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- Szczególnie wysoko oceniam
tegoroczne Winobranie. Pojawiło się

miasteczko winiarskie, winobusy
przeżyły istne oblężenie, popularność
akcji „Smaki Winobrania” przekro-
czyła najśmielsze wyobrażenia orga-
nizatorów. Wyraźnie było widać, że
goście wolą pić nasze wino, zamiast
piwo - uważa Krzysztof Fedorowicz
z winnicy Miłosz w Łazie.

Będziesz dowodzić statkiem kosmicznym! Gdzie?
Na Bachanaliach Fantastycznych!

I PAŃSTWO ZALEWSCY
SĄ W ZGRANEJ RODZINIE
- Dzięki rabatom będę mogła dać upust swoim czytelniczym pasjom – cieszyła się żona wójta. Dorota i Mariusz Zalewscy ode-
brali zielonogórską kartę ZGranej Rodziny. - To piękny gest i wymowny sygnał dla mieszkańców gminy, że obietnice i dekla-
racje miasta będą dotrzymane – mówił wzruszony wójt.

Mieszkańcy gminy od 1
września mogą korzystać z
zielonogórskich kart rabato-
wych: ZGrana Rodzina i
ZGrani Zielonogórzanie
50+. Do poniedziałku, miej-
scy urzędnicy pozytywnie
zweryfikowali ponad 1400
wniosków mieszkańców
gminy o wydanie jednej z ta-
kich kart. W poniedziałek, w
hotelu Ruben, wójt Mariusz
Zalewski oraz jego żona Do-
rota odebrali kartę ZGrana

Rodzina. Mamie i tacie to-
warzyszyła córeczka Alicja.

- To piękny gest i wymow-
ny sygnał dla mieszkańców
gminy, że obietnice i dekla-
racje, które padły przed po-
łączeniem z miastem, będą
dotrzymane. Pragnę podzię-
kować miastu w imieniu
wszystkich mieszkańców
gminy oraz zachęcić do ko-
rzystania z obu kart – dzię-
kował wyraźnie wzruszony
Zalewski.

- Moja rodzina także ko-
rzysta z karty ZGrana Rodzi-
na – wtrącił prezydent Ja-
nusz Kubicki.

Dla D. Zalewskiej, na-
uczycielki z zawodu, karta
ZGrana Rodzina jest strza-
łem w dziesiątkę: - Jestem
molem książkowym. Na
moim stoliku nocnym za-
wsze leży kilka książek.
Uwielbiam beletrystykę,
zwłaszcza książki psycho-
logiczne. Do tego, obowiąz-

kowo, literatura fachowa i
wszelkie poradniki. Dzięki
miejskiej karcie rabatowej
będę mogła dać upust swo-
im czytelniczym pasjom –
tłumaczyła żona wójta.

Pytana o upodobania mę-
ża, bez namysłu rzuca: - Bę-
dę męża namawiała do sko-
rzystania z oferty Pałacu
Wiechlice. Karta ZGrana Ro-
dzina oferuje rabat na week-
endowe pobyty w tym ośrod-
ku. W październiku mamy

rocznicę ślubu i taki wyjazd
byłby dla nas fantastycznym
prezentem – w tym momen-
cie uśmiech od ucha do
ucha rozpromienił twarz pa-
ni Doroty. Alicja to oczko w
głowie małżonków Zalew-
skich. Rezolutna pięciolatka
bez żadnej tremy pozowała
przed obiektywami fotore-
porterów. Ale nie odpowia-
dała na pytania dziennika-
rzy. Cierpliwie czekała, aż
pierwsi zabiorą głos rodzice.

- Nasza mała szybko ro-
śnie, to prawo wieku. Miej-
ska karta rabatowa pomoże
nam ograniczyć domowe
wydatki na zakup dziecię-
cych ubrań, butów czy po-
mocy szkolnych, nawet za-
bawek. No i łakoci, bo gorą-
cą czekoladę uwielbia cała
rodzina – tłumaczyła
uśmiechnięta mama.

(pm)

Więcej >>4

W poniedziałek, w hotelu Ruben, wójt Mariusz Zalewski oraz jego żona Dorota odebrali kartę ZGrana Rodzina. Mamie i tacie towarzyszyła córeczka Alicja. Fot. Krzysztof Grabowski



2 łącznik zielonogórski | 19 września 2014 www.Lzg24.pl

W W I N O B R A N I O W Y M K O R O W O D Z I E >>>>> Zdjęcia Ewa Duma

P I Ó R K I E M C E P E R A >>>>>

Łącznik Zielonogórski - bezpłatny informator samorządowy
ISSN 2299-761X

Redakcja: al. Niepodległości 13, 65-048 Zielona Góra
e-mail: redakcja@Lzg24.com.pl, tel. 68 415 22 44

Redaktor naczelny: Tomasz Czyżniewski
Redaktor prowadząca: Daria Śliwińska-Pawlak

Wydawca: Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
Nakład: 40 tys.

- Skąd u subtelnego poety
potrzeba zmierzenia się z
dużym przedsięwzięciem
gospodarczym?

Krzysztof Fedorowicz, po-
eta, właściciel winnicy Mi-
łosz w Łazie: - Moja przygo-
da z winnicą rozpoczęła się
ok. 10 lat temu. Chciałem
wyrwać się z korporacyjne-
go schematu, marzyłem o
wolności, o pracy na swoim.
Własna winnica wydawała
mi się najlepszym kluczem
do osobistej niezależności.

- I co? Czujesz się teraz
wolnym człowiekiem?

- Owszem, ale winnica to
również pułapki. Nie mam
żadnego wpływu na kaprysy
pogody, zmagam się z niską
jakością pracy i wieloma in-
nymi przeszkodami. Ale ser-
ce mi rośnie, gdy słyszę po-
chwały pod adresem mojego
wina.

- Zielonogórskie winnice
mają szansę na odbudowa-
nie przedwojennej, poważ-
nej pozycji gospodarczej?

- Mają, ale pod jednym wa-
runkiem. Muszą postawić na
wysoką jakość wina. Wzorem
powinna być Burgundia, któ-
ra również zmaga się z nieko-
rzystnymi warunkami klima-
tycznymi, a jednak tamtejsze
winnice oferują wysokiej ja-
kości czerwone wino.

- Podobno podczas tego-
rocznego Winobrania sprze-
dałeś sporo własnego wina.
Uchylisz rąbka tajemnicy?

- Sprzedałem ok. 1000 bu-
telek. Pod koniec listopada
będę mógł sprzedać ok. 800
butelek wina musującego.
Część trafi do firmy Roberta
Makłowicza, znanego z tele-
wizyjnych programów kuli-
narnych, oraz do krakow-
skich restauratorów.

- Pomogło ci Winobranie?
- Winobranie to ważny

punkt w biznesplanie każde-

go winiarza. To świetny
event i dobrze rozpropago-
wana marka handlowa.
Szczególnie wysoko oceniam
tegoroczną edycję tego świę-
ta. Pojawiło się miasteczko
winiarskie, winobusy prze-
żyły istne oblężenie, popular-
ność akcji „Smaki Winobra-
nia” (restauracje do wybrane-
go lokalnego wina przygoto-
wywały własną potrawę)
przekroczyła najśmielsze wy-
obrażenia organizatorów. W
tym roku wyraźnie było wi-
dać, że goście wolą pić nasze
wino, zamiast piwo.

- Masz jakieś propozycje
na przyszły rok?

- Winobranie warto wzbo-
gacić o edukacyjne przedsię-
wzięcia. Wzorem Krakowa,
możemy organizować własne
targi wina, połączone z pu-
bliczną degustacją win zielo-
nogórskich, krajowych i za-
granicznych, np. z miast
partnerskich. Podczas takich
degustacji serwuje się nie-
wielkie porcje win, częstuje
przekąskami i przede wszyst-

kim opowiada o winie: o jego
historii, właściwościach lecz-
niczych itd. Takie „pogadan-
ki” skutecznie podnoszą kul-
turę picia i poszerzają wiedzę
o winie, np. że powinno być
pite każdego dnia. W kręgu
kultury śródziemnomorskiej
jest znacznie mniej proble-
mów kadriologicznych, niż
pod naszą szerokością geo-
graficzną. To nie przypadek,
skoro statystyczny Francuz
wypija 73 l wina rocznie, sta-
tystyczny Polak tylko 3,5 l.

- Ale my mamy tylko jed-
ną imprezę winiarską…

- Fajnie byłoby, gdyby
miasto pomogło winiarzom
zorganizować święto młode-
go wina, np. na św. Mikoła-
ja, czyli na początku grud-
nia. W Czechach takie świę-
to organizuje się na św. Mar-
cina. Zielonogórscy marke-
tingowcy mogliby wymyśleć
dla naszego święta młodego
wina jakąś przekąskę z re-
gionalnego produktu, może
z indyka? Innym pomysłem
jest mocne nawiązanie do

przedwojennej tradycji pro-
dukcji musującego wina, bez
dodatku dwutlenku węgla.
Przecież byliśmy kiedyś naj-
większym producentem tego
wina w Europie, zaraz po
Szampanii. Za PRL-u znisz-
czyliśmy bezmyślnie tę
piękną tradycję. Teraz warto
do niej powrócić.

- Tylko jak?
- Stale poszerzając po-

wierzchnię plantacji. Mamy
ważny precedens w postaci
inicjatywy samorządu woje-
wództwa, która doprowadzi-
ła w Zaborze do powstania
dużej winnicy. Teraz, po po-
łączeniu miasta i gminy, zy-
skujemy szansę na utworze-
nie w granicach Zielonej Gó-
ry nowych winnic, np. na
Wale Zielonogórskim, w kie-
runku na Świdnicę. Tam jest
dobra gleba oraz sprzyjający
mikroklimat. Ale tu inicjaty-
wa leży przede wszystkim
po stronie władz miasta.

- Dziękuję.
Piotr Maksymczak

W ZIELONEJ GÓRZE

Rzecz o Bachusikach
Biblioteka Norwida zaprasza

do filii nr 4 przy ul. Podgórnej
45 na spotkanie z cyklu „Her-
batka przy samowarze”. W
środę, 24 września, o 16.00
rozpocznie się wieczór z To-
maszem Czyżniewskim (dzien-
nikarzem, miłośnikiem historii
dawnej Zielonej Góry) pt. Ba-
chusiki maszerują przez Zielo-
ną Górę. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Gratka dla otaku
Jesteś fanem japońskiej ani-

macji? Zajrzyj w którykolwiek
poniedziałek, o 17.00, do me-
diateki Góra Mediów (bibliote-
ka Norwida, I piętro). Zabierz
prowiant, zaproś znajomych i
spotkaj się z innymi otaku -
zachęcają organizatorzy.

(dsp)

Wzór dla nas? Burgundia!
- Winobranie to ważny punkt w biznesplanie każdego winiarza. To świetny event i do-
brze rozpropagowana marka handlowa. Szczególnie wysoko oceniam tegoroczną
edycję święta - mówi Krzysztof Fedorowicz.

Krzysztof Fedorowicz już rozpoczął winobranie na swojej winnicy Miłosz, w Łazie. - To najwcze-
śniejsza odmiana, solaris, będzie z niej doskonałe białe, półwytrawne wino - cieszy się winiarz.

Fot. Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Sztuka sakralna
W sobotę, 20 września, o

11.00 w Muzeum Ziemi Lubu-
skiej - Europejskie Dni Dzie-
dzictwa. Wykład pt. „Sztuka
sakralna i jej miejsce w budo-
wie tożsamości kulturowej
Ziemi Lubuskiej po II wojnie
światowej” wygłosi dr Longin
Dzieżyc, w programie także
zwiedzanie Galerii Sztuki Sa-
kralnej. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zamiast auta - autobus
Od 16 do 22 września po-

trwa Europejski Tydzień Zrów-
noważonego Transportu.
Dzień bez Samochodu przy-
padnie 22 września. Kto okaże
ważny dowód rejestracyjny
samochodu oraz prawo jazdy,
skorzysta z bezpłatnego prze-
jazdu autobusami MZK. (dsp)
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Samolotem
do Krakowa
Z Babimostu do grodu
Kraka możemy polecieć
za 99 zł od tego piątku.

Firma Eurolot wygrała
przetarg na loty z Babimostu
do portu Kraków/Balice. Lo-
ty ruszą od tego piątku i po-
trwają do świąt Bożego Na-
rodzenia.

Samolot Bombardier Q400
z 78 miejscami na pokładzie
wystartuje w każdy piątek z
lotniska w Krakowie o godz.
14.25, powrót o 15.55. Z po-
czątkiem sezonu zimowego,

czyli od 30 października,
Eurolot będzie latał na tej sa-
mej trasie w każdy czwartek.
Start do Babimostu o godz.
16.05, powrót do Krakowa o
godz. 17.30.

Bilety będą dostępne w
sprzedaży za 99 zł w jedną
stronę na stronie interneto-
wej www.eurolot.com lub za
pośrednictwem call center
przewoźnika oraz u agentów
sprzedaży.

Na przetarg rozpisany
przez lubuski urząd mar-
szałkowski wpłynęły dwie
oferty od dwóch przewoź-
ników. Cena zaproponowa-
na przez Eurolot to 343.440
tys. zł brutto, w tym 19.080
zł od jednego rejsu.

(pm)

W ZIELONEJ GÓRZE

One poświecą
taniej i dłużej
Energooszczędne lampy le-
dowe będą oświetlać Trasę
Północną.

- Jechałem wieczorem Tra-
są Północną, patrzę na lam-
py a one świecą jakość ina-
czej. Takim jasnym, białym
światłem. Zupełnie inaczej
niż lampy sodowe, świecące
na żółto. Zmieniamy rodzaj
oświetlenia ulic? - zameldo-
wał Czytelnik.

- Rzeczywiście zamonto-
waliśmy tam oprawy ledowe
- potwierdza Paweł Urbań-

ski, dyrektor Departamentu
Inwestycji Miejskich i Zarzą-
dzania Drogami. - Oświetlają
fragment Trasy Północnej od
ronda Rady Europy (skrzy-
żowanie z ul. Sulechowską)
do ronda przy Auchan.

Na taki typ oświetlenia
przechodzi coraz więcej
miast. Co prawda, same opra-
wy są droższe od tradycyj-
nych, ale lampy świecą dłu-
żej i zużywają mniej prądu.

- Gdyby wymienić wszyst-
kie oprawy w mieście, to ope-
racja zwróciłaby się po… 15
latach - śmieje się dyrektor
Urbański. - Dlatego zakłada-
my je przy nowych inwesty-
cjach. Tak będzie na ul. Sre-
brnej i Złotej, gdzie właśnie
robimy oświetlenie. (tc)

W ZIELONEJ GÓRZE

Napisz wiersz
o odblaskach
Do 15 listopada trwa kam-
pania pn. „Jestem widoczny
- Jestem bezpieczny”.

Kampanię prowadzi mia-
sto, Komenda Miejska Policji
i Fundacja „Bezpieczne Mia-
sto”. Cel? Zadbać o to, żeby
dzieci, ale i dorośli pamięta-
li o noszeniu elementów od-
blaskowych. Miasto kupiło
takie odblaski dla wszyst-
kich uczniów szkół podsta-
wowych. Ogłoszone zostały
też dwa konkursy pod
wspólnym hasłem „Odblask

może uratować życie”. Kon-
kurs literacki skierowany
jest do uczniów klas I-III,
trzeba samemu albo z pomo-
cą rodziców napisać wier-
szyk, rymowankę, wyliczan-
kę. Konkurs plastyczny to
wyzwanie dla uczniów klas
IV-VI, trzeba stworzyć pro-
jekt plakatu albo komiks.
Prace można nadsyłać do 15
października.

Dla laureatów konkursów
będą nagrody, na uroczystość
z okazji zakończenia kampa-
nii zostaną zaproszeni auto-
rzy wszystkich prac przesła-
nych do urzędu miasta.

Regulaminy i szczegółowe
informacje na temat akcji na
www.zielona-gora.pl.

(dsp)

W W I N O B R A N I O W Y M K O R O W O D Z I E >>>>>

Siedzimy w Krzywym
Kominie przy ul. Fabrycz-
nej. Duża przestrzeń, trzeba
przyznać. Na razie po pu-
stej sali hula echo... - Ale za
parę dni będzie tu wrzało
jak w ulu. I nikt nie wciśnie
nawet szpilki! - śmieją się
Waldemar Gruszczyński i
Krzysztof Maj z Zielonogór-
skiego Klubu Fantastyki Ad
Astra, dziś w roli organiza-
torów i koordynatorów Ba-
chanaliów Fantastycznych.
Panowie tupią nogami pod
stołem, bo odliczanie do
wielkiej imprezy już się
rozpoczęło.

Święto miłośników fanta-
styki rozpoczyna się w ten
piątek. I potrwa do niedzieli.
- Aż trudno uwierzyć, ale
spotykamy się już po raz 28.!
- nie kryje dumy Waldemar.
- I troszkę z tego powodu, że
robi nam się tu ciasno, a
troszkę z tego, że chcemy
wyjść do ludzi, do dzieci
przede wszystkim, w tym ro-
ku pojawimy się w centrum
miasta. I w piątek zawojuje-
my deptak!

Rzut oka na program i od
razu widać, że będzie ko-
smicznie i fantastycznie!

Na deptaku, przy ratuszu,
już od 16.00 moc atrakcji -
tak jak panowie wspomina-
li, przygotowanych głównie
z myślą o najmłodszych. -
Ale i dorosłych. Chcemy
ich oswoić z naszym świa-
tem, zachęcić do wspólnej
zabawy - zapowiada
Krzysztof.

I tak, będą zabawy i gry
planszowe przygotowane
przez Zielone Montessori,
turnieje gier w rozmiarze
XXL (m.in. „Pędzące żół-
wie”, domino, kółko i krzy-
żyk). Nietuzinkową atrakcją
będzie symulator statku ko-
smicznego. - Gracze wstą-
pią na mostek kapitański,
ktoś będzie dowódcą, ktoś
inny będzie odpowiadał za
uzbrojenie. Zadania będą
różne, np. obrona sektora,
walka z innym statkiem. To
wciąga też dorosłych! -
emocjonuje się Krzysztof.
Na zakończenie fantastycz-
nego dnia na deptaku - ma-
gia świateł oraz spektakl
Teatru Rozrywki Trójkąt pt.
„Czego nie wiecie o smo-
kach”. Całość poprowadzi
Clown Bodzio, w ten piątek
w kosmicznym wydaniu!

Równolegle, w piątek,
ale także przez całą sobotę
i do późnego popołudnia w
niedzielę, będą trwały im-
prezy w Krzywym Komi-
nie. Co wybrać z progra-
mu? Nie nadążam! Kto nie
posiadł umiejętności by-

cia na raz w kilku miej-
scach, może mieć
trudności z podję-
ciem decyzji.

Bo jak tu nie zwario-
wać, kiedy organizato-
rzy kuszą turniejami

gier tradycyjnych (bę-
dzie nawet poczciwy

„Chińczyk” i „Grzybobra-
nie”!), grami bitewnymi,
RPG i rozgrywkami na kon-
soli. Można też będzie
sprawdzić swoją wiedzę lub
niewiedzę w konkursach,
np. na temat filmów, kreskó-
wek, melodii. Dzieciakom
spodobają się warsztaty kon-
struowania i ożywiania ro-
botów.

Bachanalia Fantastyczne
to także okazja, by spotkać
się ze znanymi pisarzami i
rysownikami w dość... luź-
nej atmosferze.

- W zwyczaju jest, że
wszyscy mówimy sobie na

ty i każdy ma czas, by
usiąść, porozmawiać - do-
daje Waldemar. W tym ro-
ku spotkamy się z Bogusła-
wem Polchem, Maciejem
Parowskim, Robertem We-
gnerem, Łukaszem Orbi-
towskim, Jakubem Ćwie-
kiem, Witoldem Jabłoń-
skim, Andrzejem Drzewiń-
skim. A legenda polskiego
komiksu - Polch - poprowa-
dzi warsztaty rysunku!

Ciekawostki, które mogą
zaskoczyć? Znalazłam w
gąszczu propozycji warsz-
taty przeklinania w litera-
turze, Festiwal Piosenki
Krasnoludzkiej - Wyrycz
to sam! (uwaga na uszy!),
kształtowanie wizerunku
postaci w 3D, gotowanie z
Ad Astrą (powstanie ka-
wior o smaku pomarańczy
albo ryba o smaku czekola-
dy). Nie każcie mi więcej
wymieniać!

Bachanalia Fantastyczne
od piątku do niedzieli w
Krzywym Kominie, ul. Fa-
bryczna 13b, w piątek tak-
że przy ratuszu.

Cały program na
www.bachanalia.zgora.pl

Daria Śliwińska-Pawlak

Krasnolud śpiewa? Zatkaj uszy!
I tak pójdę na Festiwal Piosenki Krasnoludzkiej, choć Krzysztof Maj uprzedza, że szkło może popękać, a uszy zwiędną! A to
tylko maleńki skrawek programu Bachanaliów Fantastycznych. Przed nami cały weekend magii, techniki i dobrej zabawy!

Fot. Materiały organizatora
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Popularność zielonogór-
skich kart rabatowych za-
skoczyła wszystich. Od
chwili uruchomienia całej
akcji wydano ponad 30 tys.
kart. Najwcześniej „wystar-
towała” karta ZGranej Rodzi-
ny. Po kilku miesiącach uru-
chomiono kartę dla miej-
skich seniorów ZGrani Zie-
lonogórzanie 50+. Właśnie o
tę kartę pyta dziś najwięcej
osób. W lawinowym tempie
rośnie także liczba wyda-
nych kart.

W poniedziałek, w hotelu
Ruben, prezydent Janusz
Kubicki wręczył zielonogó-
rzance, Krystynie Szypow-
skiej-Przyweckiej kartę
ZGrani Zielonogórzanie 50+
z dziesięciotysięcznym nu-
merem. Obdarowana nie
kryła zadowolenia.

- Taka karta to dla mnie
sama radość. Namówili
mnie znajomi. Przez internet
sprawdziłam ofertę i do-
szłam do wniosku, że grze-
chem byłoby nie skorzystać.
Dzięki karcie ZGrani Zielo-
nogórzanie 50+ będę mogła
w czwartki lub piątki popły-
wać w miejskim basenie,
płacąc tylko 2 zł za dwie
pierwsze godziny. Ponadto
bardzo interesuje mnie ofer-
ta firm ogrodniczych i opty-
ków. Sama karta jest szy-
kowna. Wybrałam graficzny
wzór z bogiem wina, Bachu-
sem - pani Krystyna z dumą
prezentuje nowiutką kartę
otrzymaną z rąk prezydenta
Kubickiego.

Dla państwa Zofii i Witali-
sa Frąckowiaków, z Zawady,
przygotowano niespodzian-
kę. Są mieszkańcami gminy i
dlatego otrzymali kartę
ZGrani Zielonogórzanie 50+
z numerami 1 i 2.

- O miejskiej karcie dla se-
niorów, że będzie dostępna
również dla mieszkańców
gminy, dowiedziałam się z
łam „Łącznika”. Po krótkiej

konsultacji z mężem, posta-
nowiłam skorzystać. Mąż,
mimo że cierpiący, gotów
był osobiście pojechać do ra-
tusza, ale wszystkie formal-
ności udało się nam załatwić

telefonicznie. Panie z biura
były przemiłe i bardzo po-
mocne - opowiada Z. Frącko-
wiak.

Pani Zofia do Zielonej Gó-
ry przyjechała tuż po wojnie.

W Zawadzie mieszka, wraz z
mężem, od 1957 r. Do połą-
czenia z miastem nastawio-
na była raczej sceptycznie,
ale z miejskiej karty rabato-
wej skorzysta chętnie.

- Dla mnie liczą się realne
oszczędności. Dzięki karcie
ZGrani Zielonogórzanie 50+
zaoszczędzę przy kupnie
aparatu słuchowego oraz bu-
tów. No i tańsza pływalnia,

to dla mojego męża szansa
na udaną rehabilitację. Przez
pierwsze miesiące będziemy
testowali kartę. Jeśli wszyst-
ko będzie OK., będę rekla-
mowała wśród znajomych i
sąsiadów - zapowiada Z.
Frąckowiak.

Prezydent dodatkowo ob-
darował Frąckowiaków al-
bumem fotograficznym o
Zielonej Górze oraz butelką
tegorocznego wina winobra-
niowego udekorowaną pa-
miątkową etykietą.

Podczas poniedziałkowej
uroczystości uhonorowano
także 30 firm - partnerów obu
miejskich programów rabato-
wych. J. Kubicki wręczył cer-
tyfikaty jakości, poświadcza-
jące wysoki poziom oferowa-
nych przez nich usług.

- Nasz klub gry w bilarda i
snookera stawia sobie za cel
propagowanie kulturalnych
form spędzania wolnego
czasu nie tylko wśród mło-
dzieży, ale także wśród eme-
rytów. Oferujemy posiada-
czom obu miejskich kart do
50 proc. rabatu. Dziennie
odwiedza nas od dwóch do
trzech osób z kartą ZGrana
Rodzina lub ZGrani Zielono-
górzanie 50+ - zapewnia
Małgorzata Żukowska z klu-
bu Hot Shots.

- Pomagamy dzieciom i
dorosłym opanować tajniki
gry w tenisa. To szlachetny
sport. Nie tylko poprawia
kondycję fizyczną, ale rów-
nież zmusza szare komórki
do myślenia. Z naszych róż-
nych programów szkolenio-
wych korzysta w tygodniu
od trzech do pięciu posiada-
czy zielonogórskich kart ra-
batowych - tłumaczy Daniel
Ignatowicz z Akademii Teni-
sa V Szlem.

Z miejskimi kartami raba-
towymi współpracuje ponad
300 partnerów: głównie
sklepy i punkty usługowe.

(pm)

ZGranych nam przybywa!
- O miejskiej karcie rabatowej dla seniorów, że będzie dostępna również dla mieszkańców gminy, dowiedziałam się z łam
„Łącznika”. Po krótkiej konsultacji z mężem, postanowiłam skorzystać - opowiada Zofia Frąckowiak z Zawady, posiadaczka
karty ZGrani Zielonogórzanie 50+ z numer 1.

- Przez pierwsze miesiące będziemy testowali kartę. Jeśli
wszystko będzie OK., będziemy ją reklamować wśród znajo-
mych i sąsiadów - zapowiadają Zofia i Witalis Frąckowiakowie
z Zawady.

- Taka karta to dla mnie sama radość. Namówili mnie znajomi.
Przez internet sprawdziłam ofertę i stwierdziłam, że grzechem
byłoby nie skorzystać - śmieje się Krystyna Szypowska-Przy-
wecka z Zielonej Góry. Zdjęcia Krzysztof Grabowski

W W I N O B R A N I O W Y M K O R O W O D Z I E >>>>>
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W DRZONKOWIE

Hala dla wszystkich
- Ruszył sezon na hali spor-

towej! - czytamy na www.na-
szezatonie.org.pl. - Podobnie
jak w latach ubiegłych, dzięki
uprzejmości gimnazjum w
Drzonkowie oraz urzędu gmi-
ny, mieszkańcy Zatonia, Barci-
kowic i Marzęcina mogą ak-
tywnie spędzać czas i korzy-
stać z hali w Drzonkowie.

Organizatorzy zapraszają w
piątki od 18.00 do 20.00 do
gry w piłkę nożną, siatkówkę,
koszykówkę lub tenisa stoło-
wego. Szczególnie zachęcają
dzieci i młodzież. Trzeba bę-
dzie podpisać oświadczenie,
dzieci dodatkowo muszą mieć
pozwolenie opiekunów na ko-
rzystanie z obiektów. Koordy-
natorem zajęć jest Marek Kar-
wacki, tel. 533 806 333. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Pozbądź się elektrośmieci
W niedzielę, 21 września, w

godz. 10.00-17.00, na placu
przed Centrum Biznesu przy ul.
Boh. Westerplatte, odbędzie
się zbiórka elektrośmieci. Na
ekologiczną akcję zaprasza
Klub Krytyki Politycznej. –
Każdy, kto przyniesie stary,
zużyty lub zepsuty komputer,
telefon, telewizor czy pralkę,
otrzyma książkę Wydawnictwa
Krytyki Politycznej lub inny
prezent niespodziankę. Trady-
cyjnie, będą też owoce – za-
powiadają organizatorzy. I za-
praszają do udziału firmy i in-
stytucje, które w zamian za
oddane elektrośmieci otrzyma-
ją Kartę Przekazania Odpadów,
potwierdzającą zgodną z pra-
wem utylizację niebezpiecz-
nych odpadów. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Komiks Polcha w muzeum
Pamiętacie kapitana Żbika?

A Funky Kovala? Te, i inne po-
staci, stworzone przez klasyka
polskiego komiksu, Bogusława
Polcha, można oglądać w Mu-
zeum Ziemi Lubuskiej. Od śro-
dy otwarta jest tu wystawa ry-
sunku B. Polcha, pt. „Funky
Koval Zone”. Polcha znamy
m.in. z serii „Bogowie z ko-
smosu” inspirowanej teoriami
Ericha von Dänikena, z serii
„Funky Koval” do scenariusza
Macieja Parowskiego i Jacka
Rodka, stworzył też komiksy
„Wiedźmin” wg scenariusza
Parowskiego i Andrzeja Sap-
kowskiego. Rysownik będzie
gościem tegorocznych Bacha-
naliów Fantastycznych (patrz
str. 3), poprowadzi warsztaty
komiksowe. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Angielski to zabawa
Katolickie Stowarzyszenie

Młodzieży zaprasza na „Angiel-
ski przez zabawę” - nieodpłatny
kurs języka dla dzieci w wieku
7-9 lat. Będzie odbywał się w
każdą sobotę, pierwsze zajęcia
już w tę najbliższą, 20 wrze-
śnia. Zawsze w godzinach
przedpołudniowych, w grupach
ok. 10-osobowych. - Na czas
lekcji rodzice mogą zostawić
dzieci pod opieką nauczyciela.
Zajęcia będą w klubie Arka,
przy pl. Matejki 2a – informują
organizatorzy. Zapisy: Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży Die-
cezji Zielonogórsko-Gorzow-
skiej, ul. Aliny 7, tel. 68 453 92
73, od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00 -16.00, e-mail:
ksmzg@zg.ksm.org.pl.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Psie piękności
Na ten weekend czekali wiel-

biciele szczekających czworo-
nogów! Prawdziwe psie piękno-
ści zaprezentują się w sobotę i
niedzielę podczas Krajowej Wy-
stawy Psów Rasowych 2. i 9.
Grupy FCI. Wystawa odbędzie
się na Chynowie, na terenie
strzelnicy myśliwskiej PZŁ przy
ul. Poznańskiej 11. W sobotę,
20 września (2. Grupa FCI)
oraz w niedzielę, 21 września
(9. Grupa FCI), otwarcie wysta-
wy o 10.00, o 13.30 wybór
zwycięzców konkurencji finało-
wych. Poznamy najpiękniejsze:
młodsze szczenię, szczenię, ju-
niora, weterana, parę, grupę
hodowlaną. Wybrany zostanie
także najpiękniejszy pies wysta-
wy - tzw. Best In Show.

(dsp)

Wreszcie jest! 6 września
oddano do użytku wyre-
montowaną świetlicę wiej-
ską w Raculi. Obiekt za-
mknięto, w 2006 r., z powo-
du złego stanu dachu. Brak
pieniędzy wymusił wielo-
letnią przerwę w pracach
remontowych. Dopiero w
tym roku, w kwietniu, eki-
py budowlane wkroczyły
do akcji: przeniesiono toa-
lety, szatnie i przebudowa-
no kuchnię. Świetlicę do-
posażono w sprzęt nagło-
śnieniowy, pełne wyposa-
żenie kuchni i sanitariatów,
nawet zamontowano klima-
tyzację.

- Teraz pomieścimy
wszystkich zaproszonych
gości. Pierwsze spotkanie z
rodzicami już na początku
października, potem zabawa
andrzejkowa, dzień pluszo-
wego misia, dzień babci i
dziadka - jednym tchem wy-
mienia Anita Rybachynek,
nauczycielka z gminnego
przedszkola w Raculi.

Zadowolenia nie kryją tak-
że inni raculanie.

- Teraz zorganizujemy wi-
gilię i sylwestra dla miesz-

kańców Raculi, bo zyskali-
śmy piękną i funkcjonalną
kuchnię - podkreśla Anna
Wierzbicka, prezeska Stowa-
rzyszenia Kobiet Wiejskich
Raculanka.

Radości nie kryje radna An-
tonina Ambrożewicz-Saw-
czuk, mieszkanka Raculi.

- Tu aktywnie działało Ko-
ło Gospodyń Wiejskich, które
organizowało zabawy nawet
dla 120 osób. Kiedy zamknię-
to świetlicę, niemalże mole-
stowaliśmy wójta, by rozpo-
czął remont. Na szczęście,
nasze wspólne marzenie się
ziściło - dodaje radna. Dum-

ny z wyremontowanej świe-
tlicy jest także Tomasz Sro-
czyński, sołtys wsi.

- Zamontujemy internet
oraz duży ekran i będziemy
mogli oglądać np. piłkarskie
mecze. Szykujemy wielki
hit, jeszcze w październiku,
zorganizujemy pierwszą noc

kabaretową w naszej świetli-
cy. To miejsce ma służyć
mieszkańcom - zapewnia T.
Sroczyński.

Modernizacja świetlicy
wraz z remontem stropu i
dachu kosztowała 1 mln 650
tys. zł. Prawie 300 tys. po-
chodziło z PROW-u. (kg)

W taaakiej świetlicy to tylko się bawić
- Nie pozwolimy, by w wyremontowanej świetlicy nic się nie działo - zapewnia Anna Wierzbicka, prezeska Stowarzyszenia Ko-
biet Wiejskich Raculanka.

- Zabawy u nas nie zabraknie! - zapewniają Anna Wierzbicka, Anita Rybachynek, Tomasz Sro-
czyński i Antonina Abrożewicz-Sawczuk Zdjęcia Krzysztof Grabowski

W W I N O B R A N I O W Y M K O R O W O D Z I E >>>>>

Budynek świetlicy to ścisłe
centrum wsi

W TYM ROKU W ŚWIETLICY
(wybrane z kalendarza imprez)

r 11 października - wspólne
oglądanie meczu Polska-
-Niemcy w ramach eliminacji
do Mistrzostw Europy 2016
r 15 października, od 13.30

do 16.00 - projekt „Spełnia-
my marzenia”, czyli warszta-
ty plastyczne Liwii Liteckiej
r 22 października: spotkanie

zespołu śpiewaczego (za-
praszamy wszystkich chęt-
nych).
r 15 listopada - bal piłkarza
r 25 listopada - pokochaj plu-

szowego misia.
r 28 listopada - bal andrzej-

kowy
r 29 listopada - zabawa an-

drzejkowa, od 19.00 zagra
DJ Sigma (zapisy i informa-
cje pod nr tel. 790 896 663)
r 14 grudnia - Wigilia Racu-

lan, o 16.00, wigilijne potra-
wy, jasełka, wspólne śpie-
wanie kolęd.



6 łącznik zielonogórski | 19 września 2014 www.Lzg24.pl

W środę, na terenie ośrod-
ka sportowego w Drzonko-
wie odsłonięto tablicę pa-
miątkową ku czci Zbigniewa
Majewskiego, słynnego
„Szeryfa”. Wydarzenie, zor-
ganizowane w pierwszą
rocznicę śmierci twórcy
ośrodka pięcioboju nowo-
czesnego, było hołdem od-
danym nietuzinkowej posta-
ci, jaką był Majewski. Tre-
ner lekkiej atletyki, twórca
ośrodka w Drzonkowie, mi-
łośnik koni i społecznik
zmarł we wrześniu 2013 r.
Jego przyjaciele ze Stowa-
rzyszenia Turystyczno-
-Sportowego Sokół wystąpi-
li z inicjatywą nadania
ośrodkowi w Drzonkowie
imienia Zbigniewa Majew-
skiego i postawienia tablicy
pamiątkowej.

- Żył i działał na granicy
zdrowego rozsądku. Wyda-
wałoby się, że stworzenie
ośrodka sportowego na le-
śnej polanie, raczej w nie-
znanym Drzonkowie, było
niemożliwe. Okazuje się, że
nie tylko go wymyślił, ale
także stworzył. Niedługo
później „rodzili” się tu przy-

szli mistrzowie świata i
olimpijczycy – mówił Zbi-
gniew Wawrzyniak ze Sto-
warzyszenia Sokół.

Majewskiego wspominali
także wybitni sportowcy:

- Kiedy zacząłem trochę
podskakiwać, namówił

mnie do przyjazdu do Zie-
lonej Góry. Zbyszek dopro-
wadził do moich igrzysk w
Tokio. Był moim przyjacie-

lem – mówił ze wzrusze-
niem Edward Czernik, czo-
łowy skoczek wzwyż z lat
60.

- Pamiętam taką sytuację,
kiedy tuż przed mistrzostwa-
mi udało mu się zorganizo-
wać w Drzonkowie wojskowe
manewry „Tarcza”, by póź-
niej przeprowadzić mistrzo-
stwa w pięcioboju. Takie by-
ły wtedy czasy. Szeryf sie-
dział na murku przed hote-
lem, kiwał nogą i mówił do
mnie – popatrz, Antośka, jak
te oficery zapier… - śmiała
się Antonina Grzegorzewska,
prezydent Zielonej Góry w
latach 1983-1988.

- Jest nam przyjemnie, że
po tylu latach „szaleństw” ta-
ty, doceniono jego pracę. Dla
niego zawsze najważniejsze
były dzieci, by sport odciągał
je od papierosów, alkoholu i
innych używek. Zawsze sobie
tego właśnie życzył. Nawet w
podeszłym wieku walczył o
piłkę dziewczyn. Ja, oczywi-
ście, zostałam siłą rzeczy
pierwszą pięcioboistką –
wspominała Monika Majew-
ska, córka „Szeryfa”.

Na tablicy pamiątkowej,
poświęconej Zbigniewowi
Majewskiemu, widnieje na-
pis „Nie spoczął, nim nie
dopiął swego”. (kg)

„Szeryf” spogląda na nas z głazu
- Jednego dnia Szeryf tworzył koncepcję rozbudowy ośrodka, drugiego dnia robił porządek z działaczami i szydził, że ich je-
dyna strategia zawiera się w haśle „Który koń, w której stajni sra…” – wspominał Roman Siuda, przyjaciel Majewskiego, zna-
ny dziennikarz sportowy.

W W I N O B R A N I O W Y M K O R O W O D Z I E >>>>>

- On był idealistą. Upamiętnienie jego pracy i serca, które zostawił, ma dla nas i dla Zbyszka wielkie znaczenie - mówiła w cza-
sie odsłonięcia tablicy żona „Szeryfa”, Wanda Majewska. Fot. Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Uroczyste
obchody
Dnia Sybiraka
Były kwiaty, palenie
zniczy, odśpiewano Rotę.
Zasłużeni otrzymali
Krzyż Zesłańców
Sybiru oraz odznaki
honorowe.

- Zdradziecką agresję
Związku Sowieckiego, 17
września 1939 r., trzeba
przypominać tak długo, aż
stanie się częścią świado-
mości współczesnej Europy
i świata - postulował prezy-

dent Janusz Kubicki pod-
czas środowych uroczysto-
ści rocznicowych.

17 września, na cmenta-
rzu komunalnym przy
ulicy Wrocławskiej, odbyły
się uroczystości z okazji
obchodów Dnia Sybiraka i
75. rocznicy napaści
Związku Sowieckiego na
Polskę.

Zgromadzenie rozpoczę-
ła polowa msza celebrowa-
na przez ks. bp. dr. Stefana
Regmunta. - Jesteście przy-
kładem patriotyzmu i tro-
ski o ojczyznę - podkreślił
biskup Regmunt, zwraca-
jąc się wprost do Sybira-
ków.

Zasłużeni Sybiracy ot-
rzymali Krzyż Zesłańców

Sybiru, nadany przez pre-
zydenta Bronisława Komo-
rowskiego, oraz złote i
srebrne odznaki honorowe
za zasługi dla Związku Sy-
biraków. Wojewoda Jerzy
Ostrouch, marszałek Elż-
bieta Polak, prezydent Ja-
nusz Kubicki oraz wicepre-
zydent Wioleta Haręźlak
otrzymali okolicznościowe
listy gratulacyjne, w po-
dziękowaniu za pomoc i
wsparcie lubuskich Sybira-
ków.

Rocznicowe uroczystości
zakończyło złożenie wiąza-
nek kwiatów, zapalenie
zniczy przed Krzyżem
Ofiarom Wojen i Przemocy
oraz odśpiewanie Roty.

(ed)

W ZIELONEJ GÓRZE

Plus dwie poradnie
Lubuski Oddział Wojewódzki

NFZ zakontraktował dodatkowe
placówki dla pacjentów ze
schorzeniami psychiatrycznymi
i psychologicznymi. Są to: po-
radnia zdrowia psychicznego
dla dzieci i młodzieży oraz po-
radnia psychologiczna - prowa-
dzone przez Ośrodek Profilaktyki
i Pomocy Psychiatrycznej „Re-
lacja” przy ul. Chrobrego 20a
(tel. 68 351 47 94, 782 614
637). - Do tej pory zakontrakto-
wane poradnie dla dzieci i mło-
dzieży funkcjonowały jedynie w
Gorzowie Wlkp., Zaborze i Ża-
rach – wyjaśnia Sylwia Mal-
cher-Nowak, rzeczniczka LOW
NFZ. (dsp)Fot. Filip Czernicki
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W ZIELONEJ GÓRZE

Hamak w brzuchu ptaka
W Parku Tysiąclecia pojawi

się nowa rzeźba. Zielonogór-
ska artystka, Basia Bańda,
przygotowała wielkiego ptaka,
w którego wnętrzu umieszczo-
ny jest hamak. - Pomysł wy-
szedł od skojarzenia kruków
latających nad pobliskim szpi-
talem. Ich głośny śpiew wzbu-
dza w przechodniach niepokój
i potęguje obawy o zdrowie
bliskich. Przez umieszczenie
wygodnego hamaka w brzu-
chu ptaka, artystka oswaja lęk.
Figura z oddali złowieszcza, w
bliższym kontakcie zostaje
oswojona, daje poczucie bez-
pieczeństwa, schronienie -
opisują organizatorzy wydarze-
nia. Otwarcie i spotkanie z ar-
tystką w czwartek, 25 wrze-
śnia, o 18.00. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Marvel przeciwko Capcom
W przyszły piątek, 26 wrze-

śnia, o 16.00, w mediatece
Góra Mediów (pierwsze piętro
biblioteki Norwida), odbędzie
się turniej konsolowy. - Tym
razem dominować będzie Uni-
versum Marvel oraz Capcom.
Prawdziwy fan nie może prze-
puścić takiej okazji! Czekamy
na 16 lub 32 graczy – zachę-
cają organizatorzy. Aby wziąć
udział w turnieju, należy polu-
bić fanpage Góry Mediów i w
komentarzu wydarzenia zapi-
sać się, podając swoje dane. -
Gramy systemem pucharo-
wym, wybierając trzy postaci,
które w kolejnych pojedynkach
mogą się zmieniać. Nagradza-
my cztery pierwsze miejsca! –
brzmi zachęta dla graczy.
Wstęp wolny. (dsp)

W RACULI

Cała wieś biega
W przyszłą sobotę, 27 wrze-

śnia, z orlika przy ul. Witosa
wystartuje VI Bieg Raculan.
Impreza odbędzie się w ra-
mach krajowej kampanii „Cała
Polska Biega”. Zawodnicy po-
biegną w pięciu kategoriach:
przedszkole – dystans 150 m,
klasy I-III – dystans 250 m,
klasy IV-VI – dystans 800 m,
gimnazjum – dystans 1.200
m, open – 6.000 m. Będzie też
podział na grupy żeńskie i mę-
skie. Biuro zawodów czynne
od 9.30 do 10.45. Start pierw-
szej grupy o 11.00. Dla pierw-
szych trzech zawodników w
każdej kategorii: medale i dy-
plomy, dla zwycięzców nagro-
dy. Dla wszystkich pamiątko-
we dyplomy, po biegu kiełba-
ska i soczek. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Wojna na pocztówkach
W bibliotece Norwida można

oglądać wystawę „Pierwsza
wojna światowa na starych
pocztówkach z kolekcji Grze-
gorza Biszczanika”. To zbiór
oryginalnych kart pocztowych
z początku XX w. - Ukazuje
nieznane oblicze wojny, przej-
mująco, ale i żartobliwie, sym-
bolicznie i dosadnie - zawsze
fascynująco - opisują organi-
zatorzy. - Na ok. 400 kartach
pokazano dramatyczne wyda-
rzenia na froncie, wojnę na
morzach i oceanach, także ży-
cie codzienne poza frontem.
Szczególnie cenne przedsta-
wiają Zieloną Górę z tamtego
okresu. Nie brakuje też kore-
spondencji wojennej. Wystawa
będzie czynna w holu biblioteki
do 30 września. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Amfiteatr na wystawie
Na Starym Rynku, przy ratu-

szu można oglądać wystawę
poświęconą naszemu amfite-
atrowi, przygotowaną z okazji
40. urodzin Zielonogórskiego
Ośrodka Kultury. Odbędziemy
podróż w czasie, zaglądając
na scenę podczas występów
np. Mazowsza, w czasie Festi-
walu Piosenki Radzieckiej,
Międzynarodowego Festiwalu
Folkloru, Kabaretobrania... Kto
dziś pamięta, że to tu, w 1980
r., odbyło się spotkanie Lecha
Wałęsy z mieszkańcami? Na
wystawę trafiły fotografie z za-
sobów Archiwum Państwowe-
go w Zielonej Górze, archiwum
ZOK-u oraz ze zbiorów prywat-
nych: Klemensa Pyrzanow-
skiego, Zbigniewa Rajche i To-
masza Gąszczaka. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Gotuj w „Ugotowanych”!
Telewizja TVN poszukuje w

naszym mieście uczestników
do programu kulinarno-rozryw-
kowego „Ugotowani”. - Lubisz
gotować? Jesteś osobą otwar-
tą i towarzyską? Chcesz wziąć
udział w ósmej edycji progra-
mu, wygrać 5 tysięcy złotych i
przeżyć kulinarną przygodę ży-
cia? - zachęcają organizatorzy.

Casting do programu odbę-
dzie się w terminie: 29 wrze-
śnia-2 października. Nagranie
programu w terminie 27 listo-
pada - 1 grudnia. Więcej infor-
macji u Julity Zeńczewskiej z
TVN, tel. 519 520 329. Można
wysłać zgłoszenie e-mailem:
j.zenczewska@tvn.pl.

Nie będą przyjmowane zgło-
szenia od zawodowych kucha-
rzy i restauratorów. (dsp)

230 kilometrów rur pod ziemią
W ciągu roku wodociągi zakończą kanalizowanie miasta i gminy. Trwająca 10 lat inwestycja kosztowała 301 mln zł. W mieście
na nic innego nie wyłożono tak dużych pieniędzy. Na zakończenie prac najbardziej czekają mieszkańcy Drzonkowa i Raculi.

- To kwota netto, czyli trze-
ba do niej doliczyć podatek
VAT - tłumaczy Beata Jilek,
prezes Zielonogórskich Wo-
dociągów i Kanalizacji. - W
październiku 2015 r. powin-
niśmy całkowicie zakończyć
kanalizowanie aglomeracji
zielonogórskiej. W jej skład
wchodzi miasto Zielona Góra,
Wilkanowo i większość naj-
większych wsi okalających
miasto. Poza aglomeracją zo-
stały m.in. Zatonie i Ochla.

- W tej chwili prace trwają
w trzech wsiach: Zawadzie,
Łężycy i Krępie. Kończymy
ostatnie inwestycje w Zielonej
Górze, przy ul. Langiewicza.
W ciągu kilku tygodni za-
czniemy kończyć budowę ka-
nalizacji w Drzonkowie i Ra-
culi - wylicza prezes Jilek. -
Mam nadzieję, że przełamie-
my złą passę. Bo teraz prace
idą dobrze. Mieszkańcy nie
zgłaszają krytycznych uwag.
Wykonawcy dobrze z nimi
współpracują. Równo rok te-
mu z placu wyrzucono wyko-
nawcę, który inwestycję roz-
grzebał i nie był w stanie do-
kończyć. Mieszkańcy nie mo-

gli patrzeć na ślamazarne tem-
po robót i rozkopaną drogę
wojewódzką, po której trzeba
było dosłownie jeździć slalo-
mem, żeby nie urwać zawie-
szenia w samochodzie.

Teraz inwestycję dokończy
firma EKO-WOD.

- Na początku października
powinna wejść na plac budo-
wy. Do tego momentu powi-
nien powstać harmonogram
prac - informuje prezes Jilek. -
Zostało do ułożenia 5,5 km
kanalizacji i uruchomienie 12
przepompowni. W 41 miej-
scach trzeba będzie ponownie
rozkopać drogi i zrobić po-
prawki, bo np. sieć jest nie-
szczelna. Sprawdziliśmy to
przy pomocy kamer.

Najbardziej widoczną i za-
pewne najbardziej dokuczli-
wą częścią inwestycji będzie
rozkopanie drogi wojewódz-
kiej biegnącej przez obie wsie.
Trzeba w niej położyć ok. 4
km rur kanalizacyjnych. Ale
to nie wszystko. Chociaż sieć
jest już ułożona w Drzonko-
wie, to ponownie trzeba bę-
dzie rozkopać ul. Olimpijską.
Dlaczego?

- Poprzedni wykonawca źle
odtworzył drogę. Nieodpo-
wiednio zagęścił podłoże.
Sprawdzaliśmy to, korzysta-
jąc z kilku ekspertyz. Trzeba
będzie zerwać drogę wraz z
podbudowę na jakieś 80 cm i
wszystko zrobić od nowa. Pra-
widłowo - tłumaczy B. Jilek.

Zgodnie z umową, wodo-
ciągi po zakończeniu inwesty-
cji muszą przywrócić drogę
do poprzedniego stanu.

- Podbudowę odtworzymy
jedynie nad rurociągiem. Po-
została część drogi nie będzie
zniszczona, jednak ostatnią
warstwę asfaltu, tzw. warstwę
ścieralną, położymy na całej
szerokości drogi - zapewnia
prezes Jilek.

Inwestycja w Raculi i
Drzonkowie kosztować bę-
dzie ok. 35 mln zł. Ma się za-
kończyć do 30 października
2015 r.

Skanalizowanie aglomeracji
zielonogórskiej kosztować bę-
dzie 301 mln zł, z czego 123
mln zł zainwestowano w gmi-
nie Zielona Góra. Nowa sieć to
230 km rur kanalizacyjnych.

(tc)
Zawada. Prezes ZWiK Beata Jilek i Sebastian Ławniczak z fir-
my Kanwod Fot. Krzysztof Grabowski

I etap
180 mln zł, 138 km

kanalizacji.
Przylep, Stary Kisielin,

Nowy Kisielin, Wilkanowo.
W mieście m.in.

os. Słowackiego, Chynów,
Jędrzychów oraz renowacja

istniejącej sieci.

II etap
88 mln zł, 48 km

kanalizacji.
Racula, Drzonków.
W mieście m.in.:

os. Kolorowe,
os. Uczonych oraz

renowacja istniejącej sieci.

III etap
28 mln zł, 44 km

kanalizacji.
Łężyca, Zawada i Krępa.

W mieście ul. Langiewicza.
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Rycina przedstawia Wieżę Braniborską wśród winnic - koniec XIX wieku Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej

- Czyżniewski! - moja żona
zmarszczyła brew. Tu stały
czytelnik spacerownika pe-
wnie pomyśli: „znowu zago-
ni go do mycia patelni”. A fi-
ga z makiem. Syn nas odwie-
dził na dłużej i… trafił na
zmywak. Mam trochę luzu.

- Czyżniewski! - moja żona
zmarszczyła brew. Z tym lu-
zem to trochę przesadziłem.
No dobrze. Wyprawę zorga-
nizowałem dwa dni po Wi-
nobraniu…

- Mam nadzieję, że cała
reszta się zgadza. I po co tam
jechałeś, skoro z naszego os.
Pomorskiego dojdziesz tam
pieszo w 10 minut? - żona
coś złagodniała.

- Rzeczywiście, przycho-
dzą piesze wycieczki. Ostat-
nio odwiedziły nas dzieci z
przedszkola na os. Pomor-
skim. Miniatury się im podo-
bały - śmieje się Małgorzata
Grad, która wraz z mężem
Romanem prowadzi niewiel-
ką winnicę Julia. Tylko
1.350 krzewów.

- Pod Zaborem obsadzili-
śmy dwa hektary. Tam ma-
my 8.500 sadzonek. Jest co
robić - Roman Grad pokazu-
je spracowane ręce. - Minia-
tury to pomysł żony.

Idziemy przez winnicę w
kierunku polany. To tutaj
widać repliki winiarskich
budowli, które stoją lub kie-
dyś stały w naszym mieście.

- Pochodzę z Warszawy,
gdzie mieszkałam nieopodal
Olszynki Grochowskiej.
Wszystko tam przypominało
historię Polski - opowiada
pani Małgorzata. - Kiedy w
1981 r. przyjechałam do Zie-
lonej Góry, wydała mi się
miastem bez historii, bez tra-
dycji. Dopiero kiedy zaczę-
łam się interesować winiar-
stwem, odkryłam, że ma cie-
kawą przeszłość. Tymi mi-

niaturami chcę ją przybliżyć
innym. Pierwszym obiektem
był nabot, który kiedyś stał
nieopodal dzisiejszego rek-
toratu. Nie ma po nim śladu.
Wykonano go w skali 1:7.
Pani Małgorzata nie do koń-
ca była zadowolona z minia-
tury. Postanowiła poszukać
innego wykonawcy. - Dzięki
kontaktom z muzeum po-
znaliśmy pana Cezarego Cie-
sielskiego z Kębłowa - wspo-
mina. - To on wykonał dla
muzeum makiety Zielonej
Góry, tak chętnie oglądane
przez zwiedzających.

W tzw. międzyczasie Gra-
dowie zamówili u Pawła
Brunina replikę winiarki
Emmy, pomnika, który kie-
dyś stał u zbiegu al. Niepod-
ległości i ul. Chrobrego. Póź-
niej C. Ciesielski wykonał
makiety kaplicy maryjnej na
Winnicy i restauracji Wein-
schloss. - Naszym ostatnim
nabytkiem jest makieta Wie-
ży Braniborskiej. Myślimy
jeszcze o postawieniu dom-
ku Gremplera, wokół które-
go powstała Palmiarnia -
opowiada M. Grad.

Przy każdej miniaturze
stoi obrotowa tablica przy-
pominająca historię obiektu
i jego współczesność. Nieste-
ty, czasami wstydliwą.

Dzisiaj zatrzymamy się
przy najwyższej makiecie,
czyli Wieży Braniborskiej.

- Czyżniewski, weź ten
szmelc - moja żona akurat
robi generalne porządki i
wyciągnęła z kąta zakurzony
wehikuł czasu. Swoją drogą,
dziwne rzeczy kryje nasze
mieszkanie… Może poleci-
my razem?

- Czyżniewski, ja jestem
porządna kobieta - chyba po-
mysł się jej nie spodobał.

To polecę sam. Wajcha w
dół i fiuuu… Chyba miała

rację. Sami pijący faceci.
Chociaż eleganccy.

- Za przyszłość Gewerbe
und Gartenbau Verein, za po-
myślność i rozwój naszego
miasta - toast wzniósł schoro-
wany, starszy mężczyzna.
Czyżbym trafił na radcę ko-
mercyjnego Friedricha För-
stera? Patrzę na licznik wehi-
kułu: 10 marca 1860 r. Jeste-
śmy w domu bractwa strze-
leckiego (dziś Gwardia), przy
ul. Strzeleckiej, na obcho-
dach 25-lecia zrzeszenia Ge-
werbe und Gartenbau Verein
1834 r. Zrzeszenie liczyło
272 członków (w tym trzech
poetów) i założyło własny
chór. Skupiało najznamienit-
szych zielonogórzan.

- Teraz nastąpiła najwięk-
sza niespodzianka - odnoto-
wał „Grünberger Wochen-
blatt”. Förster ogłosił, że dla
uczczenia rocznicy, do końca
roku na wzgórzu Hirtenberg
powstanie wieża z obserwa-
torium astronomicznym.

Obliczono, że całość kosz-
tować będzie ok. 3.000 tala-
rów, z czego 2.000 mieli
wpłacić akcjonariusze. Po-
trzeba było 80 osób, z któ-
rych każda musiała przezna-

czyć na ten cel po 25 tala-
rów. Tego samego dnia zgło-
siło się 40 chętnych.

Prace postępowały w bły-
skawicznym tempie. 18
sierpnia wieża była gotowa.
Nazwano ją Wzgórze Zielo-
nogórskie. Tak powstała
Wieża Braniborska.

Atrakcją miała być luneta
do obserwacji nieba. A ponie-
waż syn radcy Förstera, Wil-
helm, był już uznanym, ber-
lińskim astronomem, zamó-
wiono profesjonalny sprzęt -
tak do Zielonej Góry trafił te-
leskop Frauenhofera. To nie
był sprzęt dla amatorów. O
jego zamontowaniu donosił
„Grünberger Wochenblatt”
27 sierpnia 1860 r. Teleskop
był udostępniany minimum
trzem osobom, które płaciły
po 3 srebrne grosze. Obser-
wacje prowadzono w soboty,
niedziele i poniedziałki.

Początkowo nie działał,
bo… uległ uszkodzeniu w
transporcie. Dzisiaj kosmos,
w tym samym miejscu, obser-
wują naukowcy i studenci
Uniwersytetu Zielonogórskie-
go. Tylko sprzęt mają tro-
szeczkę inny.

Tomasz Czyżniewski
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Miniatury państwa Gradów
W Winobranie wybrałem się na winnicę. Nie dojechałem daleko, bo do Starego Kisielina. Mniej mnie interesowały winogrona,
bardziej niewielki park winiarskich miniatur. Zielonogórskich!

- Wieża Braniborska, to nasza najnowsza makieta - mówi Mał-
gorzata Grad Fot. Krzysztof Grabowski

Wieżę otaczały winnice, na których stały domki winiarzy
Ze zbiorów Marka Szymaniaka

Wilhelm
Julius
Förster

(ur. 16 grud-
nia 1832
w Zielonej

Górze, zm. 18 stycznia 1921
w Poczdamie).

W 1865 objął kierownictwo
berlińskiego obserwatorium
astronomicznego. Był nim do
1903 r. Od 1891 r. był prze-
wodniczącym Międzynarodo-
wej Komisji Miar i Wag. W

1888 powołał do życia towa-
rzystwo „Urania”, a w 1891
Związek Przyjaciół Astronomii
i Fizyki Kosmicznej.

Jego nazwiskiem nazwano
planetoidę 6771 Förster, która
została odkryta 9 marca 1986
roku w Siding Spring w Au-
stralii przez Claesa Lagerkvi-
sta.

W czerwcu 2009 r. na jego
domu w Berlinie odsłonięto
tablicę pamiątkową poświę-
coną astronomowi. Funkcjo-
nujące w stolicy Niemiec ob-
serwatorium astronomiczne
nosi imię Förstera.


