwi-
czeń, konwersatoriów, 
laboratoriów, semina-
riów dyplomowych, 
które wymagają użycia 
specjalistycznej apara-

tury lub oprogramowa-
nia, zajęć organizacyjno
-adaptacyjnych dla stu-
dentów pierwszego ro-
ku studiów licencjac-
kich i jednolitych ma-
gisterskich oraz prowa-
dzenia badań koniecz-
nych do realizacji prac 
dyplomowych.

– Trudno zdalnie wy-
kształcić lekarzy, dlate-
go w Collegium Medi-
cum zajęcia w całości 
będą prowadzone sta-
cjonarnie, oczywiście 
z zachowaniem wszel-
kich zasad bezpieczeń-
stwa. Na kierunkach 
technicznych zajęcia 
będą przebiegać w for-
mie tzw. hybrydowej, 
bowiem inżynierowie 

mają laboratoria, ćwi-
czenia wymagające spe-
cjalistycznego sprzętu – 
dodaje E. Sapeńko.

Na dwóch wydzia-
łach: Ekonomii i Zarzą-
dzania oraz Prawa i Ad-
ministracji zajęcia bę-
dą przebiegać wyłącz-
nie zdalnie, podobnie 
jak zajęcia z politolo-
gii, informatyki (studia 
I stopnia), wychowa-
nia � zycznego i lektora-
tów języka obcego. Na 
wydziale humanistycz-
nym, poza dziennikar-
stwem i komunikacją 
społeczną, które będzie 
prowadzone hybrydo-
wo, także zaplanowano 
kształcenie zdalne.

(md)

NOWE WŁADZE UZ
1 września rozpoczęła się czteroletnia kadencja nowych władz 
rektorskich Uniwersytetu Zielonogórskiego: rektora i prorektorów. 
10 czerwca br. w wyborach, po raz pierwszy w historii uczelni prze-
prowadzonych zdalnie, rektorem na kadencję 2020/2024 został 
wybrany prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski. Rektor, zgodnie z nową 
ustawą, wskazał prorektorów: prorektor ds. jakości kształcenia - 
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk; prorektor ds. studenckich - dr 
hab. Barbara Literska, prof. UZ; prorektor ds. współpracy z gospo-
darką - dr hab. Maria Mrówczyńska, prof. UZ; prorektor ds. nauki 
i współpracy z zagranicą - dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ; 
prorektor ds. rozwoju i � nansów - dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, 
prof. UZ; prorektor ds. Collegium Medicum - prof. dr hab. nauk med. 
Maciej Zabel.
Kandydatów musi zaopiniować jeszcze Senat UZ. Prorektorami 
zostaną 1 października.
Rektor, według nowej ustawy, wskazuje też dziekanów. Ich nazwiska 
poznamy pod koniec września. (dsp)



łącznik zielonogórski    4 września 2020 www.Lzg24.pl4

Willa czeka na maluchy
Nowy żłobek przy al. Wojska Polskiego ruszy 14 września. Trwają ostatnie przygotowa-
nia do uruchomienia placówki. Wnętrza robią wrażenie!

Pod koniec sierpnia zaj-
rzeliśmy do środka. Naszy-
mi przewodniczkami były 
Wioleta Haręźlak, dyrektor 
Departamentu Edukacji i 
Spraw Społecznych w magi-
stracie i Katarzyna Cichoc-
ka, szefowa Żłobka Miej-
skiego nr 1, działającego 
przy ul. Wandy. Nowy żło-
bek będzie � lią „jedynki”. 
Wcześniej funkcjonował tu 
„Ślimaczek”, żłobek niepu-
bliczny.

Nabór do nowej miejskiej 
placówki z uwagi na pande-
mię koronawirusa był wy-
łącznie elektroniczny. Żło-
bek  mieszczący się w za-
bytkowej willi przyjmie w 
tym roku 36 maluszków od 
5 do 18 miesiąca życia – bę-
dą to dwie grupy (po 15 i 
21 dzieci). Dla starszaków 
miejsce w żłobku znajdzie 
się od września 2021 r. Do-
celowo w placówce będzie 
się uczyć i bawić ok. 100 
dzieci.

– Zainteresowanie nabo-
rem było spore – przyzna-
je dyrektor K. Cichocka. – W 
tym roku zagospodarowany 
został parter budynku.  W 
przyszłym roku zaadoptu-
jemy pierwsze piętro, choć 
część pomieszczeń jest już 
gotowa. Naszą dumą jest 
też piękny park, który ma 
być zrewitalizowany.

Zwiedzamy wnętrza. 
Ściany są już dawno poma-
lowane, podłogi wyłożo-
ne. Co nieco trzeba jednak 
jeszcze posprzątać, udeko-
rować i poprawić. Na ko-
rytarzu wielki portret ma-
łej modelki, dziewczyn-
ka pięknie się uśmiecha – 
zachęca rówieśników i ich 
rodziców do odwiedzin. 
Dzielna ekipa wśród której 
są bezdomni, w ten sposób 
wracający do życia w spo-
łeczeństwie, uwija się jak 

w ukropie. W końcu meble 
same się nie poskręcają.

Prace w żłobku pochło-
nęły ok. 180 tysięcy zło-
tych. – Miasto wystąpi do 
rządu o do� nansowanie w 
ramach programu „Maluch 
plus” – wyjaśnia W. Haręź-
lak. – Aby mieć szansę na 
wsparcie, trzeba rozbudo-
wywać żłobek, a my two-
rzymy � lię placówki przy 
ul. Wandy, dlatego jestem 
dobrej myśli. Jak się uda, 
dostaniemy przynajmniej 

20 tys. złotych na każde 
dziecko. Ponadto poprosi-
my urząd marszałkowski o 
dodatkowe 4 mln zł.

W. Haręźlak dodaje, że 
budynek otoczony par-
kiem ma spory potencjał. 
– Obok funkcjonują dom-
ki rodzinkowe, w budyn-
ku po byłym Domu Dziec-
ka znajdzie się Dom Samot-
nej Matki. Pieniądze na ten 
cel przekaże nam wojewo-
da lubuski.

(rk)

W ZIELONEJ GÓRZE

Miejski rower
jeździ już dwa lata
33 tysiące użytkowników i blisko 
633 tysięcy wypożyczeń – to 
dwuletni bilans Zielonogórskie-
go Roweru Miejskiego. System 
ruszył 21 sierpnia 2018 r.

Po zeszłorocznej rozbudo-
wie systemu zielonogórza-
nie mają do dyspozycji 400 
jednośladów – rowerów stan-
dardowych, familijnych typu 
cargo i tandemów – i 40 sta-
cji, z których w sezonie bar-
dzo chętnie korzystają. Z jed-
nym wyjątkiem. Przez epi-
demię i związane z nią obo-
strzenia wiosną rowery „za-
parkowały” na dłużej. Sys-
tem uruchomiono ponownie 
6 maja i już 24 lipca padł do-
bowy rekord, tego dnia zielo-
nogórzanie skorzystali z ro-
werów aż 1044 razy.

- Od momentu zniesienia 
zakazu, rowery publiczne 
szybko wracają do łask użyt-
kowników i po raz pierwszy 
w lipcu zanotowano w syste-
mie więcej wypożyczeń niż 
w czerwcu i to aż o 60 pro-
cent. Dotychczas to czerwiec 
był miesiącem z wyższą fre-
kwencją – informuje Nextbi-
ke Polska.

To dobra wiadomość dla 
� rmy, która wcześniej przez 
pandemię odnotowała gwał-
towny spadek dochodów i 

problemy � nansowe. W ca-
łym kraju biznes nie kręcił się 
od 1 kwietnia do 5 maja. I do-
bra wiadomość dla zielono-
górzan, którzy wyraźnie po-
lubili zielono-białe rowery. 

- Teraz bezpieczeństwo 
stało się priorytetem – mówi 
prezydent Janusz Kubicki. - 
Pandemia również transport 
wywróciła do góry nogami. 
Śmiało możemy stwierdzić, 
że rower nie jest już tylko 
uzupełnieniem komunikacji 
publicznej, ale coraz częściej 
jest jedynym środkiem trans-
portu. Ten system sprawdza 
się w codziennej komunika-
cji.

Na dowód trochę statysty-
ki. W tym roku rowery wypo-
życzono blisko 87 tysięcy ra-
zy, w ciągu dwóch lat prawie 
633 tysięcy razy, a rekordzista 
ma na swoim koncie 442 wy-
pożyczenia. Średni czas wy-
pożyczenia roweru to prawie 
14 minut. Użytkownicy naj-
częściej korzystają z systemu 
w godz. 15.00-16.00. 

Najpopularniejsze są sta-
cje wynajmów na ulicach: 
Wojska Polskiego/Reja, 1 Ma-
ja (Zielona Strzała) oraz Woj-
ska Polskiego/Wyszyńskiego. 
Rowery najczęściej zwraca-
my na stacje: Wojska Polskie-
go/Reja, Wojska Polskiego/
Wyszyńskiego i Placu Boha-
terów. I najchętniej pokonu-
jemy trasę z Wojska Polskie-
go/Wyszyńskiego do Wojska 
Polskiego/Reja i z powrotem.

oprac. (el)

POLICYJNY RADAR
 W niedzielę, 30 sierpnia, o 16.00 
na Trasie Północnej kierujący hon-
dą civic, na przejściu dla pieszych 
śmiertelnie potrącił 70-letniego 
zielonogórzanina. Sprawca - 38-let-
ni mieszkaniec Legnicy został 
zatrzymany przez policjantów.
Kierujący był trzeźwy, jednak wyko-
nany test wykrył w jego organizmie 
obecność amfetaminy. Mężczyźnie 
pobrana została krew do dalszych 
badań. 38-latek usłyszał zarzut 
spowodowania wypadku ze skut-
kiem śmiertelnym, grozi mu kara 
pozbawienia wolności do lat 8. 

Podejrzany nie przyznał się do winy 
i odmówił składania wyjaśnień.
Mężczyzna złamał również sądowy 
zakaz prowadzenia pojazdów me-
chanicznych do marca 2022 r., miał 
też cofnięte uprawnienia do kiero-
wania pojazdami. Po otrzymaniu 
opinii biegłego zostanie mu także 
postawiony zarzut kierowania pod 
wpływem narkotyków.
38-latek był wielokrotnie notowany 
za przestępstwa narkotykowe i 
przeciwko mieniu, wielokrotnie 
odbywał też wyroki w zakładach 
karnych.

 Zielonogórscy policjanci z wy-
działu ruchu drogowego, działający 
w specjalnej grupie pościgowej 
„Speed”, przeprowadzili pod koniec 
sierpnia nietypową interwencję. 
Jadąc nieoznakowanym radiowo-
zem BMW, na drodze krajowej nr 
27 zauważyli biegnącego po jezdni 
kucyka. Zwierzę nie reagowało na 
przejeżdżające samochody. Poli-
cjanci włączyli sygnały świetlne i 
dźwiękowe, żeby ostrzec innych 
kierowców.
Gdy zwierzę się zatrzymało, 
policjantka wysiadła z radiowozu 

i przegoniła je na pobocze. Przestra-
szony kucyk pobiegł do lasu, tam 
policjanci próbowali go złapać, co 
okazało się trudną sztuką. Udało się 
uspokoić zwierzę i dać mu wody. 
Z pomocą przyszedł też leśniczy, 
wspólnie ustalono, że kucyk brał 
udział w festynie w jednej z pobli-
skich miejscowości i wykorzystując 
chwilę nieuwagi opiekunów, uciekł 
podczas załadunku. Właściciel, który 
przyjechał wkrótce po konika, został 
ukarany mandatem za niedopilno-
wanie zwierzęcia, które stworzyło 
zagrożenie na drodze. (dsp) Kucyka udało się uspokoić i napoić wodą

 Fot. Materiały KMP Zielona Góra

W ZIELONEJ GÓRZE

Finał Fantazji
Zielonogórskich
Kapituła konkursu literackiego 
zdecydowała! Zwycięzcą jubile-
uszowej, dziesiątej edycji został 
Michał Rybiński, autor opowia-
dania „Plac zabaw”.

Na konkurs organizatorzy 
z Zielonogórskiego Klubu 
Fantastyki Ad Astra otrzy-
mali ponad sto opowiadań 
od autorów z całej Polski. 
- Zwycięzcą został Michał 
Rybiński, który zachwycił 
kapitułę wizją świata posta-
pokaliptycznego, w którym 
doszło do katastrofy eko-
logicznej i ewakuacji czę-
ści ludzkości z Ziemi. Autor 
otrzyma główną nagrodę – 1 
tys. zł oraz statuetkę Zielo-

nogórskiej Wiedźmy – mó-
wi Waldemar Gruszczyński, 
prezes ZKF Ad Astra.

Kapituła przyznała też 
trzy wyróżnienia za: „Mu-
ry” Anny Kłodnickiej, 
„Miasto, Magia, Minotaur” 
Tomasza Golisa i „Słowa, 
które obudziły wampira” 
Rolanda Hensoldta.

W książkowej publika-
cji antologii konkursowej 
znajdą się też: „Bezduch” - 
Przemek Morawski, „Spec-
trum hominis” - Michał Pu-
chalski, „Wcielona” - Da-
riusz Węgrzyniak, „Proces 
Margarity” - Michał Figoń, 
„Skosztuj krwi Bachusa” - 
Iwo Buller, „Robcio” - Mi-
chał Kulus, „Lindeberger” 
- Mirosław Kuleba, „Pod 
cienką skórą ziemi” - Woj-
ciech Świerczek, „Miasto 
zielonego nieba” - Wiktor 
Orłowski. (dsp)

W przestronnych wnętrzach króluje biel i drewno. - To połączeniu zachwyca – przyznają Kata-
rzyna Cichocka i Wioleta Haręźlak. Fot. Piotr Jędzura

Ściany zdobią fotogra� e dzieci – uśmiechnięte buzie zachęca-
ją rówieśników do zabawy Fot. Piotr Jędzura

W zabytkowej willi mnóstwo jest wnętrzarskich „cacuszek”, 
jak ta mozaika na podłodze Fot. Piotr Jędzura
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W ZIELONEJ GÓRZE

 Biblioteka Norwida 
ponownie włącza się w ogól-
nopolską akcję Narodowego 
Czytania. W niedzielę, 6 wrze-
śnia, o 17.00 „Balladynę” Juliu-
sza Słowackiego usłyszymy w 
interpretacji znanych zielono-
górzan. Wstęp wolny, sala im. 
Janusza Koniusza, WiMBP, al. 
Wojska Polskiego 9.

 W sobotę, 12 września, na 
Dzikiej Ochli w godz. 12.00-17.00 
odbędzie się „Piknik z ekonomią 
społeczną na pożegnanie lata”. 
Będzie można dowiedzieć się, 
czym zajmują się lubuskie funda-
cje, stowarzyszenia, spółdzielnie 
socjalne, warsztaty terapii zaję-
ciowej. Będą animacje dla dzieci, 
warsztaty, fotobudka, ognisko.

 W sobotę, 12 września 
odbędzie się trzeci spacer z 
cyklu „Zielone Szlaki. Odkrywaj 
miasto z Lubuskim Teatrem”. 
Tym razem będzie to „Szlak 
Wody. Historia i trop miejskiej 
rzeki”, prowadzenie Maciej 
Stadniczuk. Zbiórka o 15.30 na 
mostku między ulicami Zacisze 
i Foluszowa.

(dsp)

Z ŻYCIA MIASTA >>>

Mają postawić dużo wyższe ekrany
Badania poziomu hałasu na trasie S3 przy os. Pomorskim, które zakończyły się w maju br. wykazały przekroczenia norm. GDDKiA 
przygotowała koncepcję budowy wyższych ekranów.

Mieszkańcy osiedla Po-
morskiego wciąż skarżą się 
na hałas z przebiegającej 
pod ich blokami trasy szyb-
kiego ruchu. Mówią, że mu-
szą żyć przy zamkniętych 
oknach. W 2018 r. trasa zo-
stała poszerzona do czte-
rech pasów ruchu. Jedno-
cześnie na poziomie os. Po-
morskiego zlikwidowano 
pięciometrowe ekrany aku-
styczne, chroniące miesz-
kańców pobliskich bloków 
przed nadmiernym hała-
sem. Zamiast tego ustawio-
no trzyipółmetrowe insta-
lacje. Zdaniem mieszkań-
ców osiedla, kompletnie nie 
spełniają swojej roli. Dlate-

go protestowali, m.in. spo-
walniając ruch na trasie S3. 
Komitet protestacyjny w po-
rozumieniu z Generalną Dy-
rekcją Dróg Krajowych i Au-
tostrad zawiesił swoje pro-
testy do czasu wykonania 
odpowiednich badań środo-
wiskowych. W tzw. między-
czasie GDDKiA wprowadziła 
też ograniczenie prędkości 
na odcinku trasy S3 przy os. 
Pomorskim. Badania pozio-
mu hałasu zakończyły się w 
maju br. i wykazały przekro-
czenia norm. - Poziom hała-
su w niektórych punktach 
pomiaru był przekroczony 
od 1 do 6 decybeli – infor-
muje Marek Langer, dyrek-

tor zielonogórskiego oddzia-
łu GDDKiA. Wcześniej swoją 
opinię w sprawie ekranów 
wydała Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska, teraz 
sprawa jest w Urzędzie Mar-
szałkowskim.

- Kiedy marszałek na 
podstawie opinii i wyko-
nanych badań wyda decy-
zję o potrzebie postawie-
nia wyższych ekranów, od 
razu ogłosimy przetarg w 
formule „zaprojektuj i wy-
buduj”. W ramach oceny 
przygotowaliśmy koncep-
cję, która zakłada postawie-
nie ekranów o wysokości 
6-7 metrów i długości oko-
ło 400 metrów. Dodatkowo 

powstaną też ekrany w pa-
sie rozdzielającym jezdnie – 
tłumaczy M. Langer. Dodaje 
również, że wykonawca mo-
że wprowadzić swoje roz-
wiązania, jeśli będą skutecz-
ne i zachowają zakładany 
efekt, czyli ochronę miesz-
kańców przed nadmiernym 
hałasem.

- Postępujemy zgodnie z 
procedurami i trzymamy się 
ustaleń z komitetem prote-
stacyjnym – podkreśla dy-
rektor zielonogórskiej GDD-
KiA.

Na razie nie wiadomo ani 
kiedy inwestycja się zakoń-
czy, ani ile będzie koszto-
wać. (ap)

Zamiast tych ekranów, miałyby stanąć tu 6-7-metrowe osłony
Fot. Tomasz Czyżniewski

W niedzielę, 31 sierpnia, w para� i Miłosierdzia Bożego odprawiona została msza z okazji 40. 
rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. W trakcie uroczystości poświęcono witraż 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ Solidarność.
 Fot. Rafał Krzymiński

- Zapewniam, że ręce zostały profesjonalnie zdezynfekowane – pisze na prezydenckim Fa-
cebooku Janusz Kubicki. - A to dzięki tej maszynie! Dozownik z płynem, w ramach współ-
pracy przekazał nam Patryk Lewicki, właściciel zielonogórskiej � rmy sprzątającej Contact.
 Fot. Igor Skrzyczewski
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Zaczynamy Winobranie! Przed nami aż dziewięć dni świętowania!
Niewiele jest chyba osób, które mając choć 
trochę władzy w ręku, oddałyby ją bez 
oporu… - A ja tak! I to bez chwili namy-
słu! – śmieje się prezydent Janusz Kubicki. 
I zaciera ręce, bo na kilka dni schowa się w 
cieniu Tego Który Przejmuje Panowanie. – 
Nadchodzę i nie zamierzam brać jeńców! 
Wszyscy mają jeść, pić i nie przestawać do-
brze się bawić! To moje reguły! – zapowiada 
Bachus. Pozostały tylko niewielkie, jego 
zdaniem formalności, czyli przekazanie in-
sygniów władzy. – Hola, hola, bez klucza do 
bram miasta nie możesz rządzić w Zielonej 
Górze – stopuje J. Kubicki. – Ale bez obaw, 
mnie też zależy na tym, żeby mieszkańcy 
poczuli świąteczną atmosferę, więc klucz  
dostaniesz.
Zabawa, śmiech i schowanie stresu do 
najgłębszej kieszeni przydadzą się wszyst-
kim… Koronawirus dał się nam we znaki. – 
Bawmy się, ale nie zapominajmy, że on cały 
czas tu jest. Nie dajmy mu zepsuć naszego 
święta. Dbajmy o siebie i innych. Nośmy 
maseczki, trzymajmy dystans, dezynfekuj-
my ręce – napominają obaj panowie.
Dość gadania! Czas zaczynać Dni Miasta! 
Inne niż dotychczas, odziane we wspomnia-
ną maseczkę, lekko zdystansowane, ale… 
To jest Winobranie! Cieszmy się i świętujmy!

(dsp)  Fot. Piotr Jędzura

NA JEDNEJ SCENIE: MUZYKA, TANIEC, SPEKTAKLE, POKAZY

P rzyzwyczailiśmy się 
do dwóch Scen Wino-
braniowych – więk-

szej, na której królowa-
ły gwiazdy oraz mniejszej, 
gdzie najczęściej grali lo-
kalni artyści i występowa-
ły zielonogórskie forma-
cje taneczne. Jedną rozsta-
wiano na pl. Powstańców 
Wielkopolskich, drugą ko-
ło ratusza. A w tym roku… 
Wszystko będzie inaczej! 
Koronawirus zamieszał 
także w lokalizacji i ilości 
scen imprezowych. Sercem 
tegorocznego święta ma 
być Plac Teatralny, gdzie 
stanie jedyna Scena Wino-
braniowa. Wystąpią na niej 
artyści związani z Zieloną 
Górą. Usłyszymy i zobaczy-
my między innymi (kon-
certy o godz. 20.00): Big 
Band Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego z Krzysztofem 
Kiljańskim (poniedziałek, 
7 września), Misię Furtak 
(wtorek, 8 września), Ma-
teusza Krautwurtsa (środa, 
9 września), Melę Koteluk 
(czwartek, 10 września), 
L.U.C.-a (piątek, 11 wrze-
śnia), zespół Raz Dwa Trzy 
(sobota, 12 września).

Wyjątkiem od reguły – czy-
li koncertów na Placu Te-
atralnym – będzie występ 
� lharmoników. Muzycy, jak 
co roku zagrają na otwar-
cie Winobrania. Tym razem 
przed budynkiem Filhar-
monii Zielonogórskiej. W 
sobotę, 5 września, o godz. 
19.00 usłyszymy „Koloro-
wą symfonikę”, koncert w 
wykonaniu Orkiestry Sym-
fonicznej Filharmonii Zie-
lonogórskiej pod batutą 
Czesława Grabowskiego. 
Muzykom towarzyszyć bę-
dą tancerze ze Szkoły Tań-
ca Gracja.
Na Placu Teatralnym za-
goszczą także tancerze, 
sportowcy, spektakle te-
atralne. Tu odbędzie się 
tak ważna i symboliczna 
dla Winobrania ceremo-
nia przekazania kluczy do 
bram miasta. Prezydent 
odda władzę Bachusowi w 
sobotę, 5 września, około 
godz. 21.00. A zamiast tra-
dycyjnego korowodu na za-
kończenie święta, w sobo-
tę, 12 września około godz. 
24.00 zobaczymy � lm 
„Idzie korowód”.
 (dsp)

Tak było w ubiegłym roku! Na zdjęciu uroczysty, wieczorny koncert Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Zielonogórskiej pod batutą (chwilowo) Bachusa i Agaty Miedzińskiej, szefowej 
Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Fot. Igor Skrzyczewski

ZAMKNIĘTE ULICE I UTRUDNIENIA

Centrum Biznesu Spół-
ka z o.o. informuje o 
zmianach w organiza-

cji ruchu - zamknięciu ulic i 
placów w związku z obcho-
dami Dni Zielonej Góry.
 Od 1 do 16 września - Plac 
Bohaterów i parking pod 
Centrum Biznesu oraz ulice: 
Kazimierza Wielkiego (od 
galerii do Placu Bohaterów) 
i al. Niepodległości (od Pla-
cu Bohaterów do Bankowej) 
– w związku z działaniami 
parku rozrywki.
 Od 1 do 16 września – Plac 
Bohaterów, al. Niepodległo-
ści (od Kupieckiej do Ban-
kowej), dr. Pieniężnego (od 
Kazimierza Wielkiego do 
końca budynku muzeum), 
Kupiecka, Żeromskiego, 
Mickiewicza (od Żeromskie-
go do Mariackiej), Stary Ry-
nek, Pod Filarami – w związ-
ku z organizacją i przepro-
wadzeniem Jarmarku Wino-
braniowego.
 5 września od 17.00 do 
21.30 - częściowo ul. Bo-
haterów Westerplatte (od 
Ułańskiej do Kupieckiej), od 
18.45 do 21.30 – ul. Bohate-
rów Westerplatte, Ułańska, 
al. Niepodległości, Banko-
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Zaczynamy Winobranie! Przed nami aż dziewięć dni świętowania!

 Fot. Piotr Jędzura

ZAMKNIĘTE ULICE I UTRUDNIENIA
wa, Chrobrego, Plac Matej-
ki, Drzewna, Plac Pocztowy, 
Jedności, Reja, Wojska Pol-
skiego – w związku z organi-
zacją 35. Nocnego Biegu Ba-
chusa.
 W bezpośrednim sąsiedz-
twie imprez będą funkcjo-
nowały parkingi samocho-
dowe: przy Gazowni, przy 
Filharmonii Zielonogór-
skiej, przy ulicach Kaspro-
wicza, Ciesielskiej, Kupiec-
kiej, Drzewnej, Chopina 
oraz al. Niepodległości (od 
Bankowej do Ułańskiej).
 Autokary wycieczkowe 
będą mogły korzystać z par-
kingu przy Palmiarni oraz 
parkingu pod Centrum Re-
kreacyjno-Sportowym przy 
ul. Sulechowskiej (przez ca-
łe Winobranie). 
 Winobusy będą rozpoczy-
nały kursy z zatoczki au-
tobusowej przy Placu Po-
wstańców Wielkopolskich 
(przy Filharmonii Zielono-
górskiej). 
 Od 1 do 17 września po-
stój taxi z Placu Bohate-
rów zostaje przeniesiony na 
tymczasowy postój przy ul. 
Bankowej (3 stanowiska).
 (dsp)

ŚWIĘTO WINA I WINIARZY
XI Festiwal Kultury Winiarskiej

Jedzie Bachus!

Bóg wina lubi so-
bie pojeść, po-
pić, pogadać i 

połazić. W tym roku 
tego łażenia będzie 
mniej, bo przecież 
trzeba uważać na 
koronawirusa. Jed-
nak Bachus nie wy-
trzymałby bez kon-
taktu z poddanymi, 
wymyślił zatem, że 
w tym roku odwie-
dzi swoje dalsze po-
siadłości. Wytyczył 
trasę po zielonogór-
skich sołectwach. 
Na hulajnodze, na-
wet elektrycznej, by-
łoby mu ciężko doje-
chać do wszystkich 
zakątków dzielnicy 
Nowe Miasto (z ta-

Już nie o własnych siłach i nie w obecności wiwatujących tłumów, ale Bachus z pewnością 
odwiedzi swoje włości Fot. Piotr Jędzura

Tu znajdziesz winiarzy

M iasteczko Wi-
niarskie - raj dla 
miłośników bo-

skiego trunku - co ro-
ku rozlokowuje się na 
Starym Rynku, w okoli-
cy ratusza. W stylowych  
drewnianych domkach, 
przez całe Winobranie od 
10.00 będą prezentować 
się winnice: Bachusowe 
Pole (Wilkanów), Canti-
na (Mozów k. Sulecho-
wa), Folwark Pszczew 
(Pszczew), Equus (Za-
bór), Gostchorze (Kro-
sno Odrz.), Hiki (Bycz k. 
Bytomia Odrz.), Ingrid 
(Łaz), Jakubów (Jaku-
bów), Julia (Zielona Gó-
ra-Stary Kisielin), Kata-
rzyna (Grodzisk Wlkp.), 
Kinga (Stara Wieś k. No-
wej Soli), Krucza (Bu-
chałów), Łukasz (Wityń), 
Marcus (Sterków k. No-
wogrodu Bobrz.), Miłosz 
(Łaz), Mozów (Mozów k. 
Sulechowa), Na Leśnej 
Polanie (Proczki k. Za-
boru), Od Nowa (Krosno 
Odrz.), Pałac Wiechlice 
(Wiechlice), Pasieka Dzi-
ki Miód (Dargomyśl), Pod 
Lubuskim Słońcem (Ła-
ski k. Przełaz), Pod Wie-
żą (Trzebule), Saganum 
(Żagań), Saint Vincent 
(Borów Wielki), Senator 
(Niedoradz), Stara Win-
na Góra (Górzykowo), 
Świętej Jadwigi (Świd-
nica), Trojan (Zabór), U 
Romana (Łężyca-Zielona 
Góra), Vae Soli (Łaz), W 
Ogrodzie (Górzykowo), 
Żelazny (Łaz) oraz Re-
stauracja Palmiarnia.

Aby umilić gościom 
wizyty w Miasteczku Wi-
niarskim, przygotowano 
otwarty dla wszystkich 
„(Nie)winny Ogródek”, 
w którym codziennie od 
16.00 do 20.00 usłyszy-
my muzykę zielonogór-
skich DJ-ów.

(dsp)

To stały punkt Wi-
nobrania, nie mo-
gło go więc za-

braknąć i w tym ro-
ku. Bezpiecznie, z za-
chowaniem wszelkich 
środków ostrożności 
pojedziemy WinoBusa-
mi na winnice! Autoka-
ry zawiozą nas do miej-
skich i podmiejskich 
winnic, zapuszczą się 
też w dalsze rejony. 
Wycieczki są okazją, by 
posłuchać o urokach, 
ale i trudach pracy wi-
niarza. Można poznać 
różne gatunki winnych 
krzewów i… popróbo-
wać trunków, które z 
nich powstają.

WinoBusy będą od-
jeżdżać z parkingu dla 
autokarów (przy Fil-
harmonii Zielonogór-
skiej). Bilety w przed-
sprzedaży po 45 zł na 
stronie www. lubuskie-
love.pl; od 5 do 13 wrze-
śnia w Biurze Podróży 
MEGA TOURS, ul Że-
romskiego 8 (deptak) w 
godz. 10.00-17.00. Bile-
ty w dniu wyjazdu po 
50 zł, sprzedaż w punk-
cie odjazdu WinoBu-
sów (przy FZ) w godz. 
10.30-17.00. Wszystkie 
autokary będą dezyn-
fekowane, należy pa-
miętać o zasłonięciu 
ust i nosa. Przed wej-
ściem do autokaru bę-
dzie sprawdzana tem-
peratura. Osoby z tem-
peraturą powyżej 37,2 
nie będą wpuszczane 
na pokład.

Dni i godziny odjazdów WinoBusów:

 sobota, 5 września
- 11.00 do winnic: Hiki w 
Byczu, Łukasz w Wity-
niu, Saganum w Żaganiu
- 14.00 do winnic: Canti-
na w Mozowie, Ingrid w 
Łazie, Miłosz w Zaborze
- 16.30 do winnic: Żela-
zny w Łazie, Pod Wieżą 

w Trzebulach, Saganum 
w Żaganiu

 niedziela, 6 września
- 11.00 do winnic: Hiki 
w Byczu, Ingrid w Ła-
zie, Łukasz w Wityniu
- 14.00 do winnic: Hiki 
w Byczu, Miłosz w Ła-
zie, Ingrid w Łazie
- 16.30 do winnicy Can-
tina w Mozowie

- 17.00 do winnic: Pod 
Wieżą w Trzebulach, 
Pod Lubuskim Słońcem 
w Łaskach

 poniedziałek, 7 wrze-
śnia

- 14.00 do winnicy Can-
tina w Mozowie
- 17.00 do winnicy Saga-
num w Żaganiu

 środa, 9 września
- 14.00 do winnicy Hiki 
w Byczu
- 17.00 do winnicy Żela-
zny w Łazie

 piątek, 11 września
- 11.00 do winnic: Ba-
chusowe Pole w Zabo-
rze, Pod Wieżą w Trze-
bulach, 
- 14.00 do winnic: Julia 
w Starym Kisielinie, Mi-
łosz w Łazie
- 16.30 do winnic: Łu-
kasz w Wityniu, Żela-
zny w Łazie

 sobota, 12 września
- 11.00 do winnic: Ba-
chusowe Pole w Zabo-
rze, Pod Wieżą w Trze-
bulach, Pod Lubuskim 
Słońcem w Łaskach
- 14.00 do winnic: Can-
tina w Mozowie, Miłosz 
w Łazie, Ingrid w Łazie
- 16.45 do winnic: Łu-
kasz w Wityniu, Pod 
Lubuskim Słońcem w 
Łaskach
- 17.00 do winnicy Żela-
zny w Łazie

 niedziela, 13 września
- 11.00 do winnicy Julia 
w Starym Kisielinie
- 13.30 do winnicy Hiki 
w Byczu
- 17.00 do winnicy Saga-
num w Żaganiu (dsp)

Winnica Łukasz takim zdjęciem na łamach „Łącznika Zielo-
nogórskiego” zapraszała czytelników w zeszłym roku. W 
tym roku do gościnnego Witynia będzie można pojechać 5, 
6, 11 i 12 września Fot. Archiwum winnicy Łukasz

kim brzuszkiem!), na 
szczęście z pomocą 
przyszła Toyota Zie-
lona Góra. Bachus, 
jak na władcę przy-
stało, będzie wożo-
ny. Gdzie go spotka-
my? Bachus będzie: 
6 września o 13.00 w 
Ługowie i o 14.30 w 
Kiełpinie, 9 września 
o 18.30 w Jeleniowie, 
10 września o 10.30 
w Zawadzie, 11 wrze-
śnia o 11.00 w Starym 
Kisielnie, o 13.30 w 
Nowym Kisielinie i 
o 16.00 w Przylepie, 
12 września o 13.00 
w Krępie. Bachus na 
pewno będzie w ma-
seczce, więc poddani 
powinni brać z niego 
przykład!

(dsp)
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Jednym z festiwalowych gości będzie Marian Opania
 Fot. Materiały organizatora

Wrzesień z kulturą
Najnowsze produkcje � lmowe, spektakle teatralne, spotkania z litera-
turą oraz odwiedziny ciekawych gości ze świata polskiej kultury – tak 
zapowiada się tegoroczna, 6. edycja Kozzi Film Festiwal! Wydarzenie 
potrwa od 9 do 13 września. Program zamieszczamy obok.

Tym razem festiwalowi pa-
tronować będzie trójka zna-
nych polskich aktorów – Ma-
ciej Kozłowski, Kalina Jędru-
sik oraz Bogumił Kobiela. To 
ich twórczości poświęcone bę-
dą spotkania odbywające się 
w tzw. forpoczcie. Tegoroczną 
edycję uświetnią swoją obec-
nością znakomici ludzie kina i 
teatru: gość specjalny Marian 
Opania, Irena Jun, Mikołaj Gra-
bowski, Zbigniew Zamachow-
ski, Bartosz Kruhlik, Lech Dy-
blik, Małgorzata Pritulak, Zdzi-
sław Wardejn, Tomasz Wło-
sok, Sebastian Stankiewicz, 
Barbara Kurzaj, Łukasz Simlat, 
Andrzej Seweryn, Bernd Bu-
der, Andrzej Draguła, czy Łu-
kasz Maciejewski.

Osią festiwalu są projekcje 
� lmowe, odbywające się w kil-
ku cyklach tematycznych: „Ki-
no Polskie, � lmy z lat 2019-
2020”, „Kozzi Gangsta Film” - 
który wzbogacony zostanie o 
komentarze prawników, „Mo-
je ulubione role drugoplanowe 
w polskim � lmie fabularnym” 
- cykl poprowadzi Łukasz Ma-
ciejewski, „Kino znad grani-
cy” - prezentujący niemiecką 
panoramę � lmową w ramach 
partnerstwa z Fundacją Współ-
pracy Polsko-Niemieckiej, 
„Dokument na Kozzi” oraz 
„Retrospektywa. Kino wg An-
drzeja Draguły. Wiara Europy”.

- Nie zabraknie też spotkań 
i spektakli teatralnych, w wy-
konaniu takich postaci jak Ire-
na Jun, Mikołaj Grabowski, a 
także Marian Opania. Przenie-
siemy także gości festiwalo-
wych do świata muzyki. Takim 
elementem będą na przykład 

warsztaty „Szlakiem piosenki 
rosyjskiej” w wykonaniu Le-
cha Dyblika – zapowiadają or-
ganizatorzy.

Festiwal odbywa się w Zie-
lonej Górze, Żarach i Wiechli-
cach. Projekcje, spektakle, pre-
zentacje i spotkania realizowa-
ne będą w przestrzeniach po-
zornie nietypowych i nie prze-
widzianych dla teatru, � lmu, 
koncertu, czy spotkań. Są to: 
namiot Café Film na zielono-
górskim deptaku (przy Filhar-
monii Zielonogórskiej), Kino 
Norwid w sali im. Janusza Ko-
niusza Biblioteki Norwida, Ki-
no Rektorat w auli Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego, Kino Mło-
dość Macieja Kozłowskiego w 
Multimedialnym Centrum dla 
Dzieci i Młodzieży w Bibliote-
ce Norwida, czy Kino na Górze 
- mediateka Góra Mediów.

Ważnym elementem festi-
walu są nagrody i statuetki 
Klaps, które zostaną wręczone 
podczas uroczystej Gali Festi-
walowej w pałacu w Wiechli-
cach, 11 września. Tego wie-

czoru wyróżnieni zostaną naj-
lepsi aktorzy i twórcy � lmowi.

Udział we wszystkich festi-
walowych wydarzeniach (pro-
jekcje � lmowe, spektakle te-
atralne, spotkania z twórca-
mi) możliwy jest po wcześniej-
szym telefonicznym lub mailo-
wym zgłoszeniu uczestnictwa. 
Rezerwacje przyjmowane są w 
godz. 7.00-15.00, nr tel. 68 45 
32 600; mail: festiwal@biblio-
teka.zgora.pl

Na seanse � lmowe obowią-
zują miejscówki w cenie 5 zł. 
Filmy z cyklu „Retrospekty-
wy” oraz „Kino znad grani-
cy” – miejscówki bezpłatne. 
Film „Szarlatan”- 20 zł. Spek-
takle teatralne – bilety dostęp-
ne przez abilet.pl. Spotkania z 
twórcami w Namiot Cafe Film 
– bezpłatne miejscówki.

Program Festiwalu oraz 
szczegółowe informacje na te-
mat wydarzenia na stronie in-
ternetowej (http://www.festi-
wal.norwid.net.pl/) oraz na 
Facebooku (https://www.face-
book.com/festiwalzgora). (ap)

W ZIELONEJ GÓRZE

Światło i dźwięk
na Winnym Wzgórzu
Z okazji 25. urodzin, Radio Zielona 
Góra przygotowuje dla mieszkań-
ców niezwykły pokaz multimedial-
ny. Będzie można obejrzeć go w 
sobotę, 5 września na żywo i online.

Radio Zielona Góra obcho-
dzi w tym roku 25. urodziny. 5 
września 1995 roku rozpoczęło 
emisję programu jako oddział 
Radia Zachód.

- Chcieliśmy zorganizować 
galę urodzinową, duże przyję-

cie, ale z powodu sytuacji pan-
demicznej zrezygnowaliśmy z 
tego pomysłu – tłumaczy Ja-
nusz Życzkowski, zastępca re-
daktora naczelnego ds. Radia 
Zielona Góra.

Jednak radiowcy postawili 
na to, na czym znają się naj-
lepiej, czyli dźwięk. I połączą 
go ze światłem, tworząc nie-
samowite multimedialne wi-
dowisko. Inspiracją dla nich 
była akcja „Light the sky”, 
która odbyła się w całym kra-
ju w maju br. Podczas niej 
technicy estradowi dzięko-
wali medykom.

- W jednym miejscu będą 
lasery, reº ektory, oświetle-

nie, setki metrów kabli, mnó-
stwo sprzętu. Ten pokaz bę-
dzie podziękowaniem dla 
słuchaczy i pokaże nasze ra-
dio. Wykorzystamy muzykę 
� lmową i autorskie, radiowe 
formy dźwiękowe, którą za-
znaczą nasz charakter. Pal-
miarnia i Winne Wzgórze zo-
staną fantastycznie oświetlo-
ne. Można przyjść i zobaczyć 
pokaz na żywo. Będzie też 
transmisja na naszym pro� -
lu na Facebooku, realizowana 
za pomocą kilku kamer i dro-
nów. Widowiska na taką ska-
lę jeszcze w Zielonej Górze 
nie było – zapowiada J. Życz-
kowski.

Wydarzenie rozpocznie się 
w sobotę, 5 września, o 20.00. 
Nie zabraknie tortu i lampki 
szampana. Radio przez całą 
sobotę będzie nadawać uro-
dzinową audycję z Winne-
go Wzgórza. Przygotowane 
są też atrakcje i konkursy dla 
słuchaczy.

Uwaga! Pokaz multimedial-
ny może zostać odwołany ze 
względu na pogodę. Wtedy 
odbędzie się w najbliższym 
możliwym terminie.

(ap)

PROGRAM KOZZI FILM FESTIWAL
 9 WRZEŚNIA, ŚRODA
Kino Norwid
- 18.00 Wieczór z patronem – Bogumił Kobiela
- 19.30 Otwarcie festiwalu – dyrektor Andrzej Buck
  Retrospektywa – Marian Opania – � lm otwarcia
- 19.30 Palec Boży, reż. Antoni Krauze
10 WRZEŚNIA, CZWARTEK
Namiot Café Film (plac przy Filharmonii)
- 11.00-13.00 Festiwal dzieciom i rodzinom: Teatr kamishibai – 
przedstawienie teatru obrazkowego połączone z warsztatami 
plastycznymi
- 13.00-17.00 Trzeci Wiek Aktywności – prezentacje słuchaczy 
Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Kino Rektorat
  Kino Polskie. Filmy z lat 2019-2020
- 11.00 Wszystko dla mojej matki, reż. Małgorzata Imielska
  Retrospektywa. Kino wg Draguły. Wiara Europy
- 16.00 Tajemnica objawienia, reż. Xavier Giannoli
   Nagrody Cottbus FilmFestival
- 19.00 Ostrym nożem (Ostrým nožom), reż. Teodor Kuhn,
Kino Na Górze
  Dokument na Kozzi
- 13.00 Polska Toskania, reż. Michał Szymanowicz. Po projekcji 
spotkanie z twórcami � lmu
  Retrospektywa – Maciej Kozłowski 
- 15.00 Miasto prywatne, reż. Jacek Skalski
- 17.00 Balanga, reż. Łukasz Wylężałek
Kino Macieja Kozłowskiego
  Retrospektywa – Marian Opania
16.00 Piłkarski poker, reż. Janusz Zaorski
Kino Norwid
  Gość specjalny – Marian Opania
- 18.00 Recital Moje fascynacje (Cohen, Nohavica) w wyk. 
Mariana Opani. Po występie spotkanie z Marianem Opanią
11 WRZEŚNIA, PIĄTEK
Kino Rektorat
  Kino Polskie. Filmy z lat 2019-2020
- 11.00 Ikar. Legenda Mietka Kosza, reż. Maciej Pieprzyca
  Retrospektywa. Kino wg Draguły. Wiara Europy
- 16.00 Młody Ahmed, reż. Jean-Pierre Dardenne/Luc Dardenne
   Kozzi Gangsta Film
- 19.00 Supernova, reż. Bartosz Kruhlik
Kino Macieja Kozłowskiego
   Kino znad granicy
- 11.00 Błąd systemu (Systemsprenger), reż. Nora Fingscheidt
Namiot Café Film
- 11.00-13.00 Festiwal dzieciom i rodzinom: Na pięciolinii 
kreatywności – zajęcia umuzykalniające ze Stowarzyszeniem 
Sempre Piu i Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I st.
- 13.00 Spotkanie ze Zbigniewem Zamachowskim
- 15.00 Spotkanie z reżyserem Bartoszem Kruhlikiem
- 17.00 Spotkanie z Barbarą Kurzaj
Scena II Piętro
- 13.00-16.00 Warsztaty Szlakiem piosenki rosyjskiej z Lechem 
Dyblikiem
Kino Na Górze
   Dokument na Kozzi
- 13.00 Historie niezapomniane, reż. Barbara Laris, Andrzej 
Winiszewski. Po projekcji spotkanie z twórcami � lmu
   Retrospektywa – Bogumił Kobiela
- 15.00 Eroica, reż. Andrzej Munk
- 17.00 Zezowate szczęście, reż. Andrzej Munk
Kino Macieja Kozłowskiego
   Kino znad granicy
- 13.30 Wackersdorf, reż. Oliver Ha² ner
- 16.00 Obrazy bez autora (Werk ohne Autor), reż. Florian 
Henckel von Donnersmarck
Kino Norwid
  Zielonogórskie konotacje. Portret Iwony Kusiak
- 16.00 Monodram Nadbagaż Iwony Kusiak, reż. Rafał Matusz, 
w wyk. Karoliny Miłkowskiej-Prorok. Po spektaklu rozmowa z 
autorką i aktorką
   Teatr Jednego Aktora Ireny Jun
- 18.00 Monodram Bal w operze wg Juliana Tuwima w wyk. 
Ireny Jun
  Kozzi Gangsta Film

- 20.00 Na bank się uda, reż. Szymon Jakubowski
Pałac Wiechlice
- 20.30 Gala Festiwalowa z wręczeniem nagród Klaps 2020
- 21.00 Koncert Cohen w teatrze – Wojciech Skibiński i Krzysztof 
Taraszka
12 WRZEŚNIA, SOBOTA
Kino Cinema City
MARATON FILMOWY
  Kozzi Gangsta Film
- 10.00 Psy 3. W imię zasad, reż. Władysław Pasikowski
   Moje ulubione role drugoplanowe w polskim � lmie 
fabularnym. Łukasz Maciejewski
- 12.30 Zieja, reż. Robert Gliński
- 14.45 W lesie dziś nie zaśnie nikt, reż. Bartosz M. Kowalski
- 17.00 Boże Ciało, reż. Jan Komasa
  Literatura a � lm
- 19.30 Malowany ptak (Nabarvené ptáče) wg powieści Jerzego 
Kosińskiego
Kino Rektorat
  Mistrzowie kina – Agnieszka Holland
- 10.30 Obywatel Jones, reż. Agnieszka Holland
  Kozzi Gangsta Film
13.00 Solid Gold, reż. Jacek Bromski
  Retrospektywa Kino wg Draguły. Wiara Europy
16.00 Sera� na (Seraphin), reż. Martin Provost
   Nagrody Cottbus FilmFestival
19.00 Siostra (Sestra), reż. Svetla Tsotsorkova
Namiot Café Film
- 11.00-13.00 Festiwal dzieciom i rodzinom: Spotkanie ze 
Smokiem Wawelskim w teatrze kamishibai
- 13.00-17.00 Trzeci Wiek Aktywności – prezentacje słuchaczy 
Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- 17.00 Koncert powarsztatowy Szlakiem piosenki rosyjskiej
Kino Macieja Kozłowskiego
  Kino znad granicy
- 11.00 Mali Germanie (Kleine Germanen), reż. Mohammad 
Farokhmanesh, Frank Geiger
- 13.00 Lotte w Bauhausie (Lotte am Bauhaus), reż. Gregor 
Schnitzler
Kino Norwid
  Mistrzowie Kina – Roman Polański
- 12.00 O� cer i szpieg, reż. Roman Polański
  Kozzi Gangsta Film
- 15.00 Czarny mercedes, reż. Janusz Majewski
  Zielonogórskie konotacje. Portret Marty Pohrebny
- 18.00 Monodram Słodka, reż. Małgorzata Paszkier-Wojcie-
szonek
Kino Na Górze
  Retrospektywa – Kalina Jędrusik
- 15.00 Jutro premiera, reż. Janusz Morgenstern
13 WRZEŚNIA, NIEDZIELA
Namiot Café Film
- 11.00-13.00 Festiwal dzieciom i rodzinom: Pacynkowe opowie-
ści – spotkanie literackie połączone z warsztatami plastycznymi
- 13.00 Spotkanie z Tomaszem Włosokiem
- 15.00 Spotkanie ze Zdzisławem Wardejnem
- 17.00 Spotkanie z Sebastianem Stankiewiczem
Kino Rektorat
- 12.00 Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze – Wieczór 
autorski... Iwan Konwicki z domu Iwaszkiewicz, oprac. Zdzisław 
Wardejn i Andrzej Buck, wyk. Zdzisław Wardejn i inni
   Kino Polskie. Filmy z lat 2019-2020
- 14.30 Pan T., reż. Marcin Krzyształowicz. Po projekcji rozmowa 
ze Z. Wardejnem
   Kozzi Gangsta Film
- 17.00 Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa, reż. Maciej 
Kawulski
Kino Norwid
- 18.00 Monodram Audiencja II Bogusława Schae² era, reż. i 
wyk. Mikołaj Grabowski. Po spektaklu spotkanie z M. Grabow-
skim
Kino Cinema City
   Kino Polskie. Filmy z lat 2019-2020
- 16.00 Sala samobójców. Hejter, reż. Jan Komasa
  Kino Polskie. Filmy z lat 2019-2020 – � lm zamknięcia
- 19.00 Szarlatan, reż. Agnieszka Holland (ap)

Zdjęcie przedstawia zrealizowaną w Zielonej Górze akcję „Light 
the sky”, która stała się inspiracją do sobotniego, urodzinowego 
pokazu Radia Zielona Góra Fot. Krzysztof Filmanowicz
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Rolniku, spisz się przez internet
Od wtorku, 1 września, ruszył powszechny spis rolny. Również w Zielonej Górze, która po połączeniu miasta z gminą ma też sporo 
rolników. Trudnią się głównie uprawą roślin.

Co roku, pod koniec 
sierpnia, obchodzimy miej-
skie dożynki połączone ze 
świętem dzielnicy, czyli 
wielkim festynem. Tym ra-
zem, z powodu epidemii, 
dożynki były bardzo skrom-
ne. W ubiegłą sobotę odby-
ła się okolicznościowa uro-
czystość w kościele w Za-
toniu, podczas której ogło-
szono wyniki konkursu na 
najpiękniejszy wieniec do-
żynkowy.

Mieszczuchy zaraz zada-
dzą sobie pytanie, czy ma-
my w mieście jeszcze ja-
kichś rolników?

- Mamy! – śmieje się z py-
tania Teresa Migdał, kie-
rowniczka Biura Spraw Rol-
nych i Gospodarowania 
Nieruchomościami w ma-
gistracie. – Właśnie rozpo-
czynamy spis rolny. Mamy 
w mieście prawie tysiąc go-
spodarstw rolnych. Przewa-
ża produkcja roślinna. Pro-
dukujemy również warzy-
wa. W Ochli i Łężycy rolni-
cy zajmują się też hodowlą 
drobiu, w Zatoniu i Janach, 
Stożnem – bydła.

Jak obecnie wygląda sy-
tuacja, będziemy wiedzieć 
za kilka miesięcy, kiedy 
wszystkie gospodarstwa 
zostaną spisane i wyniki 
tra� ą do magistratu. Jed-
nak to nie urzędnicy zaj-
mują się zbieraniem da-
nych, lecz specjalni rachmi-
strzowie zatrudniani przez 
urząd statystyczny. W Zie-
lonej Górze jest ich trzech.

- Główną metodą spi-
su rolnego jest tzw. samo-
spis internetowy, który po-
lega na samodzielnym wy-
pełnieniu formularza spiso-
wego dostępnego na stronie 
internetowej GUS (stat.gov.
pl) i spisu rolnego (spisrol-
ny.gov.pl) – tłumaczy Ewa 
Trzcińska, sekretarz mia-
sta. – Namawiam rolników, 
by skorzystali z tej możli-
wości. To najmniej absor-
bujące rozwiązanie. Moż-
na też skorzystać z pomocy 
urzędników.

Do tego celu przystoso-
wano salę 300A w budyn-
ku urzędu przy ul. Dąbrow-
skiego 41 (dawny urząd 
gminy). Tutaj ustawiono 
sprzęt komputerowy, z któ-
rego mogą skorzystać rol-
nicy. Sala jest zdezynfe-
kowana i zachowane bę-
dą wszystkie obostrzenia w 
związku z COVID-19.

- Wyznaczony urzędnik 
pomoże uruchomić spe-

cjalną aplikację i będzie 
służył pomocą techniczną, 
jednak to rolnik musi sam 
wypełnić internetowy for-
mularz – informuje T. Mi-
gdał.

Spis potrwa do 30 listo-
pada. Obejmie wszystkie 
gospodarstwa rolne, któ-
re 1 czerwca br. prowadziły 
działalność rolniczą.

Pytania będą m.in. o: 
osoby kierujące gospodar-

stwem, wkład pracy człon-
ków rodziny i pracowni-
ków najemnych, strukturę 
dochodów gospodarstwa 
domowego, działalność in-
ną niż rolnicza prowadzo-
ną w gospodarstwie rol-
nym, typ własności użyt-
ków rolnych, rodzaj użyt-
kowanych gruntów, po-
wierzchnię zasiewów, po-
głowie zwierząt gospodar-
skich, rodzaje budynków 

gospodarskich, ciągniki i 
maszyny rolnicze, nawo-
żenie.

W spisie nie ma pytań 
o majątek rolników! Pod-
miotem spisu jest gospo-
darstwo rolne. Pytania do-
tyczą składowych elemen-
tów gospodarstwa rolnego 
(procentową ilość, nie ich 
wartość). W spisie nie bę-
dą zbierane dane o zarob-
kach rolników, czy warto-

ści przychodów. Zostaną 
zebrane przybliżone dane, 
jaką część (w procentach) 
dochodów stanowią do-
chody z prowadzonej dzia-
łalności rolniczej, działal-
ności pozarolniczej, pracy 
najemnej i źródeł niezarob-
kowych takich jak emery-
tury i renty.

Udział w Powszechnym 
Spisie Rolnym jest obo-
wiązkowy. (tc)

Na koniec urodzinowego spotkania działkowcy zrobili sobie rodzinne zdjęcie
 Fot. ROD „Leśne Oczko”

W NOWYM KISIELINIE

30. urodziny
„Leśnego Oczka”
Działkowcy z ROD „Leśne Oczko” 
obchodzili w sobotę 30-lecie po-
wstania ogrodu. Był tort, medale i 
odznaczenia.

Odznaczono trzech pre-
zesów i Mariana Pasińskie-
go, prezesa Okręgowego 
Zarządu Polskiego Związku 
Działkowców. Pamiątkowe 
dyplomy dostało 27 dział-
kowców – pionierów. To oni 
na przełomie lat 1989/1990 
założyli „Leśne Oczko”, na 
ugorze, na ziemi należącej 
kiedyś do PGR Nowy Kisie-
lin.

„Leśne Oczko” rzeczywiście 
położone jest w lesie. Na po-
nad 10 hektarach jest 200 dzia-
łek, z których z całymi rodzi-
nami korzysta ok. 300 osób. 
To społeczność wielopokole-
niowa. Własne ogródki mie-
li tu dziadkowie, potem syno-
wie, teraz ziemię przejmują 
wnuki. Z roku na rok zmienia 
się charakter ogrodów. Kiedyś 
wszyscy skupiali się na wła-
snych warzywach, do tego sa-
dzili kilka krzewów i drzewek 
owocowych. Młodzi stawia-
ją teraz na rekreację: wypielę-
gnowane trawniki, wielokolo-
rowe rabaty kwiatowe, base-
niki, huśtawki i trampoliny dla 
dzieci. Do tego w każdy week-
end obowiązkowo grillują z 
przyjaciółmi. Nieliczni wciąż 
kultywują tradycje dziadków. 

I na szczęście mają się od ko-
go uczyć, bo garstka pionie-
rów wciąż w marcu sieje rzod-
kiewkę, sałatę i wczesną mar-
chew…

– W naszym ogrodzie cały 
rok coś się dzieje, często się 
integrujemy – przekonuje pre-
zes Bożena Majchrzak. – Wła-
ściwie nie będzie w tym cie-
nia przesady, jeśli powiem, że 
jesteśmy jak jedna wielka ro-
dzina.

Działkowcy za własne pie-
niądze rozbudowali hydrofor-
nię, mają teraz dwa własne 
ujęcia wody. – Z kolei dzięki 
środkom � nansowym z urzę-
du miasta, w ubiegłym i w tym 
roku utwardzamy wewnętrz-
ne alejki w ogrodzie – mówi 
wiceprezes Ryszard Furtak.

 (rk)

NAJPIĘKNIEJSZY
WIENIEC
DOŻYNKOWY
W sobotę, 29 sierpnia, w Zato-
niu zostały ogłoszone wyniki 
konkursu na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy. Jury mia-
ło trudny wybór, bo wszystkie 
wieńce prezentowały się 
niesamowicie. Oto wyniki.

W kategorii tradycyjny 
wieniec dożynkowy:
1. miejsce - sołectwo Zatonie
2. miejsce - sołectwo Kiełpin
3.  miejsce - sołectwo Stary 

Kisielin
  wyróżnione sołectwo 

Zawada

W kategorii współczesny 
wieniec dożynkowy:
1. miejsce - sołectwo Krępa
2.  miejsce - sołectwo Jaro-

gniewice
3. miejsce - sołectwo Kiełpin
  wyróżnione sołectwa Racu-

la i Jeleniów Zdjęcia Piotr Jędzura
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TENIS STOŁOWY

Grają
bez przerwy
Był Mini Drzonków Cup, będzie 
Młodzieżowy Turniej Tenisa 
Stołowego, a następnie jeszcze 
Narodowy Dzień Tenisa Stoło-
wego. W Wojewódzkim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji impreza goni 
imprezę.

Ze względu na koronawi-
rusa uczestników było mniej 
niż zwykle, ale liczby IX Mi-
ni Drzonków Cup i tak są im-
ponujące. Zagrało blisko 200 
uczestników. Ciekawa była ry-
walizacja w grach podwójnych, 
gdzie mierzyło się 40 debli mę-
skich i 8 żeńskich. W katego-

rii open triumfowali gospoda-
rze: Kamil Nalepa i Łukasz Wa-
chowiak, którzy pokonali swo-
ich kolegów klubowych – Jaku-
ba Krzywniaka i Szymona Mar-
ciniaka. Trzecie miejsce zajął 
duet gorzowsko-zielonogór-
ski Igor Misztal – Mateusz Za-
lewski. W tę sobotę, 5 września 
w Drzonkowie odbędzie się III 
Młodzieżowy Turniej o Puchar 
PZTS. Podczas zawodów, które 
rozpoczną się o 10.00 odbędą 
się też warsztaty prowadzone 
przez trenerów ZKS-u. O tej sa-
mej godzinie, ale w kolejną nie-
dzielę, 13 września rozpocznie 
się celebrowanie Narodowego 
Dnia Tenisa Stołowego. W ra-
mach imprezy przewidziano 
m.in. turnieje, gry pokazowe z 
udziałem Lucjana Błaszczyka.

(mk)

PIŁKA NOŻNA

Z Borussi
do III ligi!
Kiedy w poprzednim numerze 
„Łącznika” zapowiadaliśmy mecz 
Lechii z LKS-em Goczałkowice 
Zdrój, � rmowaliśmy ten pojedy-
nek jako starcie zielonogórzan z 
drużyną Łukasza Piszczka…

…nie przypuszczaliśmy jed-
nak, że gwiazdor Borussi Dort-
mund osobiście pojawi się na 
meczu w roli II trenera rywa-
la zielonogórzan! Piszczek był 
wpisany w protokół meczo-
wy, czyli mógł znaleźć się w 
gronie osób uprawnionych do 

przebywania na ławce rezer-
wowych gości. A że pierwszy 
trener beniaminka III ligi, Piotr 
Ćwielong (były piłkarz m.in. 
Śląska Wrocław – dop. mk), łą-
czy pracę szkoleniową z gra-
niem, to były reprezentant Pol-
ski dyrygował poczynaniami 
goczałkowiczan w Zielonej Gó-
rze zza linii bocznej. – Dostali-
śmy parę dni wolnego, dlate-
go mogłem się tutaj pojawić – 
wyjaśnił po meczu „Piszczu”, 
który z Zielonej Góry wyjeż-
dżał zadowolony. Jego macie-
rzysty klub, z którego ruszył 
w wielki piłkarski świat wy-
grał z Lechią 3:1. Na osłodę go-
spodarzom pozostaje fakt, że 
bramka Jakuba Babija z rzutu 
wolnego była ozdobą spotka-

nia, co zresztą nie uszło uwa-
dze 66-krotnego reprezentan-
ta kraju, który skomplemento-
wał także grę zielonogórzan. – 
Drużyna przeciwna nie czeka-
ła z tyłu, fajnie „pressowała”, 
co bardzo mi się podobało – za-
uważył trener Piszczek, któ-
ry przez większą część spotka-
nia na stojąco obserwował i re-
agował na poczynania graczy 
ze Śląska. – Chcę podpowia-
dać tyle, ile mogę. Mamy za-
wsze jakiś plan na dany mecz 
– stwierdził gwiazdor BVB. 
Czynny piłkarz czołowego klu-
bu Europy w Zielonej Górze? 
I to jeszcze w charakterze – w 
pewnym sensie – przeciwnika 
naszej drużyny? To nie zdarza 
się często! (mk)

Gwiazda BVB? Tak, ale w domu to jeden z goczałkowiczan, który pomaga zespołowi LKS-u.
 Fot. Marcin Krzywicki

Mniej niż zwykle, ale i tak sporo zaciętych pojedynków odby-
ło się w Drzonkowie Fot. ZKS Drzonków

Kamil Nalepa (z lewej) i Łukasz Wachowiak triumfowali w tur-
nieju deblowym w kategorii open Fot. ZKS Drzonków

ŻUŻEL

Dla kogo
złoto?
Trzech zielonogórzan ujrzymy w 
� nale Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski. Impreza w środę, 9 wrze-
śnia o 19.00 na stadionie przy ul. 
Wrocławskiej.

Gospodarzy będą reprezen-
tować Norbert Krakowiak, 
Mateusz Tonder i Damian 
Pawliczak. Cała trójka notuje 
życiowy sezon i cała trójka też 
żegna się z kategorią młodzie-
żową. Po raz ostatni repre-
zentant Falubazu na podium 
MMP stał przed pięcioma la-
ty w Lesznie. Brązowy medal 
zdobył wtedy Krystian Piesz-
czek. – Ten sezon naprawdę 
się dla mnie dobrze układa – 
przyznaje N. Krakowiak, któ-
ry w minioną sobotę sięgnął 
w Łodzi po swój pierwszy re-
prezentacyjny sukces, zdoby-
wając złoto Drużynowych Mi-
strzostw Europy Juniorów. W 
tę sobotę, 5 września wystąpi 
w duńskim Outrup w Druży-
nowych Mistrzostwach Świa-
ta Juniorów. Jego kolegami 
będą tam m.in. Jakub Miśko-
wiak i Dominik Kubera. Obaj 
będą jednymi z faworytów 
zawodów w Zielonej Górze. 
Pierwszy będzie bronił tytu-
łu sprzed roku, drugi, najsku-
teczniejszy junior PGE Eks-
traligi nie ma jeszcze na kon-
cie złotego medalu, a podob-
nie jak nasi zawodnicy kończy 
wiek juniora. (mk)

ŻUŻEL

Trzeba ujarzmić „Byki”
W PGE Ekstralidze od euforii do zwątpienia niewiele trzeba. W tym roku jeden mecz może zmienić diametralnie sytu-
ację zespołu. RM Solar Falubaz jeszcze dwie kolejki temu witał się z play-o� ami. A teraz? Sytuacja się skomplikowała.

Zielonogórzanie najpierw 
przegrali u siebie z Betar-
dem Spartą Wrocław 41:49, 
a w środowy wieczór, na 
deszczowym torze nie zdo-
łali obronić choćby punk-
tu bonusowego w konfron-
tacji z Moje Bermudy Stalą. 
Jubileuszowe, setne derby 
Ziemi Lubuskiej żółto-bia-
ło-zieloni przegrali 38:52. 
Stracili pozycję wicelide-
ra na rzecz rywali zza mie-
dzy i już tylko o punkt wy-
przedzają częstochowian i 
lublinian. Ci z kolei czują na 
plecach Betard Spartę Wro-
cław. A jeszcze kilka tygo-
dni temu gorzowianie wy-
czekiwali pierwszego zwy-
cięstwa w tym sezonie.

Do miana meczu o play
-o¼  urasta więc niedziel-
ny pojedynek z Fogo Unią 
Leszno. „Byki” straciły 
już w tym sezonie punk-
ty. Ujarzmiły ich zespoły z 
Wrocławia i Lublina. Ekipa 
Piotra Barona mocno, dwo-
ma nogami stoi jednak na 
pierwszym miejscu w ta-
beli. W Zielonej Górze w 
ostatnich latach Piotr Paw-
licki i spółka czuli się wy-

bornie. Dowód? Falubaz u 
siebie z Unią wygrał po raz 
ostatni w… 2016 roku. To 
zresztą też ostatni meda-
lowy sezon zielonogórzan, 
który został zakończony 

na najniższym stopniu po-
dium. – Musimy powalczyć 
o korzystny wynik. Szyku-
jemy się mocno skoncen-
trowani, bo coś jest blisko, 
a jednocześnie tak daleko 

– uważa Tomasz Walczak, 
kierownik drużyny Faluba-
zu.

W Gorzowie jako gość w 
barwach Falubazu pojechał 
Wiktor Kułakow. Rosjanin 

zielonogórzan nie zbawił, 
miał olbrzymie problemy z 
pokonywaniem „Jancarza” i 
po dwóch startach bez punk-
tów zakończył udział w spo-
tkaniu. Nie jest jednak jedy-
ną opcją w talii trenera Pio-
tra Żyty. Klub w tym tygo-
dniu s� nalizował rozmowy 
z Rohanem Tungatem. Au-
stralijczyk jest liderem Orła 
Łódź i na zapleczu PGE Eks-
traligi legitymuje się czwartą 
średnią, za dwójką torunian 
– Jackiem Holderem i wspo-
mnianym Kułakowem oraz 
starszym z braci, Chrisem.

O 30-latka pytało wielu, 
ostatecznie wylądował  w 
Zielonej Górze. Czy pojedzie 
w niedzielę? – Okaże się po 
piątkowym treningu, gdzie 
stawią się wszyscy zawodni-
cy. Będziemy z trenerem de-
cydować, czy pojedzie Lin-
dbaeck, Tungate, czy Kuła-
kow. Mamy dużo możliwości 
– zapewnia T. Walczak.

Spotkanie z Unią w tę nie-
dzielę, 6 września o 19.15. W 
Lesznie gospodarze wygrali 
47:43. Falubaz rundę zasad-
niczą będzie kończył tydzień 
później w Lublinie. (mk)

Norbert Krakowiak rok temu uciekł juniorom Fogo Unii w bie-
gu młodzieżowym, ale mecz 47:43 wygrali goście. Jak będzie 
w niedzielę? Fot. Marcin Krzywicki

bornie. Dowód? Falubaz u na najniższym stopniu po-

gu młodzieżowym, ale mecz 47:43 wygrali goście. Jak będzie 
w niedzielę? 

1589
Tyle dni oczekiwania 
na domowe zwycię-
stwo z Unią Leszno 
upłynie 6 września
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KOSZYKÓWKA

Stelmet zaczął od zwycięstwa
Ruszyła karuzela meczów w Energa Basket Lidze. Mistrzowie Polski, Stelmet Enea BC 
zaczęli od zwycięstwa. Zielonogórzanie pokonali Tre� a Sopot 76:71. W piątek, 4 wrze-
śnia zagrają we Wrocławiu ze Śląskiem.

Zielonogórzanie wygra-
li dzięki dobrej drugiej po-
łowie spotkania. Najwięcej 
punktów dla Stelmetu zdobył 
Amerykanin Blake Reynolds 
– 16. Murem dla rywali był 
Marcel Ponitka, który zbierał 
świetne recenzje za twardą 
postawę w obronie. - Zaczę-
liśmy niemrawo, ale myślę, 
że chłopcy dopiero zderza-
ją się ze ścianą o nazwie PLK, 
gdzie koszykówka może nie 
jest jakaś super� nezyjna, ale 
na pewno jest � zyczna i do 
tego się trzeba przygotować – 
stwierdził po meczu 23-latek.

Stelmet ma na koncie dwa 
zwycięstwa w spotkaniach o 
stawkę. Wcześniej zielono-
górzanie wygrali mecz o Su-
perpuchar Polski z Anwilem 
Włocławek. Wyniki mogą cie-
szyć, ale zawodnicy i trener 
przyznają, że przed nimi jesz-
cze sporo pracy. - Jeżeli o nas 
chodzi, nie wyglądamy jesz-
cze jak zespół. Mamy fajną 
grupę ludzi, którzy starają się 
robić to, co powinni, ale jeste-
śmy jeszcze daleko od miej-
sca, w którym chcielibyśmy 
być – przyznał trener Žan Ta-

bak, dodając jednocześnie, że 
w podobnej sytuacji są wszy-
scy w Energa Basket Lidze.

Ten weekend Stelmet 
otwiera meczem w stoli-
cy Dolnego Śląska. Wrocła-
wianie zaczęli sezon od wy-
granej z Eneą Astorią Byd-
goszcz 90:66. Kibice cmoka-
li z zachwytu nie tylko z po-
wodu gry, ale i sporej ilości 
młodych graczy w składzie 

Śląska. Średnia wieku ca-
łej kadry to niespełna 23 la-
ta. Przeciwko Astorii prawie 
kwadrans na parkiecie zano-
tował Jan Wójcik, syn legen-
dy Śląska, zmarłego przed 
trzema laty Adama Wójcika. 
Mecz we Wrocławiu w ten 
piątek o 17.35. Transmisja w 
Polsacie Sport Extra.

W kolejnym tygodniu dwa 
mecze odbędą się w Zielonej 

Górze. We wtorek, 8 wrze-
śnia pojedynek z Legią War-
szawa (18.00). To będzie 
pierwszy domowy mecz w 
Zielonej Górze z kibicami 
na trybunach po… siedmiu 
miesiącach. Dawka będzie 
od razu podwójna, bo w pią-
tek, 11 września w hali CRS 
pojawi się jeszcze ekipa GTK 
Gliwice (17.35).

(mk)

Koszykówka to twarda gra! Do realiów w Polsce muszą przywyknąć nowi gracze. Zaprawiony 
w bojach jest Marcel Ponitka, na zdjęciu walczy z Łukaszem Kolendą.

Fot. Andrzej Romański/Energa Basket Liga

 WEEKEND KIBICA
KOSZYKÓWKA
 piątek, 4 września: 
2. kolejka Energa Basket Ligi, 
WKS Śląsk Wrocław – Stelmet 
Enea BC Zielona Góra, 17.35 
(transmisja: Polsat Sport Extra)
PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY
 piątek, 4 września: 
Mistrzostwa Polski Juniorów i 
Seniorów, 8.30-16.00, WOSiR 
Drzonków
 sobota, 5 września: 
Mistrzostwa Polski Juniorów i 
Seniorów, 9.00-18.30, WOSiR 
Drzonków
 niedziela, 6 września: 
Mistrzostwa Polski Juniorów i 
Seniorów, 9.00-18.30, WOSiR 
Drzonków
TENIS ZIEMNY
 sobota, 5 września: 
Narodowy Dzień Tenisa, 10.00-
15.30, korty MOSiR przy ul. 
Sulechowskiej
TENIS STOŁOWY
 sobota, 5 września: 
Turniej Tenisa Stołowego Dzie-
ci i Młodzieży, 10.00, WOSiR 
Drzonków
SIATKÓWKA
 sobota, 5 września: 
Ogólnopolski Turniej Wino-
braniowy w Minisiatkówce 
Dziewcząt, 10.00, ZSE nr 4 w 
Drzonkowie
 niedziela, 6 września: 
Memoriał Michała Połczyń-
skiego, 10.00, hala ZSOiS przy 
ul. Wazów
PIŁKA NOŻNA
 sobota, 5 września: 
7. kolejka IV ligi, Meprozet 
Stare Kurowo – Lechia Zielona 
Góra, 16.00; 7. kolejka klasy 
okręgowej, Zorza Ochla – GKS 
Siedlisko, 16.00; TKKF Chy-
nowianka-Francepol Zielona 
Góra –Sparta Grabik, 16.00; 5. 
kolejka A-klasy, Odra Klenica – 
Sparta Łężyca, 16.00
 niedziela, 6 września: 
7. kolejka III ligi, Górnik II 
Zabrze – Lechia Zielona Góra, 
15.30; 7. kolejka klasy okręgo-
wej, LZS Górzyn – Drzonko-
wianka Racula, 16.00; 5. kolej-
ka A-klasy, Spartak Budachów 
– Ikar Zawada, 16.00
RUGBY
 niedziela, 6 września: 
1. kolejka I ligi, Wataha RC 
Zielona Góra – Legia Warsza-
wa, 14.00, stadion UZ przy ul. 
Wyspiańskiego
ŻUŻEL
 niedziela, 6 września: 
13. kolejka PGE Ekstraligi, RM 
Solar Falubaz Zielona Góra – 
Fogo Unia Leszno, 19.15, sta-
dion przy ul. Wrocławskiej

(mk)

TENIS ZIEMNY

Gwiazdy
na kortach
W tę sobotę, 5 września Narodowy 
Dzień Tenisa. W Zielonej Górze na 
kortach zobaczymy m.in. gwiazdy 
sportu i polityki.

Za rakiety chwycą m.in. 
osoby ze świata polityki. W 
pojedynku deblowym dojdzie 
do meczu Zielona Góra kon-
tra Gorzów. Nasze miasto bę-
dą reprezentować prezydent 
Janusz Kubicki oraz dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji Robert Jagieło-
wicz. Ich rywalami będą poli-
tycy z północy województwa – 

senator Władysław Komarnic-
ki i poseł Jerzy Wierchowicz. 
W każdym z dziesięciu miast, 
gdzie będzie odbywał się Na-
rodowy Dzień Tenisa, zamel-
dują się też członkowie kadr 
narodowych. W Zielonej Gó-
rze pojawi się wychowanka 
miejscowego GKT Nafta, Mar-
tyna Kubka. – Będziemy mogli 
przekazać swoją wiedzę. Bę-
dą też mecze pokazowe, tak-
że myślę, że będzie się dzia-
ło – zachęca do uczestnictwa 
zielonogórska tenisistka, któ-
ra ostatnio triumfowała w tur-
nieju deblowym Lotos PZT Po-
lish Tour w Poznaniu. Na kor-
tach mają pojawić się także ka-
pitan Falubazu Piotr Protasie-
wicz i kapitan Stelmetu Łu-
kasz Koszarek. (mk)

FUTBOL AMERYKAŃSKI

Wataha
wróciła
Wyłącznie w krajowych składach, 
w odmianie dziewięcioosobowej 
i dopiero teraz, ale wystartowali. 
Futboliści amerykańscy Watahy 
Zielona Góra rozpoczęli sezon 
w LFA.

Rozgrywki prowadzone są 
turniejowo. Zielonogórza-
nie rozpoczęli od meczów 
w Wałbrzychu, gdzie poko-
nali gospodarzy - zespół Mi-
ners 18:12, następnie Biela-
wa OWLS 20:12. – Jadąc tam, 
myślałem o planie minimum 
– jednym zwycięstwie i jed-
nej porażce – przyznaje Kry-
stian Wójcik, grający trener 
„Wilków”. Rozgrywki w do-
bie pandemii zostały moc-
no zmody� kowane. Rywali-
zacja odbywa się w dziewię-
cioosobowych składach, a 
nie jak było wcześniej w je-
denastkach. – Technicznie 
to taki sam futbol, ale grę 
się ustawia inaczej taktycz-
nie, bo przestrzeni jest wię-
cej – tłumaczy trener zie-
lonogórzan. W kolejną nie-
dzielę, 13 września Wataha 
będzie gospodarzem turnie-
ju. Do Zielonej Góry przyja-
dą Armada Szczecin i Miners 
Wałbrzych. – Pracujemy nad 
tym, żeby na trybunach mo-
gli pojawić się kibice – doda-
je K. Wójcik. Sezon zasad-
niczy potrwa do końca paź-
dziernika. Na listopad zapla-
nowano fazę play-o¼ . (mk)

Narodowy Dzień Tenisa 
w Zielonej Górze – sobota, 5 września:
 9.30-15.30 Talentiada Tenisowa
   10.00-15.00 Miniturniej

- chłopcy do lat 8
- dziewczynki do lat 8
- chłopcy do lat 10
- dziewczynki do lat 10
  10.00 Seniorzy/Amatorzy

- Zielona Góra vs Kołobrzeg
- Zielona Góra vs Gorzów Wielkopolski Janusz Kubicki/Robert Jagieło-
wicz - Władysław Komarnicki/Jerzy Wierchowicz
(po zakończonym pojedynku deblowego  mecz pokazowy gwiazd 
sportu lubuskiego)
 11.00 mecz pokazowy Martyna Kubka - poseł Waldemar Sługocki
 12.00 konkurencje sprawnościowe
 13.00 treningi pokazowe
 15.30 zakończenie imprezy

BIEGI

Bachus po raz 35.
Bez medali na mecie, z mniejszą 
liczbą uczestników i w masecz-
kach tuż przed startem. Nocny 
Bieg Bachusa już w tę sobotę, 
5 września. Start o 19.00 na ul. 
Bohaterów Westerplatte.

Są dwa, żywe symbole bie-
gu, który jest organizowany 
od 1986 roku. Patron, czyli Ba-
chus i Krzysztof Łuczak, który 
przebiegł wszystkie 34. edy-
cje imprezy. – Bachus uczest-
niczył zawsze w otwarciu im-
prezy, były fotki, ale nigdy nie 
biegł – uśmiecha się Wacław 
Hansz, prezes Lubuskiego To-
warzystwa Krzewienia Kultu-
ry Fizycznej. Drugi z symbo-
li, ten aktywny, pojawi się na 
biegu także w tę sobotę. – Ja 
czapeczkę z głowy ściągam i 
nisko się panu Krzysztofowi 
kłaniam, bo nie wiem, czy w 
kraju jest drugi taki zawod-
nik, który ukończył wszyst-
kie biegi przeszło 30-letniej 
imprezy – uważa organiza-
tor, który jubilatowi na sobotę 
szykuje pakiet startowy z nu-
merem 1.

Pakiet po raz pierwszy w hi-
storii będzie zawierał masecz-
ki. Te uczestnicy będą musie-
li mieć na sobie aż do momen-
tu startu biegu. – Wiadomo, 
że zawodnicy nie będą biegli 
w maseczkach, bo to jest po 
prostu niemożliwe – zaznacza 
W. Hansz. Nie będzie też wrę-
czania medali po ukończeniu 
biegu. Pamiątki tra� ą do bie-
gaczy pocztą.

Na starcie pojawi się 150 
uczestników, czyli o poło-
wę mniej niż przed rokiem. 
To efekt wielu rozmów orga-
nizatorów z różnymi insty-
tucjami, m.in. z sanepidem. 
W dobie pandemii nie zmie-
nia się trasa. Biegacze zaczną i 
skończą na ul. Bohaterów We-
sterplatte. Głównymi ulicami 
miasta przemierzą cztery pę-
tle, co da łączny dystans nie-
spełna 10 km.

W ciągu 34 lat imprezy bie-
gano w sumie na trzech tra-
sach. – Pierwsza trasa była zu-
pełnie inna, bo choć zaczyna-

liśmy w centrum, to ruszali-
śmy w kierunku osiedla Łu-
życkiego. Mieliśmy mnóstwo 
problemów natury dyscypli-
narnej, bo zielonogórzanie 
skracali sobie trasę, o co mie-
li pretensje do nas biegacze 
spoza miasta – wspomina W. 
Hansz.

Trzykrotnie triumfował Ar-
tur Olejarz (2009, 2016, 2018), 
wśród pań dwa razy wygrała 
Danuta Pietruszyńska (2010, 
2011). Przed rokiem najlepszy 
był Ukrainiec Andrij Starżyń-
ski, najszybszą kobietą była 
Kamila Pogoda. (mk)

Fot. Materiały organizatora
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Od Odpadka do Ekoenergeticusa
Nie ukrywam. Jestem dumny jak paw. Z Bachusików. To po trosze moje dzieci. Wymyśliłem je, przekonałem wiele osób, że będą 
wyróżnikiem naszego miasta, że warto wydać na nie pieniądze. Coś pięknego. I nagle odkrywam, że pierwsze z nich stanęły 10 lat 
temu! A wydawało mi się, że to było przed chwilą.

- Czyżniewski! Widzę, że 
wreszcie umyłeś patelnię. 
To teraz możesz odpowie-
dzieć mi na podstawowe py-
tanie, ile Bachusików stoi w 
mieście? – moja żona jest na-
uczycielką, czasami po wyj-
ściu z pracy zapomina od-
piąć identy�kator i wywołu-
je mnie do tablicy.

To policzmy… Chyba 52. 
Skąd ta wątpliwość? Bo 
ostatni Bachusik Fotogra-
�kus za diabła nie przypo-
mina Bachusika. To po pro-
stu �gurka przedstawiająca 
Krzysztofa Donabidowicza, 
znanego zielonogórskiego 
fotografa. Nie ma żadnych 
winiarskich akcesoriów, ale 
rodzina zamawiała go jako… 
Bachusika. Uszanujmy to – 
ma numer 52.

Przed tygodniem przy-
pominałem, że od 10 lat na 
deptaku stoi rzeźba Bachu-
sa, odsłonięta 2 września 
2010 r. O godz. 16.00. Kil-
ka godzin wcześniej na Wie-
żę Głodową zaczął się wspi-
nać Bachusik nr 1 – Odpadek 
(dzieło Artura Wochniaka).

Jak powszechnie wiado-
mo Odpadek to miłośnik 
sportów ekstremalnych. 
210 lat temu założył się, że 
bez jakiejkolwiek aseku-
racji i sprzętu wdrapie się 
na szczyt Wieży Głodowej. 
Jeszcze nigdy mu się to nie 
udało. Zawsze spada i po za-
leczeniu ran wraca do wspi-
naczki.

– Coś palce mam słabe 
– wzdycha. Przez 200 lat 
wspinał się ukradkiem. Od 
10 lat każdy może go obser-
wować.

2 września 2010 r., godz. 
11.30, Wieża Głodowa. Tak 
to wtedy opisywałem w 
„Gazecie Lubuskiej”:

- Możemy go zamonto-
wać jedynie na rekonstruk-
cji muru. Nie na zabytko-
wym. Tu pod oknem jest 
odpowiednie miejsce - kon-
serwator Małgorzata Sza-
mańska-Dereń dyrygu-
je Adamem Prządką, któ-
ry przymierza do ściany Ba-

chusika. Operację obserwu-
je kilka osób.

- Proszę uważać, bo za-
miast Odpadka będzie Roz-
jazdek - Krzysztof Zdrzalik 
odciąga obserwatora.

- Adam, dociśnij mu ręce 
do ściany! – dyryguje Maciej 
Jakuboszczak, szef �rmy 
budowlanej, która przez la-
ta pomagała montować Ba-
chusiki.

Stojący tuż obok Paweł 
Urbański, wówczas naczel-
nik wydziału inwestycji, ki-
wa głową. – Tak zostawia-
my - decyduje. Jeszcze tyl-
ko klej epoksydowy i za 
kwadrans Bachusika bę-
dzie można wyrwać jedy-
nie z murem. Na wieży ratu-
szowej bije południe. Histo-
ryczna chwila.

Jeszcze na chwilę przeno-
simy się pod ratusz, gdzie A. 
Prządka montuje Pędzibecz-
ka (dzieło Roberta Tomaka). 
Do dzisiaj nie wiem, czy tur-
la ją do ratusza, czy też z ra-
tusza ją zabiera?

Bachusiki wymyśliłem w 
nieistniejącym już miesięcz-
niku „Puls”. Tam po raz 
pierwszy napisałem o tym 
pomyśle. I tam przeczyta-
ła o nim ówczesna wicepre-
zydent Wioleta Haręźlak. 
Bez jej wsparcia i wspólnej 
wędrówki od sponsora do 
sponsora Bachusiki pewnie 
by nie powstały. I bez wiel-
kiej akcji w „Gazecie Lubu-
skiej”.

Miasto na dobry począ-
tek ufundowało cztery Ba-
chusiki: Odpadka, Pędzi-

beczka, Śpiocha (ukrywa się 
pod szybą na deptaku) i Cie-
kawka, który pilnie obser-
wuje Śpiocha. Nie jest to ła-
twe zadanie, bo widoczność 
nie jest najlepsza.

Później przyszedł czas na 
prywatnych mecenasów, 
którzy ufundowali więk-
szość �gurek. Pierwszym 
„prywatnym” był Clubikus, 
który schował się pod scho-
dami w klubie Pinacolada. 
Żeby go zobaczyć, trzeba by-
ło wejść do lokalu. Klubu już 
nie ma, pomieszczenia zaj-
muje restauracja Prywatka, 
a Clubikus zamieszkał w po-
bliskim Czarze PRL-u.

Natomiast pierwszym 
„prywatnym” Bachusikiem 
widocznym z ulicy jest Nie-
ruchomix na ul. Kazimie-

rza Wielkiego ufundowany 
przez Krzysztofa Golke.

- A nasz UZetikus stojący 
przed rektoratem jest naj-
piękniejszy – zawsze powta-
rza prof. Czesław Osękow-
ski, były rektor Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego. Inni 
sponsorzy podobnie myślą o 
swoich rzeźbach.

Ufundowanie Bachusików 
to był pomysł na ożywienie 
deptaka. Właśnie rozbie-
rano starą nawierzchnię z 
czarno-białych płyt ułożoną 
w 1970 r. Pisałem wówczas, 
że stracimy oryginalną de-
korację na rzecz może ele-
ganckiej kostki, którą jed-
nak możemy spotkać w wie-
lu miastach. „Stracimy nasz 
deptak. Musimy go wymy-
ślić na nowo. Stworzyć bli-

skim, jedynym na świecie. 
Żeby wciąż był miejscem, 
które kochamy, bawi nas i 
jest powodem do dumy.”

Takim wyróżnikiem miały 
się stać małe Bachusiki (ko-
niecznie pisane dużą literą). 
I stały się. Dzisiaj mamy ich 
ponad 52.

Jeszcze przez chwilę, 
bo podczas Winobrania, 8 
września, pojawi się kolej-
ny wesoły zielonogórzanin. 
W dodatku zmotoryzowa-
ny. Bachusiki dosiadają już 
autobusów MZK, jeżdżą na 
wrotkach w kształcie tirów 
Francepolu a teraz Ekoener-
geticus usiłuje się wtłoczyć 
do elektrycznego autka. Coś 
brzuszek przeszkadza…

- Ufundowaliśmy go na 10. 
rocznicę powstania naszej 
�rmy. Jest symbolem tego, 
co osiągnęliśmy. Chcemy, by 
bawił zielonogórzan – opo-
wiada Krzysztof Burda z �r-
my Ekoenergetyka specja-
lizującej się m.in. w projek-
towaniu i produkcji ładowa-
rek dla pojazdów elektrycz-
nych. To polski i europejski 
lider w tej dziedzinie. Sym-
bol nowoczesnej zielono-
górskiej gospodarki.

Ekoenergeticus stanie na 
Winnym Wzgórzu, przy 
chodniku prowadzącym 
z ul. Wrocławskiej do Pal-
miarni. Jego brat bliźniak 
(w zasadzie kopia rzeźby) 
już od pół roku wita gości 
�rmy w holu zakładu w No-
wym Kisielinie. Oryginał 
miał stanąć przy Palmiar-
ni wiosną, ale przeszkodzi-
ła w tym epidemia. To Ba-
chusik nr 53.

Ja wciąż czekam na ko-
lejne, a w tyle głowy mam 
obietnicę Piotra Pudłow-
skiego (ufundował Magi-
kusa Zamiennikusa), że s�-
nansuje rzeźbę nr 100. Cie-
kawe czy dojdziemy do ta-
kiej liczby?

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 

i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.to-

masz

Artur Wochniak ze swoim Śpiochem
 Fot. Tomasz Czyżniewski

Adam Prządka i Maciej Jakuboszczak montują Odpadka na Wieży 
Głodowej Fot. Tomasz Czyżniewski

Obserwatikus: autorka Małgorzata Bukowicz, fundator Ryszard 
Wtorkowski LUG Fot. Tomasz Czyżniewski

Robert Tomak ze Skrybikusem Młodszym (fundator stowarzysze-
nie DWR) Fot. Tomasz Czyżniewski

Gliniany model najnowszego, 53. Bachusika Ekoenergeticusa, któ-
ry stanie nieopodal Palmiarni Fot. Artur Wochniak




