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Do pełni szczęścia, czyli fazy play-o� , RM Solar Falubazowi wystarczy 
zdobycie punktu bonusowego. W niedzielę trzymaj kciuki za żużlowców!

Bachus nie oddał 
klucza do bram mia-
sta… a to oznacza, że 
zabawa trwa! Jeszcze 
gra muzyka, jeszcze 
wiruje karuzela, jeszcze 
wznosimy toasty… 
Zobacz, jak bawi się na 
Winobraniu Zielona 
Góra i jej goście! >> 5-7

Prezes Bartosz Kubik z Ekoenergetyki i prezydent Janusz Kubicki odsłonili Ekoenergeticusa Fot. Piotr Jędzura

 - Jesteście najlepszym 
wzorem dla innych miast w 
Polsce jak zmieniać komu-
nikację miejską – mówiła w 
Palmiarni Joanna Lech, dy-
rektor rządowego Centrum 
Unijnych Programów Trans-
portowych, podczas podsu-
mowania projektu przesta-
wienia zielonogórskiej ko-
munikacji na elektryczne 
autobusy. Kosztował on pra-
wie 285 mln zł. >> 3
 - Zaczynaliśmy w przy-

słowiowym garażu. Cały 
czas błyskawicznie się roz-
wijamy. Wymyślone przez 
nas standardy obowiązują w 
całej Europie. Mało kto wie, 
że 40 proc. transportu elek-
trycznego na kontynencie 
jest obsługiwane przez na-
sze ładowarki – mówił Bar-
tosz Kubik, prezes Ekoener-
getyki, podczas odsłonię-
cia Bachusika Ekoenergeti-
cusa ufundowanego z okazji 
10-lecia istnienia � rmy. >> 5

W środę na Winne Wzgórze zajechał 53. Bachusik - Ekoenergeticus. To nic, że z powodu 
pokaźnego brzuszka prawie nie mieści się w swoim autku. Ważne, że to pojazd elektryczny, 
a w tej dziedzinie Zielona Góra wyznacza trendy.

ELEKTRYCZNI
LIDERZY
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Nagrody dla naszych twórców
Tradycyjnie podczas Winobrania wręczono nagrody kulturalne. – Swoją twórczością każdy z was dokłada cegiełkę do tego, by na-
sze miasto było piękniejsze – komplementował laureatów prezydent Janusz Kubicki.

Uroczystość odbyła się 
podczas świątecznej sesji ra-
dy miasta. – To wyjątkowa 
sesja, bo państwo są wyjąt-
kowi – mówił Piotr Barczak, 
przewodniczący rady. Na-
grody indywidualne odebra-
ło sześć osób. Przyznano też 
cztery wyróżnienia zespoło-
we.
 Nagrody indywidualne

Zdzisław Haczek. Redak-
tor „Gazety Lubuskiej”, od 
30 lat blisko ważnych wyda-
rzeń organizowanych przez 
instytucje kultury, stowa-
rzyszenia zajmujące się dzia-
łalnością kulturalną oraz 
środowiska alternatywne i 
niszowe. Znawca kina i juror 
festiwalów �lmowych. Kon-
sekwentnie buduje na ła-
mach „GL” wizerunek Zielo-
nej Góry jako miasta kultu-
ry, pełnego talentów, które 
przybliża czytelnikom. Lau-
reat Złotego Dukata Lubu-
skiego w 2016 r.

Władysław Czulak. Foto-
gra�k, fotoreporter, autor 
wielu ważnych i rozpozna-
walnych zdjęć uwieczniają-
cych istotne wydarzenia kul-
turalne i społeczne. Czło-
nek regionalnych i ogólno-

polskich stowarzyszeń oraz 
grup artystyczno-fotogra-
�cznych. Odtwórca głów-
nej roli w �lmie pt. „Grun de 
Berg – Wyzwanie” opowia-
dającym o szalonym hima-
laiście. Współautor publika-
cji „Nieznane twarze Zielo-
nej Góry”, która otrzyma-
ła nagrodę Wawrzyna Lubu-

skiego w kategorii popular-
nonaukowej.

Grzegorz Biszczanik. Hi-
storyk, regionalista, �lokar-
tysta, znawca dziejów mia-
sta. Niestrudzony popula-
ryzator ciekawostek zwią-
zanych z historią w ramach 
cyklu Nieznana Zielona Gó-
ra. Jest autorem kilkuset 

publikacji naukowych i po-
pularnonaukowych doty-
czących dziejów Zielonej 
Góry oraz Ziemi Lubuskiej 
w świetle dawnej karty 
pocztowej. Posiada wręcz 
encyklopedyczną wiedzę 
na temat miasta. Współau-
tor publikacji „Nieznane 
twarze Zielonej Góry”.

Adolf Witt. Od 60 lat gra 
na saksofonie barytono-
wym w Orkiestrze Dętej Za-
stal. Wieloletni prezes zarzą-
du orkiestry, który z równym 
zaangażowaniem dba o stro-
nę artystyczną, jak i o tech-
niczną i logistyczną. Inicja-
tor popularnych koncertów 
promenadowych w centrum 
Zielonej Góry. Dzięki jego 
szczególnemu zaangażowa-
niu najstarsza w mieście or-
kiestra dęta wciąż się rozwi-
ja i zdobywa nowych miło-
śników.

Robert Jurga. Zawodo-
wy badacz historii forty�-
kacji, autor i ilustrator ksią-
żek oraz artykułów z dzie-
dziny historii wojskowości 
i architektury obronnej. Je-
go książki ukazały się m. in. 
w Japonii, Stanach Zjedno-
czonych, Wielkiej Brytanii, 
Francji, Rosji i w Niemczech. 
Współpracuje z europejski-
mi fundacjami, wykonując 
na ich zlecenie rekonstruk-
cje przestrzenne obiektów 
historycznych i architekto-
nicznych. Jest konsultantem 
przy pracach konserwator-
skich. Czytelnicy „Łączni-
ka” znają drobiazgowy plan 

śródmieścia z zaznaczony-
mi Bachusikami, jak i rysun-
ki samych Bachusików pu-
blikowane na łamach gazety.

Aleksandra Kubiak. W 
swoim pokoleniu jest jedną 
z najwybitniejszych polskich 
artystek sztuk wizualnych. 
Od 20 lat związana z Zielo-
ną Górą. W duecie z Karoli-
ną Wiktor, jako grupa Sędzia 
Główny odniosła liczne suk-
cesy, stając się rozpoznawal-
ną przedstawicielką młodej 
polskiej sztuki. Otrzymała 
m. in. Główną Nagrodę TVP 
Kultura za program Tele Gra, 
Pierwszą Nagrodę w Mię-
dzynarodowym Konkursie 
Sztuki Performance w Treno 
oraz Nominację do Paszpor-
tu Polityki.
 Nagrody zbiorowe: Biuro 
Wystaw Artystycznych - na-
grodę odebrał Wojciech Ko-
złowski; Zielonogórskie Za-
głębie Kabaretowe- nagrodę 
odebrał Jarosław Sobański; 
Radio Zielona Góra – nagro-
dę odebrał Piotr Bednarek; 
Państwowa Szkoła Muzycz-
na I i II stopnia im. Mieczy-
sława Karłowicza - nagrodę 
odebrała Honorata Górna.

(tc)

Do kulturalnego albumu Zielonej Góry. Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych i nagradzających.
Fot. Piotr Jędzura

Remont na Zjednoczenia
W czwartek, 17 września, rusza remont ul. Zjednoczenia. Kierowcy powinni spodzie-
wać się utrudnień na odcinku od skrzyżowania z ul. Herberta po zjazd do serwisu ogu-
mienia samochodowego. Zamknięta będzie krzyżówka z ul. Działkową.

W ramach inwestycji 
wymieniona zostanie na-
wierzchnia jezdni, za-
tok autobusowych, cią-
gów pieszych i pieszo-ro-
werowych oraz zjazdów. 
Zakres prac obejmuje też 
budowę nowej kanalizacji 
deszczowej, przebudowę 
oświetlenia oraz sygnali-
zacji świetlnej. W planach 
jest usunięcie kolizji z ist-
niejącym uzbrojeniem te-
renu.

Na czas trwania remon-
tu będzie wprowadzona 
nowa organizacja ruchu.

- W miarę postępu prac, 
roboty będą prowadzo-
ne przy częściowym lub 
całkowitym zamknię-
ciu jednej jezdni – wyja-
śnia Krzysztof Staniszew-
ski, zastępca dyrektora 
Departamentu Zarządza-
nia Drogami w magistra-
cie. - W pierwszym etapie 
(patrz mapka) z ruchu zo-
stanie wyłączona jezdnia 
lewa na odcinku od ron-
da z ul. Herberta do końca 
zakresu robót. Nastąpi za-
mknięcie skrzyżowania z 
ul. Działkową. Sygnaliza-
cja świetlna zostanie wy-
łączona, a dojazd do ul. 
Działkowej będzie moż-
liwy objazdem od strony 
osiedla Zacisze.

Na całym odcinku zo-
stanie wprowadzony ruch 
dwukierunkowy na jezd-
ni prawej. Po wykonaniu 
większości prac na jezdni 
lewej, w kolejnym etapie z 
ruchu zostanie wyłączona 
jezdnia prawa.

Wiadukt przy Zjednocze-
nia zostanie zabezpieczo-

ny, miasto szuka pieniędzy 
na jego odnowienie.

Za 4 mln 300 tys. zł re-
mont wykona �rma Kon-
trakt z Krosna Odrzań-
skiego.

Przypomnijmy, że w tej 
części miasta trwa jeszcze 
jeden remont - na skrzyżo-
waniu ulic Energetyków i 

Elektronowej, gdzie m.in. 
zostanie wydzielony lewo-
skręt w ul. Elektronową i 
zmodernizowana sygnali-
zacja świetlna. Wykonaw-
cą jest Przedsiębiorstwo 
Bud-Dróg z Kożuchowa. 
Koszt zadania zamknie się 
w kwocie 1 mln 67 tys. zł.
 (rk)

Fot. Materiały UM
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Miasto zielonej komunikacji
Już tak przyzwyczailiśmy się do jeżdżących po Zielonej Górze elektrycznych autobusów, że nie zwracamy na nie uwagi. A to prze-
cież pionierski projekt w skali Europy. Jesteśmy dla innych miast w Polsce wzorem jak zmieniać komunikację miejską.

Mówiła o tym w śro-
dę w Palmiarni Joanna 
Lech, dyrektor rządowe-
go Centrum Unijnych Pro-
gramów Transportowych, 
podczas podsumowania 
projektu „Zintegrowany 
system niskoemisyjnego 
transportu publicznego w 
Zielonej Górze.” Chodzi o 
przestawienie komunika-
cji miejskiej na elektrycz-
ne autobusy i zbudowanie 
potrzebnej infrastruktury. 
Cały projekt kosztował gi-
gantyczne pieniądze - 285 
mln zł. Za to kupiliśmy w 
sumie 60 nowych auto-
busów, powstało centrum 
przesiadkowe, zajezdnia, 
przebudowano kilka ulic 
i kilkanaście pętli autobu-
sowych. Unia Europejska 
wyłożyła na ten cel 182,3 
mln zł.

- Dziękuję za to, że od-
ważyliście się zrealizować 
taki pionierski projekt. 
Odważny, który zakoń-
czył się sukcesem – mówi-
ła szefowa CUPT. – W tym 
kierunku, zielonej komu-
nikacji i elektromobilno-
ści, będzie rozwijała się 
Unia Europejska. Będzie-
my wysyłać w przyszło-
ści naszych bene� cjentów 
na konsultacje do Zielonej 
Góry.

Mówiąc o sukcesie Zie-
lonej Góry dyrektor Lech 
dodała, że miasto nie 
ustaje w swoich działa-
niach i w następnym kon-
kursie otrzymamy 12 ko-
lejnych autobusów elek-
trycznych.

Elektryczne autobusy 
jeżdżą już w dziesiątkach 
miast Polski i Europy, jed-
nak nigdzie nie zdecydo-
wano się na przestawienie 
całej komunikacji na takie 
pojazdy. Zazwyczaj są to 
tylko wybrane linie.

- Natomiast u nas ma-
my cały system komuni-
kacji miejskiej oparty na 
elektrycznych autobu-
sach. Bez zajezdni, pętli 
ze stacjami szybkiego ła-
dowania to wszystko by 

nie działało. Żeby dograć 
te elementy, trzeba było 
włożyć ogrom pracy i po-
konać wiele przeszkód - 
tłumaczył prezydent Ja-
nusz Kubicki. O szczegó-
łach mówił wiceprezy-
dent Krzysztof Kaliszuk. 
Przypomniał, że prowa-
dzący konferencję Mar-

cin Gromadzki, w 2013 r. 
przygotował koncepcję 
komunikacji w Lubuskim 
Trójmieście. To wtedy by-
ła mowa o przestawieniu 
się na elektryczne auto-
busy.

- Mieliśmy spór z Ko-
misją Europejską o nasz 
projekt. Jej przedstawi-

ciele uważali, że auto-
busy elektryczne są nie-
sprawdzone i nie powin-
no się opierać na nich ca-
łej komunikacji. Dzięki 
wsparciu rządu udało się 
jednak zrealizować na-
szą koncepcję – opowia-
dał K. Kaliszuk. - Teraz 
jesteśmy dobrym przy-
kładem.

K. Kaliszuk chwalił do-
brą współpracę z PKP, 
dzięki której m.in. za-
daszono perony i wy-
remontowano wiadukt 
nad ul. Batorego. – Ta 
ostatnia inwestycja bar-
dzo się przeciągnęła, bo 
w trakcie prac trzeba by-
ło zmieniać projekt. Sta-
liśmy się obiektem wie-
lu kpin, ale trzeba było 
wiadukt przebudować i 
poszerzyć przejazd pod 
nim. Teraz wszyscy są 
zadowoleni – mówił wi-
ceprezydent.

Zadowolenia nie ukry-
wał również Robert Kar-
wacki, zastępca dyrekto-
ra MZK: – Zbudowaliśmy 
całą infrastrukturę a po 
mieście jeżdżą nowiut-
kie autobusy – 17 przegu-
bowych i 43 elektryczne 
ursusy – wyliczał. (tc)

Uczestnicy konferencji podczas wizytacji w terenie – pętla na 
Czarkowie Fot. Piotr Jędzura

W ZIELONEJ GÓRZE

Kozzi Festiwal 
i jego monodramy
Festiwalowi Filmu, Teatru i Książ-
ki co roku towarzyszą wydarzenia 
teatralne. Warto kupić wcześniej 
bilety, bo na część z nich zostało 
już niewiele miejsc.

W nurcie teatralnym w tym 
roku Biblioteka Norwida za-
prezentuje trzy wydarzenia. 
Pierwsza propozycja to recital 
„Moje fascynacje” w wykona-
niu Mariana Opani, który od-
był się w czwartek, 10 wrze-
śnia.

Kolejne wydarzenie to „Ja 
minę...” wg poezji i prozy Hali-

ny Poświatowskiej w wykona-
niu Małgorzaty Pritulak i Zdzi-
sława Wardejna. Scenariusz 
napisał Andrzej Buck. Odbę-
dzie się w piątek, 11 września 
o 18.00 w Sali im. Janusza Ko-
niusza. Bilety kosztują 20 zł.

Organizatorzy przypomi-
nają, że nie odbędzie się za-
planowany wcześniej na ten 
dzień monodram „Bal w ope-
rze wg Juliana Tuwima” w 
wykonaniu Ireny Jun. Aktorka 
pojawi się w naszym mieście 
w listopadzie. Bilety zakupio-
ne na monodram są ważne na 
spektakl „Ja minę...”. Ewen-
tualne zwroty przyjmuje plat-
forma abilet.pl.

Niedziela, 13 września bę-
dzie należała do Mikołaja Gra-
bowskiego. Przedstawi on 

monodram „Audiencja II” Bo-
gusława Scheafera. - Utwór 
jest pełną improwizacji, za-
skakujących zwrotów akcji 
oraz trzymającą w napięciu, 
komedią. Wciąga do uczest-
nictwa całą publiczność, prze-
kształcając się w „teatr w te-
atrze”- zachęcają organizato-
rzy. Dodają również, że jest to 
rzadka okazja do zobaczenia 
na scenie teatralnego wirtu-
oza – Mikołaja Grabowskiego, 
aktora, reżysera oraz dyrekto-
ra wielu znakomitych scen w 
Polsce. Spektakl o godz. 18.00, 
Sala im. Janusza Koniusza. Bi-
lety w cenie 50 zł do kupienia 
na abilet.pl.

W ramach Festiwalu odby-
wa się też cykl „Zielonogór-
skie Konotacje”, w którym za-

prezentowane będę również 
trzy przedstawienia. W pią-
tek, 11 września, o 16.00 zoba-
czyć można monodram Iwo-
ny Kusiak „Nadbagaż” w reż. 
Rafała Matusza, w wykonaniu 
Karoliny Miłkowskiej-Prorok. 
W sobotę, 12 września o 18.00 
- monodram „Słodka”, w reż. 
Małgorzaty Paszkier-Wojcie-
szonek, wykonanie Marta 
Pohrebny. Bilety na monodra-
my kosztują po 15 zł, do kupie-
nia na abilet.pl. Spektakle od-
będą się w Sali im. Janusza Ko-
niusza.

Trzecia z propozycji to 
„Szekspir forever!” Andrze-
ja Seweryna. Bilety dostępne 
będą wkrótce, ponieważ wy-
darzenie zaplanowane jest do-
piero na 5 października. (ap)

TYLE KOSZTOWAŁ PROJEKT
 Całkowity koszt projektu - 284,8 mln zł (brutto)
 Kwota do� nansowania z UE – 182, 3 mln zł (netto)
 Środki własne – 43,3 mln zł (netto)
 PKP – 5,9 mln zł (netto)
Kontrakty:
    1. Budowa centrum przesiadkowego – 39,9 mln zł
   2.  Zadaszenie peronów na dworcu PKP wraz z przebudową wia-

duktu nad ul. Batorego - realizacja PKP PLK S.A. – 36,3 mln zł
   3. Przebudowa zajezdni MZK – 28,8 mln zł
   4. Dostawa stacji ładowania – 18,8 mln zł
   5. Przebudowa pętli autobusowych – 15,7 mln zł
  6. Dostawa wyposażenia do autobusów – 16,3 mln zł
   7. Dostawa 17 autobusów przegubowych – 27 mln zł
   8. Dostawa 43 autobusów elektrycznych ursus – 88,4 mln zł
   9. Tablice informacji pasażerskiej – 2,9 mln zł
10.  Budowa i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych - 2,7 

mln zł

„Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu w Zielonej Górze”. 
Projekt współ� nansowany z budżetu Unii Europejskiej ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014-2020.
Oś Priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego 
w miastach, Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowe-
go w miastach.

Budowa nowoczesnego centrum przesiadkowego i przebudowa układu ko-
munikacyjnego kosztowała 39,9 mln zł Fot. materiały MZK

Na potrzeby nowego systemu przebudowano 11 pętli autobusowych ze sta-
cjami ładowania Fot. materiały MZK

„Nadbagaż” zobaczymy w piątek o 16.00
 Fot. Materiały organizatora
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POLICYJNY RADAR
 Zielonogórscy policjanci każ-
dego dnia służą pomocą potrze-
bującym. I to w najróżniejszych 
sytuacjach. W poniedziałek w Ko-
mendzie Miejskiej Policji zjawił się 
mężczyzna, nie mówił po polsku, 
po angielsku próbował tłumaczyć, 
że potrzebuje pomocy. Udało się 
ustalić, że to obywatel Węgier, 
który przyjechał do Zielonej 
Góry pociągiem z Berlina. Nie ma 
bagażu ani pieniędzy i prosi o po-
moc w powrocie do Budapesztu. 
Mężczyzną zaopiekowały się dwie 
policjantki z Wydziału Prewencji: 
st. asp. Anna Szwarczyńska i sierż. 
szt. Monika Ręczyńska. Zorgani-
zowano mu posiłek, a policjantki 
skontaktowały się z Wydziałem 
Konsularnym Ambasady Węgier 
w Warszawie.
Zagubionym cudzoziemcem oka-
zał się 42-letni Adam z Budapesz-
tu. Wyjechał do pracy do Niemiec. 
Pracy nie dostał, w niejasnych 
okolicznościach stracił bagaż i 
pieniądze, nie miał jak wrócić do 
domu. Udało mu się dojechać 
jedynie do Zielonej Góry…
Konsulat skontaktował się z 
rodziną Adama w Budapeszcie, ta 
przesłała transferem pieniądze do 
Polski. Policjantki razem z cudzo-
ziemcem musiały odwiedzić trzy 
banki, bo zrealizowanie czeku 
nie było takie proste. Następnie 
pojechały na dworzec PKP, by 
kupić bilet do Budapesztu. Ale to 
nie koniec perypetii…
Zaniepokojona kasjerka zadzwo-
niła po kilkudziesięciu minutach 
na komendę, okazało się, że 
pociąg nie dociera do Budapesz-
tu – kończy bieg w Wiedniu, bo 
węgierska granica jest zamknięta 
z powodu pandemii koronawi-
rusa.
Bilet został zmieniony na wła-
ściwy – do Wiednia. Przyjaciele 
Adama mieli mu pomóc dostać się 
stamtąd do Budapesztu. Poli-
cjantki poprosiły jeszcze Służbę 
Ochrony Kolei, żeby „miała oko” 
na cudzoziemca i pomogła mu 
bezpiecznie i na czas wsiąść do 
pociągu. (red)

Relaks w sercu osiedla
Leżaki, stoliki szachowe, kurtyny wodne… I do tego mnóstwo zieleni! To wszystko znajdziecie w środku 
osiedla. Łużyckie Tarasy zapraszają!

Asfaltowe boisko otoczo-
ne siatką, tzw. „okrąglak” 
przy ul. Rydza-Śmigłego, 
powstało w latach 70. Słu-
żyło miłośnikom modelar-
stwa do puszczania na lin-
kach małych, spalinowych 
modeli samolotów. Zawo-
dy, którym patronował Ae-
roklub Ziemi Lubuskiej cie-
szyły się dużą popularno-
ścią, latające „maszyny” po-
dziwiano z trybuny. Obiekt 
z czasem popadł jednak w 
ruinę. Wandale połamali 
deski i betonowe słupki, na-
wierzchnia boiska zaczęła 
pękać. Po latach zapomnia-
nym miejscem zaintereso-
wała się Fundacja Lyada, na 
betonie wymalowano słoń-
ce i plansze do gier, co mia-
ło symbolizować potrzebę 
zmian.

Dzięki pierwszej inicja-
tywie z Budżetu Obywatel-
skiego udało się rozebrać 
zniszczone boisko. W ko-
lejnym BO pojawiły się dwa 
projekty modernizacji tere-
nu: radnego Roberta Gór-
skiego (Zielona Razem) i ad-
ministracji os. Łużyckiego. 
Oba zdobyły poparcie zie-
lonogórzan. Pomysłodaw-
cy połączyli siły. Dzięki te-

mu do dyspozycji dostali ok. 
400 tys. zł. Po konsultacjach 
z architekt Krystyną Goiń-
ską, zrealizowano pierwszy 
etap inwestycji. – Cały te-
ren zielony ciągnie się od ul. 
Wyszyńskiego, wzdłuż ul. 
Rydza-Śmigłego, obok Szko-
ły Podstawowej nr 2 aż do 

rowerostrady Zielona Strza-
ła – mówi R. Górski. – Chce-
my, żeby pojawiały się tu 
kolejne atrakcje, między in-
nymi siłownia pod chmur-
ką, plac zabaw, plac do stre-
etworkout.

Co już zostało zrobione? 
– Na osiedlu mieszka wie-

lu seniorów, te leżaki, ła-
weczki, stoły do gry w sza-
chy i warcaby są głównie dla 
nich – podkreśla R. Górski. –
Są też atrakcje dla najmłod-
szych. Zamontowano czte-
ry zamgławiacze, z których 
woda leci po naciśnięciu gu-
zika. To taka nowoczesna 

kurtyna wodna, która przy-
da się w upały. Mamy też 
głuchy telefon ze słuchaw-
kami zamontowanymi po 
przeciwnych stronach tere-
nu rekreacyjnego. Specjalna 
rura łączy słuchawki, przez 
które można porozmawiać i 
powygłupiać się.

Teren został wyposażony 
w poidełka, które przyda-
ją się też do podlewania zie-
leni. A tej jest sporo! Posa-
dzono 59 klonów kulistych, 
480 sztuk lawendy, jaśmi-
nowce i forsycje, założono 
trawniki. We współpracy z 
Agnieszką Kochańską, która 
opiekuje się miejską ziele-
nią planowane są nowe na-
sadzenia.

Miejsce przecinają alejki 
o mineralnej nawierzchni, 
są tu stojaki na rowery, ko-
sze na śmieci i podajniki z 
papierowymi torebkami dla 
„psiarzy”.

Wykonawcą było konsor-
cjum � rm Usługi Ogólno-
budowlane ADBUD Adrian 
Iwaniuch oraz Usługi Dro-
gowo-Budowlane Daniel 
Wojciechowski z Lubska. 
Całość zadania nadzorował 
Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej. (rk)

Mówisz do tej słuchawki, twój głos słychać w drugiej
Fot. Piotr Jędzura

Poidełko dla spragnionych
Fot. Piotr Jędzura

Kto nie lubi zwykłych ławek, może zrelaksować się na leżaku
Fot. Piotr Jędzura

Na upały będą jak znalazł. – Zamontowano cztery takie urządzenia. Wodna mgiełka leci po 
naciśnięciu guzika – tłumaczy Robert Górski. Fot. Piotr Jędzura
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Bachus 
w gościnie
W tym roku Bachusa rzadziej moż-
na było spotkać w centrum miasta. 
Bóg wina dostosował się do pan-
demicznych warunków, jednak nie 
zrezygnował zupełnie ze spotkań 
z mieszkańcami. Razem ze swoją 
świtą odwiedził po raz pierwszy 
zielonogórskie sołectwa.

Jeśli nie możesz przyjść do 
Bachusa, Bachus przyjedzie do 
Ciebie! To zupełna nowość, wy-
muszona po części pandemią. 
Jednak pomysł tournée po so-
łectwach przypadł mieszkań-
com do gustu. W minioną nie-
dzielę Bachus odwiedził Ługo-

wo oraz Kiełpin. - W Ługowie 
przyszli przywitać mnie wszy-
scy mieszkańcy, dzieci przygo-
towały transparent – opowiadał 
zadowolony Bachus.

Na każde spotkanie z miesz-
kańcami przyjeżdżał na spe-
cjalnej platformie. Słychać by-
ło krzyki, śmiechy, wszyscy 
tańczyli i śpiewali. Rozrywko-
wy tryb życia Bachus próbo-
wał przemycić do szarej rze-
czywistości. Gdy tylko się po-
jawiał, od razu więcej radości 
można było zobaczyć w oczach 
mieszkańców. - Smakowało 
białe i czerwone wino? A dzie-
ciom podobały się karuzele? - 
pytał Bachus w parku w Kiełpi-
nie. Odpowiadało mu gromkie: 
„taaak”. Był też czas na pamiąt-
kowe zdjęcia. Bez rzucania się 

na szyję i całusów, ale z zacho-
waniem zasad bezpieczeństwa.

Wizyty Bachusa to były nie 
tylko tańce i swawole. Podró-
żująca razem z nim ekipa z Aka-
demii Tradycji opowiadała o 
tradycyjnym procesie powsta-
wania wina. Dzieci z otwarty-
mi z wrażenia buźkami usia-
dły przed platformą i ogląda-
ły przygotowaną dla nich pre-
zentację. Kobiety i mężczyź-
ni w ludowych strojach, becz-
ki, kilogramy winogron, spe-
cjalny sprzęt – wszystko, co po-
trzebne, żeby stworzyć wyjąt-
kowy, winobraniowy trunek. - 
Najpierw wrzucamy do becz-
ki winogrona. Z nich powsta-
nie sok. Ale jak to najlepiej zro-
bić? – pytał Michał, prowadzą-
cy prezentację. 

- Trzeba deptać! – odpowie-
dział  jeden z chłopców. I już 
chłopak podnosił dziewczynę, 
pomagał jej wejść do beczki, a 
ona podwijała spódnicę i obra-
cała się w beczce, depcząc wi-
nogrona.

Kto chciałby zobaczyć pro-
ces powstawania wina i przy 
okazji porozmawiać z Bachu-
sem i Bachantkami, ma jesz-
cze okazję. W piątek, 11 wrze-
śnia, platforma ze specjalny-
mi gośćmi zawita do Starego 
Kisielina (11.00, park przy pa-
łacu), Nowego Kisielina (13.30, 
park biesiadny, ul. Syrkiewi-
cza) i Przylepu (16.00, park, ul. 
Kolejowa), w sobotę, 12 wrze-
śnia do Krępy (13.00, boisko, 
ul. Odrzańska).

 (ap)

Ekoenergeticus na rocznicę
Ten Bachusik wprost rozsadza autko, którym zajechał na Winne Wzgórze. Nie tylko posturą, ale również we-
wnętrzną energią. W końcu reprezentuje �rmę energetyczną.

Autko przypomina słyn-
nego volkswagena garbu-
sa w wersji kabriolet. Ba-
chusik się w nim nie mie-
ści, jedna noga wystaje. 
A ta wtyczka z tyłu? Ta-
ka zwykła, jak od nocnej 
lampki?

- Chyba takich nie uży-
wacie do ładowania sa-
mochodów? – pytamy Bar-
tosza Kubika, prezesa �r-
my Ekoenergetyka, która 
specjalizuje się w projek-
towaniu i produkcji stacji 
ładowania dla samocho-
dów elektrycznych. To ich 
sprzęt zasila autobusy zie-
lonogórskiego MZK.

- Już nie. Została, bo tak 
jest bardziej zrozumiała 
dla odbiorców. Gdyby była 
bardziej skomplikowana, 
nie byłoby wiadomo, co to 
jest – odpowiada ze śmie-
chem prezes. Jego �rma 
pod koniec zeszłego ro-
ku obchodziła 10-lecie ist-
nienia. Wtedy ufundowa-
ła Bachusika. Wiosną miał 
pojawić się na Winnym 
Wzgórzu. Wybuch epide-
mii koronawirusa pokrzy-
żował te plany. I dopiero 
teraz rzeźba tra�ła w po-
bliże Palmiarni.

- Jestem dumny z ta-
kich �rm jak Ekoenergety-

ka. Zaczynała w przysło-
wiowym garażu, teraz jest 
chlubą miasta i europej-
skim liderem. Dziękuję za 
kolejnego Bachusika – mó-
wił podczas uroczystości 
odsłonięcia �gurki prezy-
dent Janusz Kubicki.

- Zakorzeniliśmy się w 
tym mieście, choć nikt z 
nas nie jest z Zielonej Gó-

ry. Przyjechaliśmy tu na 
studia i zostaliśmy. Bar-
dzo się cieszę, bo miasto 
daje pełne możliwości roz-
woju – odpowiadał prezes 
Kubik. Przypominał, że ich 
droga była dosyć trudna, 
ale dzięki pomocy miasta 
mogli się rozwijać, a kon-
kurowali z wielkimi kon-
cernami.

- Byliśmy w Europie pre-
kursorem rozwiązań za-
stosowanych przy ładowa-
niu za pomocą pantogra-
fów i stacji szybkiego ła-
dowania. Później pozosta-
łe �rmy i rynek nasze roz-
wiązania zaakceptowali– 
wyjaśniał B. Kubik. - Mało 
kto wie, ale jesteśmy spół-
ką, która zasila 40 proc. 

transportu elektrycznego 
w Europie. Jesteśmy jed-
nym z głównych dostaw-
ców infrastruktury do ła-
dowania. W Polsce mamy 
ok. 90 proc. udziału w ryn-
ku.

Ekoenergetyka chce być 
na czele rozwoju elektro-
mobilności, stąd badania 
w kierunku zastosowania 
wodoru w napędzie samo-
chodów.

Dzisiaj w stre�e w No-
wym Kisielinie realizuje 
inwestycje na ponad 100 
mln zł. Docelowo ma tu 
pracować 700 osób. Mo-
ce produkcyjne wzrosną 
w ciągu dwóch lat cztero-
krotnie.

Wodór wodorem, ale ile 
może przejechać autko z 
Bachusikiem?

- To? Nie wiem. Ale elek-
tryczne auto osobowe ma 
teraz 300-400 km zasięgu 
– śmieje się prezes.

- Myślę, że dojedzie nad 
Adriatyk i z powrotem – 
uważa Artur Wochniak, 
autor rzeźby. - Bachusik 
ma w sobie tyle energii, że 
rozsadza samochód. Jak 
zechce, daleko dojedzie. 
Ekoenergeticus to 53. Ba-
chusik w mieście. Kto na-
stępny? (tc)

O bąblach 
i burgundach
Winobranie to okazja, by popró-
bować, czasem dosłownie, zielo-
nogórskiej kultury winiarskiej. 
Winiarze i regionaliści zapraszają 
na seminaria i degustacje.

Dwa wydarzenia odbędą się 
w zabytkowej piwniczce wi-
niarskiej przy ul. Wodnej 32. 
Wyjątkowy obiekt wbudowa-
ny jest w zbocze góry, z ze-
wnątrz niepozorny, w środ-
ku kryje ogromne przestrze-
nie. W piątek, 11 września, 
o 17.00 - „Böhmischer, pi-
not noir, spaetburgunder” – o 
czerwonych burgundach z re-
gionu zielonogórskiego, Pol-
ski i Niemiec opowie Tomasz 
Prange-Barczyński. W sobotę, 
12 września, o 17.00 – „Pojedy-
nek na bąble Polska-Niemcy” 
- o winach musujących opo-
wie Maciej Nowicki. Na wy-
darzenia obowiązują bilety po 
60 zł, do nabycia na stronie 
winnicamilosz.pl, organizator 
Fundacja Tłocznia. Zabytko-
wą piwnicę można też zwie-
dzić od piątku do niedzieli w 
godz. 16.00-21.00 i popróbo-
wać lokalnego wina. Zaprasza 
winnica Miłosz.

Spotkanie z kulturą winiar-
ską szykuje się też w Palmiar-
ni Zielonogórskiej. W piątek, 
11 września, o 21.00 - „Gala 
Lubuskiego Wina” - degusta-
cja win z winnic regionu, pro-
wadzący: T. Prange-Barczyń-
ski i M. Nowicki. Bilety po 90 
zł na abilet.pl, organizator 
Fundacja Tłocznia. (dsp)

Na odsłonięcie rzeźby stawił się cały zarząd �rmy. Od lewej: Dagmara Duda, Artur Hołodok, 
Maciej Wojeński, Urszula Przegalińska-Kubik i Bartosz Kubik Fot. Piotr Jędzura

Bachus ze świtą w Ługowie Fot. Akademia Tradycji

Wino 
na medal
I to nie jeden! Ten najważniejszy 
podczas Winobrania trunek 
degustowany jest nie tylko przez 
spragnionych zabawy mieszkań-
ców i turystów, ale również przez 
profesjonalne jury.

Pierwszym z konkursów, 
który odbywa się z okazji Dni 
Miasta jest wybór o�cjalnego 
wina winobraniowego. W tym 
roku w szranki stanęły 52 lu-
buskie wina. Białe, czerwone, 
różowe, a nawet pomarańczo-
we! - Zabrakło nam jednak win 
musujących, z których nasz 
region słynie, chociaż wy-

twórców nie jest zbyt wielu – 
przyznali zgodnie członkowie 
jury, Arkadiusz Cincio, Alina 
Polak-Woźniak, Tomasz Ko-
walski i Aleksander Kramer. W 
kategorii win białych wygrał 
Muscaris 2019 z winnicy Żela-
zny, najlepszym winem czer-
wonym okazało się Sadyba 
Regent 2019 z winnicy Łukasz.

Kolejna winobraniowa tra-
dycja to Ogólnopolski Konkurs 
Win AD 2020. W tym roku od-
była się jego 11. edycja. O tytuł 
„Grand Prix Winobrania” wal-
czyły 193 trunki z 46 winnic z 
całego kraju. - Każde wino by-
ło oceniane w 100-punktowej 
skali przez sześcioosobowe 
jury – tłumaczył Przemysław 
Karwowski, prezes fundacji 
„Gloria Monte Verde”. Człon-

kowie komisji w ciągu dwóch 
dni degustowali: 89 win bia-
łych, 52 czerwone, 18 różo-
wych, 9 słodkich, 13 musują-
cych oraz 12 specjalnych. Naj-
lepszym z najlepszych, czyli 
mogącym się pochwalić tytu-
łem „Grand Prix” zostało wi-
no Riesling nobilis 2019 z win-
nicy Saganum z Żagania. Tru-
nek zdobył 90,7 punktów. W 
tej kategorii srebrny medal 
również zdobyło wino z ża-
gańskiej winnicy – Solaris no-
bilis 2019. Brązowy medal do-
stał Roter Riesling 2019 z win-
nicy Silesian.

Został jeszcze jeden, nieroz-
strzygnięty konkurs dla tych, 
którzy wina produkują w... 
domach. Winiarscy amato-
rzy mogą zgłaszać wyroby do 

XVIII Konkursu Win Domo-
wych organizowanego przez 
Zielonogórskie Stowarzysze-
nie Winiarskie oraz Funda-
cję na rzecz Lubuskiego Dzie-
dzictwa „Gloria Monte Ver-
de”. - Konkurs odbędzie się w 
Palmiarni, w sobotę, 12 wrze-
śnia, w godz. 10.00-15.00. Wi-
na w butelce 0,75 litra, odpo-
wiednio opisane można przy-
nieść w dniu konkursu, w 
godz. 10.00-11.00, albo dostar-
czyć do 11 września br. na ad-
res biura Palmiarni – informu-
ją organizatorzy. Regulamin 
konkursu na stronie www.wi-
niarze.zgora.pl. Zwycięzcy 
otrzymają dyplomy i nagro-
dy ufundowane przez miasto 
i Zielonogórskie Stowarzysze-
nie Winiarskie. (ap)

Stoisko winnicy Łukasz w Miasteczku Winiarskim przy ra-
tuszu Fot. Dominika Getman
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Zdjęcia: 
Piotr Jędzura, 

Igor Skrzyczewski, 
Dominika Getman

Kochamy Winobranie! Tak się bawi Zielona Góra i jej goście!Kochamy Winobranie! Tak się bawi Zielona Góra i jej goście!

Zdjęcia: 
Piotr Jędzura, 

Kochamy Winobranie! Tak się bawi Zielona Góra i jej goście!
Bachus nie oddał 

klucza do bram mia-
sta… a to oznacza, że 
zabawa trwa! Jeszcze 
gra muzyka, jeszcze 

wiruje karuzela, jeszcze 
wznosimy toasty… Nie 
będzie w tym roku tra-

dycyjnego korowodu na 
zakończenie święta, ale 
i tak czeka nas weekend 
pełen atrakcji: koncer-

tów, spotkań, wydarzeń 
sportowych. Kto jeszcze 
nie był na jarmarku ani 
na Placu Teatralnym? 

Ma ostatnią szansę, by 
nadrobić zaległości! 

Oto gwiazdy „ostatków” 
Winobrania: 

PIĄTEK, 
11 WRZEŚNIA

 19.00 – „Od baroku 
do współczesności”, 

koncert w wykonaniu 
Thalloris Quartet (Plac 
przed Filharmonią Zie-

lonogórską)
 20.00 – L.U.C. (Sce-
na Winobraniowa, Plac 

Teatralny)

SOBOTA, 
12 WRZEŚNIA
 20.00 – koncert 

Raz, Dwa, Trzy (Scena 
Winobraniowa, Plac 

Teatralny)
 ok. 24.00 – „Idzie 
korowód”, projekcja 

� lmowa

NIEDZIELA, 
13 WRZEŚNIA

 W tym dniu nie ma 
już koncertów, ale moż-
na odwiedzić jarmark i 
Miasteczko Winiarskie, 
poszaleć w lunaparku, 
wybrać się na turnieje 

sportowe, zabrać dzieci 
na breakowisko…
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KOSZYKÓWKA

Na zwycięskim kursie
Koszykarze Stelmetu Enei BC pozostają niepokonani w Energa Basket Lidze. W piątek, 
11 września zielonogórzanie zmierzą się z GTK Gliwice. Rywal także jeszcze nie przegrał.

Trzecie zwycięstwo z rzę-
du - ale pierwsze domowe 
- podopieczni Žana Tabaka 
dopisali we wtorek. W ha-
li CRS zielonogórzanie, nie 
bez kłopotów, pokonali Le-
gię Warszawa 98:83. Dla ki-
biców Stelmetu był to wyjąt-
kowy mecz. Swoich ulubień-
ców w Zielonej Górze zoba-
czyli po przeszło siedmiu 
miesiącach.

Choć wykonawcy się 
zmienili, styl gry pozosta-
je jednak bez zmian. Stel-
met agresywnie broni, nie 
uznaje straconych piłek, a 
grą w ataku potra�  wpra-
wić w euforię. Tak było 
przeciwko Legii, zwłaszcza 
w pierwszej połowie. Czte-
ry „trójki” rywalom zafun-
dował w pierwszej kwarcie 
I¹ e Lundberg. Cały mecz 
kończył z sześcioma. Tyle 
samo miał Jakub Karolak, 
gracz Legii, który seryjnie 
zaczął tra� ać po przerwie. I 
z 22 punktów przewagi zro-
bił się remis.

Stelmet napór Legioni-
stów wytrzymał i z opre-
sji wyszedł obronną rę-
ką. I jeszcze jeden � rmowy 
znak poprzedniego sezonu. 

Gra zespołowa. We wtorek 
licznik asyst zatrzymał się 
na 24. Osiem rozdał wspo-
mniany Lundberg, siedem 
dorzucił Łukasz Koszarek. 
Kapitan efektownie, nad 
kosz, podał do Marcela Po-
nitki w czwartej kwarcie. 

Podanie „Koszara” 23-latek 
świetnie wykorzystał.

Zmartwienia? Oczywiście 
też są. Przeciwko Legii z po-
wodu kontuzji nie zagrał Da-
niel Szymkiewicz. - Daniel 
ma problem ze stopą. Nie 
wiemy, kiedy może wrócić. 

Na pewno jego przerwa po-
trwa kilka dni – mówił trener 
Žan Tabak. W trakcie spotka-
nia ucierpiał też mocno nos 
Cecila Williamsa. Ameryka-
nin po jednym ze starć z Mi-
chałem Sokołowskim musiał 
opuścić boisko. Chorwacki 
trener przyznał też, że klub 
jest aktywny na rynku trans-
ferowym. – Zwykle mamy 9 
graczy w rotacji, tu mieliśmy 
8, a po urazie nosa zostało 
nas 7 do grania – wyliczał Ta-
bak zaznaczając, że daleko 
jeszcze do powrotu do skła-
du Przemysława Karnow-
skiego, który jest na prób-
nym kontrakcie w zespole.

W piątek, 11 września do 
Zielonej Góry przyjeżdża 
GTK Gliwice, który ma na 
koncie dwa zwycięstwa w 
EBL. Gliwiczanie pokona-
li najpierw Polski Cukier To-
ruń 88:74, ostatnio rozpra-
wili się z Eneą Astorią Byd-
goszcz 91:83. Oba spotka-
nia rozegrali u siebie. Pierw-
sze skrzypce grali dwaj Ame-
rykanie - Jordon Varnado i 
Joshua Perkins oraz Słowe-
niec Martin Krampelj. Począ-
tek meczu w hali CRS o 17.35.

(mk)

Waleczny, ale i efektowny – z takiej strony dał się poznać ki-
bicom „nowy” Stelmet w hali CRS. W akcji Geo� rey Groselle.

Fot. Piotr Jędzura

BIEGI

Trwa półmaraton

Takiego biegania jeszcze w Zielonej 
Górze nie było. W czwartek, 10 września 
rozpoczął się Półmaraton Zielonogórski, 
który potrwa do niedzieli. Czterod-
niowa impreza to efekt epidemii ko-
ronawirusa. Bieg odbywa się w formie 
korespondencyjnej. Każdy uczestnik 
podczas zapisów otrzymuje w ramach 
pakietu startowego dostęp do aplikacji 
i to przy jej użyciu startuje w zawodach. 
Organizator na bazie przesłanych 
czasów tworzy klasy� kację. Można biec 
w dowolnym miejscu na świecie, byleby 
pokonać wymagany dystans. Zarówno 
w półmaratonie, jak i w ćwiartce. 
Organizatorzy ogłaszają konkurs na 
najbardziej zakręconą i najbardziej 
oddaloną od Zielonej Góry trasę.

(mk)

PIĘCIOBÓJ

Nasi z medalami

W miniony weekend w Drzonko-
wie odbyły się mistrzostwa Polski 
seniorów i juniorów. W czterodniowej 
rywalizacji pięcioboistów po medale 
sięgali zielonogórzanie. W konfrontacji 
seniorów zwyciężył Sebastian Stasiak 
z Olimpii Zielona Góra. Brąz dla Szy-
mona Staśkiewicza z ZKS-u Drzonków. 
W kobiecych zmaganiach też złoto 
dla reprezentantki Olimpii – Anny 
Maliszewskiej, brąz dla drzonkowianki 
Anny Wysokińskiej. W juniorskich 
zmaganiach pań dwa czołowe miejsca 
dla zawodniczek ZKS-u. Wygrała Nela 
Szczur, a druga była Ewa Pydyszewska. 
Ich klubowy kolega Cyprian Cybulski 
stanął na drugim stopniu podium w 
juniorskiej rywalizacji mężczyzn.

(mk)

TENIS ZIEMNY

Narodowy
Dzień Tenisa
Zielona Góra była jednym z dzie-
sięciu miast, w którym odbyła się 
trzecia edycja Narodowego Dnia 
Tenisa. Na kortach pojawiły się 
gwiazdy sportu, kabaretu, politycy 
i mnóstwo adeptów tej dyscypliny.

Prestiżowym spotkaniem 
nr 1 była deblowa odsłona ry-
walizacji Zielona Góra kon-
tra Gorzów. Po tie-breaku gó-
rą nasi! – Traktujemy to zaba-
wowo, ale troszkę sobie od-
biliśmy na Władysławie Ko-
marnickim za ostatnie żużlo-
we derby – żartował Robert 
Jagiełowicz, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, partner deblowy pre-
zydenta Janusza Kubickie-
go. Później za rakiety chwyci-
ły gwiazdy sportu. Na korcie 
pojawił się m.in. Łukasz Ko-
szarek. – Kiedyś często z ta-
tą grywałem. Lubię popykać 
– stwierdził kapitan koszy-
karskiego Stelmetu. Najwię-
cej iskier sypało się jednak 
podczas rywalizacji najmłod-
szych tenisistów. Dzieci mie-
rzyły się w różnych katego-
riach wiekowych, w ramach 
turnieju „Talentiada”. W każ-
dym z dziesięciu miast w Pol-
sce można było także podpa-
trywać kadrowiczów. Do Zie-
lonej Góry przyjechała wy-
chowanka miejscowego GKT 
„Nafta” Martyna Kubka, któ-
ra stanęła w szranki z polity-
kami. (mk)

Przyjechała nasza kadrowiczka, Martyna Kubka
Fot. Marcin Krzywicki

Dzieci zmierzyły się w turnieju „Talentiada”
 Fot. Marcin Krzywicki

Za rakiety chwycili w sobotę politycy i kabareciarze
 Fot. Piotr Jędzura

 WEEKEND KIBICA
FUTBOL AMERYKAŃSKI
a niedziela, 13 września: liga 
LFA9: Wataha Zielona Góra – Miners 
Wałbrzych 14.00; Wataha Zielona 
Góra – Armada Szczecin, 16.00; 
stadion przy ul. Botanicznej
KOSZYKÓWKA
a piątek, 11 września: 3. kolejka 
Energa Basket Ligi, Stelmet Enea 
BC Zielona Góra – GTK Gliwice, 17.35, 
hala CRS
PIŁKA NOŻNA
a piątek, 11 września: 8. kolejka 
IV ligi, Tęcza Krosno Odrzańskie – 
Lechia II Zielona Góra, 17.00
a sobota, 12 września: 8. kolejka 
III kolejki, Lechia Zielona Góra – Po-
lonia-Stal Świdnica, 16.30, stadion 
przy ul. Sulechowskiej; 8. kolejka 
klasy okręgowej, Drzonkowianka 
Racula – Pogoń Przyborów, 16.00, 
boisko w Starym Kisielinie; GKS Sie-
dlisko – TKKF Chynowianka Zielona 
Góra, 16.00; Sprotavia Szprotawa 
– Zorza Ochla, 16.00; 6. kolejka 
A-klasy, Sparta Łężyca – Pogoń 
Wschowa, 15.00, boisko w Łężycy; 
Ikar Zawada – Czarni Drągowina, 
16.00, boisko w Zawadzie
PIŁKA RĘCZNA
a sobota- niedziela, 12-13 
września: XIX Lubuski Winobra-
niowy Festiwal Piłki Ręcznej Han-
dballobranie Zielona Góra 2020, 
9.00, hala VI LO przy ul. Św. Cyryla i 
Metodego  (mk)
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BIEGI

Nieprzerwana
historia
35. Nocny Bieg Bachusa był 
wewnętrzną rywalizacją dwóch 
biegaczy, faworytów imprezy. 
Na mecie lepszy nieznacznie był 
Adam Marysiak.

Zwycięzca � niszował z 
czasem 32 min. 41 sek., czyli 
trzy sekundy przed Jackiem 
Stadnikiem. Obaj nadawa-
li ton rywalizacji od począt-
ku. – Oderwałem się ok. 500 
metrów przed metą – wy-
znał tuż po � niszu A. Mary-
siak. – To dopiero mój dru-
gi bieg w tym roku. Jeden 
górski miałem miesiąc te-
mu. Cieszę się, że w końcu 
to wszystko ruszyło i powo-
li wracamy do normalności 
– stwierdził J. Stadnik. „Ba-
chus”, choć skromniejszy 
niż zwykle (bieg ukończy-
ła setka biegaczy) odbył się, 
a tym samym podtrzymał 
trwającą od 1986 roku tra-
dycję. We wszystkich edy-
cjach uczestniczył Krzysz-
tof Łuczak. Tym razem � -
niszował 73., a uhonorowa-
ny został jeszcze przed bie-
giem, złotym medalem pre-
zydenta miasta. Odebrał go 
z rąk wiceprezydenta Da-
riusza Lesickiego. – Każdy 
bieg był dla mnie fajny, nie 
wyróżniam żadnego, choć 
najlepsze były te, w któ-
rych stawałem na podium – 
stwierdził jubilat, który wy-
startował z numerem 1. (mk)

Adam Marysiak i Jacek Stadnik nadawali ton rywalizacji
Fot. Marcin Krzywicki

Krzysztof Łuczak odebrał honory z rąk wiceprezydenta Dariusza Lesickiego i Bachusa
 Fot. Marcin Krzywicki

Bez rozgrzewki ani rusz
 Fot. Marcin Krzywicki

Emocje towarzyszyły wszystkim biegaczom
 Fot. Marcin Krzywicki

ŻUŻEL 

MIMP później
Nie doszedł do skutku środowy 
® nał Młodzieżowych Indywidual-
nych Mistrzostw Polski. Czterech 
młodzieżowców odrabiało ligowe 
zaległości.

Zmagania najzdolniej-
szych polskich juniorów 
odbędą się w poniedzia-
łek, 21 września o 17.30. 
Powodem przełożenia im-
prezy były dwa zaległe 
mecze PGE Ekstraligi, któ-
re przełożono na środę, 9 
września, czyli pierwotny 
dzień zawodów. Zakupio-
ne bilety zachowują waż-
ność. W � nale zobaczymy 
trzech zawodników RM 
Solar Falubazu. Lista star-
towa: 1. Dominik Kube-
ra (Leszno), 2. Igor Kopeć-
Sobczyński (Toruń), 3. Ma-
teusz Świdnicki (Często-
chowa), 4. Damian Stal-
kowski (Gniezno), 5. Ka-
rol Żupiński (Gdańsk), 6. 
Wiktor Lampart (Lublin), 
7. Szymon Szlauderbach 
(Leszno), 8. Marcin Tu-
rowski (Grudziądz), 9. Ma-
teusz Cierniak (Tarnów), 
10. Wiktor Trofymov (Lu-
blin), 11. Mateusz Tonder 
(Zielona Góra), 12. Rafał 
Karczmarz (Gorzów), 13. 
Norbert Krakowiak (Zie-
lona Góra), 14. Jakub Miś-
kowiak (Częstochowa), 15. 
Damian Pawliczak (Zielo-
na Góra), 16. Przemysław 
Liszka (Wrocław).

(mk)

 WEEKEND KIBICA
SIATKÓWKA
a sobota-niedziela, 12-13 wrze-
śnia: IX Winobraniowy Turniej Piłki 
Siatkowej, 11.00, hala UZ przy ul. 
prof. Szafrana
a sobota-niedziela, 12-13 wrze-
śnia: Turniej siatkarski kadetów, 
10.00, hala ZSOiS przy ul. Wazów
SPEEDROWER
a sobota, 12 września: X Wino-
braniowy Turniej Speedrowerowy 
2020, 19.30, tor przy ul. Wyszyń-
skiego
SZACHY
a niedziela, 13 września: IX Mię-
dzynarodowy Turniej Szachowy o 
Puchar Bachusa, 10.45, sala kolum-
nowa Urzędu Marszałkowskiego
TENIS STOŁOWY
a niedziela, 13 września: Na-
rodowy Dzień Tenisa Stołowego, 
10.00, WOSiR Drzonków
TENIS ZIEMNY
a sobota, 12 września: Polsko-
Niemiecki Amatorski Turniej Teni-
sowy Seniorów 50+, 10.00, korty 
MOSiR przy ul. Sulechowskiej
ŻUŻEL
a niedziela, 13 września: 14. 
kolejka PGE Ekstraligi, Motor Lublin 
– RM Solar Falubaz Zielona Góra, 
19.15 (transmisja: nSport+) (mk)

ŻUŻEL

Potrzeba 39 punktów
Ekspresowa, trzymiesięczna runda zasadnicza w PGE Ekstralidze dobiega końca. W 
niedzielę, 13 września wszyscy będziemy spoglądać na Lublin. Do pełni szczęścia, czyli 
do fazy play-o�  RM Solar Falubazowi wystarczy zdobycie punktu bonusowego.

Szaleńcze tempo rozgry-
wania meczów co tydzień 
od czerwca odczuł niemal 
każdy ekstraligowiec. Sła-
bości pokazał nawet aktual-
ny mistrz kraju. Fogo Unia 
Leszno w ostatnią niedzie-
lę, przez sporą część meczu 
w Zielonej Górze wyglądała 
na zespół, który nie ma po-
jęcia, jak rozgryźć tor przy 
W69. – Euforia minęła, pra-
cujemy nad kolejnym wy-
zwaniem. Teraz przed nami 
wyjazd do Lublina – tonował 
emocje Wojciech Domagała, 
prezes zielonogórskiego klu-
bu. Falubaz, wygrywając z 
„Bykami” 52:38 zrobił wielki 
krok do tego, by znaleźć się 
w czwórce, ale obunóż jesz-
cze w play-o¹ ach nie jest. 
14-punktów przewagi zielo-
nogórzanie mieli też w me-
czu z Motorem Lublin i ta-
kiej przewagi pojadą bro-
nić do najdalszego rywala w 
PGE Ekstralidze.

W tabeli ścisk niesamowi-
ty. Trzeci Falubaz od szóste-
go Motoru dzielą zaledwie 
trzy punkty. Pewni udziału 
w czwórce są leszczynianie i 

Moje Bermudy Stal Gorzów. 
Na pozostałe dwa miejsca 
chętne są aż cztery zespoły. 
Zielonogórzanie z 20 punk-
tami plasują się na trzeciej 
pozycji i są w o tyle komfor-
towej sytuacji, że mają los 
w swoich rękach. Już punkt 
bonusowy da ekipie Piotra 
Żyty upragnioną fazę play
-o¹ , czyli w teorii Falubaz 

jedzie nad Bystrzycę po 39 
punktów.

Szczęście mogło być już w 
środę, ale MR Garden GKM 
Grudziądz nie pojechał dla 
zielonogórzan, przegrywa-
jąc z Betardem Spartą 36:54. 
W ostatnich dwóch sezo-
nach już 19 punktów dawa-
ło udział w play-o¹ ach, tym 
razem nawet 20 „oczek” mo-

że nie wystarczyć. - Play-o¹ y 
to nagroda dla zawodników 
za przepracowanie sezonu i 
zarazem otwarcie kolejnego 
etapu. Jesteśmy w miejscu, 
gdzie walczymy o play-of-
fy. Wejdźmy do nich i osią-
gnijmy jak najlepszy wynik – 
uważa W. Domagała. Pierw-
szy wyścig meczu w Lublinie 
o 19.15. (mk)

W pierwszym meczu nieuchwytny dla rywali był Martin Vaculik (kask niebieski). Jak będzie w 
Lublinie? Fot. Łukasz Forysiak/falubaz.com
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Palma wędrująca po mieście
W zeszły wtorek przed Palmiarnią posadzono 16 palm. Będziemy mogli sprawdzić naocznie, czy Zielona Góra leży w przyjaznej dla 
tych roślin stre�e klimatycznej. Ja natomiast przypomniałem sobie, że palmy już w mieście widziałem.

- Czyżniewski! Nie pomy-
liło ci się ze sztuczną palmą 
stojącą w Warszawie? – mo-
jej żonie wystarczył szybki 
rzut oka na patelnię i mo-
gła kontynuować wypyty-
wanie. – To gdzie tę palmę 
widziałeś w Zielonej Górze?

- Na placu Bohaterów i 
koło Zefamu – wypaliłem 
bez namysłu. W pierwszym 
miejscu jedynie na zdję-
ciach, w drugim naocznie.

Zanim jednak przejdę do 
mniej lub bardziej odległej 
historii przez chwilę skupię 
się na teraźniejszości. W 
zeszły piątek, 4 września, 
przed Palmiarnią pojawi-
ła się silna ekipa z Zakła-
du Gospodarki Komunal-
nej oraz dwaj radni: Rafał 
Kasza i Robert Górski - z ło-
patami w dłoniach i palma-
mi załadowanymi na skrzy-
ni samochodu. Akcja posa-
dzenia egzotycznych roślin 
to był pomysł R. Górskiego.

- W ostatnich latach miej-
ska zieleń bardzo wypięk-
niała, jest wiele nowych 
drzew – tłumaczył radny. 
– Potrzebne są jednak bar-
dziej odważne nasadzenia, 
a palmy nie kojarzą się z na-
szym klimatem.

Drzew jest 16. Czy wy-
trzymają w naszym klima-
cie? Okazuje się, że nasz 
fragment zachodniej Pol-
ski znajduje się w stre�e 
umożliwiającej takie nasa-
dzenia.

- Klimat się zmienia, 
pewnie w przyszłości bę-
dziemy sadzić wiele palm 
– śmieje się Agnieszka Ko-
chańska, miejski ogrodnik. 
– Wybraliśmy odpowiedni 
gatunek, odporny na mro-
zy. To szorstkowiec Fortu-
nego, palma odporna na 
mrozy nawet do minus 16-
24 stopni. Ostatnio zimy są 
bardzo łagodne. Jeżeli ko-
lejne takie będą, drzewka 
powinny się przyjąć. Do-
datkowo na zimę zostaną 
zabezpieczone matami.

Jeżeli ziszczą się słowa 
pani ogrodnik, po kilkuna-

stu latach koło Palmiarni 
będą rosły drzewa o wyso-
kości około 6 metrów. Je-
stem ciekaw, czy się uda, 
bo kilka lat temu prywat-
ny przedsiębiorca posa-
dził palmy przy wjeździe 
do dawnego Zefamu. Ro-
sły kilka sezonów, lecz nie 
przetrwały do dzisiaj…

Podczas wakacji, na pla-
cach w wielu miejscowo-
ściach wystawiane są egzo-
tyczne rośliny, które więk-
szą część roku spędzają w 
oranżeriach. Podobnie by-
ło w Zielonej Górze w 1981 
r. 1 lipca na pl. Bohaterów 
pojawił się dźwig oraz plat-
forma transportowa z dużą 
palmą w donicy. Po kilku-
dziesięciu minutach opera-
cję zakończono. Roślina zo-

stała umieszczona na środ-
ku klombu, tuż koło starej 
fontanny.

- Przez większość miesię-
cy ten piękny krzew zdobi 
wnętrze Palmiarni. Wczo-
raj wystawiono palmę na 
świeże powietrze na skwer 
przy placu Bohaterów – pi-
sała „Gazeta Lubuska” w 
wydaniu z 2 lipca.

Zielonogórzanie mogli 
się cieszyć pięknym wido-
kiem, tymczasem władze 
miasta miały wielkie zmar-
twienie, co dalej robić z pal-
mami i Palmiarnią. Lokal 
otwarty w 1961 roku i kilku-
krotnie rozbudowywany w 
latach 60., dogorywał. Sta-
ra konstrukcja rozsypywa-
ła się.

15 listopada 1981 r. to by-
ła najbardziej dramatyczna 
data w historii Palmiarni. 
Tego dnia na drzwiach po-
jawiły się tabliczki: „Lokal 
nieczynny do odwołania”.

Obiekt otoczono barier-
kami z informacjami, że 
przebywanie tutaj grozi 
niebezpieczeństwem. Roz-
poczęła się debata: co da-
lej? Rozebrać? Wstawić 
podpory podtrzymujące 
dach? Stawiać nową kon-
strukcję? A może przepro-
wadzić się do nowej, plano-
wanej przy am�teatrze pal-
miarni? Ta ostatnia opcja 
nie wchodziła w rachubę, 
bo największe rośliny już 
dawno zapuściły korzenie. 
Nie można było ich prze-
nieść!

W końcu zdecydowano 
się na postawienie nowej 
konstrukcji przy Wrocław-
skiej. Palmiarnię otwarto 
na Winobranie w 1985 r. 20 
lat później operację powtó-
rzono, stawiając kolejną, 
większą konstrukcję. Go-
towa była w 2008 r. Stoi do 
dzisiaj, palmy mają się do-
brze.

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 

i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.to-

masz

Palmę trzeba było przenieść przy pomocy dźwigu Fot. Bronisław Bugiel

Palma znakomicie komponowała się z okolicą
 Fot. Zbigniew Rajche

Roślinę ustawiono na środku klombu przy starej fontannie Fot. Bronisław Bugiel

Sadzenie palm przed wejściem do Palmiarni. Robert Górski w akcji. Fot. Piotr Jędzura

Dzisiaj w rogu Palmiarni rośnie liwistona chińska - prawdopodob-
nie to samo drzewo, które przed laty ustawiono na pl. Bohaterów.
 Fot. Tomasz Czyżniewski


