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- Chynowianie dbałość o sąsiedztwo mają w genach – żartuje Barbara 
Wybranowska. Do tego dorzucają zapał, pracowitość i kawał serducha!

„Odwiedziliśmy” 
gotową Emmę w 
odlewni w Śremie. 
Zabezpieczona 
specjalnym wo-
skiem, na razie 
musi zostać w ma-
gazynie. Winiarka 
poczeka tu na 
resztę pomnika. >>  5

ZGRANA RODZINA
CORAZ WIĘKSZA
Program działa od sześciu lat i cieszy się popularnością wśród 
zielonogórzan. We wtorek, na deptaku wręczono pani Justynie 
kartę o numerze 45.000.

ZGrana Rodzina 
to miejski pro-
gram skierowa-
ny do wszyst-
kich zielono-
górskich ro-
dzin. Wystar-
czy być zamel-
dowanym w 
Zielonej Górze 

i być rodzicem 
co najmniej jed-

nego dziecka poni-
żej 18 roku życia. Dla 

posiadacza karty otwie-
rają się możliwości pozwa-
lające na aktywne spędze-
nie czasu, zjedzenie czegoś 
pysznego, zadbanie o swo-
je zdrowie i urodę. ZGrana 
Rodzina to blisko 200 ofert 
przygotowanych specjalnie 
dla tych, którzy są w progra-
mie.

- Już 80 procent miesz-
kańców miasta ma kartę 
ZGranej Rodziny lub Zgra-
nych Zielonogórzan 50+ - 
mówiła przy mobilnym sto-

isku programu, Wioleta Ha-
ręźlak, dyrektor Departa-
mentu Edukacji i Spraw 
Społecznych w magistracie.

We wtorek, do tego zgra-
nego grona, dołączyła pani 
Justyna. W. Haręźlak wrę-
czyła jej symboliczną kar-
tę z numerem 45.000. – To 
niesamowite spotkanie. Za 
każdą z wydanych kart kry-
ją się nasi mieszkańcy i ich 
historie. Dzisiaj mam wy-
jątkowe szczęście wręczyć 
uroczyście kolejną z nich. 
A jako, że jesteśmy jeszcze 
w atmosferze Winobrania, 
to Bachus poprosił mnie o 
przekazanie drobnego upo-
minku – W. Haręźlak poda-
ła pani Justynie butelkę wi-
na. Młoda zielonogórzanka 
została też obdarowana du-
żym kartonem, w którym 
ukryte zostały upominki dla 
jej synka.

- Karta ZGranej Rodzi-
ny daje ogromne przywile-
je i zniżki. Wszystkie rodzi-

ny, które ją posiadają, bar-
dzo się z niej cieszą. Muszę 
jeszcze przejrzeć oferty, ale 
jako pierwszą wykorzystam 
na pewno zniżkę na basen – 
przyznała pani Justyna.

Ambasadorzy progra-
mów: ZGrana Rodzina i 
ZGrani Zielonogórzanie 50+ 
przedstawili też niespo-
dziankę. Z oferty Miasto dla 
Gastro mogą również sko-
rzystać mieszkańcy, którzy 
posiadają kartę ZGrani Zie-
lonogórzanie 50+. Wystar-
czy odpowiedzieć popraw-
nie na jedno pytanie doty-
czące Zielonej Góry, a kar-
ta zostanie zasilona kwotą 
20 zł. Voucher można wy-
korzystać u jednego z blisko 
50 partnerów akcji, składa-
jąc zamówienie za min. 21 
zł. Jeśli posiadacz karty nie 
zrealizuje vouchera w prze-
ciągu dwóch tygodni, doda-
na na jego kartę kwota, wra-
ca do puli nagród.

 (ap)

- Dzisiaj mam wyjątkowe szczęście wręczyć uroczyście kolejną kartę ZGranej Rodziny. 
Ta ma już numer 45.000 – mówiła Wioleta Haręźlak, obdarowując przy okazji panią 

Justynę kwiatami oraz upominkami dla niej i synka. Fot. Piotr Jędzura

Patryk Dudek wprowadził RM Solar Falubaz w wielkim stylu do czołowej czwórki PGE Eks-
traligi. Na co stać zielonogórzan w play-o� ach? Fot. Jarek Pabijan

Nasz bohater Duzers!

Więcej >> 7
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Klapsy 2020 rozdane!
Wiemy, kto zdobył tegoroczne Klapsy. Statuetki wręczono podczas piątkowej gali 
kończącej 6. Festiwal Filmu Teatru i Książki – Kozzi Film Festiwal. Uroczystość odbyła 
się w Pałacu Wiechlice.

Do konkursu zakwali-
ª kowane zostały polskie 
produkcje ª lmowe z lat 
2019-2020: „Wszystko dla 
mojej matki”, reż. Małgo-
rzata Imielska, „ Ikar. Le-
genda Mietka Kosza”, reż. 
Maciej Pieprzyca, „Sala sa-
mobójców. Hejter”, reż. 
Jan Komasa, „Zieja”, reż. 
Robert Gliński, „W lesie 
dziś nie zaśnie nikt”, reż. 
Bartosz M. Kowalski, „Bo-
że ciało”, reż. Jan Koma-
sa, „Pan T”. reż. Marcin 
Krzyształowicz, „Obywatel 
Jones”, reż. Agnieszka Hol-
land, „Żelazny most”, reż. 
Monika Jordan-Młodzia-
nowska.

Jury konkursowe w skła-
dzie: dr Andrzej Buck, Ber-
nd Buder, ks. prof. dr hab. 
Andrzej Draguła, Lech Dy-
blik, Łukasz Maciejewski 
postanowiło przyznać na-
stępujące nagrody:
 za całokształt osiągnięć 

artystycznych w dziedzinie 
ª lmu - Marianowi Opani za 
wybitne osiągnięcia łączą-
ce ideę Festiwalu Kozzi: ki-
no, teatr i muzykę;
 za najlepszą kreację ak-

torską w polskim ª lmie fa-
bularnym - Zbigniewowi 

Zamachowskiemu za po-
stać Grosickiego w ª lmie 
„Zieja”, przypominającą 
najwybitniejsze role akto-
ra;
 za najlepszą drugopla-

nową kreację aktorską w 
polskim ª lmie fabularnym 
- Barbarze Kurzaj za udo-
wodnienie, że drugi plan 

może być pierwszym pla-
nem, roli aktorki w ª lmie 
„Boże Ciało” nie sposób za-
pomnieć;
 Grand Prix czyli Na-

grodę Filmową Klaps 2020 
dla reżyserki najlepszego 
polskiego ª lmu fabular-
nego - Małgorzacie Imiel-
skiej za ª lm „Wszystko dla 

mojej matki”, za dokumen-
talną i czułą reżyserię po-
magającą widzowi uwie-
rzyć w człowieka i w kino.
Ponadto osobne jury, oce-
niające cykl Kozzi Gangsta 
Film 2020 za najlepsze ki-
no akcji uznało ª lm „Su-
pernova” w reżyserii Bar-
tosza Kruhlika. (dsp)

Z ŻYCIA MIASTA . WINOBRANIOWE OSTATKI >>>

 Zdjęcia Igor Skrzyczewski

W OCHLI

Jesień w skansenie
Muzeum Etnograficzne zaprasza 

w niedzielę, 20 września na imprezę 
„U progu jesieni”. Wydarzenie potrwa 
od 12.00 do 16.00. W programie m.in.: 
korowód, występ kapeli „Wióry lecą” 
i „Watra” oraz zespołu cygańskiego 
„Vanessa i Zorba”, animacje i konkursy 
dla dzieci, wykłady nt. kultury buko-
wińskiej, prezentacje tradycyjnych 
prac gospodarskich przy obróbce lnu, 
tłoczenie winogron oraz prelekcje 
winiarzy. W Zagrodzie z Mariankowa 
zobaczymy widowisko „Łupaczka z 
tańcem” – czyli żniwa kukurydziane 
po bukowińsku, tradycyjne prace 
przy obróbce kukurydzy połączone 
ze śpiewam i zabawą. Odbędzie się 
także kiermasz rzemiosła, produktów 
regionalnych oraz win. Wstęp 8 zł.

(dsp)

Zbigniew Zamachowski otrzymał Klapsa 2020 za na najlepszą kreację aktorską w polskim � l-
mie fabularnym (postać Grosickiego w � lmie „Zieja”) Fot. Materiały organizatora

W ZIELONEJ GÓRZE

Światowy folklor
w wersji online
Wielokulturowo, tanecznie i 
kolorowo – tak będzie na Między-
narodowym Festiwalu Folkloru 
Oblicza Tradycji Zielona Góra 
2020, który potrwa od 17 do 20 
września.

- W tym roku festiwal 
odbędzie się w zmienio-
nej formule. Konkursowe 
pokazy zagranicznych ze-
społów ludowych z Nepa-
lu, Senegalu, Algierii, Tur-
cji, Izraela i Ukrainy obej-
rzymy na telebimach. Na 
żywo zaprezentują się go-
ście z różnych rejonów Pol-
ski – zapowiedziała Izabe-
la Kumor-Pilarczyk, dyrek-
tor RCAK w Zielonej Górze. 

Organizatorzy musieli do-
stosować się do wymogów 
sanitarnych, jednak nie za-
braknie atrakcji. Głównym 
miejscem wszystkich fe-
stiwalowych wydarzeń bę-
dzie Plac Teatralny. Usta-
wiony zostanie też specjal-
ny telebim. Na gości bę-
dą czekać pokazy, Folko-
Jarmark, warsztaty, folko-
we zagadki, animacje mu-
zyczne i taneczny Flash-
mob - FolkoDance. Wszyst-
kie wydarzenia będą rów-
nież transmitowane na ży-
wo na kanale YouTube oraz 
wyświetlane na drugim te-
lebimie znajdującym się na 
Kaczym Dole. Festiwal za-
kończy się Galą Tradycji. 
Oprócz nagród przyzna-
nych przez jury, wręczona 
zostanie również nagroda 
publiczności.

(ap)

W ZIELONEJ GÓRZE

Flügel nie o sporcie
- Lata 80., siermiężne czasy mi-

nionego ustroju. Młody mężczyzna, 
świeżo po studiach, przypadkiem 
trafia do pracy w areszcie śled-
czym – trudno w to uwierzyć, ale to 
część życiorysu Andrzeja Flügela, 
dziennikarza „Gazety Lubuskiej”, 
przez lata kierownika działu spor-
towego redakcji. Nim jednak trafił 
do mediów, dziesięć lat spędził… za 
kratami - jako wychowawca. Pracy w 
służbie więziennej poświęcił książkę 
„Schowani do wora”. Publikacja, 
którą zapowiadał od lat, ukazała się 
w tym roku. Więzienne wspomnie-
nia wybrzmią podczas spotkania 
autorskiego we wtorek, 22 września 
w Sali im. Janusza Koniusza Bibliote-
ki Norwida. Początek o 18.00.

(mk)

W ZIELONEJ GÓRZE

Pokazy w wielu językach
W przyszłą sobotę, 26 września 

obchodzimy Europejski Dzień Języ-
ków Obcych. Z tej okazji Planetarium 
Wenus zaprasza na pokazy „Europa 
ku gwiazdom” oraz „Nasz wszech-
świat”, które zostaną wyemitowane 
w specjalnej wielojęzycznej wersji - 
usłyszymy na zmianę kilku lektorów, 
mówiących w różnych językach. 
Napisy będą w języku polskim. 
Dodatkowo animacja „We are stars” 
zostanie przedstawiona w wersji 
z oryginalnym lektorem w języku 
angielskim, czyli z aktorem Andy’m 
Serkis’em. Godziny pokazów: 16.00 
– „Nasz wszechświat”, 17.00 – „Eu-
ropa ku gwiazdom”, 18.00 – „We are 
stars”. Bilety można rezerwować na 
stronie http://planetariumwenus.pl/
pokazy/rezerwacje/. (dsp)
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Na sesji o sytuacji w DPS
Przez cztery godziny radni dyskutowali na nadzwyczajnej sesji o sytuacji w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, po czym 
większość uznała, że nie ma wystarczającej wiedzy, by ocenić funkcjonowanie placówki.

Nadzwyczajna sesja to 
pokłosie artykułu „Ga-
zety Wyborczej”, w któ-
rym opisano m.in. przypa-
dek 93-letniej pani Zdzisła-
wy, zmarłej pensjonariusz-
ki DPS. Jej przyjaciel Artur 
Źródłowski zarzucał, że to 
wina nieodpowiedniej opie-
ki. „GW” prezentowała jesz-
cze inne przykłady, jej zda-
niem, złej pracy personelu, 
m.in. przypadek larw w ra-
nie. Sprawę bada prokura-
tura.

Radni Koalicji Obywatel-
skiej wystąpili z wnioskiem 
o zwołanie nadzwyczaj-
nej sesji. Żądali wyjaśnień i 
mieli już gotowy apel w tej 
sprawie.

Magistrat do złożenia wy-
jaśnień zaprosił pracowni-
ków DPS i mieszkańców.

Jako pierwszy mówił dy-
rektor DPS Roman Działa, 
przedstawiając podstawo-
we informacje o placówce. 
Mieszkają w niej 172 osoby, 
w tym 43 osoby nie wsta-
ją z łóżek. Wszyscy choru-
ją. 23 osoby skierowane są 
tu wyrokiem sądu. Opiekę 
medyczną zapewnia lekarz 
rodzinny. Personel liczy 118 
osób.

R. Działa opowiadał jak 
trudna jest to praca w dobie 
koronawirusa, kiedy trze-
ba odciąć mieszkańców od 
wizyt np. rodziny. Podkre-
ślał, że dziś kontakt rodzin z 
mieszkańcami jest już moż-
liwy przez szybę lub Sky-
pe’a. Podopieczni mogą też 
otrzymywać paczki.

Po nim głos zabrały szefo-
wa pielęgniarek i reprezen-
tantka opiekunów. Panie 
opowiadały o swojej pracy.

- Pracownicy są oddani 
mieszkańcom. Pracują po-
nad swoje siły, chcąc nam 
pomóc –mówiła szefowa ra-
dy mieszkańców, która w 
DPS mieszka od dwóch lat. 
– Dyrektor jest wszędzie i na 
każde zawołanie. Naprawdę 
nie jest źle.

Innego zdania byli miesz-
kańcy lub pracownicy, któ-
rzy wysyłali do urzędu ano-
nimy.

- Pierwszy otrzymaliśmy 
w listopadzie zeszłego roku. 
Zacytuję: Atmosfera jest ta-
ka, że rzygać się chce, ma-
my dosyć durnych zacho-
wań kierownictwa – przyto-
czył Jarosław Skorulski, na-
czelnik wydziału oświaty i 
spraw społecznych. – Kolej-
ny anonim otrzymaliśmy w 
czerwcu.

Chodziło m.in. o narusze-
nia dyscypliny pracy, niepra-

widłowe przydzielanie pre-
mii, ograniczenia w czasie 
pandemii.

- Mieliśmy kontrolę Pań-
stwowej Inspekcji Pracy i 
sanepidu – relacjonował J. 
Skorulski. – Żadne uchybie-
nie nie zostało potwierdzo-
ne. Sanepid nie miał uwag, 
PIP miała uwagi do regula-
minu wynagradzania z 2005 
r. Zastrzeżenia co do pre-
mii nie potwierdziły się. By-
ły też uwagi dotyczące naru-
szenia czasu pracy. Nieste-
ty, w czasie pandemii brako-
wało 15, 20 a nawet 30 osób. 
Ci, którzy zostali, pracowa-
li dłużej, by zapewnić odpo-
wiednią opiekę pensjonariu-
szom.

Dodał, że nikt nie będzie 
się wypowiadał w kwestiach 
medycznych. Te ma zbadać 
izba lekarska zawiadomiona 
przez magistrat.

- Jesteśmy tutaj bardzo 
często, nigdy nie unikałam 
spotkań z mieszkańcami i 
personelem – dodała Wiole-
ta Haręźlak, szefowa Depar-
tamentu Edukacji i Spraw 
Społecznych.

- Sprawę trzeba zbadać 
i jeżeli były zaniedbania, 
to nie mam problemu, że-
by winnych ukarać, jednak 
nie ma mojej zgody na to, 
że już wydano wyrok – mó-
wił prezydent Janusz Kubic-
ki. Przypomniał sprawę sa-
mobójstwa księgowej z Pal-
miarni. Wtedy chciano od-
wołać jej szefów. – Sprawę 
zbadała prokuratura. Niko-
mu nie postawiono zarzu-
tów i nie przeproszono za 
ataki. Teraz też muszę mieć 
pewność, co się wydarzyło. 
Nie będę podejmował de-
cyzji na podstawie artykułu 
w gazecie. Obiecuję, że nie 

będę miał problemu kogoś 
ukarać.

Po nim wystąpiło troje 
członków rodzin mieszkań-
ców. Ich zdaniem opieka jest 
bardzo dobra. Podobnego 
zdania był radny Robert Gór-
ski, który zabrał głos jako le-
karz pogotowia, bardzo czę-
sto wzywany do DPS.

- Nigdy nie widziałem za-
niedbanego mieszkańca – 
mówił. - Natomiast ewentu-
alne błędy medyczne powin-
na zbadać izba lekarska. Le-
karz nie jest pracownikiem 
DPS. Nagonka nie służy pla-
cówce.

- Moja mama pół roku le-
żała w domu. Ze względu na 
naszą sytuację życiową tra-
ª ła do DPS. Po dwóch tygo-
dniach pojawiły się odleży-
ny. Złożyłam pisemną skar-
gę i opieka się poprawiła – 
opowiadała kobieta zapro-
szona przez radnych KO. – 
Nigdy nie miałam zarzutów 
do opiekunów i pielęgnia-
rek. Personelu jest za ma-
ło. W moim odczuciu opieka 
medyczna jest nieodpowied-
nia. Trudno jest mówić o ta-
kich sprawach.

Po niej głos zabrał Artur 
Źródłowski, bohater tekstu 
w „GW”. Nie był członkiem 
rodziny zmarłej pani Zdzi-
sławy. Określił się jako przy-
jaciel. Różnica wieku mię-
dzy nimi wynosiła kilkadzie-
siąt lat. Łamiącym się gło-
sem opowiadał o swoich pe-
rypetiach w związku z ogra-
niczeniami z powodu pande-
mii i niemożnością spotkania 
się. Wyliczał kolejne siedem 
dni, gdy dzwonił do DPS, do-
magając się kontaktu i bada-
nia krwi.

- Personel zapewniał 
mnie, że wszystko jest w 
porządku. Tymczasem in-
ni pracownicy wysyłali mi 
zdjęcia, na których z nosa 
i ucha leciała krew… Ona, 
moja dziewczynka, po pro-
stu umierała bez opieki a ja 
nie mogłem nic zrobić. Ta-
ka jest moja historia. Po-
szedłem do prokuratury - 
opowiadał A. Źródłowski. 
93-letnia kobieta została 
przewieziona do szpitala, 
gdzie po tygodniu zmarła.

Po jego wystąpieniu rad-
ni rozpoczęli dyskusję, 
która trwała ponad pół-
torej godziny. Padło spo-
ro zarzutów dotyczących 
spraw prywatnych. Rad-
ni Janusz Rewers i Dariusz 
Legutowski odczytali listę 
20 pytań od pracowników 
DPS. Nikt ich wcześniej nie 
znał i nikt nie odpowiadał 
na nie.

- Muszę się zgodzić z pa-
nem prezydentem, że teraz 
trudno robić ocenę. W tej 
chwili jest za wcześnie. Ja 
na podstawie tej dyskusji 
nie mam podstaw do wy-
rażenia zdania. Natomiast 
ocenę medyczną powinni-
śmy zostawić prokuratu-
rze – mówił Tomasz Neste-
rowicz (SLD), który niezbyt 
często zgadza się z prezy-
dentem. – Wstrzymajmy 
się z apelem. Najpierw spo-
tkajmy się z mieszkańcami.

Wnioskodawcy apelu nie 
wycofali. Zdaniem radnych 
KO nie zawierał on stwier-
dzeń oceniających i nie był 
wyrokiem. Innego zdania 
byli pozostali radni. Rada 
nie przegłosowała apelu.

(tc)

W głosowaniu zarządzonym przez przewodniczącego Piotra Barczaka radni odrzucili apel 
przygotowany przez KO Fot. Archiwum

Z ŻYCIA MIASTA . WINOBRANIOWE OSTATKI  >>>

 Zdjęcia Igor Skrzyczewski, Dominika Getman

W ZIELONEJ GÓRZE

Z auta do autobusu
Od 16 do 22 września po raz kolejny 

obchodzić będziemy Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Transportu. Częścią 
ETZT jest Dzień bez Samochodu - przy-
pada we wtorek, 22 września. W tym 
dniu z bezpłatnego przejazdu autobu-
sami MZK będą mogły skorzystać osoby, 
które w czasie przejazdu okażą ważny 
dowód rejestracyjny swojego samocho-
du oraz prawo jazdy. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Podwójna promocja
199. urodziny Cypriana Norwida 

coraz bliżej i właśnie temu – pra-
wie okrągłemu – jubileuszowi, 
Biblioteka Norwida postanawia 
dedykować jedno ze spotkań. 
Wraz z Fundacją Monte Verde 
zaprasza w czwartek, 24 września, 
o 18.00 (Sala im. Janusza Koniu-
sza) na promocję dwóch tytułów: 
„Anioły urodziły się w Zielonej 

Górze” – autorstwa Lilianny Lilu 
Batory i Iwony Peryt-Gierasim-
czuk oraz „Laura w Muzeum” 
– autorstwa I. Peryt-Gierasimczuk. 
Spotkaniu towarzyszyć będzie 
muzyka - zespół Biała ćma oraz 
wystawa malarstwa L. L. Batory 
w Galerii Biblioteki. Wstęp wolny. 
Rezerwacje pod nr 68 45 32 635 
lub pod adresem promocja@
wimbp.zgora.pl. Transmisja na 
Facebooku biblioteki.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Bachanalia odwołane
- Niestety, stało się to, co chyba 

wszyscy przeczuwali. Podobnie jak inne 
duże imprezy, Dni Kultury Studenckiej Ba-
chanalia 2020 zostały również odwołane 
z powodu epidemii SARS-CoV-2 – ogłosili 
w miniony poniedziałek organizatorzy, 
wyjaśniając, że nie byliby w stanie zapew-
nić uczestnikom bezpieczeństwa wyma-
ganego przez obecne regulacje prawne 
dotyczące imprez masowych. (dsp)
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Chynów jest naprawdę kolorowy
Aktywności mieszkańcom Chynowa mogą pozazdrościć inne zielonogórskie dzielnice. Nie dość, że wygrywają inwestycje z Bu-
dżetu Obywatelskiego, to jeszcze Stowarzyszenie Kolorowy Chynów zafundowało mieszkańcom ogród społeczny. - Dbałość o 
sąsiedztwo mamy chyba w genach – uśmiecha się Barbara Wybranowska, prezeska stowarzyszenia.

Kolorowy Chynów to na-
zwa zobowiązująca do dba-
łości o otoczenie. Formal-
nie stowarzyszenie zawią-
zało się w 2019 r., ale około 
20-30 jego członków dzia-
ła przynajmniej od pięciu 
lat. I trzeba przyznać, że 
chynowianie potraªą się 
skrzyknąć! Ich najnowsze 
„dziecko” to wielobarwne 
kwietniki.

Pierwszy zielony skwe-
rek powstał w sąsiedz-
twie boiska Chynowian-
ki. Drewniane palety (11 
sztuk) i farby podarował 
Zakład Gospodarki Komu-
nalnej. Mieszkańcy od sie-
bie dali zapał, pracowitość 
i kawał serducha. Panowie 
pozbyli się drzazg z palet, 
skręcili je, panie pomalo-
wały na biało i niebiesko – 
to barwy klubowe piłkar-
skiej Chynowianki. Poja-
wiły się rośliny - oko cieszą 
wielobarwne budleje przy-
ciągające motyle i pampa-
sowe trawy. W październi-
ku w ogrodzie społecznym 
pojawi się osiem ozdob-
nych śliw.

Dzięki kwiaciarni „Tę-
czowy Ogród” palety ozdo-
biono wrzosami. – Zakupi-

liśmy też hotele dla owa-
dów, które zapylą nasz zie-
lony skwerek – dodaje Bar-
bara Wybranowska. – Usta-
wimy dwa kwietniki z 
opon, wokół na ścieżce po-
łożymy kamyczki. Bardzo 
się cieszę, że mieszkańcy 
tak dobrze przyjęli naszą 
kolejną inicjatywę.

Przy boisku Chynowian-
ki ZGK, w ramach inicjaty-
wy lokalnej, założył tak-
że trzy zielniki. Można po-
smakować ziół – np. ty-
mianku, bazylii, ale też 
koktajlowych pomidor-
ków. Mieszkańcy podlewa-
ją roślinki, mają graªk z dy-
żurami.

Dzięki pieniądzom z puli 
radnego Zbigniewa Binka 
(Zielona Razem), ZGK za-
sadził też chynowianom 
346 szałwii - upiększyły 
skwerek koło pętli MZK. W 
tym miejscu pojawi się łą-
ka kwietna i stanie choin-
ka, którą mieszkańcy sa-
modzielnie przystroją na 

święta. A teraz, w najbliż-
szy piątek i sobotę (18 i 19 
września) posadzą juki ka-
lifornijskie - koło zabytko-
wego dębu i kolejne wrzo-
sy. Nowa roślinność ma 
być też przy szkole i ko-
ściele.

– Mieszkańcy Chynowa 
udowadniają, że chcieć to 
znaczy móc – chwali Z. Bi-
nek. – A my z żoną wspie-
ramy ich, bo zależy nam 
na tym, aby dzielnica by-
ła piękna.

Gotowa jest już kolejna 
„chynowska” inwestycja 
z Budżetu Obywatelskie-
go. Mieszkańcy, nie tylko 
zrzeszeni w Kolorowym 
Chynowie, zbierali pod-
pisy pod projektem. I pił-
karze TKKF Chynowian-
ka-Francepol Zielona Gó-
ra będą mieli do dyspozy-
cji odnowione boisko! Pre-
zes klubu Piotr Turzański 
codziennie dogląda prac 
pielęgnacyjnych na mura-
wie, sprawdza m.in. wil-
gotność podłoża. –Spełni-
ło się nasze marzenie, ma-
my boisko z prawdziwego 
zdarzenia, takie jak w Łę-
życy – podkreśla. – Szyb-
ko na nim nie zagramy. W 

tym sezonie rozgrywamy 
mecze na stadionie przy 
ul. Wyspiańskiego.

W ramach zadania z BO 
wymieniono nawierzchnię 
obiektu. Nawieziono zie-
mię i powstała nowa płyta 
boiska. Murawę utwardzo-
no. Trawa musi się uko-
rzenić, w tym celu trzeba 
ją kilka razy skosić. Jeże-
li aura okaże się łaskawa, 
piłkarze mogliby zagrać na 
boisku już w rundzie wio-
sennej. Ale bardziej praw-
dopodobne jest, że będzie 
musiał minąć cały rok.

W planach jest też po-
stawienie budynku gospo-
darczego na sprzęt, np. ko-
siarkę oraz budowa placy-
ku rekreacyjnego z wiatą 
i paleniskiem. W ramach 
BO z innego zadania wy-
konany zostanie chodnik 
i nasadzenia przy ul. Tru-
skawkowej, a na os. Kolo-
rowym ścieżka rowerowa, 
która ułatwi dzieciom do-
jazd do szkoły. Szykuje się 
również oświetlenie ulic 
Kremowej, Granatowej, 
Oliwkowej, Karminowej, 
Kolorowej, Amarantowej i 
Mahoniowej.

(rk)

Panowie poskręcali palety, panie pomalowały je w barwy piłkarskiej Chynowianki. I powstały 
oryginalne ławki! Kolejne będą w barwach Zielonej Góry.
 Fot. Stowarzyszenie Kolorowy Chynów
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W ZIELONEJ GÓRZE

Autobusy tędy nie jadą
MZK informuje, że od czwartku, 17 

września, do odwołania - w związku 
z przebudową skrzyżowania ulic 
Zjednoczenia i Działkowej - autobusy 
linii nr 10 i 39 będą kursowały zmie-
nionymi trasami. Autobusy linii 10 
nie będą kursowały ul. Działkową i 
Zacisze tylko trasą: Wrocławska – (…) 
– Wyszyńskiego – al. Wojska Polskie-
go - rondo PCK – Zjednoczenia – Ener-
getyków – (…) – os. Zdrojowe. Trasa 
linii nr 39 będzie przebiegała tak: os. 
Czarkowo – (…) – Energetyków– Zjed-
noczenia – rondo PCK – al. Wojska 
Polskiego – Zacisze - Wyszyńskiego 
– Botaniczna. Na czas objazdu zawie-
sza się funkcjonowanie przystanków 
na ul. Działkowej: „Kręta” (nr 479) 
oraz „Działkowa” (nr 480 i 481).

(dsp)

W PRZYLEPIE

Koronawirus 
w szkole
Jeden z uczniów w Szkole Pod-
stawowej nr 26 w Przylepie ma 
pozytywny wynik na SARS CoV-2.

Od wtorku na kwa-
rantannie przebywa ca-
ła pierwsza klasa, do 
której uczęszcza uczeń 
oraz dwoje nauczycie-
li. Zakończą domową 
kwarantannę w sobo-
tę. – W porozumieniu z 
władzami miasta, sane-
pidem oraz kuratorium 
oświaty podjęliśmy de-
cyzję o zawieszeniu za-
jęć edukacyjnych. To 
bardzo trudne zadanie, 
żeby wprowadzić zdal-
ne nauczanie na tak 
krótki czas. Szczegól-
nie, że są to uczniowie 
pierwszej klasy, dopie-
ro zaczynający naukę. 
Nie znają nawet lite-
rek – tłumaczy Przemy-
sław Grabiec, dyrektor 
Zespołu Edukacyjnego 
nr 6 w Przylepie. I ma 
nadzieję, że uczniowie 
oraz nauczyciele wrócą 
w poniedziałek w szkol-
ne mury i dzieci, które 
dopiero rozpoczęły na-
ukę w szkole, będą mo-
gły ją kontynuować. Po-
zostali uczniowie oraz 
nauczyciele uczestni-
czą w zajęciach zgodnie 
z planem.

 (ap)

Emma została w odlewni
Kolejny krok w rekonstrukcji przedwojennego pomnika winiarki Emmy za nami. Gotowy jest już odlew rzeź-
by. Na razie pozostanie w odlewni w Śremie.

Wtorek. Razem z twórcą 
rzeźby Arturem Wochnia-
kiem jedziemy do odlewni 
„Garstka Studio” w Śremie. 
Zakład funkcjonuje tutaj 
od 30 lat. To w nim odlano 
kilkadziesiąt zielonogór-
skich Bachusików oraz po-
mniki św. Urbana, Klema i 
Andrzeja Huszczy.

Koło wejścia w oczy rzu-
ca się kawalerzysta. Koń, 
którego dosiada nie ma 
nóg, z kolei żołnierz nie 
ma rąk. To niedokończo-
ne dzieło A. Wochniaka. 
Pomnik Chwały Kawalerii 
i Artylerii Konnej ma upa-
miętnić bitwę pod Komo-
rowem. To tam, 31 sierp-
nia 1920 r., 1 Dywizja Jazdy 
rozbiła oddziały bolszewic-
kiej Armii Konnej Budion-
nego. – Niestety, projekt 
został zawieszony, bo za-
brakło pieniędzy z powodu 
koronawirusa – wzdycha A. 
Wochniak.

Wchodzimy do środka. 
Za kolejnymi drzwiami stoi 
nasza Emma. Jesteśmy w 
cyzelowni. To tutaj wykań-
cza się odlewy, nadając im 
ostateczny wygląd. Wo-
kół słychać szum szliªerek. 
Za Emmą stoi jakaś postać 
bez… głowy.

- To rzeźba przedsta-
wiająca kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – tłumaczy 
Piotr Garstka, który wraz z 
bratem Andrzejem prowa-
dzi zakład. – Kiedyś rzeź-
by wykonywano jako jedną 
całość. Teraz robi się to ina-
czej. Odlewamy fragmen-
ty postaci i później je łączy-
my, spawając. Spokojnie, 
rzeźba kardynała będzie 
miała głowę…

Podobnie było z Emmą, ją 
również odlano w kilku ele-
mentach i później pospawa-
no w jedną całość. Uważnie 
oglądam rzeźbę. Nie widzę 
śladów po spawaniu. Pra-
cownicy cyzelowni dobrze 
się spisali.

- Winogrona w koszu też 
są osobno dołożone. W gli-
nie wyglądały bardzo pła-
sko. Było na ten temat spo-
ro uwag. Teraz dołożyłem 

jeszcze ok. 150 gron, liście i 
kosz zyskał, jest bardziej na-
turalny, przestrzenny – tłu-
maczy A. Wochniak.

Wywozimy rzeźbę na ze-
wnątrz, by zobaczyć ją w 
świetle dziennym. W słoń-
cu mocno błyszczy. – Jest 
zabezpieczona specjalnym 
woskiem, dzięki temu moż-
na ją bezpiecznie przecho-
wywać i nie ulegnie zabru-
dzeniu – wyjaśnia rzeźbiarz. 

Bo na razie rzeźba zostanie 
w odlewni. Musi poczekać 
na resztę pomnika.

Pomysł ustawienia po-
mnika winiarki pojawił się 
przed I wojną światową. 
Wtedy Emma Heine, wdowa 
po przedsiębiorcy z Czer-
wieńska, postanowiła ufun-
dować rzeźbę. Do współ-
pracy zaprosiła prof. Arnol-
da Kramera, który wykonał 
model. Pracę przerwał wy-
buch wojny. Autor i funda-
torka zmarli, do pomysłu 
powrócono w latach 30. Po-
mnik ustawiono w 1937 r. 
Nie przetrwał wojny. O „po-
wrocie” Emmy mówiono od 
wielu lat. W końcu, w 2017 
r., zielonogórzanie przegło-
sowali rekonstrukcję po-
mnika w ramach Budżetu 
Obywatelskiego na 2018 r.

Pomnik składa się z 
dwóch części: postaci wi-
niarki - odlanej z brązu, któ-
ra siedzi na skraju fontan-
ny/źródełka - wykonanych 
z piaskowca. Na jego wyko-
nanie odbyły się dwa prze-
targi: na pierwszy nie wpły-
nęła żadna oferta, na drugi 
dwie, lecz nie mieściły się 
one w kwocie przeznaczo-
nej na ten cel w BO.

Tomasz Czyżniewski

Rzeźba Emmy wyciągnięta na światło dzienne. Po lewej Artur Wochniak, po prawej Andrzej 
Garstka. Fot Tomasz Czyżniewski

W ZIELONEJ GÓRZE

Pamiątkowe 
tablice
W tym tygodniu odbyły się dwie 
uroczystości odsłonięcia tablic. Jed-
na upamiętnia zielonogórskiego 
pisarza, druga – zesłanych na Sybir.

W poniedziałek, z inicjatywy 
Związku Literatów Polskich, 
odbyła się uroczystość odsło-
nięcia tablicy pamiątkowej dr. 
Michała Kaziowa. Umieszczo-
no ją na elewacji domu przy ul. 
Sucharskiego 12, gdzie ociem-
niały i bezręki pisarz miesz-
kał przez niemal ćwierć wieku 
(1974-2001), najpierw z Haliną 
Lubicz-Kirszke, a następnie z 

małżonką Stefanią. Tablicę od-
słonili: wdowa Stefania Kaziów, 
wiceprezydent Dariusz Lesicki i 
Robert Rudiak - prezes oddzia-
łu ZLP. Obecni byli też pisarze, 
działacze kultury, rodzina, zna-
jomi i sąsiedzi.

W czwartek, w 81. roczni-
cę napaści ZSRR na Polskę, na 
cmentarzu przy ul. Wrocław-
skiej uroczyście odsłonięto ta-
blicę Pamięci Zesłańców Sybi-
ru. Wstęgę przecięli: Paweł So-
cha - biskup pomocniczy senior 
diecezji, wicemarszałek Łukasz 
Porycki, wicewojewoda Woj-
ciech Perczak, wiceprezydent 
D. Lesicki i Wacław Mandryk - 
prezes Związku Sybiraków w 
Zielonej Górze. Pieniądze na ta-
blicę przekazały urzędy: miasta 
i marszałkowski. (red, rk)

Odsłonięcie tablicy Michała Kaziowa
 Fot. Olga Pondel

Przecięcie wstęgi na tablicy Pamięci Zesłańców Sybiru
 Fot. Rafał Krzymiński
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Lechia jedzie na mecz z legendą
14-krotny mistrz kraju, w klasy�kacji wszechczasów ustępujący tylko Legii Warszawa będzie rywalem Lechii 
w najbliższą niedzielę, 20 września. Zielonogórzanie jadą do Chorzowa na mecz z Ruchem.

Dziś wielki tylko z nazwy. 
Ruch po raz ostatni w eks-
traklasie grał przed cztere-
ma laty. Potem rozpoczął 
się regularny zjazd w piłkar-
skiej hierarchii. Coroczne 
spadki doprowadziły do te-
go, że rok temu „Niebiescy” 
spotkali się z Lechią Zielo-
na Góra w III lidze. Przez 
epidemię oba zespoły za-
grały ze sobą tylko raz. Je-
sienią w Zielonej Górze go-
ście wygrali 3:0, po bram-
kach strzelonych w drugiej 
połowie. I także przez epi-
demię przygoda Ruchu z III 
ligą trwa dłużej, niż w Cho-
rzowie planowano. Krótki, 
koronawirusowy sezon nie-
dzielny rywal Lechii zakoń-
czył na trzecim miejscu. – 
Jest to klub-legenda. Mają 
za sobą dużą rzeszę kibiców, 
wielką historię. Borykają się 
z problemami, dlatego są w 
III lidze – mówi Artur Małec-
ki, piłkarz Lechii. – Będzie 
to ciężki mecz. Na pewno 
przyjdzie dużo kibiców, ale 
cieszymy się na to spotka-
nie. Trzeba tam jechać, pró-
bować wyrwać punkty i w 
każdym spotkaniu prezen-
tować się najlepiej jak tylko 

można – dodaje gracz zielo-
nogórskiego klubu, strzelec 
jednej bramki w ostatnim 
meczu Lechii z Polonią-Sta-
lą Świdnica.

Zielonogórzanie wygra-
li 4:2, a hat-trickiem popi-
sał się Szymon Kobusiń-
ski. To był ważny triumf, bo 

pozwolił uciec z końca ta-
beli III ligi na 12. miejsce. – 
To był mecz z gatunku ta-
kich, jaki musieliśmy „prze-
pchnąć”. Po tych trzech 
ostatnich porażkach pod-
nieśliśmy się – twierdzi An-
drzej Sawicki. Trener Lechii 
dał szansę zawodnikom, 

którzy wcześniej nie mie-
li okazji do grania. – Dosze-
dłem do wniosku, że są za-
wodnicy, którzy muszą tę 
szansę dostać. Zmieniliśmy 
też nieco sposób grania. 
Mieliśmy kilka bardzo faj-
nych akcji, nie ustrzegliśmy 
się też błędów - jak to my - 

ale cieszy, że więcej było z 
przodu po naszej stronie – 
dodaje opiekun zielonogó-
rzan.

Na domowe zwycięstwo 
w III lidze Lechia czekała… 
11 miesięcy. Runda wiosen-
na z wiadomych względów 
praktycznie się nie odbyła, 
a domowy triumf w ubie-
głym sezonie, w połowie 
października z ROW-em 
Rybnik był tym ostatnim. 
Do minionej soboty. Zielo-
nogórzanie mają obecnie na 
koncie dwa zwycięstwa, je-
den remis i trzy porażki.

Najbliższe tygodnie dla 
Lechii łatwe nie będą. W 
tę niedzielę, 20 września o 
19.20 mecz w Chorzowie, 
następnie derby z coraz le-
piej radzącą sobie w III lidze 
Wartą Gorzów, później wy-
jazd do Kluczborka na mecz 
z będącym w czołówce MKS
-em. – Szkoda mi dwóch 
wcześniejszych spotkań. 
Znaleźliśmy się w trudnym 
momencie, ale udało się te-
raz podnieść i szykujemy 
się na niedzielę, na super-
mecz z Ruchem Chorzów – 
kończy Sawicki.

(mk)

Ostatni mecz dla obu zespołów był tym „za 6 punktów”. Twardej walki nie brakowało.
 Fot. Marcin Krzywicki 

KARATE

Wrócili po przerwie
W miniony weekend w Lublinie 

odbył się Puchar Polski dzieci do lat 
13. W turnieju wzięli udział zawodnicy 
Klubu Karate NIDAN z Zielonej Góry. 
Był to sprawdzian po ponad półrocz-
nej przerwie i od razu najważniejsza 
impreza w Polsce w karate tradycyj-
nym. Podopieczni senseia Mirosława 
Kuciarskiego przywieźli sześć medali 
(cztery złote, srebrny i brązowy). 
Złoto w konkurencji kata wywalczyli: 
Daria Semeniuk, Tomasz Rutkiewicz 
oraz Krzysztof Sokołowski. Złoto w 
kategorii kumite zdobył T. Rutkiewicz, 
a srebro uzyskał Konrad Kałasznikow. 
Brązowy „krążek” dołożył Michał 
Warzecha. Najmłodszą zawodniczką 
turnieju była czteroletnia Laura 
Semeniuk.

(mk)

SPEEDROWER

Pracowite 
Winobranie
Speedrowerowcy ZKS-u Zielona 
Góra nakręcili sporo kółek pod-
czas dni miasta.

Ukoronowaniem był ju-
bileuszowy X Winobranio-
wy Turniej Speedrowero-
wy „Cycle Speedway 2020”. 
Organizatorzy co roku do 
wspólnego ścigania zapra-
szali niecodziennych go-
ści. W przeszłości rywalizo-
wali dziennikarze, żużlow-
cy, kibice, rugbyści. Tym ra-
zem „kierownice skrzyżowa-
ły” osoby funkcyjne na me-

czach Falubazu i żużlowcy
-amatorzy AKS Chóragan Ri-
ders Zielona Góra. Gospoda-
rze przesunęli godzinę za-
wodów z 19.30 na 14.00. - Si-
ła wyższa, czyli Grand Prix 
w Gorzowie – uśmiechał się 
Krzysztof Zakrzewski, jeden 
z organizatorów i trener ZKS. 
Po raz pierwszy w edycji tur-
niejów winobraniowych wy-
startowały kobiety, które 
wzmocniły składy obu ekip. 
W przerwach między biega-
mi zaprezentowały się dzieci. 
Rywalizowano na dystansie 
dwóch okrążeń. Mecz od po-
czątku przebiegał pod dyk-
tando żużlowców-amatorów 
i zakończył się ich pewnym 
zwycięstwem 84:66. „Raj-
derem meczu” został Michał 
Rodzeń – 24 pkt. (mk)

TENIS STOŁOWY

Porażki 
z faworytami
Ruszyła Lotto Superliga Tenisa 
Stołowego. Po rocznej banicji do 
grona najlepszych powrócił ZKS 
Palmiarnia Zielona Góra.

Na początek podopiecz-
ni Lucjana Błaszczyka, któ-
rych celem jest pozostanie 
w gronie najlepszych, zmie-
rzyli się z potentatami. Inau-
guracyjny mecz w Grodzisku 
Mazowieckim z Bogorią, w 
minioną niedzielę, ZKS prze-
grał 0:3. Do zera swoje po-
jedynki przegrali: Łukasz 
Wachowiak i Kamil Nalepa, 
mocniej postawił się Mate-
usz Zalewski, który uległ Mi-
łoszowi Redzimskiemu 2:3. 
Drugi mecz zielonogórzanie 
zagrali we wtorek w Drzon-
kowie z Dekorglassem Dział-
dowo i ponownie ulegli 0:3. 
Tym razem znów mocniej 
zdołał powalczyć jedynie 
Zalewski, który seta urwał 
Chorwatowi Andrejowi Ga-
cinie. Ten weekend też zapo-
wiada się pracująco. W pią-
tek, 18 września, o 18.00 zie-
lonogórzanie zmierzą się na 
wyjeździe z Dojlidami Biały-
stok. W niedzielę, 20 wrze-
śnia ponownie zagrają w ha-
li Wojewódzkiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Przeciw-
nikiem będzie Energa-Mane-
kin Toruń. Początek meczu o 
16.00.

(mk)

TENIS STOŁOWY

„Lucek” doceniony
Lucjan Błaszczyk został wybrany 

do międzynarodowej federacji 
tenisa stołowego. Wybory odbyły 
się w środę, 16 września. Błaszczyk 
wszedł do zarządu Europejskiej 
Federacji Tenisa Stołowego (ETTU), 
a także został dyrektorem zarządu 
ITTF. To pierwszy Polak, który zasią-
dzie we władzach federacji. Nowym 
prezydentem ETTU na czteroletnią 
kadencję wybrano Rosjanina Igora 
Levitina. Błaszczyk w grudniu skoń-
czy 46 lat. To jeden z najbardziej 
utytułowanych polskich tenisistów 
stołowych, multimedalista mi-
strzostw Europy. Wielką karierę 
rozpoczął w ZKS-ie Drzonków i tu też 
ją zakończył. Był czterokrotnie na 
Igrzyskach Olimpijskich.

(mk)

PIŁKA RĘCZNA

Rusza I liga
Atmosfera, młodość i ciężka praca 
po obu stronach boiska, od pierw-
szej do ostatniej minuty – to mają 
być znaki ©rmowe I-ligowego 
PKM Zachód AZS Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. W weekend 
początek sezonu.

Akademicy rozpoczną se-
zon od wyjazdowego meczu 
z beniaminkiem, Szczypior-
niakiem Gorzyce Wielkie, w 
tę sobotę, o 18.00. AZS mo-
że się pochwalić najpewniej 
najmłodszym składem w li-
dze. Najstarsi zawodnicy ma-
ją 32 lata. – Mamy 13 nowych 
zawodników, czyli 2/3 skła-

du jest nowe. To są już jednak 
„AZSiacy” pełną gębą – za-
pewnia Ireneusz Łuczak, tre-
ner zielonogórzan. Siłą akade-
mików ma być ambicja, szyb-
kość i wytrzymałość. – Chce-
my zróżnicowanie grać w ata-
ku, cały czas pracujemy nad 
obroną – dodaje trener. Po tym 
sezonie ligę czeka reforma. 
Dziś są cztery grupy pierwszej 
ligi, a za rok będzie tylko jed-
no zaplecze Superligi. Znajdą 
się tam zespoły z miejsc 1-4. – 
Naszym celem jest zdobywa-
nie jak najwięcej punktów i jak 
najwyższe miejsce. Od trzech 
lat nie byliśmy w czwórce, ale 
nie jest powiedziane, że nie 
możemy powalczyć. Każdy 
mecz będzie dla nas najważ-
niejszy – uważa Łuczak. (mk)

PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego gotowy do sezonu 2020/2021
Fot. Dawid Piechowiak/AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego

 Fot. Klub Karate NIDAN
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Mamy upragnione play-off y
Bez względu na rozstrzygnięcia w czwórce, będzie to bardzo udany sezon dla RM Solar Falubazu. Zielono-
górzanie znaleźli się w play-o� ach, gdzie przed sezonem widziało ich niewielu fachowców. Teraz nagroda za 
udaną rundę zasadniczą. Pół� nały z Fogo Unią Leszno.

Mamy play-o» y, bo ma-
my Patryka Dudka. To zielo-
nogórzanin rozstrzygnął na 
swoją korzyść najważniejszy 
bieg dotychczasowego sezo-
nu. Był to ostatni wyścig me-
czu w Lublinie. RM Solar Fa-
lubaz przegrywał już z Moto-
rem różnicą 14 punktów, czy-
li taką samą, jaką pokonał lu-
blinian w Zielonej Górze. W 
drugiej fazie zawodów prze-
waga z pierwszego meczu 
topniała w oczach. Cały Fa-
lubaz cierpiał, w połowie me-
czu stracił i tak nieskuteczne-
go Martina Vaculika. Cierpiał 
też Dudek, ale to było pokło-
sie upadku podczas piątko-
wego Grand Prix w Gorzowie. 
I co? 28-latek wygrał ostatni 
bieg, tym samym wepchnął 
do play-o» ów zielonogórzan 
i wypchnął z nich rozentu-
zjazmowanych chwilę wcze-
śniej żużlowców i fanów Mo-
toru. – Taka praca, całe życie 
pod presją – mówił po meczu 
bohater zielonogórzan, który 
dziękował tym, którzy po wy-
padku w Gorzowie stawiali go 
na nogi. A właściwie na nogę. 
W Lublinie mocno obite udo 

nie dokuczało tak w trakcie 
jazdy, ale już po zejściu z mo-
tocykla Dudek kulał.

Cierpiący w niedzielę Va-
culik na szczęście też wraca 
do zdrowia. Żebra, choć po-
obijane mocno po wypadku 
w Lublinie, nie zostały zła-
mane. Oprócz zdrowia, mar-
twić może jednak wyraźna 

obniżka formy Słowaka. – 
Jest dużo pracy przed szta-
bem szkoleniowym, bo jed-
nak ta forma zawodników w 
Lublinie była mocno śred-
nia. Przecież chodzi o to, że-
by postawić się tej leszczyń-
skiej Unii – uważa Jacek Frąt-
czak, żużlowy ekspert stacji 
Eleven.

Pierwsza konfrontacja zie-
lonogórzan z leszczyniana-
mi wypadła dla Falubazu wy-
bornie. Przecież „Myszy”, ja-
ko jedyne z całego grona eks-
traligowców, zdołały z Unią 
nie tylko wygrać, ale  i zain-
kasować punkt bonusowy w 
dwumeczu. Zielonogórzanie 
przy W69 dwa tygodnie temu 

spisywali się wyśmienicie, za 
to „Byki” wyglądały na moc-
no błądzące po naszym owa-
lu. To była przecież pierw-
sza wygrana Falubazu z Unią 
w domu od przeszło czterech 
lat.

Żółto-biało-zieloni trakto-
wali mecz z leszczynianami 
śmiertelnie poważnie, a ry-
wale? To, czy na galowo je-
chali już w rundzie zasadni-
czej, czy pojadą dopiero w 
play-o» ach, okaże się w nie-
dzielę.

Sam awans do czwórki to 
już sukces, ale apetyt rośnie 
przecież w miarę jedzenia. - 
Ja, w odróżnieniu od więk-
szości komentatorów mówi-
łem, że drużyna ma szanse 
na miejsce w czwórce, to jed-
nak mimo wszystko przebieg 
całego sezonu, zwycięstwa 
w Częstochowie, Grudziądzu 
i remis we Wrocławiu poka-
zały, że zielonogórzanie na 
czwórkę po prostu zasłużyli – 
uważa J. Frątczak i stawia cel: 
- W play-o» ach jedzie się po 
medal i taki cel powinien być 
deª niowany.

Pierwszy bieg o 16.30. (mk)

Zwycięski zespół z rocznika 2008 Fot. SKM Zastal Zielona Góra

Panowie, pojedźcie tak, jak dwa tygodnie temu! Fot. Łukasz Forysiak/falubaz.com

 WEEKEND KIBICA
PIŁKA NOŻNA
a sobota, 19 września: 9. 
kolejka IV ligi, Lechia II Zielona 
Góra – Korona Kożuchów, 
16.00; 9. kolejka klasy okrę-
gowej, Zorza Ochla – Lech 
Sulechów, 16.00; TKKF Chy-
nowianka-Francepol Zielona 
Góra – Sprotavia Szprotawa, 
16.00; 7. kolejka A-klasy, 
Cuprum Czciradz – Sparta 
Łężyca, 16.00
a niedziela, 20 września: 9. 
kolejka III ligi, Ruch Chorzów – 
Lechia Zielona Góra, 19.20; 9. 
kolejka klasy okręgowej, Unia 
Żary Kunice – Drzonkowianka 
Racula, 16.00; 7. kolejka 
A-klasy, Czarni Czarnowo – Ikar 
Zawada, 16.00
PIŁKA RĘCZNA
a sobota, 19 września: 1. 
kolejka I ligi, SPR Szczypiorniak 
Gorzyce Wielkie – PKM Zachód 
AZS Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, 18.00
PŁYWANIE
a sobota, 19 września: 
Grand Prix - Puchar Polski 
Osób Niepełnosprawnych, 
9.30, WOSiR Drzonków
a niedziela, 20 września: 
Grand Prix - Puchar Polski 
Osób Niepełnosprawnych, 
10.00, WOSiR Drzonków
TENIS STOŁOWY
a piątek, 18 września: 3. 
kolejka Lotto Superligi, Dojlidy 
Białystok – ZKS Palmiarnia 
Zielona Góra, 18.00
a niedziela, 20 września: 
4. kolejka Lotto Superligi, ZKS 
Palmiarnia Zielona Góra – 
Energa-Manekin Toruń, 16.00, 
WOSiR Drzonków
ŻUŻEL
a niedziela, 20 września: 1. 
runda play-o¶  PGE Ekstraligi, 
RM Solar Falubaz Zielona Góra 
– Fogo Unia Leszno, 16.30, 
stadion przy ul. Wrocławskiej

(mk)

KOSZYKÓWKA

Szlify
przed ligą
To już ostatnie sprawdziany przed 
startem rozgrywek ligowych. 
Jak radzili sobie przedstawiciele 
SKM-u Zastal Zielona Góra?

W ostatni weekend rywa-
lizowały trzy zespoły. Dru-
żyna z rocznika 2007, pro-
wadzona przez Pawła Ku-
ciembę wygrała turniej w 
Rawiczu. W ª nale zielono-
górzanie pokonali Obrę Ko-
ścian 55:49. Tytuł MVP tur-
nieju dla przedstawiciela Za-
stalu Filipa Nowaka. Rocz-
nik 2008 grał w Nowej Soli w 
Memoriale Kazimierza Mar-

czewskiego i Romana Ter-
likowskiego. Zespół prowa-
dzony przez Adriana Łopiń-
skiego również w ª nale grał 
z Obrą Kościan. Zielonogó-
rzanie wygrali 38:33, a wcze-
śniej pokonywali UKS SKM 
Nowa Sól, MIKST Między-
chód oraz Kangoo Basket 
I Gorzów Wlkp. Nagrodę 
MVP otrzymał Rafał Maty-
ga. Przed młodzikami praco-
wity sezon. Zielonogórzanie 
najprawdopodobniej zagra-
ją w dwóch ligach: lubuskiej 
oraz centralnej dolnośląsko
-lubuskiej. W Nowej Soli gra-
ła również żeńska ekipa z 
rocznika 2008. Podopieczne 
Emilii Bartczak wygrały dwa 
mecze, dwa przegrały, co po-
zwoliło uplasować się im na 
piątej pozycji. (mk)

KOSZYKÓWKA

Zaległy © nał
SKM Zastal Zielona Góra wystą-

pił w finale mistrzostw Polski do lat 
14. Ekipa Marka Hossy w Radomiu 
zajęła miejsca 5-8. Zielonogórzanie 
w fazie grupowej odnieśli dwa 
zwycięstwa (Pyra Poznań 56:47, 
Piotrówka Radom 81:53) i ponieśli 
jedną porażkę (GAK Gdynia 68:89). 
Z tym bilansem awansowali dalej, 
gdzie w 1/16 pokonali Koronę Kra-
ków 88:57, a w ćwierćfinale po raz 
drugi ulegli GAK-owi 63:99. Skład: 
Jan Kaźmierczak, Kajetan Plonkow-
ski, Hubert Bortkiewicz, Mateusz 
Marucha, Dawid Morda, Nikodem 
Dalecki, Jakub Bazylewicz, Julian 
Wolański, Mikołaj Szpakowski, 
Przemysław Skalski, Karol Czymer, 
Maksymilian Mikołajczak, Karol 
Sachar, Jakub Kucza. (mk)

BIEGI

Korespondencyjne zmagania
IX Novita Półmaraton Zielono-

górski miał najbardziej nietypowy 
przebieg w swej historii. Biegacze 
rywalizowali na własnych trasach, 
wybranych przez siebie. Dystans 
mierzyła im specjalna aplikacja, za 
pomocą której wyniki docierały do 
organizatorów. Na „połówce” naj-
lepszy był Marcin Kopczyński, który 
trasę pokonał w 1 godzinę, 20 minut i 
30 sekund. Biegano też na dystansie 
o połowę krótszym. III Sinersio Ćwier-
ćmaraton Zielonogórski wygrał Kamil 
Nadrowski. Czas 38 min., 50 sek. 
„Połówkę” ukończyło 98 biegaczy, 
zaś na „ćwiartce” sklasyº kowano 48 
uczestników. Odrębne klasyº kacje 
mieli też adwokaci, º zjoterapeuci i 
samorządowcy. (mk)

KOSZYKÓWKA

Stelmet liderem
Cztery mecze, cztery zwycięstwa 
i pierwsze miejsce w Energa 
Basket Lidze. Stelmet Enea BC 
zaczął sezon tak, jak na mistrza 
przystało.

Po pewnych zwycięstwach 
u siebie z Legią Warszawa i 
GTK Gliwice, czas na trze-
ci mecz w hali CRS, w ponie-
działek, 21 września. Przy-
jeżdża niepokonany King 
Szczecin. „Wilki Morskie” 
mają na rozkładzie MKS Dą-
browę Górniczą i Polski Cu-
kier Toruń u siebie oraz Eneę 
Astorię Bydgoszcz na wyjeź-
dzie. Niewątpliwie starcie 

ze Stelmetem będzie jednak 
największym dotychczaso-
wym sprawdzianem. W dru-
gą stronę też tak może być. 
W zespole rywali błyszczy 
dobrze znany w lidze Cleve-
land Melvin oraz Polacy: Ja-
kub Schenk i Mateusz Zębski. 
W tej kolejności plasują się 
też w wewnątrzklubowej sta-
tystyce pod względem zdo-
bywanych punktów. Zębski 
bryluje również w przechwy-
tach (przeszło 4 na mecz – 
najlepszy w EBL). My też jed-
nak mamy fachowca od tej 
profesji, którym jest Mar-
cel Ponitka (średnio 3,3 prze-
chwyty). Szykuje się więc w 
poniedziałek ciekawa kon-
frontacja, której początek za-
planowano na 17.35. (mk)

Marcel Ponitka nie tylko chętnie punktuje, ale też przechwy-
tuje piłki. W tej statystyce ustępuje tylko Mateuszowi Zęb-
skiemu, z którym zmierzy się w poniedziałek.
 Fot. Piotr Jędzura
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Gozdnica królowała na pomnikach
Zamiast powoli kuć w kamieniu, wymyślono sposób na szybkie stawianie pomników w mieście. Zastosowano ceramikę z Gozdni-
cy. Rzeźby stoją już po 40-50 lat i wciąż je trzeba remontować.

- Czyżniewski! Pew-
nie masz na myśli pomnik 
Korczaka. Stoi obok na-
szej szkoły. Gdzie schowa-
łeś patelnię? – moja żona na 
chwilę przerwała konwer-
sację, pilnie rozglądając się 
po kuchni. Pewnie za chwi-
lę zajrzy do lodówki.

Mówiąc o naszej szkole, 
powinna raczej użyć licz-
by mnogiej. Ona chodziła 
do LO VII, ja do „Mechani-
ka” przy ul. Wyspiańskie-
go. I obydwoje byliśmy har-
cerzami ze szczepu Korcza-
kowcy. Poznaliśmy się na 
jednym z letnich obozów.

To komendant Korcza-
kowców Jerzy Zgodziński 
wymyślił postawienie po-
mnika. 1979 rok był Mię-
dzynarodowym Rokiem 
Korczakowskim pod patro-
natem UNESCO. Wtedy za-
padła decyzja, że pomnik 
stanie w naszym mieście, 
przy ul. Wyspiańskiego. 
Wersji pomnika było kilka. 
W jednej Korczak siedział 
otoczony płytami z wyryty-
mi cytatami z jego dzieł. W 
innej stał, obejmując dzie-
ci. Krąg również otaczały 
płyty z cytatami. Ta wersja 
zwyciężyła.

Początkowo pomnik miał 
być zrobiony z kamienia.

– Specjalnie sprowadzili-
śmy bloki z Pińczowa. Zo-
stały ustawione w jednej z 
hal Zastalu. Tam miałem go 
wykuć - opowiadał mi Ta-
deusz Dobosz, który wy-
rzeźbił pomnik. - Okazało 
się, że musi być gotowy na 
wrzesień. Mieliśmy raptem 
trzy miesiące na jego wyko-
nanie. Niesamowite tempo. 
Z kamienia trzeba było zre-
zygnować i wraz z Markiem 
Przecławskim, z którym ro-
biłem to dzieło, pojechali-
śmy do Gozdnicy.

Korczak powstawał w ka-
wałkach ręcznie formowa-
nych i później wypalanych. 
Gotowe elementy traªły na 
plac budowy. Montaż szedł 
błyskawicznie. Dobosz sam 
pospawał stalowy szkielet 
z dwuteowników i prętów 

zbrojeniowych, na których 
opierały się płyty. Pomnik 
montowano warstwami, po 
kolei pnąc się w górę. Do 
środka wlewano beton. Pro-
sto z gruszki, aż woda szpa-
rami wyciekała.

Wszystko było gotowe na 
15 września 1979 r. Do Zielo-
nej Góry przyjechali oªcjele 
z wielu krajów świata. W su-
mie ok. 80 osób. Na placu 
przy ul. Wyspiańskiego ze-
brały się setki osób. Głów-
nym punktem artystycz-
nym uroczystości było pra-
wykonanie oratorium „Róże 
Starego Doktora”. Muzykę 
napisał Norbert M. Kuźniak, 
słowa Jarosław Lisiecki. 
Utwór wykonały połączone 

chóry szkolne oraz orkiestra 
PSM. Imprezę przerwała wi-
chura. Tego samego dnia 
wkopano akt erekcyjny pod 
budowę Domu Harcerza.

Kamionkę z Gozdni-
cy wykorzystano również 
przy projektowaniu kolej-
nych rzeźb. Jedną z nich 
jest „Rodzina” autorstwa T. 
Dobosza, stojąca na os. Łu-
życkim. – Wymaga napra-
wy. Może przy okazji war-
to jej dołożyć kilku nowych 
członków rodziny – żarto-
wała Czytelniczka.

Rzeźba stoi w tym miej-
scu prawie 40 lat. Była jed-
nym z plonów wystawy 
„Moje miasto. Propozycje 
i impresje” zorganizowa-

nej w BWA w 1975 r. Przed-
stawiono wtedy wiele pro-
pozycji rzeźb, które miały 
urozmaicić krajobraz mia-
sta.

W mieście stanęły trzy 
rzeźby: „Baby” – rzeźba 
przedstawiająca trzy ma-
trioszki – również dzieło T. 
Dobosza, ustawione przed 
amªteatrem w 1976 r. Pięć 
lat później – w 1981 r. – sta-
nęła wspomniana „Rodzi-
na”. Trzecią realizacją by-
ła „Nieskończoność” Jana 
Pałki, zrealizowana w 1980 
r. Niestety, tę betonową 
rzeźbę zlikwidowano pod-
czas rozbudowy ªlharmo-
nii.

Do kamionki gozdnickiej 
sięgali również inni twórcy. 
To z niej jest zrobiona „Wi-
niarka” Haliny Kozłowskiej
-Bodek, stojąca na skwe-
rze na rogu ul. Sobieskiego 
i Jedności. Dzieło pokazano 
podczas wystawy w BWA w 
1977 r. – Zostało skradzione 
z ekspozycji, autorka od-
tworzyła projekt na podsta-
wie zachowanej dokumen-
tacji. Sprawcy kradzieży ni-
gdy nie odnaleziono – pisze 
Igor Myszkiewicz w książ-
ce „Signura Temporis. Zie-
lonogórskie pomniki i rzeź-
by plenerowe”. „Winiarka” 
stanęła na skwerze w 1979 
r.

W 1978 i 1980 r. dwie abs-
trakcyjne rzeźby ustawił 
na Winnym Wzgórzu Ma-
rek Przecławski nazywając 
je „Wzrastanie I” i „Wzra-
stanie II”. Tego autora jest 
też „Włókniarka” znajdują-
ca się przed Novitą. Nie jest 
w najlepszym stanie. Nato-
miast ma się dobrze popier-
sie Norwida tegoż samego 
autora, ustawione w patio 
biblioteki wojewódzkiej.

Czy to już wszystkie 
„gozdnickie” dzieła? Mam 
nadzieję, że o żadnym nie 
zapomniałem.

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 

i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.to-

masz

Winne Wzgórze – trwa ustawianie rzeźby „Wzrastanie I”
 Fot. Zbigniew Rajche

„Baby” stoją przed am�teatrem od 1976 r.
 Fot. Tomasz Czyżniewski

„Winiarka” jest ozdobą skweru na rogu ul. Sobieskiego i Jedności
 Fot. Bronisław Bugiel

15 września 1979 r. – odsłonięcie pomnika Janusza Korczaka Fot. Bronisław Bugiel

„Rodzina” stoi pośród bloków na os. Łużyckim
 Fot. Bronisław Bugiel




