
Boisko wielofunkcyjne, czy tylko do piłki nożnej? Hamaki, czy parasole? Zdecyduj, 
jak będzie wyglądał teren sportowo-rekreacyjny przy ul. Kąpielowej.
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KONKURS

LOGO NA DWIE ROCZNICE
Artyści, do dzieła! Szukamy pomysłu na logo, które połączy w sobie dwie rocznice - 800-lecie powstania Zielonej Góry i 700-lecie 
uzyskania praw miejskich. Projekty można zgłaszać do 5 września. Na zwycięzcę czeka nagroda finansowa.

Widok niecodzienny, bo zrobiony z lotu ptaka. Kilka lat temu naszych czytelników zabrał w taką podróż dronem Mate-
usz Mierzwiak. Prawda, że nie zmyli nawet tak nietypowa perspektywa? Jeden rzut oka na zdjęcie i każdy zielonogó-
rzanin wie, że to jego miasto! Ratusz niewątpliwie jest jednym z symboli Zielonej Góry. Czy będzie motywem chętnie 
wykorzystywanym w konkursie na logo rocznic?       FOT. MATEUSZ MIERZWIAK

- Nowa siedziba Domu Samotnej Matki jest już wyposa-
żona i sprzątnięta. Do zrobienia jest jeszcze kilka drob-
nych rzeczy i mamy z dziećmi mogą się wprowadzać - 
mówi Tomasz Lehman. >> 3

Drodzy Czytelnicy!
Następny numer „Łącznika Zielonogórskiego” 

ukaże się za dwa tygodnie,  
w piątek, 20 sierpnia.

Życzymy udanych i zdrowych wakacji!
Redakcja

Wielkimi krokami zbliżają 
się dwie ważne dla naszego 
miasta rocznice. Jubileusz 
800-lecia powstania Zielo-
nej Góry przypada na 2022 r., 
a 700-lecia uzyskania praw 
miejskich na 2023 r. - Chcemy 
połączyć te dwa wydarzenia 
we wspólnych obchodach, 
które będą trwały przez ca-
ły rok - zapowiada prezydent 
Janusz Kubicki.

Logo ma być jednym 
z symboli tych obchodów. 
Będzie ono używane na ma-
teriałach promocyjnych i in-
formacyjnych. Zaczynamy 
więc świętowanie!

Każdy uczestnik konkur-
su może zgłosić trzy propo-
zycje. - Logo powinno koja-
rzyć się z Zieloną Górą, jej hi-
storią i tradycją. Co ważne, 
musi zawierać w sobie liczbę 
700 i 800 oraz łączyć w sobie 
obie rocznice - podkreśla prof. 
Czesław Osękowski, przewod-
niczący komisji konkursowej.

Projekt logo może być wy-
konany w dowolnej technice, 
więc jest pole do popisu. Ry-
sunek, grafika, a może szkic? 
Wszystkie pomysły są dozwo-
lone, o ile projekt zostanie 
wykonany w wersji elektro-
nicznej i przesłany mailowo 
na dedykowaną skrzynkę: 
konkurs@um.zielona-gora.
pl. Wraz z projektem logo na-
leży przesłać też jego uzasad-
nienie. W maksymalnie pię-
ciu zdaniach trzeba np. opi-

sać wybraną kolorystykę, czy 
wyjaśnić znaczenie zastoso-
wanych symboli. Na prace 
urząd miasta czeka do 5 wrze-
śnia. Spośród nadesłanych 
projektów komisja konkurso-
wa wybierze dziesięć najlep-
szych. Te pojawią się na  plat-
formie internetowej: zielona-
gora.konsultacjejst.pl, gdzie 
internauci będą mogli głoso-
wać na ulubione pomysły od 
17 września do 3 październi-
ka. Wyniki konkursu pozna-
my najpóźniej 8 październi-
ka. Na autora logo, które zbie-
rze największą liczbę głosów, 
czeka nagroda finansowa wy-
sokości 8.000 zł brutto. 

Wszystkie szczegóły oraz 
regulamin konkursu dostęp-
ny jest na stronie bip.zielo-
nagora.pl.     (ap)

Kogo to jeden z czworonożnych ratowników Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jarogniewicach. W akcjach poszukiwaw-
czych może brać już udział siedem psów, co stawia zielono-
górską jednostkę w ścisłej czołówce w kraju. >> 4

Trwają letnie igrzyska w Tokio, ale po zgaszeniu olimpij-
skiego znicza stolica Japonii nie opustoszeje. Areny igrzysk 
opanują sportowcy niepełnosprawni. Zielona Góra będzie 
miała tam swoich reprezentantów! >>11

Prof. Czesław Osękowski, 
przewodniczący komisji konkursowej:

- Logo powinno kojarzyć się z Zieloną 
Górą, jej historią i tradycją.
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Letnie popołudnie mieszkańcy DPS dla Kombatantów spę-
dzili z wolontariuszami Stowarzyszenia „Warto jest Poma-
gać”. Seniorzy wspomogli leczenie podopiecznej stowarzy-
szenia Klary Ślązak oraz posłuchali muzycznego występu 
Grzegorza Hryniewicza. FOT. ARCHIWUM WJP

Zielona Góra oddała hołd bohaterom Powstania Warszaw-
skiego. W niedzielę, 1 sierpnia o 17.00, w mieście rozległ się 
dźwięk syren. Na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej złożono 
kwiaty pod obeliskiem poświęconym żołnierzom Armii Kra-
jowej i Szarych Szeregów. FOT. PIOTR JĘDZURA

Kto we wtorek, 3 sierpnia, spojrzał w niebo - z pewnością 
rozdziawił usta! Nad Zieloną Górą przeleciał ogromny stero-
wiec Goodyear Blimp. Ten słynny statek powietrzny wypeł-
niony jest niepalnym helem, ma 75 m długości i 18 m wyso-
kości. Robi wrażenie! FOT. PIOTR JĘDZURA

LATO MUZ WSZELAKICH

Nuda to latem obce nam słowo
I nikomu nudzenie się nie grozi! Propozycji na spędzenie wakacyjnego czasu w mieście 
jest tyle, że każdy znajdzie coś skrojonego na swoją miarę. Plener rzeźbiarski, rodzinne 
kino, koncert bluesowy… Jest w czym wybierać!
Podajemy harmonogram 
wydarzeń na najbliższe 
dwa tygodnie.

6 sierpnia, piątek
* 10.00-17.00 - plener rzeź-
biarski, pałac w Starym Ki-
sielinie
* 10.00-20.00 - Akade-
mia Tradycji - warsztaty 
taneczne polsko-słowac-
kie, pałac w Starym Ki-
sielinie
* 11.00 - Bajki, bajdy, ba-
nialuki - „Przypadki Dok-
tora Bonifacego Trąbki”, 
Teatr A+A, Ogród Bota-
niczny
* 20.00 - Bluesowe noce - 
koncert zespołu NAN Pro-
jekt, Klub Piekarnia Cichej 
Kobiety
* 21.00 - Kino letnie - 
„Zwyczajna przysługa”, 
pałac w Starym Kisielinie

7 sierpnia, sobota
* 10.00-15.00 - Akademia 
Tradycji - warsztaty ta-
neczne polsko-słowackie, 
pałac w Starym Kisielinie
* 10.00 - Relaks na sporto-
wo z Funfit 2, Dolina Gę-
śnika - plaża
* 12.00 - Rodzinny piknik 
muzyczny z lodami Nordis 
- Marta i Przyjaciele oraz 
DJ Bamse, Dolina Gęśni-
ka - plaża
* 21.00 - Okno na muzy-
kę - Kasia Górska i Anna 
Szczerbińska (skrzypce), 
Anna Szul (wiolonczela), 
Park Książęcy w Zatoniu
* 21.00 - Rodzinne kino let-
nie - „Gang Wiewióra II”, 
pałac w Starym Kisielinie

8 sierpnia, niedziela
*17.00 - Koncert Orkiestry 
Dętej Zastal, plac przed fil-
harmonią
*19.00 - Wieczory u lu-
teranów: wykonanie Ar-
kadiusz Pawliczek (orga-
ny). Maria Banaszkiewicz-
-Bryła (klawesyn), Lidia 
Sieczkowska (flet), kościół 
ewangelicki

10 sierpnia, wtorek
*11.00 - Gotowanie w ple-
nerze: kuchnia europejska, 
pałac w Starym Kisielinie

11 sierpnia, środa
* 11.00-13.00 - Nie nudzę się 
latem - spacer z przewodni-
kiem: Zabytki sakralne Zie-
lonej Góry, zbiórka pl. Bo-
haterów

12 sierpnia, czwartek
* 18.00 - Z książką na leża-
ku - spotkanie z Jarosławem 
Brańczakiem, sala im. J. Ko-
niusza, Biblioteka Norwida, 
transmisja na FB i YouTube 
biblioteki
* 19.00 - W Zielone(j) gramy 
– recital Karoliny Tuz, plac 
przed filharmonią

13 sierpnia, piątek
* 11.00 - Bajki, bajdy, banialu-
ki - „Przygody Matołka”, Stu-
dio Teatralne Guliwer, Ogród 
Botaniczny
* 20.00 - Bluesowe no-
ce - koncert zespołu Blues 
Friends, Klub Piekarnia Ci-
chej Kobiety
* 21.00 - Kino letnie - „After”, 
pałac w Starym Kisielinie

14 sierpnia, sobota
* 10.00 - Relaks na sporto-
wo z Funfit 2, Dolina Gęśni-
ka - plaża
* 12.00 - Rodzinny piknik mu-
zyczny z lodami Nordis: Ani-

matorka Daria oraz DJ Bamse, 
Dolina Gęśnika - plaża
* 21.00 - Okno na muzykę - 
Reed Connection Quartet, 
Park Książęcy w Zatoniu
* 21.00 - Rodzinne kino letnie 
- „Cudowny chłopak”, pałac 
w Starym Kisielinie

15 sierpnia, niedziela
* 19.00 - Wieczory u lute-
ranów: wykonanie Mecco-
re String Quartet, kościół 
ewangelicki

17 sierpnia, wtorek
* 19.00 – „Sambalanco”, re-
cital gitarowy Pelech&Horna 
Dou, pałac w Starym Kisielinie

18 sierpnia, środa
* 11.00-13.00 - Nie nudzę się 
latem - spacer z przewodni-
kiem: Zielonogórski portret 
kulturalny, zbiórka: pl. Bo-
haterów

19 sierpnia, czwartek
* 18.00 - Z książką na leżaku 
- spotkanie z Konradem Woj-
tyłą, sala im. J. Koniusza, 
Biblioteka Norwida, trans-
misja na FB i YouTube bi-
blioteki
* 19.00 - W Zielone(j) gra-
my - koncert zespołu Retro 

Hobby Band, plac przed fil-
harmonią

20 sierpnia, piątek
* 11.00 - Bajki, bajdy, bania-
luki - „Epidemia śmiechu”, 
Teatr Pinezka, Ogród Bota-
niczny
* 20.00 - Bluesowe noce - 
koncert zespołu Śląska Gru-
pa Bluesowa, Klub Piekarnia 
Cichej Kobiety
* 21.00 - Kino letnie - „Zwy-
czajna przysługa”, pałac 
w Starym Kisielinie

21 sierpnia, sobota
* 10.00 - Relaks na sporto-
wo z Funfit 2, Dolina Gęśni-
ka - plaża
* 12.00 - Rodzinny piknik 
muzyczny z lodami Nordis 
– Clown Wesołek i Animato-
rzy oraz DJ Blackbeard, Do-
lina Gęśnika - plaża
* 21.00 - Okno na muzykę - 
Camerata Trio, Park Książę-
cy w Zatoniu
* 21.00 - Rodzinne kino let-
nie - „Paddington II”, pałac 
w Starym Kisielinie

22 sierpnia, niedziela
*17.00 - Koncert Orkiestry 
Dętej Zastal, plac przed fil-
harmonią     (ap)

Koncerty w Ogrodzie Botanicznym to okazja do odpoczynku i zrelaksowania się w plenerze. Sce-
na pod chmurką, melomani na leżakach… Dobra zabawa gwarantowana! Nie inaczej było podczas 
koncertu „Pieśni ucieszne” w wykonaniu Teatru Rozrywki Trójkąt (na zdjęciu). Kolejny koncert w 
ogrodzie w tę sobotę, 7 sierpnia, o 18.00. Wystąpią: uczestniczka 8. edycji programu „The Voice 
of Poland” Magdalena Janicka (śpiew) oraz Robert Wojciechowski (gitara i śpiew). Duet zagra naj-
większe przeboje muzyki popularnej.  FOT. IGOR SKRZYCZEWSKI
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Nowe miejsce? To była dobra decyzja
W Domu Samotnej Matki niecierpliwe odliczanie. Jeszcze tylko dwanaście dni pozostało do przeprowadzki 
mam i ich dzieci do nowej siedziby przy al. Wojska Polskiego 116. Budynek jest już prawie gotowy.

- Do zrobienia jest jeszcze kil-
ka drobnych rzeczy - np. pod-
łączenie telefonów i wcze-
śniej przygotowanej infra-
struktury informatycznej czy 
podpisanie umów związa-
nych z użytkowaniem win-
dy oraz przejęciem węzła 
cieplnego - i mamy mogą 
się wprowadzać - informuje 
Tomasz Lehman, przewod-
niczący Terenowego Komi-
tetu Ochrony Praw Dziecka 
w Zielonej Górze.

Przebudowa dawnej sie-
dziby Placówek Opiekuńczo-
-Wychowawczych przy al. 
Wojska Polskiego 116 i ada-
ptacja budynku na potrzeby 
nowej siedziby DSM i Ośrod-
ka Interwencji Kryzysowej 
(oba prowadzi zielonogórski 
TKOPD) rozpoczęła się 6 li-
stopada ub.r. i właśnie dobie-
ga końca. - Prace przebiega-
ły sprawnie, a ekipa była za-
angażowana i reagowała na 
wszystkie nasze potrzeby - 
relacjonuje T. Lehman, któ-
ry na Wojska Polskiego by-
wa niemal codziennie. - Bu-
dynek jest już wyposażony 
i sprzątnięty. W przewiezie-
niu mebli i ich montażu po-
mogli nam żołnierze z Czer-
wieńska, ale także wolon-
tariusze i osoby prywatne. 
Sprzątaniem zajęły się m.in. 
nasze mamy - opowiada.

Dziś w nowej siedzibie DSM, 
która znajdować się będzie na 
piętrze budynku przy al. Woj-
ska Polskiego 116, brakuje już 
tylko drobiazgów. Czajnika 
elektrycznego, zapasowej po-
ścieli, zatyczek do gniazdek, 
które chronią dostępu dziecię-
cym paluszkom… - Pewnie in-
ne jeszcze wyjdą „w praniu” 
- mówią w stowarzyszeniu.

Przeprowadzka odbędzie 
się w środę, 18 sierpnia. Po 
śniadaniu, może kawie, 
obecni mieszkańcy - sześć 
kobiet w ciąży lub z dzieć-
mi - tylko z podręcznymi ba-
gażami, bo osobiste rzeczy 
przewiezione zostaną wcze-
śniej, na zawsze opuści ma-
ły domek przy ul. Piaskowej 
i przeniesie się do budynku 
pachnącego świeżością. Ład-
nego i przestronnego.

- Jest dokładnie taki, jak to 
sobie wymarzyliśmy - cieszy 
się szef TKOPD. Do dyspozy-
cji jest dużo więcej miejsca, 
prawie 900 mkw. zamiast do-
tychczasowych 350. Siedem 
z dziesięciu pokoi przypad-
nie mamom i ich potomstwu, 
w pozostałych mieścić się 
będzie Ośrodek Interwen-
cji Kryzysowej. Panie, które 
dziś w budynku przy Piasko-

wej mają do dyspozycji po-
koje o powierzchni 12 mkw., 
w nowej lokalizacji zyskają 
dodatkowe 8 mkw. I widok 
z okien wart miliona.

- Jest jak fototapeta, prze-
piękny - mówi Wioleta Haręź-
lak, dyrektor Departamentu 
Edukacji i Spraw Społecznych 
w zielonogórskim magistra-
cie, która w miniony ponie-
działek na Wojska Polskiego 
złożyła gospodarczą wizytę. 
- Nareszcie mamy i ich dzie-
ci będą miały godne warun-
ki, które dziś powinna speł-
niać każda tego typu placów-
ka opiekuńcza. Położenie no-
wej siedziby też jest niezwy-
kłe. Chcemy, aby ta zielona 
przestrzeń była dedykowa-
na najmłodszym zielonogó-
rzanom, żeby była przyjazna 
i dostępna dla dzieci z DSM, 
pobliskich domów rodzinko-

wych i filii Miejskiego Żłob-
ka nr 1. Mam tu na myśli bu-
dowę boiska wielofunkcyj-
nego oraz bezpieczny plac 
zabaw, który powstaje przy 
okazji rozbudowy żłobka. 
Dzieciaki z tych trzech pla-
cówek mogłyby w tej prze-
strzeni współistnieć bez żad-
nych zasieków. Gdy ogląda-
łam ten pięknie urządzony 
dom i magiczny park, o no-
wej lokalizacji DPS pomyśla-
łam: to była dobra decyzja.

Przypomnijmy: wszystko 
zaczęło się w 2018 r. od za-
miaru odwilgocenia budyn-
ku przy Piaskowej. Po unie-
ważnionym przetargu, mia-
sto złożyło stowarzyszeniu 
alternatywną propozycję - 
zamiast osuszania dotych-
czasowego budynku, nowa 
lokalizacja. I Ośrodek Inter-
wencji Kryzysowej.

Koszt adaptacji budyn-
ku, wykonanej przez Za-
kład Remontowo-Budow-
lany z Kopanicy, wyniósł 
2 mln zł., do których mia-
sto dorzuciło jeszcze oko-
ło 100 tys. zł na nowe wy-
posażenie.

- Większość jest nowa 
- mówi Lehman i doda-
je: - To było dla nas bar-
dzo ważne, by nie zaczy-
nać działalności w nowym 
miejscu z rzeczami, które 
są już mocno zniszczone.

Inwestycja finansowana 
była przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecz-
nej, rodzimy urząd mar-
szałkowski i urząd mia-
sta. Ale pomoc szła też 
z innych stron. Firma LUG 
zajęła się wymianą lamp, 
Ekoenergetyka zadbała 
o bezpieczeństwo, czyli 
o kamery, kontroler wej-
ścia i infrastrukturę infor-
matyczną, ktoś przyniósł 
stojak na rowery jak spod 
igły, ktoś nowiutkie krze-
sełka do sali zabaw…

- Wiadomo, że suma 
drobnych rzeczy gene-
ruje duże koszty, a te dla 
nas zawsze stanowią pro-
blem. Dla mnie jest waż-
ne, że w tworzeniu tego 
miejsca uczestniczyły róż-
ne osoby, to była szeroka 
współpraca ponad podzia-
łami - mówi usatysfakcjo-
nowany szef TKOPD.

Oficjalne otwarcie no-
wej siedziby nastąpi we 
wtorek, 17 sierpnia. - No 
dobrze, może pani napi-
sać, że wybieramy się na 
nie z kosiarką w prezencie 
- zgadza się W. Haręźlak.

(el)

- Budynek jest już wyposażony i sprzątnięty. Pozostały jeszcze drobiazgi, np. zawieszenie 
obrazków -  mówi Tomasz Lehman.        FOT. PIOTR JĘDZURA

INWESTYCJE

Trwa montaż 
słupków
Firma Indemar rozpoczęła wy-
kopy od ul. dra Pieniężnego. To 
pierwszy punkt, w którym staną 
chowane słupki ograniczające 
wjazd na deptak.
Słupki i ruchome blokady po-
jawią się łącznie w 23 lokali-
zacjach. Ograniczy to wjazd 
samochodów na deptak. - Za-
mkniemy obszar od al. Nie-
podległości aż do Starego 
Rynku. Pozwoli to na uspo-
kojenie ruchu. Deptak ma 
być dla mieszkańców - pod-
kreśla prezydent Janusz Ku-
bicki. W czerwcu podpisał 
umowę na realizację inwe-

stycji ze szczecińską firmą 
Indemar.

System regulujący wjazd 
na deptak będzie kosztował 
3,3 mln zł i ma zostać wyko-
nany w ciągu 200 dni. Ruszy-
ły pierwsze prace. Nie przeje-
dziemy już przez skrzyżowa-
nie ul. Pieniężnego z al. Nie-
podległości. Od 9 do 14 sierp-
nia utrudnienia w ruchu kie-
rowcy napotkają też w ob-
rębie pl. Teatralny - ul. Pie-
niężnego.

Całość projektu zakła-
da, że w 12 miejscach po-
jawią się blokady ze słup-
kami chowanymi elektro-
mechanicznie (blokada sys-
temowa), a w 11 blokady 
ze słupkami stałymi lub 
wykręcanymi i elementa-
mi małej architektury, np. 
donicami.

W sześciu lokalizacjach 
zaprojektowano dodatko-
we punkty z kamerami - 
to uzupełnienie istniejące-
go systemu monitoringu. 
Kiedy do słupka podjedzie 
uprawniony samochód, blo-
kada błyskawicznie scho-
wa się w podłożu. Po prze-
jechaniu auta, podniesie się 
dzięki czujnikom. Nikt nie 
zdąży przejechać „na ga-
pę” za uprawnionym kie-
rowcą. Grozi to sytuacją, że 
auto zawiśnie na podnoszą-
cej się blokadzie, a to ozna-
cza mandat i zapłatę za re-
mont uszkodzonego słupka. 
W przypadku straży pożar-
nej czy pogotowia ratunko-
wego do opuszczenia słup-
ka wystarczy krótki sygnał 
dźwiękowy.

(ap,rk)Jako pierwszy blokady „dostanie” wjazd na deptak od ul. dra Pieniężnego     FOT. IGOR SKRZYCZEWSKI

Dom Samotnej 
Matki w urokli-
wym, ale ciasnym 
i wilgotnym domku 
przy ul. Piaskowej 
funkcjonował 
23 lata. W 1997 r. 
przeniósł się tu 
z niewielkiego 
obiektu przy ul. 
Powstańców 
Warszawy. Istnieje 
w Zielonej Górze 
od 1988 r.

FILHARMONIA

Pod nową 
batutą
Od 1 września Filharmonia Zielo-
nogórska będzie miała nowego 
dyrektora.

Zostanie nim Rafał Kłocz-
ko, stanowisko obejmie na 
pięć sezonów artystycznych. 
Uchwałę o jego powołaniu 
podjął Zarząd Województwa 
Lubuskiego. Jak informu-
je urząd marszałkowski, R. 
Kłoczko pochodzi z Torunia, 
jest absolwentem Akademii 
Muzycznej im. S. Moniusz-
ki w Gdańsku w klasie dyry-
gentury symfoniczno-opero-
wej. Doktorat z dyrygentury 
uzyskał w 2017 r. na Akademii 
Muzycznej im. K. Penderec-
kiego w Krakowie. Zawodowo 
związany był m.in. z Gdyń-
ską Orkiestrą Symfoniczną, 
Capella Gedanensis oraz Te-
atrem Wielkim - Operą Naro-
dową w Warszawie. W Zielo-
nej Górze zamierza m.in. po-
wołać Festiwal im. Tadeusza 
Bairda oraz poszerzyć ofertę 
programową FZ o operę i mu-
zykę filmową. Przypomnijmy: 
maestro Czesław Grabowski 
odchodzi na emeryturę. Dy-
rektorem naczelnym i arty-
stycznym FZ był aż 35 lat!     (el)

BIBLIOTEKA

Norwid dla dzieci
Letnia czytelnia Norwida to 
wakacyjne propozycje dla naj-
młodszych. W najbliższym czasie 
w bibliotece odbędą się: zajęcia 
ruchowo-plastyczne „Baba Jaga na 
hulajnodze” (11 sierpnia), bajkowe 
warsztaty mydlarskie (12 sierpnia), 
zajęcia przygotowywania obraz-
ków z darów natury (18 sierpnia) 

oraz warsztaty kreatywne, pod-
czas których wykonywane będą 
miecze świetlne z materiałów 
z recyklingu (19 sierpnia). Spo-
tkania rozpoczynają się o godz. 
10.00. We wtorki natomiast 
można pograć w „Gry bez prą-
du”, czyli popularne planszówki . 
Na każde ze spotkań obowiązują 
zapisy. Kontakt: Biblioteka Pana 
Kleksa, tel. 68 45 32 610.

(ap)

ZGRANA RODZINA

Tu przewiniesz bobasa
Rodzice mogą już intymnie prze-
winąć maleństwo w biurze ZGranej 
Rodziny w ratuszu, a do końca sierp-
nia - szybciej niż zakładano - powsta-
nie sześć kolejnych przewijaków. 
Pojawią się: w MOPS przy ul. Długiej, 
w urzędzie miasta przy ul. Podgór-
nej, w Palmiarni, w ZOK-u przy ul. 
Festiwalowej, w Bibliotece Norwida 
przy al. Wojska Polskiego i w nowej 
siedzibie Domu Samotnej Matki przy 
al. Wojska Polskiego. Na pozostałe 
trzy przewijaki mamy i tatusiowie 
poczekają do jesieni.     (el)

DĄBIE

Koncerty na plaży
Trwa Lubuskie Lato Kulturalne. 
W piątek, 6 sierpnia, na scenie nad 
jeziorem wystąpi Maciej Maleń-
czuk. Jego koncert promuje album 
Klauzula sumienia, na którym 
nie zabraknie też największych 
przebojów artysty. 7 sierpnia do 
łez rozbawi kabaret Hrabi, dzień 
później nową płytę przedstawi 

Paweł Domagała. 14 sierp-
nia zaprezentuje się zespół 
Cadillac grający utwory Pink 
Floyd. Niedziela, 15 sierpnia, 
upłynie pod znakiem hip hopu 
razem z Paluchem i Sariusem. 
W piątek, 20 sierpnia, na scenie 
pojawi się Michał Wiśniewski 
z drugą odsłoną akustycznej 
trasy „Zawsze naprzód, nigdy 
wstecz”. Bilety na lubuskielato.
pl/abilet.html.    (ap)
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OSP

Dzielni ratownicy na czterech łapach
Czworonożni ratownicy to wizytówka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarogniewicach. W akcjach poszukiwawczych może brać już 
udział siedem psów, co stawia zielonogórską jednostkę w ścisłej czołówce w kraju.

- Byłam w Meksyku podczas 
trzęsienia ziemi w 2017 roku. 
W przekazach medialnych cią-
gle przewijały się psy przeszu-
kujące gruzowiska i szukają-
ce w zgliszczach osób, które 
przeżyły. Wtedy pojawiła się 
myśl, żeby też takiego psa mieć 
- wspomina Bogna Lechow-
ska, przewodniczka dwóch 
owczarków niemieckich, La-
ry i Famy. W tym czasie w do-
mu była już Lara, miała być 
psem domowym, ale od szcze-
niaka przejawiała predyspozy-
cje do pracy węchowej. Wróci-
ła myśl o ratownictwie. W ma-
ju br. Bogna i Lara zdały egza-
min uprawniający ten zespół 
do poszukiwań osób zaginio-
nych w terenie otwartym. Cho-
ciaż nie jest to praca na gruzo-
wiskach, to w najbardziej zale-
sionym województwie w Pol-
sce, jakim jest lubuskie, taka 
specjalizacja jest bardzo przy-
datna. - Od początku istnienia 
naszej grupy, czyli od 2016 ro-
ku, byliśmy dysponowani do 
poszukiwań osób zaginionych 
około 110 razy, tylko w tym ro-
ku byliśmy wzywani do dzia-
łań już ponad 20 razy - podsu-
mowuje Grzegorz Buda, prezes 
jednostki w Jarogniewicach.

Każdy z psów ratowni-
czych, zanim wyjedzie na 

swoją pierwszą akcję, musi 
przejść specjalistyczne szko-
lenie i zdać odpowiedni egza-
min. Zdobyty certyfikat trze-
ba odnawiać co roku. Praca 
z psem nigdy się nie kończy. 
Przewodnik razem z czwo-
ronożnym partnerem wciąż 
doskonalą umiejętności, by 

w razie wezwania jak najlepiej 
wykonać swoją pracę. Nieko-
niecznie musi być ona zwień-
czona odnalezieniem osoby 
zaginionej. Każdy odpowied-
nio przeszukany sektor i wy-
kluczenie kolejnych obszarów 
jest cenną informacją w trak-
cie prowadzonych działań. 

- Ufam moim psom. Wiem, 
że jeśli w trakcie realnej ak-
cji, w przeszukiwanym tere-
nie będzie osoba zaginiona, 
to poinformują mnie o tym 
- mówi Marta Jermakowicz, 
przewodniczka Siwej i Zmory.

Podczas treningów w zielo-
nogórskich lasach często sły-

chać szczekanie. W ten spo-
sób część psów informuje, że 
właśnie odnalazły pozoran-
ta, czyli osobę udającą zagi-
nioną. Ten pozorant zawsze 
kojarzy się psu pozytywnie. 
Ma przy sobie ulubione psie 
piłki albo przysmaki. Cały 
proces szkolenia oparty jest 

na zabawie i budowaniu do-
brej relacji z psem. Czworo-
nóg nie zdaje sobie sprawy, że 
może uratować czyjeś życie. 
Co innego przewodnik. - Po 
każdym wezwaniu na akcję 
jest wyrzut adrenaliny i czuję 
ucisk w żołądku. Każda sytu-
acja jest inna, każde poszuki-
wania nas czegoś uczą - tłu-
maczy Ewa Biegańska, prze-
wodniczka najbardziej do-
świadczonych psów w gru-
pie, Alego i Megi. Mają za sobą 
już kilkadziesiąt akcji. - Cieszę 
się, że teraz w jednym czasie 
w sektorach może pracować 
więcej psów - dodaje. Pies 
ratowniczy, dzięki swojemu 
doskonałemu węchowi, prze-
szukuje dany obszar szyb-
ciej, niż grupa ratowników. 
Potrafi też działać w trudno-
dostępnym terenie, porusza 
się sprawniej niż człowiek.

Obecnie do akcji poszuki-
wawczo-ratowniczych może 
wyjechać Megi, Lara, Siwa, 
Zmora, Ali, Kogo i Komu. OSP 
Jarogniewice są na trzecim 
miejscu w Polsce pod wzglę-
dem liczby certyfikowanych 
psów ratowniczych. A jed-
nostka wciąż się rozwija. Ko-
lejne plany to zdobycie cer-
tyfikatów gruzowiskowych.

(ap)

W Gdańsku, podczas czerwcowej sesji egzaminacyjnej, kolejne dwa zespoły, Agata Przybylska i Kogo oraz Marta Jermako-
wicz i Siwa, zdały egzaminy uprawniające je do poszukiwań osób zaginionych w terenie otwartym         FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

FONTANNY

Różowo mi, 
lazurowo…
Uspokajamy wątpiących: to nie 
fatamorgana. Woda w fontannie 
na placu Bohaterów zmienia 
kolor jak kameleon.

W lipcu była różowa, jak-
by ktoś wsypał do niej tonę 
landrynek, potem zabarwi-
ła się lazurem rodem z Ma-
lediwów. W tym tygodniu, 
na chwilę, znów odzyskała 
zwykłą barwę. Trwa czysz-
czenie fontanny.

- Woda blaknie w sposób 
naturalny, bo barwnik, który 
do niej dodajemy, w zależno-
ści od pogody utrzymuje się 
do dwóch tygodni. Po każ-

dym barwieniu, gdy kolor już 
blaknie, dno niecki czyści-
my, a całość dezynfekujemy 
chlorem - informuje Monika 
Turzańska z Zielonogórskich 
Wodociągów i Kanalizacji.

Kolorowa woda w fontan-
nie przy pl. Bohaterów to 
atrakcja wakacyjna. Róż nie 
wszystkim przypadł do gu-
stu, stąd zmiana na lazur, a - 
gdy pogoda dopisze - w kolej-
ce podobno czeka już „steryl-
ny” niebieski. Niech nikogo 
jednak nie zmyli. - W miej-
skich kurtynach wodnych 
woda pochodzi z sieci, jest 
bezpieczna, podczas upałów 
można się nią schładzać do 
woli. Ale w fontannie na pl. 
Bohaterów nikt nie powinien 
się kąpać, ani pić z niej wody. 
Barwnik pochodzi z natu-
ralnych składników, 

ale woda ma obieg zamknię-
ty. Podlega tylko regularnej 
dezynfekcji, i to wstrzyma-
nej na czas podawania barw-
nika - przypominają w ZWiK.

W mieście mamy 16  miejsc 
z fontannami. Te znajdują się 
m.in. na pl. Słowiańskim, Ma-
kusynów, Matejki, na Wagmo-
stawie, przed amfiteatrem, 
w parku w Zatoniu czy przy 
filharmonii… i wszystkie są 
teraz czynne, ale tylko ta na 
placu Bohaterów zmienia 
w tym sezonie barwy, w za-
leżności od woli człowieka. - 
Próbowaliśmy na lawendowo 
zabarwić wodę w fontannie 
przed filharmonią. Niestety, 
nie zdało to egzaminu. Kolo-
ry sprawdzają się tylko w du-
żych nieckach, z jaśniejszym 

dnem - mówi M. Tu-
rzańska.     (el)

There’s no such thing as a free lunch - nie ma darmowych 
obiadów! - to jedna z niewielu tez Miltona Friedmana, guru 
neoliberałów, z którą się zgadzam. Polacy jednak sobie słabo te lekcje 
przyswoili - nie mogę wyjść z podziwu, jak silna jest w nas socjalistyczna 
myśl ekonomiczna, nawet w pokoleniu, które urodziło się już po upadku 
PRL-u. „Pieniądze lecą z nieba a ich zasoby są niewyczerpalne” - zdaje się 
sądzić zdecydowana większość, zapominając o tym, co działo się na prze-
łomie lat 80. i 90.
Wiele rządów, w tym nasz własny, cynicznie tę „fałszywą świadomość 
ludu” - jak mawiał jeden z najznakomitszych ekonomistów XIX wieku – 
wykorzystuje.
„Polski Ład” - bo o nim teraz myślę, jest jednym wielki skokiem na naszą 
wspólną kasę i planem powrotu do klientyzmu politycznego PRL-u. Dla 
pojedynczego Kowalskiego, w tym dla niżej podpisanego, brzmi rewelacyj-

nie - podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 
tysięcy rocznie, to zastrzyk kilkudziesięciu jeśli nie 

kilku stówek miesięcznie.
Dla przedsiębiorców i dla nas wszystkich, jako miejskiej 

społeczności, brzmi fatalnie. Oznacza bowiem, że mały 
przedsiębiorca straci rocznie około 20 tys. zł, a z miejskiej 

kasy zniknie około 68 milionów!
O tyle będą mniejsze wpływy do budżetu miasta! 68 milionów rocznie 
to prawie połowa subwencji dla zielonogórskich szkół, to więcej niż  pięć 
remontów ul. Boh. Westerplatte, to budowa dwóch Tras Aglomeracyjnych, 
68 milionów to trzyipółroczny bonus, jaki zyskaliśmy z powodu połączenia 
miasta z gminą, to czteroletnia dotacja dla MZK, to tyle, ile kosztuje zimowe 
utrzymanie miasta przez trzy lata. Na tyle okradnie nas wszystkich rząd, 
wprowadzając „Polski Ład” w tej formie.
Nie mam nic przeciwko zwiększeniu kwoty wolnej od podatku. Uważam, 
że należało to zrobić dawno. Ale… jednocześnie należało wprowadzić 
mechanizm rekompensujący ubytek dochodów samorządom. Nie zrobiono 
tego, jestem przekonany, w pełni świadomie. Bowiem mniej pieniędzy dla 
samorządów oznacza ich osłabienie i wzmocnienie władzy rządu. Biedny 

samorząd, to słaby samorząd. A który włodarz nie będzie chciał, by jego gmi-
na była bogatsza? A kto będzie miał większe pieniądze? Rząd. Kto je będzie 
rozdzielał? Ministrowie. Jak? W większości po uważaniu. Więc włodarze miast 
i gmin będą mieli do wyboru dwie strategie:  próbując przetrwać, nie układa-
jąc się z rządem (ryzykując niezadowolenie mieszkańców i krótkie rządzenie) 
lub układać się z rządem, klamkując w Warszawie.
Stawiam moje nieliczne dolary przeciwko orzechom, że zwiększy się częstotli-
wość delegacji do stolicy, znów jak w latach 70. i 80. bagażniki wójtów, burmi-
strzów i prezydentów zapełnią się wyrobami lokalnymi - miodami, mięsiwami 
i trunkami wszelakimi. Znów jak za PRL-u, ważna będzie nie umiejętność 
rządzenia gminą, tylko umiejętność poruszania się na warszawskich salonach. 
Wracamy do tego, co było…
Bez względu na to, którą strategię szefowie gmin przyjmą, jedna rzecz będzie 
nieodzowna. Ktoś za mniejsze dochody samorządu będzie musiał zapłacić. 
A skoro mieszkańcy otrzymają więcej pieniędzy, a gminy mniej, to konieczny 
stanie się transfer części tych środków do budżetu miasta - co oznacza po 
prostu zwiększenie lokalnych podatków i opłat, a także zmniejszenie inwe-
stycji w drogi, parki i inne obiekty. I znów włodarze będą w gorszej pozycji. Co 
pomyśli Kowalski? Rząd mi dał, a prezydent z radnymi zabierają.

PRZY CZWARTKOWYM OBIEDZIE
Andrzej Brachmański

Okradają nas!

Kolorowa woda w fontannie przy pl. Bohaterów to atrakcja wakacyjna      FOT. IGOR SKRZYCZEWSKI
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ZWIERZĘTA

Na Waszczyka 
nakarmisz kaczki
Na terenie dwóch stawów przy 
ul. Waszczyka (między ulicami 
Kożuchowską i Botaniczną) sta-
nęły pierwsze w mieście automa-
ty z pokarmem dla kaczek.
Trzeba jednak pamiętać, aby 
nie wrzucać nasion bezpo-
średnio do wody, a do spe-
cjalnych drewnianych kory-
tek. Sypki pokarm jest bez-
płatny. Maszyna będzie re-
gularnie uzupełniana. Czę-
sto karmimy kaczki i łabę-
dzie chlebem, co jest nieste-
ty poważnym błędem i szko-
dzi zwierzakom. - Ptaki źle 
przyswajają produkty prze-
tworzone, a chleb takim jest. 

Kiedy dorastają, przy takiej 
diecie zdarzają się niedobo-
ry, nieprawidłowo rozwija-
ją się skrzydła i stawy. Pro-
dukty przeznaczone dla lu-
dzi, są szkodliwe dla ptaków. 
Prowadzą do kwasicy, biegu-
nek, zwierzęta chorują, mo-
gą nawet umrzeć - tłumaczy 
Ewa Burda z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

Automaty to nie jedyna no-
wość. W zeszłym roku stawy 
zarybiono, wpuszczono tam 
1000 sztuk ryb: karpia zło-
cistego i królewskiego, lina, 
amura i karasia. W maju tra-
fiło do nich 300 kolejnych li-
nów i 200 karpi. Przypomnij-
my, że można tu łowić ryb-
ki bez karty, którą wydaje 
Polski Związek Wędkarski. 
Złowione okazy trzeba jed-
nak wypuścić do wody, bo 
jest to forma rekreacji.     (rk,ap)

Tu pokarm jest bezpłatny      
FOT. PIOTR JĘDZURA

DEPTAK

Więcej drzew 
na starówce
Na deptaku już teraz można 
pospacerować i odpocząć w 
cieniu, a wkrótce serce miasta 
zazieleni się jeszcze bardziej. W 
ciągu dwóch miesięcy pojawi się 
tam około 30 nowych drzew.
Podczas ostatnich ulew i wi-
chur mocno ucierpiało jedno 
z drzew na pl. Powstańców 
Wielkopolskich. Trzeba było 
je usunąć, żeby nie zagrażało 
przechodniom. Jednak miej-
sce to długo nie pozostało pu-
ste i od zeszłego tygodnia mo-
żemy podziwiać nowe drze-
wo, które zasadzili pracowni-
cy Zakładu Gospodarki Komu-

nalnej wspólnie z radnym Fili-
pem Gryko. - To początek ak-
cji sadzenia drzew w okolicy 
deptaka. Chcemy, żeby w cią-
gu dwóch miesięcy pojawiło 
się ich około 30. Są to drze-
wa z rozrośniętą już koroną, 
które jeszcze urosną. Jednak 
są dobrane tak, żeby wielko-
ścią nie uszkodziły pobliskich 
elewacji oraz instalacji, które 
przechodzą pod deptakiem - 
tłumaczy F. Gryko.

Deptak zazieleni się jesz-
cze bardziej. – Będzie przy-
jemniej. Nowe nasadzenia da-
dzą przyjemny cień w upalne 
dni. Dzisiaj zasadziliśmy drze-
wo w odmianie kasztanowiec. 
W ten sposób nawiązaliśmy do 
drzew, które są już na pl. Po-
wstańców Wlkp. - powiedzia-
ła Agnieszka Barczyk z Działu 
Utrzymania Zieleni ZGK.     (ap)Drzewa są tak dobrane wielkością, żeby nie uszkodziły elewacji ani instalacji      FOT. PIOTR JĘDZURA

URZĄD MIASTA

Do Wydziału Komunikacji umów się przez internet
Nie trzeba stać w długich kolejkach, aby zarejestrować auto. Wystarczy umówić się na wizytę poprzez specjalną stronę internetową.

Rezerwacja wizyt do Wydzia-
łu Komunikacji przy ul. Sien-
kiewicza 8a odbywa się za 
pomocą formularza dostęp-
nego pod adresem: www.re-
zerwacja.zielona-gora.pl

Osoby, które nie mają do-
stępu do internetu mogą 
umówić się na wizytę z po-
mocą pracownika wydzia-
łu. Wystarczy w godz. 12.00-
14.00 zadzwonić pod numer 
telefonu 68 456 49 03 lub 
68 456 49 06.

- Podczas pandemii nasz 
wydział pracuje tylko na 
umówione wizyty - mó-
wi naczelnik Mirosław Ho-
lak. - Oczywiście są sprawy, 
które załatwiamy na miejscu 
bez potrzeby wcześniejsze-
go kontaktu telefoniczne-
go, np. kradzież lub zgubie-
nie tablicy rejestracyjnej. We 
wszystkich sytuacjach loso-
wych unikamy formalności 
narzuconych przez pande-
mię. Największy czas ocze-
kiwania, bo do września, jest 
na rejestrację pojazdu zaku-
pionego w Polsce. Ale nowy 
pojazd z salonu „zalegalizu-
jemy” w ciągu kilku dni.

Nie wszyscy potrafią pra-
widłowo zarejestrować się 
w systemie. Na wspomnia-
nej stronie www.rezerwacja.
zielona-gora.pl trzeba wy-
brać usługę, dzień i godzinę 

wizyty oraz podać dane per-
sonalne: imię, nazwisko, te-
lefon kontaktowy i adres ma-
ilowy, na który przyjdzie po-
twierdzenie wizyty. Na koń-
cu trzeba koniecznie zatwier-
dzić regulamin.

Internetowa rejestracja bę-
dzie obowiązywać na pew-
no do końca pandemii. Ale 
w przyszłości nie są wyklu-

czone konsultacje społecz-
ne w tej sprawie, i zapyta-
nie zielonogórzan jaką pre-
ferują formę obsługi klienta 
- tradycyjną czy interneto-
wą. Jak przekonuje M. Holak, 
system się sprawdził i wielu 
petentów jest zadowolonych, 
bo nie trzeba czekać w ko-
lejkach, a ewentualne opóź-
nienia sięgają maksymalnie 

dziesięć minut. No chyba, że 
jest awaria w Centralnej Ewi-
dencji Pojazdów i Kierowców 
(CEPiK), wtedy cały zielono-
górski Wydział Komunikacji 
jest sparaliżowany.

O czym jeszcze należy pa-
miętać? Od 1 stycznia 2020 r. 
wszedł w życie przepis, na-
kazujący w terminie nieprze-
kraczającym 30 dni obowią-

zek zgłoszenia w Wydziale 
Komunikacji zbycia lub na-
bycia pojazdu oraz obowią-
zek zarejestrowania używa-
nego pojazdu, sprowadzo-
nego z państwa należącego 
do Unii Europejskiej w ter-
minie nieprzekraczającym 
30 dni. Za nieprzestrzeganie 
tych przepisów grozi kara od 
200 zł do 1000 zł. Warto jed-
nak odnotować, że od 1 lipca 
przepisy zostały złagodzone. 
I tak, aż do odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii, termin 
rejestracji pojazdów wydłu-
żono z 30 do 60 dni. Zgłosze-
nie nabycia pojazdu nie jest 
jednak równoznaczne z jego 
przerejestrowaniem. - Na-
szym klientom troszkę my-
lą się przepisy - wyjaśnia M. 
Holak. - Na zgłoszenie zaku-
pu pojazdu po zmianach są 
dwa miesiące, przekroczenie 
tego terminu oznacza karę 
pieniężną. Przerejestrowa-
nie pojazdu, czyli wyrobie-
nie dokumentów na siebie 
jest z kolei na wniosek inte-
resanta i odbywa się bezter-
minowo. W tej sytuacji nie 
ma mowy o karze.

Po wakacjach Wydział Ko-
munikacji planuje urucho-
mić dodatkowe stanowiska 
do obsługi interesantów.

(rk)

Podczas pandemii Wydział Komunikacji pracuje tylko  w systemie umówionych wizyt
  FOT. PIOTR JĘDZURA

JAK ZGŁOSIĆ ZBYCIE 
LUB NABYCIE POJAZDU? 

Można to zrobić na kilka 
sposobów:
1. Przy pomocy platformy 
e-PUAP. Pierwszym krokiem 
jest zalogowanie się do systemu 
i wejście w zakładkę Katalog 
Spraw. Następnie trzeba wybrać 
kategorię Motoryzacja i Trans-
port i „zawiadomienie o zbyciu/
nabyciu pojazdu”. Potwierdze-
niem dokonania zgłoszenia 
jest dokument UPP (Urzędowe 
Poświadczenie Przedłożenia).
2. Korespondencyjnie. Wypeł-
nione zawiadomienie oraz kopię 
dowodu własności trzeba prze-
słać do Wydziału Komunikacji na 
adres: 65-443 Zielona Góra, ul. 
Sienkiewicza 8a. Zawiadomienie 
jest do pobrania w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Zielona Góra w dziale: 
Co i jak załatwić w Urzędzie? 
- Rejestracja pojazdów - Zgło-
szenie nabycia pojazdu lub 
Zgłoszenie zbycia pojazdu. 
Dokumenty należy złożyć do 
skrzynki podawczej znajdującej 
się w holu budynku UM przy ul. 
Podgórnej 22.
3. Osobiście - po zarezerwo-
waniu terminu wizyty pod 
adresem: 
www.rezerwacja.zielona-gora.pl
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KONSULTACJE

Razem zmieniamy Jędrzychów
Boisko wielofunkcyjne, czy tylko do piłki nożnej? Tor rolkarski, a może boiska do street-
ball’u? Możesz zdecydować, jak będzie wyglądał teren przy ul. Kąpielowej. Trwają interne-
towe konsultacje w tej sprawie.

Konsultacje dotyczą terenu 
na Jędrzychowie, przy ul. 
Kąpielowej. W ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego ma 
tam powstać obiekt sporto-
wo-rekreacyjny. Od dłuższe-
go czasu trwa jednak kon-
flikt pomiędzy mieszkańca-
mi, którzy nie mogą dogadać 
się, co do jego ostatecznej 
wersji. - Budowa boiska przy 
ul. Kąpielowej budziła wie-
le emocji. Część mieszkań-
ców chciała, żeby powstały 
dwa boiska, część żeby by-
ło jedno boisko. Mieszkań-
cy, którzy graniczą z tym ob-
szarem, prosili żeby teren 
rekreacyjny był oddalony 
od ich budynków. Podjęli-
śmy decyzję, jako klub rad-
nych Zielona Razem, że zro-
bimy konsultacje społeczne, 
dzięki którym mieszkańcy 
wybiorą najlepszą dla nich 
opcję - tłumaczy radny To-
masz Sroczyński.

Przygotowano trzy projek-
ty (prezentujemy je obok), 
na których znalazło się bo-
isko wielofunkcyjne lub tyl-
ko do piłki nożnej, tor rol-

karski, strefa relaksu, plac 
zabaw oraz boiska do stre-
etball’u. Każdy z mieszkań-
ców może oddać głos na je-
den z ogólnych projektów 
oraz dodatkowo zagłosować 
na elementy małej architek-
tury (jakie – patrz w ramce 
obok). Można więc wybrać, 
czy w strefie chillout’u ma-
ją być hamaki, czy parasole 
plażowe. Zagłosować moż-
na też na wyposażenie pla-
cu zabaw. A tam nie zabrak-
nie atrakcji dla najmłod-
szych, takich jak piramida 
linowa, zestaw wspinacz-
kowy czy karuzela tarczo-
wa. Wśród opcji do wybo-
ru są też m.in. stoły do pin-
g-ponga i gry w szachy oraz 
ścianka do graffiti.

Wszystkie projekty są po-
glądowe w zakresie zagospo-
darowania terenu i umiesz-
czenia małej architektury. Po 
podliczeniu głosów miesz-
kańców oraz uwzględnieniu 
ich potrzeb i propozycji, zo-
stanie zaprojektowana osta-
teczna koncepcja. Konsul-
tacje rozpoczęły się w pią-

tek, 30 lipca, potrwają do 
15 sierpnia na internetowej 
platformie https://zielonago-
ra.konsultacjejst.pl/. Po za-
kończeniu głosowania ogło-
szony zostanie przetarg na 
wykonanie inwestycji.

- Zapraszamy do wzię-
cia udziału w tych konsul-
tacjach. Mam nadzieję, że 
dzięki projektom powstanie 
obiekt, z którego wszyscy bę-
dą zadowoleni. Chodzi o to, 
żeby na tym terenie jak naj-
szybciej i jak najlepiej miesz-
kańcy Jędrzychowa mogli 
spędzać czas. To wy zdecy-
dujecie, które z zapropono-
wanych elementów się tutaj 
pojawią. Głosujcie, żeby ten 
teren odmienić - zachęca rad-
ny Filip Czeszyk.

- Zadaniem konsultacji jest 
uzgodnienie z mieszkańca-
mi, czego oczekują. Chodzi 
o to, żeby wszyscy byli zado-
woleni. To nie ma być obiekt 
uciążliwy, tylko rekreacyj-
ny, na który dzieci, młodzież 
i dorośli będą chętnie przy-
chodzić - dodaje radny Wie-
sław Kuchta.     (ap)

- Obiekt, który powstanie przy ul. Kąpielowej, ma się podobać wszystkim mieszkańcom. Dlatego zapraszamy do wzięcia 
udziału w internetowych konsultacjach! - zachęcają radni Tomasz Sroczyński, Filip Czeszyk i Wiesław Kuchta.
        FOT. PIOTR JĘDZURA

MAŁA 
ARCHITEKTURA

(można wybrać dowolną liczbę 
propozycji)

* Strefa relaksu
- hamak
- leżaki parkowe
- parasole plażowe pod 
strzechą

* Plac zabaw
- tablica do rysowania
- karuzela tarczowa
- zestaw domek+piaskow-
nica
- piramida linowa
- zestaw wspinaczkowy

* Gry stolikowe
- stoły do gry w szachy
- stół do ping-ponga

* Sporty i aktywności 
uliczne
- ścianki do graffiti
- boisko do gry w streetball
- tor rolkowy
- ścieżka sprawnościowa 
street workout

* Dodatkowe
- ogrodzenie terenu 
z furtkami

Głosowanie do 15 sierpnia na platformie
https://zielonagora.konsultacjejst.pl
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PROJEKT 1
Koncepcja zakłada wybudo-
wanie boiska wielofunkcyj-
nego o wymiarach 26x42 m. 
Będzie można na nim grać 
zarówno w piłkę nożną, jak 
i koszykówkę. Zastosowanie 
wodoprzepuszczalnej na-
wierzchni z granulatu EPDM, 
połączonego lepiszczem 
poliuretanowym zapewni 
wysoką elastyczność 
i sprężystość. Obok znajdą 
się dwa małe boiska do 
streetball’u o nawierzchni 
poliuretanowej. Duży obszar 
zostanie przeznaczony na 
plac zabaw. Nie zabraknie 
miejsca na strefę chilloutu 
z leżakami, parasolami lub 
hamakami (w zależności 
od wyboru mieszkańców). 
W środku toru rolkowego 
umieszczona zostanie ścież-
ka sprawnościowa street 
workout.

PROJEKT 2
Ta opcja obejmuje nieco 
mniejsze boisko wielofunk-
cyjne (do gry w koszykówkę 
i piłkę nożną) o wymiarach 
22x39 m. Zastosowanie 
wodoprzepuszczalnej na-
wierzchni z granulatu EPDM, 
połączonego lepiszczem 
poliuretanowym zapewni 
wysoką elastyczność 
i sprężystość. Boisko będzie 
otoczone torem rolkowym, 
który jest najdłuższy spośród 
wszystkich propozycji. 
Obok toru poćwiczyć będzie 
można na ścieżce spraw-
nościowej street workout. 
W projekcie znalazło się 
miejsce aż na dwie strefy 
chilloutu. Plac zabaw będzie 
miał dużą powierzchnię 
i urozmaicone urządzenia 
zabawowe (w zależności od 
wyboru mieszkańców).

PROJEKT 3

W tym projekcie znalazło 

się duże boisko tylko do gry 

w piłkę nożną o wymiarach 

26x42 m. Nawierzchnią 

boiska będzie sztuczna trawa 

na macie elastycznej. Obok 

umieszczone zostały dwa 

boiska do streetball’u o na-

wierzchni poliuretanowej. Na 

plac zabaw zostanie przezna-

czona spora powierzchnia, 

na której znajdzie się miejsce 

na wiele atrakcji dla najmłod-

szych (również do wyboru 

przez mieszkańców). Strefa 

chilloutu będzie graniczyć 

z torem rolkowym o długości 

90 m i ścieżką sprawnościo-

wą street workout.

LUDZIE

Półkolonie dla seniorów? 
A dlaczego nie!
Choć z definicji dotyczą dzieci, tym razem beneficjentami wa-
kacyjnego wypoczynku w miejscu zamieszkania byli zielono-
górscy seniorzy oraz ich najbliżsi. Gdy opiekę nad sędziwymi 
członkami ich rodzin przejmowało Centrum Usług Opiekuńczych, 
oni sami przez chwilę łapali oddech..

Przedostatniego dnia lipca 
słońce dopisało, więc po-
dwórko przy ul. Reja 8 przy-
ozdobiono kolorowymi balo-
nami, a ogrodowe stoły za-
stawiono smacznym poczę-
stunkiem. Wesołym pikni-
kiem kończył się tu drugi tur-
nus półkolonii dla seniorów.

- Tak je nazywamy, choć 
to oczywiście nazwa nie-
formalna. Jednym z progra-
mów finansowanych z Fun-
duszu Solidarnościowego, 
które od trzech lat realizuje 
miasto m.in. za pośrednic-
twem Centrum Usług Opie-
kuńczych, jest opieka wy-
tchnieniowa. Adresowana 
jest do opiekunów osób ze 
znaczną niepełnosprawno-
ścią, wymagających opieki, 
które na co dzień nie są na-
szymi podopiecznymi. Opie-
kę w domu lub w placówce - 
tak nazywa się jeden z mo-
dułów programu - realizu-
jemy od kwietnia do koń-
ca października, a opieku-
nowie mają do dyspozycji 
240 godzin. W tym czasie 
przejmujemy od nich opiekę 
nad ich bliskimi. A ponieważ 
boimy się kolejnych ogra-

niczeń związanych z pan-
demią, postanowiliśmy wy-
korzystać przerwę urlopo-
wą Domu Dziennego Poby-
tu „Retro” przy ul. Reja, któ-
ra przypadała w lipcu, i w ra-
mach wspomnianej opieki 
wytchnieniowej zorganizo-
wać tu dwa turnusy dla se-
niorów - wyjaśnia Elżbieta 
Sochacka, dyrektor CUO.

Turnusy trwały po dzie-
sięć dni.

- Dziękuję bardzo za opiekę 
i serducho, jakie dajecie mo-
jej mamie - to jeden z wpi-
sów na fanpage’u Centrum, 
które najstarszym mieszkań-
com naszego miasta podczas 
„półkolonii” zapewniło nie 
tylko profesjonalną opiekę, 
ale również inspirujące zaję-
cia. Były koncerty muzycz-
ne, atrakcyjne wycieczki czy 
ruch i rehabilitacja pod pre-
tekstem zajęć z jogi, tańca, 
pilatesu, refleksologii czy 
hortiterapii. Codziennie po 
drugim śniadaniu i porannej 
kawce… niespodzianka. Raz 
było to wspólne malowanie 
obrazu z pomocą gąbki i fo-
lii aluminiowej, innym razem 
wycieczka do pałacu w Za-

toniu na ciasteczko księż-
nej Charlotte. Albo na win-
nicę Ingrid w Łazie czy rejs 
po Odrze galarami.

- Serce się raduje! – napi-
sał ktoś inny na fanpage’u, 
oglądając zdjęcia.

Zamiast w niewielkich 
pokoikach mieszkania DDP 
„Retro”, podopieczni dużo 
czasu spędzali „pod chmur-
ką”. - Pogoda była piękna, no 
i w pandemii na powietrzu 
jest bezpieczniej - mówi Elż-
bieta Potocka, kierowniczka 
Domu. Specjalnie nawet za-
kupiono trzy stoły ogrodo-
we z krzesełkami, bo stare, 
z demobilu, do niczego się 
już nie nadawały.

- Wszystkie pieniądze, któ-
re wydajemy, związane są 
z realizacją programu opieki 
wytchnieniowej i te wydat-
ki naprawdę są konieczne. 
A mimo to, być może mamy 
problem - mówi dziś dyrek-
torka CUO i wyjaśnia: - Cho-
dzi o interpretację progra-
mowych zapisów. Teraz je-
steśmy w fazie ich wyjaśnia-
nia. My uważamy, że zgod-
nie z zapisem wolno nam by-
ło ponosić „wszystkie kosz-
ty bieżące związane z reali-
zacją usługi”. W przeciwnym 
razie w programie nie było-
by ani grosza na zorganizo-
wanie czasu seniorom. I co 
mieliby robić w godzinach 
opieki wytchnieniowej? Nic?

Zielona Góra od trzech lat 
korzysta z  dwóch progra-
mów finansowanych z Fun-
duszu Solidarnościowego: 
opieka wytchnieniowa oraz 
asystent osobisty osoby nie-
pełnosprawnej. W tym roku, 
w ramach obu tych progra-
mów, Centrum Usług Opie-
kuńczych obejmie dodatko-
wą opieką ponad 100 osób ze 
znaczną niepełnosprawno-
ścią, dając tym samym wspar-
cie ich opiekunom.    (el)

Wśród atrakcji był m.in. rejs galarem po Odrze…        FOT. ARCHIWUM  CUO

…i piknik pod chmurką       
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KOMUNIKAT  MZK

Otwarte poczekalnie
Miejski Zakład Komunikacji 
informuje, że od poniedziałku, 
2 sierpnia, są już otwarte 
poczekalnie w Centrum Prze-
siadkowym. Jednocześnie MZK 
zaznacza, że poczekalnie będą 
zamykane co dwie godziny na 

15 minut, po to, żeby przeprowa-
dzić dezynfekcję pomieszczeń.
Osoby przebywające w poczekal-
niach są proszone o stosowanie 
maseczek do zasłaniania ust 
i nosa. Właściwe informacje 
znajdują się na drzwiach po-
czekalni oraz w komunikacie na 
stronach www.

     (red)
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KOMUNIKAT UM

Szczepienia przeciw HPV
Urząd miasta przypomina, że 
trwa bezpłatna akcja szcze-
pienia przeciwko wirusowi 
HPV. Szczepienia dotyczą 
dziewczynek z roczników 
2008 i 2009 mieszkających 
w Zielonej Górze. Akcja odbywa 

się w ramach programu „Szcze-
pienia przeciwko wirusowi HPV 
w ramach profilaktyki raka szyjki 
macicy”. Materiały edukacyjne 
można znaleźć na stronie Aldeme-
du, który wykonuje szczepienia: 
www.aldemed.pl Rezerwacja 
terminu szczepienia pod nr telefo-
nu: 68 35 30 600. Akcję finansuje 
magistrat.     (tc)
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Nigdy nie ukrywałem, że od żużla zdecydowanie wolę 
futbol i koszykówkę. Nie oznacza to jednak, że nie kibicuję 
Falubazowi. Po obejrzeniu ostatniego meczu z Unią Leszno żal mi 
było zielonogórzan. Walczyli z lepszym na dziś zespołem i byli bardzo 
blisko wyszarpania remisu, który pozwoliłby, nie patrząc na ostatnią 
kolejkę ekstraligi, spokojnie myśleć o nowym, miejmy nadzieję, lep-
szym roku. Także uniknięciu błędów w kontraktowaniu zawodników, 
o czym wśród zielonogórskich kibiców krążyły przed tym sezonem 
legendy.
Najbardziej jednak zdumiałem się, kiedy zajrzałem do kalendarza 
ekstraligi, by dowiedzieć się, kiedy odbędzie się ostatnia kolejka 
rundy zasadniczej. Okazało się, że dopiero 20 sierpnia! Tak więc teraz, 
w środku lata, zespoły mają przerwę! W czasie najlepszym dla tego 

sportu, kiedy jest ciepło i ewentualne skutki 
deszczu, który może się niespodziewanie po-

jawić, mogą po godzinie zniknąć. Co ciekawsze, 
pierwsza letnia, też trzytygodniowa przerwa, była 

w lipcu! Czemu więc w najlepszych dla tego sportu 
miesiącach liga pauzuje? Pytałem kolegów dziennikarzy, 

dla których żużel to najważniejszy sport. Też nie wiedzą…
Zresztą tych dziwności kalendarzowych  jest więcej. Wychodzi na to, że 
kibice zielonogórscy ostatni mecz swojej drużyny w ekstralidze w 2021 
roku obejrzeli w poniedziałek, 2 sierpnia. Jeśli dodamy do tego, że liga 
wystartowała w kwietniu, daje to zaledwie cztery miesiące ligowych 
zmagań, a fani zespołów spoza pierwszej czwórki mogą mecz ligowy 
obejrzeć zaledwie siedmiokrotnie! W zestawieniu z innymi dyscyplina-
mi, gdzie kibic koszykówki czy piłki ręcznej ogląda swój zespół przez 
osiem miesięcy w roku, a futbolu w ekstraklasie ostatnio nawet prawie 
dziesięć, to żałośnie mało.
Żużel jest sportem bardzo kosztownym, grupującym w naszym kraju 
wielkie rzesze kibiców, a sezon przelatuje niczym pocisk. Wyremon-

towano stadiony albo, tak jak w Toruniu, pobudowano nowe, a teraz 
zaludniają się kilka razy w roku, bo oprócz ekstraklasy i turniejów Grand 
Prix zawody niższej rangi nie są w stanie zapełnić ich choćby w jednej 
trzeciej. Tak czy inaczej coś z tym trzeba zrobić. Dać sobie spokój 
z długaśnymi letnimi przerwami, pomyśleć nad tym, by fani mogli 
częściej obejrzeć swój zespół w ligowej rywalizacji, która dla nich jest 
najważniejsza. Tego nie da się zrobić tak od razu, ale próbować trzeba.
Ligowy żużel dla kibiców zielonogórskich praktycznie się kończy, 
a koszykówka zaczyna. Ekstraklasa startuje już za miesiąc, a Enea Zastal 
BC zacznie ligowy sezon meczem ze Śląskiem Wrocław, klubem który 
do niedawna prowadził trener Oliver Vidin. To mecz srebrnego meda-
listy z brązowym, więc będzie się działo. Jestem dziwnie spokojny, bo 
montowanie nowej ekipy przebiega bez nerwów i planowo. Może bez 
jakichś fajerwerków, ale też bez wstrząsów. Jeśli nie wypadną jakieś 
trupy z zastalowskiej szafy, na przykład w postaci wyroków trybunału 
koszykarskiego, to jestem dziwnie spokojny przed sezonem. Niezła eki-
pa, dobry trener, zapał do pracy i głód sukcesów. Czegóż chcieć więcej?

MOIM ZDANIEM
Andrzej Flügel

Sezon jak pocisk

PIŁKA NOŻNA

Lechia przed sezonem, czyli trudno o optymizm
W sobotę, meczem ze Stalą w Brzegu, zielonogórska Lechia zaczyna kolejny sezon w trzeciej lidze. Przed startem nastroje są niezbyt 
optymistyczne. Jak się wydaje zespół może najwyżej powalczyć o utrzymanie, o co wcale nie będzie łatwo.

Przypomnijmy, po bardzo 
udanej jesieni w poprzednim 
sezonie klub opuścili najlep-
si zawodnicy - Szymon Ko-
busiński i Sebastian Gór-
ski. Okazało się, że ta dwój-
ka stanowiła o sile zespołu, 
więc wiosną ekipa wyglą-
dała znacznie gorzej, choć 
bez kłopotów utrzymała się 
w trzeciej lidze. Lechia ukoń-
czyła go na dziesiątym miej-
scu. W 36 spotkaniach zdo-
była 47 punktów.  Dwanaście 
razy wygrała, jedenastokrot-
nie osiągnęła remis, a trzy-
naście razy lepsi byli rywale.

Ci, którzy liczyli, że w cza-
sie letniej przerwy zespół zo-
stanie wzmocniony na tyle, 
żeby zgodnie z tym, co od 
lat słychać w zapowiedziach 
klubowych działaczy (czyli 
chęci wejścia na wyższy po-
ziom i podjęciu walki o coś 
lepszego niż dolna połów-
ka tabeli), z pewnością bę-
dą mocno rozczarowani. To 
prawda, że w ekipie pozostali 
piłkarze, którzy grali wiosną. 
Tyle, że w tym składzie - nic 
im nie ujmując - Lechia bę-
dzie raczej walczyć o utrzy-
manie niż o miejsce w czo-
łówce tabeli.

Tak też uważa trener An-
drzej Sawicki, który po ostat-

nim sparingu, wygranym 
przez Lechię z występującą 
w klasie okręgowej Odrą By-
tom Odrzański 7:3, tak oce-
nił siłę swojej ekipy: - Nie ma 
hurraoptymizmu. Wygląda-
my w tej chwili słabo. Próbu-
jemy wkomponować nowych 
zawodników, ale na dziś nie 

są to piłkarze, którzy mogą 
pociągnąć zespół. Naszą si-
łą była stabilizacja, ale grupa 
solidnych zawodników jest 
zbyt wąska, a największym 
naszym mankamentem jest 
brak rywalizacji na poszcze-
gólnych pozycjach. Ze wzglę-
dów organizacyjnych, czy-

li mówiąc wprost z powodu 
braku pieniędzy, nie jesteśmy 
w stanie stworzyć takiej eki-
py, gdzie byłaby wspomniana 
rywalizacja, a zespół wzmoc-
nili zawodnicy z określoną 
jakością. Nie mamy wyjścia, 
musimy się jakoś pozbierać 
z tym zespołem, jaki mamy 

i walczyć o ligowy byt. Na nic 
więcej, przynajmniej z dzi-
siejszej perspektywy, nas nie 
stać. Zresztą to nie jest jakaś 
nowość - przyznaje trener. - 
Już wiosna pokazała, że na-
sze możliwości są mniejsze 
w stosunku do tego, co gra-
liśmy jesienią. Na dziś to się 
nie zmieniło, więc trudno 
o optymizm. Inna sprawa to 
taka, że kilku naszych mło-
dzieżowców musi zdać sobie 
sprawę, że jeśli chcą zaistnieć 
w jakiejś lepszej piłce, to te-
raz jest dla nich ostatni dzwo-
nek. Oczywiście jest kilku 
solidnych, ogranych w trze-
ciej lidze zawodników i mimo 
mojego pesymizmu wierzę, 
że mogę na nich liczyć. Jed-
no jest pewne, musimy jesz-
cze więcej pracować i próbo-
wać się znaleźć w tej trudnej 
sytuacji.

Tyle szkoleniowiec. Jak 
widać trudno być optymi-
stą, a taka sytuacja cyklicz-
nie powtarza się w zielono-
górskim klubie. Trzeba jed-
nak liczyć, że wspomniana 
przez szkoleniowca grupa 
doświadczonych zawodni-
ków ,,pociągnie” zespół i mo-
że nie będzie tak źle, jak to 
wygląda przed pierwszym 
meczem...      (af)

Ile okazji do radości Przemysław Mycan i Artur Małecki będą mieli jesienią?
         FOT. MARCIN KRZYWICKI

KOSZYKÓWKA

Mówcie mi 
Andy
Andy Mazurczak dołączył do 
Enei Zastalu BC Zielona Góra. 
Podpisał roczną umowę. W grud-
niu skończy 28 lat. W ubiegłym 
sezonie występował w MKS-ie 
Dąbrowa Górnicza.
I był to jego pierwszy kontakt 
z polską ligą. Mazurczak? 
Brzmi „polsko”. A Andy? To 
już skrót od Andrzej. - Rodzi-
na z Polski. Tata z Bydgosz-
czy, mama z Gliwic. Przepro-
wadzili się w 1992 roku do 
Chicago, a ja urodziłem się 
w 1993. Zawsze miałem An-
drzej w dokumentach, ale 
w szkole nikt nie wiedział, 

jak wypowiedzieć moje imię 
- tłumaczy nowy gracz zielo-
nogórskiej drużyny. - Mówi-
łem, że mogą na mnie mó-
wić Andy i tak już zostało - 
dodaje A. Mazurczak, który 
ma obywatelstwo amerykań-
skie i polskie.

W ubiegłym roku po raz 
pierwszy zagrał w naszej 
lidze. W Dąbrowie zdo-
bywał średnio 10,9 punk-
tu, notował też 5,4 asysty 
i 4,3 zbiórki w ciągu pół 
godziny gry. - O Dąbrowie 
mogę mówić same pozy-
tywne rzeczy. Fajny sezon, 
spotkałem tam dobrych lu-
dzi. Początek nie był dobry, 
ale zmieniło się kilka rze-
czy i zaczęliśmy fajnie grać. 
Czuję, że mogę grać lepiej. 
Na to pracuję codzien-
nie - zaznacza.

Po polsku mówi dobrze, 
choć słychać też w głosie 
„Amerykę”. - Od małego gra-
łem z bratem. W szkole i w par-
ku. W 2001 roku byłem w Pol-
sce na wakacjach. Po powro-
cie do Chicago rodzice zapisa-
li mnie na piłkę nożną do klu-
bu z samymi Polakami. Grałem 
dziewięć lat, ale chęć do koszy-
kówki była większa. Jak posze-
dłem na studia, to chciałem 
grać już tylko w kosza.

Przygodę z europejską ko-
szykówką Mazurczak zaczął 
w sezonie 2016/2017. Naj-
pierw w II lidze greckiej, 
następnie trafił do Niemiec 
i do Hiszpanii. Przed przyj-
ściem do Dąbrowy Górni-
czej występował w Holan-
dii, w klubie Aris Leeuwar-

den. Z jakimi nadzieja-
mi trafia do Zielo-

nej Góry? - Cieszę się, że tu-
taj jestem. Chciałbym grać 
w play-offach i walczyć o naj-
wyższe cele w Polsce. Chciał-
bym też grać w dwóch ligach. 
Nigdy w karierze tak jeszcze 
nie rywalizowałem. Jestem 
graczem, który chce tylko 
wygrywać. Wiem, że Zastal 
jest takim klubem i chcę po-
móc w osiągnięciu tych naj-
wyższych celów - deklaruje.

W klubie podkreślają, 
że to nie koniec transfero-
wej ofensywy. Znane są już 
kalendarze. Ligowy sezon 
w Polsce zaczniemy 5 wrze-
śnia, w hali CRS, meczem ze 
Śląskiem Wrocław. Ligę VTB 
zainaugurujemy 26 wrze-
śnia wyjazdowym spotka-
niem z CSKA Moskwa. No-
wym kapitanem zespołu bę-
dzie Krzysztof Sulima.    (mk)

Andy Mazurczak ma też na koncie występy w pierwszej re-
prezentacji Polski                                                                     FOT. MARCIN KRZYWICKI

LECHIA W RUNDZIE
JESIENNEJ:

* 7 sierpnia - Stal Brzeg (wyjazd)
* 14 sierpnia - Zagłębie II Lubin 
(dom), 17.00
* 18 sierpnia - Rekord Bielsko-
-Biała (w)
* 21 sierpnia - Piast Żmigród (w)
* 28 sierpnia - Gwarek Tarnow-
skie Góry (d), 17.00

* 4 września - Pniówek Pawło-
wice Śl. (w)
* 8 września - MKS Kluczbork 
(d), 17.00
* 11 września - Ślęza Wroclaw (w)
* 18 września - Foto Higiena Gać 
(d), 16.30
* 25 września - Polonia Bytom (w)

* 2 października - Odra Wodzi-
sław Śl. (d), 16.00
* 9 października - Miedź II 
Legnica (w)
* 16 października - Warta Gorzów 
(d), 15.00
* 23 października - LZS Goczał-
kowice Zdrój (w)
* 30 października - Carina Gubin 
(d), 14.30

* 6 listopada - Górnik II Zabrze (w)
* 13 listopada - Karkonosze 
Jelenia Góra (d), 13.30



6 sierpnia 2021    łącznik zielonogórski 11www.Lzg24.pl

IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE

Do Tokio jadą po to, by spełniać marzenia!
Trwają letnie igrzyska w Tokio, ale po zgaszeniu olimpijskiego znicza stolica Japonii nie opustoszeje. Areny igrzysk opanują bo-
wiem sportowcy niepełnosprawni. Będziemy mieli tam swoich reprezentantów!

Nasze miasto będzie reprezento-
wać pięcioro sportowców. Start 
Zielona Góra do Tokio wysyła 
parakajakarzy - Kamilę Kubas 
i Mateusza Surwiło, tenisistów 
stołowych - Piotra Grudnia i To-
masza Jakimczuka oraz strzelca 
Szymona Sowińskiego. - Życzy-
my wam spokoju, dużo wrażeń. 
Pamiętajcie, że teraz skupiacie 
się na treningach, bo nadchodzą 
najważniejsze sportowe dni. Bij-
cie swoje własne rekordy, a me-
dale przyjdą później - mówiła do 
paraolimpijczyków Danuta Tar-
nawska, prezes zielonogórskie-
go Startu, podczas oficjalnego 
pożegnania.

Status weterana ma najmłod-
szy w tym gronie - obok Mateusza 
Surwiło - Piotr Grudzień. Tenisista 
stołowy, który we wrześniu skoń-
czy 30 lat, pojedzie na swoje czwar-
te igrzyska. Dotychczas z każdych 
wracał z medalem. W Pekinie jesz-
cze jako nastolatek zdobył srebro, 
w Londynie złoto, zaś w Rio de Ja-
neiro dwukrotnie stawał na najniż-
szym stopniu podium. - Ja przede 
wszystkim zawsze jadę na takie 
turnieje z postanowieniem, że-
by dobrze grać. Nie skupiam się 
na tym, czy przywiozę medal. To 
dla mnie sprawa drugorzędna. Ja-
dę z przeświadczeniem, żeby za-
grać dobry turniej, grać dobrze - 
piłka po piłce - uważa Grudzień, 
który wystąpi w turnieju singlo-
wym, jak i w deblu z Patrykiem 
Chojnowskim.

Atmosferę igrzysk, ale i smak 
medalu zna także Kamila Kubas. 
Parakajakarka w 2016 roku z bra-
zylijskich wód wyłowiła brązo-
wy medal w sprincie. Teraz też 
popłynie po medal, ale jak mówi  
- z mniejszą presją, bo „krążek” 
już ma. - Teraz popłynę w silniej-
szej grupie. Dziewczyny są tam 
megamocne. Trudniej było zdo-
być samą kwalifikację - przyzna-
je 38-latka, która pierwsze star-
ty będzie miała 2 września. A do 
tego czasu czeka ją jeszcze bar-
dzo ciężka praca na treningach.

Mateusz Surwiło też będzie 
jeszcze ciężko harował. W Rio 
de Janeiro również wystąpił, 
ale na medal wciąż czeka. Od 
poniedziałku do piątku trenu-
je trzy razy dziennie. W soboty 
jest luźniej… tylko dwa trenin-
gi, a w niedzielę jeden. - Budu-
ję siłę, ile wlezie. Troszkę tle-
nu, technika i moc - podkreśla. 
Jak mówi, czeka na zegarku na 
swoje rekordy. Te mają przyjść, 
gdy będzie już w stolicy Japo-
nii. Igrzyska olimpijskie ogląda 
z uwagą, zwłaszcza kolegów po 
fachu. - Szczęście w życiu mam. 
Do walizki nie biorę żadnego ta-
lizmanu - dodaje. Poziom w pa-
rakajakarstwie na przestrzeni 
ostatnich lat podniósł się nie-
prawdopodobnie. - Jestem świę-
cie przekonany, że jeśli wrzuci-
libyśmy finalistów z igrzysk pa-
raolimpijskich do finału olimpij-
skiego, to w pierwszej piątce na 

pewno byłby jakiś paraolimpij-
czyk - uważa.

Na igrzyskach zadebiutuje To-
masz Jakimczuk. Tenisista sto-
łowy otrzymał dziką kartę. - Za-
kwalifikowałem się rzutem na 
taśmę. Dla mnie to spełnienie 
marzeń - podkreśla. Nie jedzie 
jednak po to, by statystować. - 
Chciałbym jak najlepiej zagrać, 
zrealizować to, co przepracowa-
łem na treningach. Zamierzam 
walczyć o każdą piłkę i myślę, 
że to może przynieść rezultat 
w formie medalu. Mamy bardzo 
silną drużynę - przyznaje T. Ja-
kimczuk.

Do Tokio poleci też nieobec-
ny podczas pożegnania Szymon 
Sowiński. Wraz ze strzelcem na 
igrzyskach będzie obecny tre-
ner Marek Marucha, który na co 
dzień pracuje w Starcie Zielona 
Góra i jest opiekunem strzelec-
kiej kadry narodowej. - Szymon 
kwalifikację wywalczył już dwa 
lata przed planowanymi igrzy-
skami - podkreśla M. Marucha. 
Trener uważa, że strzelca stać 
na podium igrzysk. - Jedziemy 
po medale. Po to się szykowa-
liśmy - dodaje, podkreślając, że 
obostrzenia mogą… służyć jego 
podopiecznemu. - Strzelectwo 
to sport wysokiej koncentracji. 
Coś takiego jak izolacja może na-
wet pomóc.

Igrzyska paraolimpijskie roz-
poczną się 24 sierpnia i potrwają 
do 5 września.     (mk)

Zielonogórzanie, którzy wystąpią w Tokio. Stoją Mateusz Surwiło  
i Piotr Grudzień, na wózkach Kamila Kubas i Tomasz Jakimczuk.  
Do Japonii uda się także nieobecny podczas pożegnania Szymon 
Sowiński.         FOT. MARCIN KRZYWICKI

Prezentacja przed meczem z Unią. Nie chcemy, by było to machanie na pożegnanie  
z PGE Ekstraligą.         FOT. MARCIN KRZYWICKI

ŻUŻEL

Jeszcze trochę się podenerwujemy
To będą dwa tygodnie pełne niespokojnego oczekiwania. Kto spadnie z PGE Ekstraligi? Marwis.pl Falubaz Zielona Góra czy Zooleszcz 
DPV Logistic GKM Grudziądz? Pożyczając na żużlowe potrzeby frazę z języka siatkarzy, teraz piłkę meczową w górze będą mieli ci drudzy.

Scena z serialu „Dom”. Po-
rodówka. W korytarzu męż-
czyzna, w jednej ręce trzyma 
kanapkę, w drugiej termos, 
który nerwowo otwiera usta-
mi. Połykaną wręcz w całości 
kanapkę popija gorącym na-
pojem. Inny odpala jednego 
papierosa od drugiego. Głów-
ny bohater, Andrzej Talar, ze-
stresowany spaceruje po ko-
rytarzu. - Który z was jest Ta-
lar? - pyta położna. - Ja - od-
powiada Andrzej. - Jeszcze 
się podenerwujesz, kochasiu 
- mówi z uśmiechem, do bla-
dego tatusia, pielęgniarka.

My też się jeszcze pode-
nerwujemy, choć mogliśmy 
już w spokoju oczekiwać na 
ostatni mecz sezonu zasad-
niczego z Betardem Spartą 
we Wrocławiu. W ostatnim 
biegu centymetry dzieliły 
czwartego Patryka Dudka od 
trzeciego Emila Sajfutdino-
wa. Gdyby zielonogórzanin 
wpadł na metę przed Rosja-
ninem, Falubaz nie przegrał-
by 44:46, tylko zremisował-
by z Fogo Unią Leszno. Do-
pisałby duży punkt do tabe-
li i odskoczył na bezpieczny 
dystans od wiszących mu na 
plecach grudziądzan.

- Po meczu ciężko było, 
nie powiem. Przegrać jeden 
z ważniejszych biegów o gru-

bość koła - mówi rozgoryczo-
ny P. Dudek. - Nie spodzie-
wałem się Emila z krawężni-
ka, że mi tam wyskoczy. I ten 
krawężnik nie był dość szyb-
ki, żeby tam jechać. Emil jed-
nak gdzieś wykorzystał przy-
czepne miejsce i mnie wy-
przedził. Zacząłem jechać 

szerzej, nabierałem prędko-
ści, ale zabrakło paru centy-
metrów - wspomina feral-
ny wyścig zielonogórzanin.

Walka o utrzymanie przy-
pomina w tym roku wyścig 
żółwi. Falubaz w dotychcza-
sowych meczach PGE Ekstra-
ligi uzbierał 6 punktów. Taka 

zdobycz w elicie, w XXI wie-
ku, jeszcze nigdy nie zagwa-
rantowała utrzymania. Te-
raz może, ale warunkiem jest 
co najwyżej remis grudzią-
dzan w konfrontacji z czę-
stochowianami. - Nie ma-
my wpływu. Teoretycznie 
oczywiście, bo możemy wy-

grać we Wrocławiu. W spo-
rcie może się wszystko zda-
rzyć, ale jedziemy do prze-
ciwnika, który w tym sezo-
nie jest faworytem do wygra-
nia ligi i wszystko wygrywa. 
Przed nami trudne zadanie - 
podkreśla P. Dudek.

Zakładając najbardziej 
prawdopodobny scena-
riusz we Wrocławiu, 20 sierp-
nia, czyli porażkę Falubazu 
z Betardem Spartą, rząd eks-
traligowych dusz będą mie-
li w swoich rękach, dwa dni 
później, częstochowianie. 
Włókniarz nie ma już szans 
na fazę play-off, ale w pew-
nym sensie zdecyduje o lo-
sie Falubazu i GKM-u. Wy-
ścig na teorie spiskowe wy-
startował już dawno.

Zielonogórzanie od powro-
tu do ekstraligi w 2007 ro-
ku stoczyli już dwie zwycię-
skie kampanie o utrzyma-
nie. 14 lat temu, tuż po po-
wrocie, też było dramatycz-
nie. Najpierw z fazy play-off, 
do której wchodziło wów-
czas sześć zespołów „wy-
rzucił” zielonogórzan Kry-
stian Klecha, wyprzedzając 
Grzegorza Walaska na ostat-
nich metrach ostatniego bie-
gu w Bydgoszczy. Zielono-
górzanie zremisowali wte-
dy z Polonią 45:45, a tym sa-

mym wepchali się w ramio-
na bydgoszczan w dwume-
czu o utrzymanie. Niespełna 
miesiąc później, niezwykle 
dramatyczny mecz w Byd-
goszczy „o życie” zielonogó-
rzanie wygrali 46:44, a krop-
kę nad i postawili w rewanżu. 
Następnie stoczyli jeszcze 
zwycięskie baraże z I-ligow-
cem z Ostrowa. W 2018 roku 
widmo spadku też mocno za-
glądało w oczy. Wtedy rów-
nież skończyło się siódmym 
miejscem i wygranymi bara-
żami z jeżdżącym na zaple-
czu elity ROW-em Rybnik.

- Tam były baraże i dwu-
mecze, które się liczyły. 
Tutaj nie mamy już takich 
opcji. Punkty trzeba wycią-
gnąć z rundy zasadniczej. 
Mamy ich tyle, ile mamy. Ta-
ki jest sport. Czasem jedzie 
się o medale, czasem o utrzy-
manie - zaznacza Piotr Prota-
siewicz. - Trzeci raz w mojej 
karierze w Falubazie drżymy 
i walczymy, aby się utrzymać 
- dodaje kapitan, który w me-
czu z Unią pojechał po raz 
300. w barwach Falubazu.

Mecz GKM-u z Włóknia-
rzem, 22 sierpnia, będzie 
ostatnim aktem sezonu za-
sadniczego w PGE Ekstrali-
dze. Dla kogo będzie ozna-
czać pożegnanie z elitą?     (mk)
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Zbudujmy sobie piękne kino letnie Warszawa
- Na razie, zdradzę Wam „tajemnicę”, trwają roboty przy budowie nowego kina „Letniego” przy ul. Widok. Budowa ta ukończona 
ma być do końca września br. - pisał Wiesław Nodzyński w „Gazecie Zielonogórskiej”.  To był początek sierpnia 1955 r.

- Czyżniewski! Założę się, że 
terminu nie dotrzymali. To 
mi trochę przypomina two-
je obietnice w sprawie umy-
cia patelni: zaraz, za chwilę, 
już idę… - nie wiem, dlaczego 
moja żona miesza bogate ży-
cie społeczne naszego miasta 
z jakimiś domowymi, niezbyt 
istotnymi zajęciami. Ja tu o bu-
dowie kina, a ona o… patelni. 
Tydzień w tydzień. Zaczynam 
się robić fanem wychowania 
w cnotach niewieścich. Ugo-
towałaby, pomyła i jeszcze po 
plecach poskrobała...

Niestety, przegrałbym za-
kład. Rzeczywiście, termin 
nie został dotrzymany, prze-
cież wydawało się, że jest 
tuż- tuż. Budowę prowadzi-
ło Miejskie Przedsiębiorstwo 
Robót Budowlanych.

- Załoga budująca kino, 
która przygotowuje na razie 
fundamenty pod jego część 
frontową, to w większości 
młodzi robotnicy. Wszyscy 
oni wykazują wiele zapału do 
pracy i chcą, aby na święto 
Winobrania na pewno moż-
na było pójść obejrzeć cie-
kawy film do „Warszawy” - 
pisał W. Nodzyński. - Wie-
rzymy, że dotrzymają sło-
wa. Jest tylko jedno „ale”… 
chłopcy użalają się i słusz-
nie na niedostateczną ilość 
narzędzi do pracy.

Okazało się, że na budowie 
jest tylko jedna taczka i dwa 
młotki, które robotnicy wy-
pożyczają sobie nawzajem.

W tym czasie w Zielonej 
Górze można było oglądać 
filmy w kinie Nysa oraz la-
tem w kinie letnim Zacisze 
przy ul. Reja. Nieregularnie 
prezentowano je w sali przy 
ul. Strzeleckiej, gdzie urzą-
dzono kino Gwardia.

Teraz miało powstać 
pierwsze w mieście kino,  
zbudowane po 1945 r. od 
podstaw. Jako teren wybra-
no plac przy ul. Widok - dzi-
siaj w tym miejscu stoi bu-
dynek ABW przy ul. Chopi-
na. Ponieważ kino powsta-
wało z nadwyżek finanso-
wych Wojewódzkiego Komi-
tetu Odbudowy Warszawy, 
nazwano je kino Warszawa.

Projekt opracował, jak 
podawała „GZ”, Włodzi-
mierz Tymczyi. W budyn-

ku od strony ulicy miały się 
mieścić kasy, zaplecze, ka-
bina operatora. Widownię 
na 540 miejsc ustawiono na 
klepisku, a całość zamykała 
scena z ekranem.

Niestety, przy pomocy jed-
nej taczki i dwóch młotków 
projektu nie udało się zreali-
zować. Roboty wznowiono 

w kwietniu następnego roku. 
Zakładano, że kino będzie go-
towe na 1 maja - jedno z naj-
ważniejszych świąt w PRL-
-u. Termin okazał się zbyt 
optymistyczny. Wyznaczo-
ny nowy - na Dzień Oświa-
ty, 20 maja. Okazał się real-
ny. W sobotę, 19 maja 1956 r. 
wyświetlono tu pierwszy film 

- „Cień” w reżyserii Jerzego 
Kawalerowicza. To trzy opo-
wieści odnoszące się do ta-
jemniczego mężczyzny, który 
wyskakując z pociągu ginie, 
masakrując sobie twarz. Nie 
sposób go zidentyfikować. 
Kim był ten Cień?

M.in. o tej zagadce opo-
wiadał na spotkaniu z wi-

dzami Adolf Chromnicki, od-
twórca jednej z ról. Słuchać 
go chciał tłum ludzi. Doro-
śli tłoczyli się przy wejściu, 
a dzieci i młodzież usiłowa-
ły sforsować mur ogradzają-
cy widownię.

Organizatorzy nie trafili 
z godziną. Zaczęli za wcze-
śnie. Najpierw przemówie-

niami. Później widzów za-
bawiał Mieczysław Walewski 
i chór Czejanda. Kiedy skoń-
czyli, wciąż było za jasno. Za-
rządzono półgodzinną prze-
rwę. Część widzów wyszła. 
Ci wytrwalsi doczekali się.

- Na ekranie zaczęło coś 
migać. Ukazała się za kie-
rownicą auta ładna blondyn-
ka, obok niej młodzian - opi-
sywała „GZ”. - Widać było, 
że otwierają usta, próbują 
do nas przemówić, ale nie-
stety… dźwięku nie było. Po-
za tym kilka razy przerywa-
no film.

Tylko najbardziej wytrwali 
widzowie doczekali do spo-
tkania z Chromnickim, któ-
ry zdradził parę tajników fil-
mowej kuchni. M.in., że wy-
padający z pociągu człowiek 
to kukła.

Kino letnie działało nie tyl-
ko w wakacje. Wyświetlano 
w nim filmy aż do końca paź-
dziernika. Wykorzystywane 
było również do innych uro-
czystości za dnia. Rok szkol-
ny zaczynała w nim pobli-
ska szkoła podstawowa nr 
3 – dzisiaj SP 13.

Przypomnieli mi o tym 
Czytelnicy na Facebooku.

Bogumiła Semenec-Jędzu-
ra: - Zakończenie nauki/roku 
szkolnego w Szkole Podsta-
wowej nr 3 mieliśmy w ki-
nie letnim Warszawa. Daw-
no to było...

Dorota Rodzik-Szczu-
paczynska: - Pamiętam. 
Uczniowie szkoły podsta-
wowej z ul. Chopina w tym 
kinie mieli zakończenie ro-
ku szkolnego.

Lucja Talejum: - Pamiętam 
to kino, ale po co było kupo-
wać bilet, jak fragment filmu 
można było obejrzeć z mur-
ku oddzielającego od szkoły. 
Ale to była radocha!!!

Leszek Hermanowicz: 
- Dość dawno w tym kinie 
oglądałem „Noc generałów”.

Kino Warszawa funkcjono-
wało prawie 20 lat. Ostatnim 
obrazem, który tutaj wyświe-
tlono, 30 września 1975 r., był 
amerykańsko-japoński film 
„Tora! Tora! Tora!”.

Tomasz Czyżniewski
Codziennie nowe opowieści 
i zdjęcia: 

 Î Fb.com/czyzniewski.tomasz

Ul. Chopina w 1958 r. Po lewej stronie wejście do kina letniego Warszawa.         ARCHIWUM SP 13

Wejście do kina Warszawa znajdowało się od strony ul. Chopina. Na piętrze była kabina kinooperatora.
       FOT. CZESŁAW ŁUNIEWICZ/ ZE ZBIORÓW ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W ZG

Uroczystość szkolna na terenie kina letniego          ARCHIWUM SP 13

Młodzieńcy przed wejściem do kina
       ZE ZBIORÓW ZBIGNIEWA MIADZIOŁKO

Uroczystość szkolna. Ekran był ustawiony na scenie.
       ARCHIWUM SP 13


