
Jakie gwiazdy zajaśnieją na scenie? Gdzie skosztujemy zielonogórskiego wina? 
Co zaplanowano dla najmłodszych? Informator winobraniowy za tydzień w „ŁZ”!
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LUDZIE

TAJEMNICZE POSTACI W ZATONIU
Na tle ruin pałacu w Zatoniu wyglądają jak zjawy: pan w cylindrze i dama z parasolką. - To Aleksander Humboldt i księżna Doro-
ta - zdradza Jacek Starościc, który podarował instalację. W Parku Książęcym wciąż coś się dzieje. Fundatorzy dokładają swoje cegiełki do 
zabytkowej przestrzeni.

Fundator Jacek Starościc z księżną Dorotą i Aleksandrem Humboldtem. To kolejne miejsce, w którym warto zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie z Zatonia.        FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

A właściwie rośliny. Każ-
dy może np. kupić i zasa-
dzić drzewo lub krzew. 
W „Łączniku” prezentu-
jemy kolejnych fundato-
rów. - Dzięki nim w parku 
posadziliśmy już 16 drzew 
i 12 krzewów. Teraz ma-
my pierwszy obiekt ma-
łej architektury - wyli-
cza Agnieszka Kochań-
ska, architekt krajobrazu 
i miejski ogrodnik, któ-
ra prowadzi rewitaliza-
cję parku.

Instalacja ma nie rzucać 
się za bardzo w oczy. Dwie 
postaci wycięto ze stalo-
wej płyty. Przedstawia-
ją tajemniczą, dystyngo-
waną parę.

Skoro to Park Książęcy, 
dama jest zapewne księż-
ną Dorotą. A kto jej towa-
rzyszy?

-  Potwierdzam, to 
księżna Dorota, która 
zaprosiła do siebie na 
spacer Aleksandra Hum-
boldta, znanego niemiec-
kiego przyrodnika i po-
dróżnika. Dzisiaj jego 
imię nosi uniwersytet 
w Berlinie. Znali się. By-
wał w Zatoniu - śmieje 
się Jacek Starościc, fun-
dator instalacji. I dodaje, 
że to po trosze jego pry-
watna historia.

- W tym roku kupili-
śmy działkę w Górzyko-
wie, na której kiedyś by-
ła winnica. To prezent 

na 20. rocznicę ślubu. 
Postanowiliśmy ją odno-
wić i nazwaliśmy ją Win-
nica Aleksandra - tłuma-
czy Stella Starościc. - Je-
stem bardzo podekscy-
towana. Za kilka lub kil-
kanaście lat będziemy 
w miłym towarzystwie 
winiarzy.

Wraz z dawną winni-
cą Starościcowie kupili 
również zabytkową wil-
lę, w której przed laty 
mieszkał pastor z Sule-
chowa - Wilhelm Wege-
ner. Pastor był przyjacie-
lem Humboldta, wcze-
śniej razem studiowali na 
uniwersytecie Viadrina. 
Podróżnik bywał na win-
nicy w Górzykowie. By-
wał również u księżnej 
Doroty w Zatoniu, o czym 
przypomina wielki pla-
tan w parku nazwany je-
go imieniem.

- Humboldt był u nas 
w Górzykowie na waka-
cjach i księżna Dorota za-
prosiła go do siebie. Mo-
że chciała z nim tylko po-
rozmawiać, a może miał 
jej coś doradzić w spra-
wie parku? - J. Starościc 
tłumaczy genezę space-
ru pary.

Instalacja stoi od czwart-
ku na tyłach pałacu, przy 
ścieżce do stawu. Idealnie 
nadaje się do pamiątkowe-
go zdjęcia.

(tc)

Za tydzień Zielonogórskie 
Święto Plonów - Dożynki 2021! 
Gwiazdą wieczoru będzie Eleni 
i jej zespół, którzy z ruin 
pałacu księżnej Doroty 
w Zatoniu przeniosą 
nas muzycznie do kraju 
filmowego Greka Zorby… Co 
jeszcze czeka nas w sobotę,  
28 sierpnia?       >> 2

MINIZOO

Więcej zwierzaków 
przy Botanicznej
Dzięki współpracy z niemieckim 
miastem partnerskim Cottbus 
oraz Gubinem i Guben, Zielona 
Góra rozbuduje popularne wśród 
mieszkańców minizoo. Przy ul. 
Botanicznej zamieszkają małpki, 
świnki pekińskie i lemury.
Iwona Skowrońska, za-
stępca naczelnika Wy-
działu Funduszy Europej-
skich w magistracie, mó-
wi że w ramach rozbudo-
wy zielonogórskiego mini-
zoo przewidziane są: bu-
dynki dla małpek, świnek 
pekińskich i lemurów wraz 
z wybiegiem, altana promo-

cyjno-szkoleniowa i toale-
ty. - Planowane są też ogro-
dzenie z paneli i niwelacja 
terenu, w tym trawniki, 
utwardzone ścieżki i przy-
łącza, przeniesienie azylu 
dla zwierząt oraz dostawa 
wyposażenia: ławki, kosze 
na śmieci, oświetlenie, sie-
dziska, tablice informacyj-
ne i kraty pod drzewa - wy-
licza I. Skowrońska.

Projekt „Europark - Wy-
korzystanie dziedzictwa 
przyrodniczo-kulturowe-
go do rozwoju turystyki 
w obszarze przygranicz-
nym” współfinansowany 
jest z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regional-
nego w partnerstwie pomię-
dzy miastem Zielona Gó-
ra oraz miastami Cottbus, 
Gubin i Guben. Jego całko-

wita wartość to ok. 2 mln 
625 tys. euro. Wartość pro-
jektu dla Zielonej Góry to 
około 394 tys. 215 euro (ok. 
1,8 mln zł).

Cottbus planuje rozbudo-
wę swojego zoo - częścio-
wy remont wraz z termo-
modernizacją starego pa-
wilonu dla drapieżników 
oraz dobudowę nowego wy-
biegu dla ariranii amazoń-
skich. W Gubinie i Guben 
będą m.in. rewitalizowane 
miejskie parki.

- Od wielu lat współpraca 
z niemieckimi partnerami 
rozwija się wzorowo - mówi 
Krzysztof Kaliszuk, zastępca 
prezydenta miasta. - Bardzo 
się cieszę, że jesteśmy sku-
teczni i rozbudujemy nasze 
zoo, które cieszy się olbrzy-
mią popularnością.     (rk)Surykatki to ulubieńcy gości odwiedzających zielonogórskie minizoo FOT. PIOTR JĘDZURA
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LATO MUZ WSZELAKICH

Końcówka 
pełna atrakcji
Ostatki wakacji aż gęste od 
propozycji na ciekawe spę-
dzenie czasu! W programie 
koncerty, spektakle, pikniki, 
spacery, kino pod chmurką… 
Sprawdź, co się będzie działo. 

20 sierpnia, piątek
* 11.00 - Bajki, bajdy, ba-
nialuki - „Epidemia śmie-
chu”, Teatr Pinezka, Ogród 
Botaniczny
* 20.00 - Bluesowe noce 
- koncert zespołu Śląska 
Grupa Bluesowa, Klub Pie-
karnia Cichej Kobiety
* 21.00 - Kino letnie - „Za 
jakie grzechy dobry Boże”, 
pałac w Starym Kisielinie

21 sierpnia, sobota
* 10.00 - Relaks na sporto-
wo z Funfit 2, Dolina Gę-
śnika - plaża
* 12.00 - Rodzinny piknik 
muzyczny z lodami Nordis 
- Clown Wesołek i Anima-
torzy oraz DJ Bleakk Be-
ard, Dolina Gęśnika - plaża
* 21.00 - Okno na muzykę 
- Camerata Trio, Park Ksią-
żęcy 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

24 sierpnia, wtorek
* 12.00-21.00 - Międzyna-
rodowy Festiwal Sztuki 
Ulicznej BuskerBus Zie-

lona Góra 2021 - prezen-
tacje artystów ulicznych, 
deptak
* 17.00 - Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki Ulicznej Bu-
skerBus Zielona Góra 2021 - 
prezentacje artystów ulicz-
nych, park pałacu w Starym 
Kisielinie

25 sierpnia, środa
* 12.00-21.00 - Międzynaro-
dowy Festiwal Sztuki Ulicz-
nej BuskerBus Zielona Góra 
2021 - prezentacje artystów 
ulicznych, deptak
* 17.00 - Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki Ulicznej Bu-
skerBus Zielona Góra 2021 - 
prezentacje artystów ulicz-
nych, Park Książęcy w Za-
toniu
* 19.00-21.00 - Nie nudzę się 
latem: Prawo i pięść - Zielo-

na Góra czasów wojen, spa-
cer z przewodnikiem, zbiórka 
pl. Bohaterów (18.45)

26 sierpnia, czwartek
* 18.00 - Z książką na leża-
ku: spotkanie z… Agniesz-
ką Olejnik, sala im. Janusza 
Koniusza
* 19.00 - W Zielone(j) gramy: 
Jak wędrowne ptaki - kon-
cert Studentów i Big Ban-
du Uniwersytetu Zielono-
górskiego, plac przed filhar-
monią

27 sierpnia, piątek
* 11.00 - Bajki, bajdy, bania-
luki - „Złota rybka”, Teatr 
Żelazny z Katowic, Planeta-
rium Wenus
* 20.00 - Bluesowe noce –Blu-
esowy Jam Sesion, Klub Pie-
karnia Cichej Kobiety

* 21.00 - Kino letnie - „I znów 
zgrzeszyliśmy dobry Boże”, 
pałac w Starym Kisielinie

28 sierpnia, sobota
* 10.00 - Relaks na sporto-
wo z Funfit 2, Dolina Gęśni-
ka - plaża
* 12.00 - Rodzinny piknik 
muzyczny z lodami Nordis - 
animatorka Daria oraz DJ Le-
piey, Dolina Gęśnika - plaża
* 21.00 - Okno na muzykę - 
Daniel Grupa, Park Książęcy 
w Zatoniu
* 21.00 - Rodzinne kino letnie 
- „Moje wakacje z Rudym”, 
pałac w Starym Kisielinie

29 sierpnia, niedziela
* 16.00 - Szlakiem Frydery-
ka Seydela i jego stu Winia-
rek, część II, szczegóły i bile-
ty: www.winnicamilosz.pl   (dsp)

DOŻYNKI 2021

Za tydzień Zielonogórskie Święto Plonów!
 Zielonogórzanie już po raz siódmy będą obchodzić święto plonów. Na spotkanie z rolniczą tradycją do Zatonia zaprasza… miasto.
Już za tydzień, w sobo-
tę 28 sierpnia, Zielonogór-
skie Święto Plonów - Dożyn-
ki 2021! Jedyne takie w Pol-
sce, bo i Zielona Góra jest 
jedynym miastem w kraju, 
które ma sołectwa, sołtysów 
i rolników. Gospodarują na 
terenie byłych 17 wsi, które 
w 2015 r. zostały przyłączo-
ne do miasta.

- Na terenie dzielnicy No-
we Miasto są 623 gospodar-
stwa rolne, rolnicy to znacz-
na grupa w Zielonej Górze, 
dlatego miasto kontynuuje 
dawną gminną tradycję - mó-
wi Mariusz Zalewski, dyrek-
tor Departamentu Dzielnicy 
Nowe Miasto w magistracie.

Pierwsze dożynki miasto 
obchodziło sześć lat temu, 
w Raculi. I choć tegoroczne 
święto plonów długo stało 
pod znakiem zapytania przez 
pandemię, która już drugi rok 
krzyżuje plany organizato-
rom, w tym roku - w nieco 
skromniejszym wymiarze 
- odbędą się po raz siódmy, 
w tym po raz trzeci w Zatoniu.

Ze względu na czwartą fa-
lę i obostrzenia sanitarne, któ-
re jej towarzyszą, do Zielonej 
Góry nie przyjadą partne-
rzy z Niemiec, którzy zwykle 
współorganizują święto i ak-
tywnie w nim uczestniczą. To 
stara, jeszcze „przedmiejska” 

tradycja. Tym razem w progra-
mie dożynek zabraknie więc 
występów niemieckich zespo-
łów śpiewaczych, tanecznych, 
sportowych i muzycznych.

- Po konsultacji z partne-
rem uznaliśmy, że przekłada-
my je na rok następny – mó-
wi Weronika Wziętek z De-
partamentu Dzielnicy No-
we Miasto.

Jednak najważniejsze 
elementy dożynkowej tra-

dycji będą zachowane od 
a do z. Będzie więc msza 
św. w intencji rolników 
i mieszkańców Zielonej 
Góry, korowód i konkurs 
na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy, a także zabawa 
i występ gwiazdy wieczoru. 
A do tego, tegoroczne świę-
to plonów zyska w tym ro-
ku przepiękną, nastrojową 
oprawę Parku Książęcego 
w Zatoniu.

- To miejsce magiczne - 
mówi M. Zalewski.

Po przejściu korowodu 
(prowadzonego przez stra-
żaków w rytm nadawany 
przez zespół Nasza Łęży-
ca) w okolice ruin pałacu, 
zacznie się zabawa. Zespół 
z Łężycy zobaczymy i usły-
szymy po raz drugi na scenie 
w Parku Książęcym, na której 
wystąpi również dobrze zna-
ny zielonogórzanom Zespół 
Pieśni i Tańca Maki.

- Będą też animacje i za-
bawy plenerowe dla dzieci, 
które przyjadą tu z rodzica-
mi, organizowane przez Dom 
Harcerza, ZGraną Rodzinę, 
Krainę Eksperymentów i ani-
matorów. M.in. modelowa-
nie samolotów, które potem 
dzieci puszczą na stawach, 
malowanie twarzy, tatuaży, 
bańki mydlane… Dorosłych 
zapraszamy do Zatońskiego 
Salonu Sztuki, czyli na tar-
gi rzemiosła, na których nie 
zabraknie obrazów, rzeźb 
w drewnie, ceramiki i biżu-
terii, oraz na warsztaty ma-
lowania jedwabnych szali - 
zapowiada W. Wziętek.

- Zadbaliśmy o zachowa-
nie dystansu sanitarnego. 
W Paku Książęcym dyspo-
nujemy dużą powierzchnią, 
łąką, która pozwala na roz-
proszenie punktów, w któ-

rych będą się bawić zielo-
nogórzanie - dodaje szef de-
partamentu.

Ważnym elementem świę-
ta będzie rozstrzygnięcie kon-
kursu na najładniejszy wie-
niec dożynkowy. W tym ro-
ku zgłoszono ich 10 - w tym 

cztery tradycyjne i sześć no-
woczesnych.

Gwiazdą wieczoru bę-
dzie Eleni i jej zespół, któ-
rzy z ruin pałacu księżnej Do-
roty w Zatoniu przeniosą nas 
muzycznie do kraju filmowe-
go Greka Zorby.    (el)

ZATONIE

10. urodziny
Stowarzyszenie Nasze Zatonie obcho-
dzi 10. urodziny. I zaprasza z tej okazji 
wszystkich przyjaciół w niedzielę, 
22 sierpnia, o 19.00 do świetlicy. W pro-
gramie: koncert Agnieszki i Johannesa 
Kirch „Pieśni o miłości i naturze”, 
autorskie liryki miłosne Marka Hałasa. 
Około godz. 20.00 tort urodzinowy 
i wyświetlenie filmu „10 lat Stowarzy-
szenia Nasze Zatonie”.

PRZYLEP

Wycieczka rowerowa
Rada sołecka w Przylepie zaprasza 
w sobotę, 28 sierpnia, na wycieczkę 
rowerową do Leśniowa Wielkiego. 
W planie odpoczynek przy zabytkowym 
wiatraku, konkurs i ognisko.
Zbiórka chętnych o godz. 11.00 na par-
kingu przy kościele w Przylepie. Powrót 
ok. godz. 16.00. Wycieczkę poprowadzi 
Krzysztof Gawryluk z Klubu Turystyki 
Kolarskiej PTTK Lubuszanie ’73.    (dsp)

Festiwal ulicznych artystów to pozycja obowiązkowa w menu wakacyjnych atrakcji. W tym 
roku „Buskersi” odwiedzą nas 24 i 25 sierpnia. Zobaczymy ich na deptaku oraz w parku  
w Starym Kisielinie i Zatoniu.        FOT. PIOTR JĘDZURA

Gwiazdą wieczoru będzie Eleni - artystka wystąpi o godz. 18.00
 FOT. MATERIAŁY ORGANIZATORÓW

W PROGRAMIE

• 14.00 - msza w intencji 
rolników i mieszkańców - 
kościół w Zatoniu
• 15.00 - korowód do 
Parku Książęcego
• 15.45 - otwarcie święta 
w towarzystwie Bachusa, 
wręczenie ,,Nagród Pre-
zydenta Miasta Zielona 
Góra”, rozstrzygnięcie 
konkursów na najpiękniej-
szy wieniec dożynkowy 
i kulinarnego
• 16.30 - występ Zespołu 
Pieśni i Tańca Maki
• 16.50 - występ zespołu 
Nasza Łężyca
• 17.00 - poczęstunek 
w świetlicy
• 18.00 - koncert Eleni

DOJAZD
NA DOŻYNKI

* W sobotę, w godzinach 
12.00-22.00 przejazdy auto-
busem MZK linii 30 B będą 
bezpłatne i kursować będą 
zgodnie z rozkładem jazdy.
* Przy ul. Księżnej Doroty 
zostanie zorganizowana 
jednodniowa mobilna stacja 
rowerowa, która umożliwi 
przyjazd na dożynki miejskim 
rowerem.
* Gości zmotoryzowanych 
organizatorzy zapraszają 
na parkingi zlokalizowane: 
wzdłuż drogi Księżnej Doroty 
(za informacją turystyczną), 
przy boisku sportowym ul. 
Zatonie-Różana (parking 
oznaczony przy drodze 
wojewódzkiej) i przy placu 
zabaw w Marzęcinie.
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INWESTYCJA

Już czas na 
przeprowadzkę
W miniony wtorek otwarto nową 
siedzibę Domu Samotnej Matki i 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
Mamy z dziećmi nie będą już 
mieszkać przy ul. Piaskowej, 
przeprowadzają się na al. Wojska 
Polskiego 116.
Wioleta Haręźlak, dyrektor De-
partamentu Edukacji i Spraw 
Społecznych w magistracie, 
nie ukrywała radości. - To 
miejsce jest niezwykłe. W są-
siedztwie znajdują się Dom-
ki Rodzinkowe, dzieło świętej 
pamięci Jolanty Fedak, gdzie 
pomoc otrzymują dzieci, które 
z przyczyn od siebie niezależ-

nych znalazły się w trudnej sy-
tuacji życiowej. Kobiety, któ-
re samotnie wychowują dzie-
ci, także zasługują na naszą 
pomoc - podkreślała podczas 
uroczystego otwarcia. - Wo-
kół mamy piękny park, obok 
- dzięki programowi rządo-
wemu - powstaje żłobek. To 
wspólne nasze dzieło, nieza-
leżnie od podziałów politycz-
nych. Jestem przekonana, że 
mamy, które będą tu przeby-
wać znajdą się w dobrym miej-
scu, wśród dobrych ludzi.

- Dom Samotnej Matki jest 
miejscem bardzo ważnym 
i niestety bardzo potrzeb-
nym - mówił wojewoda Wła-
dysław Dajczak. - Cieszę się, 
że miasto zrealizowało tę in-
westycję. Podobny i jedyny 
w Lubuskiem ośrodek działał 
dotychczas w Żarach.

Mirosław Glaz, dyrektor 
Departamentu Infrastruk-
tury Społecznej w urzędzie 
marszałkowskim dodał: - To 
miejsce pokazuje, że wspól-
nie możemy realizować do-
bre programy socjalne. Tu 
nie ma polityki.

Goście uroczystości mogli 
podziwiać symboliczne drzew-
ko, które znalazło się na ścianie 
budynku, każdy jego listek to 
osoba, instytucja, która wspar-
ła inicjatywę. Są tu więc np. 
listki wolontariuszy, urzędów, 
firm i mieszkańców, którzy od-
dali głosy na inwestycję w Bu-
dżecie Obywatelskim…

W obiekcie będzie funk-
cjonał Dom Samotnej Mat-
ki oraz Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej. Obie instytucje 
prowadzi Terenowy Komitet 
Ochrony Praw Dziecka.  (rk)

Goście zwiedzali nowy obiekt. Do dyspozycji mam z dziećmi jest prawie 900 mkw., zamiast 
dotychczasowych 350. Nowa siedziba pomieści do 40 osób (przy Piaskowej mogło przeby-
wać  maksymalnie 18). FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

KURSY

Pomogą wyjść 
na prostą
Trwa rekrutacja na kursy zawo-
dowe, organizowane przez Cen-
trum Integracji Społecznej. W pół 
roku możesz zostać pracowni-
kiem sklepowym, budowlanym, 
opiekunem środowiskowym 
albo robotnikiem gospodar-
czym. I znaleźć perspektywę na 
lepsze jutro.
To oferta dla osób, które mają 
trudności w znalezieniu pra-
cy: długotrwale bezrobot-
nych, korzystających z po-
mocy społecznej, uzależnio-
nych od alkoholu czy nar-
kotyków, którzy deklarują 
chęć leczenia, bezdomnych 

czy zwolnionych z zakładów 
karnych. Polskie przepisy na-
zywają ich „osobami wyklu-
czonymi społecznie i zawo-
dowo”. 

- Chcemy, by uczestnicy 
naszych kursów zawodo-
wych stali się aktywni w obu 
tych sferach, dlatego po-
moc, którą im oferujemy, 
też ma charakter całościo-
wy - mówi Wioleta Mrózek 
z CIS i wyjaśnia: - Oprócz 
praktyk zawodowych, re-
alizowanych w zakładach 
pracy, organizujemy spo-
tkania z psychologiem, te-
rapeutą, doradcą zawodo-
wym i pracownikiem so-
cjalnym. Proponujemy też 
zajęcia związane z wybra-
ną ścieżką zawodową. Np. 
uczestnik kursu w specjal-
ności opiekun środowisko-

wy ma zajęcia ze specjalistą 
w tej dziedzinie, ale rów-
nież lekcje języka niemiec-
kiego, bo gros uczestników 
po ukończonym szkoleniu 
zamierza podjąć pracę za 
granicą.

Kursy zawodowe w CIS 
trwają pół roku. Realizo-
wane są w ramach kolej-
nych edycji projektu Lep-
sze Jutro II. Właśnie do-
biega końca piąta edycja 
i już 1 września ruszą ko-
lejne kursy w specjalno-
ściach: pracownik sklepo-
wy, budowlany i opiekun 
środowiskowy. 1 listopa-
da rozpocznie się też kurs 
w specjalności robotnik go-
spodarczy. Trwają zapisy 
na wszystkie wymienione 
szkolenia. Chęć uczestnic-
twa w szkoleniach CIS moż-

na zgłaszać pod numerem 
telefonu 68 455 36 74.

Projekt Lepsze Jutro 
II rozpoczął się w marcu 
2018 r. i do dziś (choć pan-
demia mocno pokrzyżowa-
ła jego ubiegłoroczne wyda-
nie) skorzystało z niego oko-
ło 600 osób.

- Z tego około 30 proc. 
uczestników znalazło pra-
cę i najczęściej również 
mieszkanie, bo to zazwy-
czaj idzie w parze - infor-
muje W. Mrózek.

Projekt realizowany bę-
dzie do 2023 r. i do tego cza-
su zaoferuje wsparcie kolej-
nym 600 osobom, mieszkań-
com Zielonej Góry, ale rów-
nież Sulechowa, Czerwień-
ska, Nowej Soli, Nowogro-
du Bobrzańskiego i Otynia. 

(el)

BIBLIOTEKA

Zajęcia dla najmłodszych
Letnia Czytelnia Norwida zapra-
sza w nadchodzącym tygodniu 
do Biblioteki Pana Kleksa. We 
wtorek, 24 sierpnia, o 11.00 - Gry 
bez prądu. W środę, 25 sierpnia, 
o 11.00 - Stowarzyszenie „Sempre 
Piu” proponuje zajęcia muzyczno-
-rytmiczne. Zapisy pod numerem 
tel. 68 45 32 610, mail: biblioteka.

pana.kleksa@biblioteka.zgora.
pl, FB www.facebook.com/biblio-
teka.norwida.dzieci. W czwartek, 
26 sierpnia, o 11.00 - Gniotki 
- króliczki, warsztaty kreatyw-
no-plastyczne. Zajęcia dla dzieci 
w każdym wieku. Zapisy pod 
numerem tel. 68 45 32 610, mail: 
biblioteka.pana.kleksa@biblio-
teka.zgora.pl, FB www.facebook.
com/biblioteka.norwida.dzieci

(dsp)

OGRÓD BOTANICZNY

Perfekcyjny wieczór
W sobotę, 21 sierpnia, o godz.18.00, 
w zielonogórskim Ogrodzie Botanicz-
nym odbędzie się czwarty i ostatni 
w tym roku Koncert Botaniczny. „Nie 
płacz Ewka”, „Kołysanka dla niezna-
jomej”, „Ale w koło jest wesoło” - to 
tylko niektóre hity zespołu Perfect, 
które usłyszymy w tym dniu podczas 
koncertu Perfekcyjne Przeboje.   (is)

PLANETARIUM WENUS

Finał festiwalu
W sobotę, 21 sierpnia, o godz. 19.00 w Pla-
netarium Wenus - wielki finał V Corno 
Brass Music Festiwal - na scenie Adam 
Rapa i Corno Brass Ensemble. Tematem 
przewodnim koncertu finałowego będzie 
muzyka Astora Piazzolli i Ludwiga van 
Beethovena. W roli głównej oczywiście 
instrumenty dęte blaszane. Bilety na 
http://corno.abilet.pl/    (dsp)

KONSULTACJE

Taki pomysł na Kąpielową mają mieszkańcy
W internetowych konsultacjach zielonogórzanie zdecydowali o wyglądzie terenu rekreacyjnego przy ul. Kąpielowej na Jędrzy-
chowie. Zagłosowało 384 osoby.

Konsultacje trwały od 30 lip-
ca do 15 sierpnia. Do wyboru 
były trzy projekty. Najwięcej 
osób (220), poparło koncep-
cję numer 3. W tym projekcie 
znalazło się duże boisko do 
gry w piłkę nożną o wymia-
rach 26x42 m. Nawierzch-
nią będzie sztuczna trawa na 
macie elastycznej. Obok po-
wstaną dwa boiska do street-
ball’u o nawierzchni poliure-
tanowej. Na plac zabaw zo-
stanie przeznaczona spora 
powierzchnia, na której znaj-
dzie się wiele atrakcji dla naj-
młodszych (również wybra-
nych przez mieszkańców). 
Zielonogórzanie wybierali 
też elementy małej architek-
tury, które powinny zostać 
ujęte w projekcie Strefa Re-
laksu. Najwięcej osób wska-
zało w ankiecie hamaki (171), 

leżaki parkowe (160), para-
sole plażowe pod strzechą 
(109). Miasto zapytało też 
o inne elementy wyposaże-
nia nowego obiektu. Podaje-
my wyniki głosowania w po-
szczególnych strefach.
* Elementy małej architek-
tury, które powinny zostać 
ujęte w projekcie Plac Zabaw:
-  tablica do rysowania 
(60 głosów)
- karuzela tarczowa (129)
- zestaw zabawkowy: domek 
i piaskownica (124)
- piramida linowa (252)
- zestaw wspinaczkowy (223)
* Elementy małej architektu-
ry, które powinny zostać uję-
te w projekcie Gry Stolikowe:
- stoły do gry w szachy (59)
- stół do ping-ponga (298)
* Elementy małej architek-
tury, które powinny zostać 

ujęte w projekcie Sporty i Ak-
tywności Uliczne:
- ścianki do graffiti (103)
- boisko do gry w streetball 
(221)
- tor rolkowy (175)
- ścianka wspinaczkowa stre-
et workout (221)
* Elementy małej architektu-
ry, które powinny zostać uję-
te w projekcie Dodatkowe:
- ogrodzenie terenu z furt-
kami (307)

- Po głosowaniu mieszkań-
ców mamy wiedzę, jakich 
elementów zagospodarowa-
nia przestrzennego oczeku-
ją - podsumowuje Monika 
Krajewska, zastępca dyrek-
tora Departamentu Inwesty-
cji Miejskich w magistracie. 
- Przystępujemy do opraco-
wywania dokumentacji tech-
nicznej projektu.    (rk)

Zielonogórzanie wybrali w głosowaniu koncepcję numer 3. - Zwyciężył kompromisowy pro-
jekt, który pogodzi zwaśnionych mieszkańców. Na boisku zagrają koszykarze i piłkarze, nie 
będą sobie wzajemnie przeszkadzać. Doskonałym uzupełnieniem inwestycji będzie plac 
zabaw - podsumowują Filip Czeszyk, Tomasz Sroczyński i Wiesław Kuchta, radni, którzy ko-
ordynowali konsultacje. FOT. MATERIAŁY UM
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KOMUNIKAT MOPS

Kampania społeczna
Do 31 bm. Biuro Profilaktyki i Prze-
ciwdziałania Uzależnieniom MOPS, 
w ramach „Zielonogórskich Dialogów 
Profilaktycznych”, prowadzi kampanię 
mającą zmienić społeczne nastawienia 
wobec nietrzeźwych użytkowników 
dróg, ze szczególnym uwzględnieniem 
tzw. zatrzymania obywatelskiego. 

Akcja „Pijany kierowca - nie reagujesz, 
akceptujesz!” to m.in. wystawa na 
deptaku, radiowe spoty, plakaty na 
przystankach MZK. Kampanię wsparła 
Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. - Mam 
nadzieję, że będę mógł pokazywać Zie-
loną Górę jako wzór miasta walczącego 
z plagą pijanych kierowców na drogach 
- mówił w środę Jarosław Chmielewski, 
dyrektor instytucji.      (red)
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INWESTYCJE

Tu się pobawisz, poćwiczysz i pograsz w kosza
Przysiółek Stożne w sołectwie Jany zyska teren rekreacyjny z miniboiskiem do koszykówki, siłownią plenerową i placem zabaw. 
Całość ma być gotowa pod koniec sierpnia. 

Magdalena Materna miesz-
ka niecałe 200 metrów od 
przyszłego centrum rekre-
acji i jak zapowiada, bę-
dzie miała oko na wandali. 
- Mam nadzieję, że nikomu 
nie przyjdzie do głowy po-
mysł, aby nam zdewastować 
zabawki i boisko, ale tak na 
wszelki wypadek codziennie 
sprawdzimy czy wszystko 
jest w porządku - mówi pa-
ni Magdalena, która na plac 
zabaw zabierze syna Natana 
i córeczkę Nadię. - Dziecia-
ki wybawią się na powietrzu 
i to praktycznie pod oknami.

Budowa terenu rekreacyj-
nego to świetna informacja 
także dla Oliwii Adamek, sio-
strzenicy pani Magdaleny. 
Dziewczynka z zaintereso-
waniem podgląda prace bu-
dowlańców. Zadowolone są 
też Zofia Sobczak z córką An-
dżeliką i Danuta Łozowska.

Zagospodarowanie terenu 
to dzieło firmy Projektowa-
nie i Nadzór Mariusz Świą-
tek. Wykonawcą robót jest 
firma 4 STB. Koszt budowy 
to 188 tys. 928 zł. Zgodnie 
z umową na zakończenie 
prac firma ma czas do poło-
wy października. Marcin Zie-
liński, kierownik robót dekla-
ruje jednak, że inwestycja bę-

dzie gotowa wcześniej, bo już 
pod koniec sierpnia. Jest du-
ża szansa, że dzieciaki poba-
wią się na placu we wrześniu.

-  Na dniach postawimy 
cały plac zabaw i siłownię - 
mówi M. Zieliński. - Naj-
trudniejsze roboty 

już będą za nami. Na boisku 
do koszykówki stoi słup, cze-
ka nas montaż tablicy do gry 
w kosza i wymalowanie linii.

Jakiego sprzętu możemy 
się spodziewać na placu? 

To przestrzenna kon-
strukcja wspi-

naczkowa z jedną ścianką 
i hamakiem, bujak na sprę-
żynie z dwoma siedziskami, 
karuzela, huśtawka wahadło-
wa i cztery zestawy ławek ze 
stołami piknikowymi.

W planach jest boisko do 
koszykówki z nawierzch-

ni betonowej (jedna tabli-
ca do gry) i tzw. piłkochwy-
ty. Mieszkańcy poćwiczą na 
ośmiu urządzeniach siłow-
ni plenerowej, wokół któ-
rych ma być nawierzchnia 
z piasku.

Przewidziano dwie solarne 
lampy oświetleniowe. Nad 
bezpieczeństwem dzieci i ro-
dziców ma czuwać kamera 
miejskiego monitoringu. Na 
końcu chodnika, w pobliżu 
boiska, zaprojektowano sto-
jak na rowery. Wejście zapla-
nowano od strony istniejącej 
drogi, przez furtkę. Pomię-
dzy furtką i boiskiem wyty-
czono chodnik z kostki bru-
kowej.

Dominik Delikat, sołtys 
Jan, wyjaśnia że nowy teren 
rekreacyjny to jego inicjaty-
wa. Mieszkańcy Jan i Stożne-
go poparli sołtysa. - Obec-
ny plac zabaw dla najmłod-
szych jest malutki i nie speł-
nia oczekiwań - tłumaczy D. 
Delikat. - Pieniądze na tę in-
westycję, ok. 170 tysięcy zło-
tych, pochodzą z oszczęd-
ności z tzw. funduszu połą-
czeniowego. Za część środ-
ków z bonusu ministerialne-
go wyremontowaliśmy około 
250 metrów drogi, która by-
ła w fatalnym stanie. Zabra-

kło pieniędzy na jej dokoń-
czenie, dlatego wybraliśmy 
teren rekreacyjny.

Plac zabaw i boisko po-
wstają niemal w szczerym 
polu, bo jak tłumaczy soł-
tys, to była jedyna wolna 
działka w sołectwie należą-
ca do miasta. Pozostałe te-
reny mają prywatnych wła-
ścicieli.

- Nie zabraknie zieleni 
- dodaje Renata Woźniak 
z Departamentu Inwesty-
cji Miejskich w magistracie. 
Wzdłuż ogrodzenia, częścio-
wo wzdłuż chodnika zapro-
jektowano zieleń - będą tu 
rosły trawy miskant chiński 
i miskant olbrzymi.

To nie koniec dobrych 
wieści dla mieszkańców 
Stożnego. Ostatni odcinek 
drogi - ok. 500 metrów, za 
budowanym terenem rekre-
acyjnym, do wiaduktu - do-
czeka się odnowienia jesz-
cze w tym roku. Przetarg na 
tę inwestycję już rozstrzy-
gnięto. Pieniądze pochodzą 
z funduszu chodnikowego, 
który na drobne inwestycje 
mają do dyspozycji miesz-
kańcy zielonogórskich so-
łectw.     (rk)

Trwa montaż siłowni plenerowej. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji osiem urządzeń.       
 FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI
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Siedzę sobie gdzieś wśród lasów i tylko od czasu do czasu 
zaglądam do internetu, żeby zobaczyć, co się dzieje w naszym 
grodzie. W minionym tygodniu emocje wzbudziły kolizje rowerzystów 
na przejściach dla pieszych. Filmik z miejskiej kamery z ronda PCK miał kilka 
tysięcy odsłon. Oj, dostało się kierowcy samochodu. Że pędził, że kolejny pirat 
drogowy, itp. Mimo, że z nagrania nie dało się nijak wywnioskować prędkości 
pojazdu, to wielu, bardzo wielu uznało go za winnego. Więc ja gościa chciał-
bym wziąć w obronę.
W momencie kiedy do kodeksu drogowego wprowadzono przepis, zezwalający 
rowerzystom na przejeżdżanie po przejściu dla pieszych, prorokowałem że 
jedynym efektem tego przepisu będzie zwiększona ilość wypadków. Jestem 
przekonany, że się nie myliłem. Co rusz jakiś rowerzysta wjeżdża na przejściu dla 
pieszych pod samochód. Napisałem świadomie - „rowerzysta wjeżdża”. Każdy 
z nas, kto nie jest niedzielnym kierowcą i trochę czasu spędza za kółkiem, widzi 
co się dzieje. Rowerzyści, odkąd uznano, że są „świętymi krowami ruchu drogo-

wego”, bardzo często zapominają o prawach fizyki i są 
przekonani, że samochód to takie urządzenie, które 

jest w stanie zahamować w miejscu. Ile razy zdarzało 
się wam, że ni stąd, ni zowąd przed maską pojawiał się 

miłośnik dwóch pedałów, ile razy zdarzało się wam, że 
z tyłu, z martwego pola widzenia, ni stąd, ni zowąd wpadał 

wam domorosły Szurkowski i jeszcze pukał się w czoło, gdy z duszą 
na ramieniu hamowaliście z piskiem opon.
Zgadzam się, wśród kierowców nie brakuje piratów, ale ja mówię o normalnych 
użytkownikach dróg, którzy gremialnie uważają, że przepis jest najidiotyczniej-
szy z idiotycznych. Pozwalanie rowerzystom na przejeżdżanie przez przejścia 
dla pieszych (mówię tu o sytuacjach, gdy nie ma lub nie pracują światła) było 
najgłupszym pomysłem naszych parlamentarzystów.
Za „moich czasów” uczono, że naczelną zasadą ruchu drogowego jest zasada 
„ograniczonego zaufania”, więc nawet jeśli masz pierwszeństwo pamiętaj, że 
inny użytkownik ruchu drogowego może popełnić błąd lub nie mieć możliwości 
oczekiwanego zachowania. Inaczej mówiąc: nie  ma świętych krów, z wyjątkiem 
poruszających się na sygnałach pojazdów straży, policji i pogotowia ratunkowe-
go. Dziś wmawia się pieszym i rowerzystom, że są „lepsi” a kierowcy nagle stali 

się drugą kategorią. To oni mają uważać na wszystko i mieć oczy dookoła głowy, 
a najlepiej… żeby w ogóle ich na drogach nie było.
Na filmiku, o którym wspomniałem, widać że rowerzysta jedzie nie rozglądając 
się w ogóle dokoła. I takich sytuacji jest coraz więcej.
Jestem gorącym zwolennikiem rozbudowywania ścieżek rowerowych i rozwija-
nia mody na jazdę na rowerach. Ale mam wrażenie, że rowerzyści zachowują się 
jak w powiedzeniu, kiedy mamy palec a chcemy rękę: wybudujcie nam ścieżki, 
dajcie bezwzględne pierwszeństwo, pozwólcie jeździć wszędzie, gdzie mamy 
ochotę (np. na ul. Westerplatte), wypadajcie z centrum, na deptaku piesi niech 
lepiej nam pod koła nie wchodzą.
Choćby Robert Górski, naczelny zielonogórski rowerzysta, wyzywał mnie (co 
w takich sytuacjach czyni) od zacofanych komuchów - zdania nie zmienię. 
Wielu, bardzo wielu rowerzystów uznaje prawo do przejechania przez przejście 
za przywilej bezwzględny, uważa się za „lepszych”  i w nosie ma innych, czytaj 
zmotoryzowanych, uczestników ruchu.
Więc w imieniu użytkowników czterech kółek przypominam - nadal jesteśmy! 
Zrównoważony rozwój - to jest klucz do współczesnego świata. Piesi, rowerzyści 
i kierowcy muszą wzajemnie szanować swoje interesy. Spychanie kierowców do 
drugiej kategorii na razie udaje się tylko w Paryżu. No, ale Paryż ma metro, jedno 
z najlepszych na świecie.

PRZY CZWARTKOWYM OBIEDZIE
Andrzej Brachmański

Najgłupszy przepis kodeksu drogowego!
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SPORTY WALKI

Najważniejsza walka w jej życiu!
Wyżej i bardziej medialnie w Polsce już się nie da. Federacja KSW to cel wszystkich sportowców, którzy zaj-
mują się mieszanymi sztukami walki. Do debiutu w MMA szykuje się zielonogórzanka Emilia Czerwińska.

W kickboxingu sięgnęła 
już po wszystko, co było 
możliwe, z mistrzostwem 
świata włącznie. MMA to 
krok naprzód w karierze. - 
Chciałam spróbować cze-
goś nowego - przyzna-
je 31-latka. Zadebiutuje 
4 września, podczas 63. 
edycji gali KSW, która od-
będzie się w studiu ATM 
w Warszawie. - Jakaś tre-
ma jest, bo to coś nowe-
go, ale jestem doświad-
czoną zawodniczką i my-
ślę, że sobie z tym poradzę 
- podkreśla E. Czerwińska, 
za którą najtrudniejsze tre-
ningi w życiu. Jak przy-
znaje, najciężej było w za-
pasach. Bolało całe ciało 
i mięśnie, o których istnie-
niu nie miała pojęcia. - Te-
raz jest już z górki - przy-
znaje. W zielonogórskim 
klubie Pepe MMA pracu-
je obecnie nad szybkością 
i dynamiką. Co oznacza, 
że najciężej już było. Te-
raz trzeba dopieścić to, co 
przez ostatnie tygodnie się 
zbudowało.

Jak dostała się do naj-
popularniejszej i najbar-
dziej rozkręconej medial-
nie organizacji, która po-
kazywana jest w formie 

pay-per-view, czyli do-
datkowo płatnej transmi-
sji? Mówi, że narobiła tro-
chę „szumu” w internecie 
wspólnie z menadżerem. 
Okazuje się, że sporo ko-
biet marzy, aby sprawdzić 
się w klatce. - Zrobiła się 
moda na MMA. Dużo osób 
trenuje i to zauważamy - 
zaznacza i potwierdza, że 
zainteresowanie sponso-
rów i telewizji sprawia, iż 
w mieszanych sztukach 
walki są też obecnie naj-
większe pieniądze.

Przeciwniczką Czerwiń-
skiej będzie inna debiutant-
ka, Weronika Eszer, która 
wywodzi się z judo. Ma 
na koncie amatorskie mi-
strzostwa Polski i Europy 
w MMA. Zielonogórzanka 
podkreśla, że w klatce bę-
dzie gotowa na wszystko. 
- Wiem, że jest mocną, so-
lidną zawodniczką - mó-
wi. By być przygotowaną na 
różne scenariusze w klat-
ce, odbywa serię sparingów 
z mężczyznami. - Niestety, 
w Zielonej Górze nie ma ko-
biet, które walczą zawodo-
wo. Muszę się obijać z face-
tami, ale cieszę się z tego - 
przyznaje, choć dopowiada 
od razu, że może liczyć na 

taryfę ulgową. - Nieraz mi 
jednak też dowalą. Oni są 
wielcy, swoje ważą - uśmie-
cha się. Wszystko po to, aby 
forma była możliwie naj-
wyższa w pierwszą sobo-
tę września. Gdy zielono-
górzanie będą bawić się na 
Winobraniu, Czerwińska 
będzie wychodzić do jed-
nej z najważniejszych walk 
w swojej karierze.

MMA to dla zielonogó-
rzanki ogrom zmian w tre-
ningu, ale i w diecie. - Mu-
siałam zrezygnować cał-
kowicie ze słodyczy, któ-
re uwielbiam. Nie jem ich 
wcale! Ubolewam, ale mam 
nadzieję, że po ważeniu so-
bie coś przekąszę! - dodaje. 
Walka odbędzie się w wa-
dze 56,7 kg.

Choć to szczyt, jeśli cho-
dzi o mieszane sztuki wal-
ki w Polsce, dla Czerwiń-
skiej ma to być ważny, ale 
jednak tylko przystanek 
w drodze po więcej. Ma-
rzy jej się pas KSW po to, 
by później zameldować 
się w najpopularniejszej 
na świecie federacji mie-
szanych sztuk walki UFC, 
w której walczyła m.in. Jo-
anna Jędrzejczyk czy Ka-
rolina Kowalkiewicz.   (mk)

Nie wiem jak wy, ale ja nie jestem jakoś rozczarowany 
tylko dwoma medalami zdobytymi przez lubuskich spor-
towców podczas Igrzysk w Tokio. Wywalczyła je kajakarka AZS 
AWF Gorzów Anna Puławska. Zieloną Górę reprezentowała trójka spor-
towców, która zajęła odległe pozycje. Nie ma sensu dziś wydziwiać, 
że byli daleko, rozdzierać szat, że nie włączyli się do walki o lepsze 
pozycje. To już historia i nic się nie zmieni.
Nie oznacza to, że nie należy o ich występie rozmawiać. Dla mnie, jeśli 
zawodnik zajmuje w rankingu swojej dyscypliny określoną, nawet odle-
głą lokatę, a podczas igrzysk poprawia ją - bijąc, na przykład, rekord 
życiowy - to nie można mieć do niego żadnych pretensji, wręcz należy 
go chwalić, nawet jeśli był, powiedzmy, 20. Jeśli jednak zawalił, uzyskał 
wynik gorszy albo zdecydowanie gorszy od tych, które wcześniej 
zaliczał bez kłopotu, to nie można się wykręcać słynnym już tekstem, 

że nic się nie stało. Otóż stało się. Ocenę tego, 
czy 27. miejsce naszego pływaka oraz 13. i 20. 

pięcioboisty i pięcioboistki to sukces czy porażka, 
pozostawiam trenerom i zawodnikom. Mam 

nadzieję, że potrafią to sprawiedliwie ocenić.
Ruszył lubuski futbol. Na razie w wykonaniu trzecio 

i czwartoligowców oraz piłkarzy z okręgówki. Obawy, jakie 
pojawiły się przed startem zielonogórskiej Lechii, częściowo znalazły 
swoje uzasadnienie. Dwie porażki, remis i jeden punkt, a przed ze-
społem wyjazd na trudny mecz. Jakąś nadzieją może być to, że dwie 
pierwsze przegrane to były tzw. głupie porażki. W inauguracyjnym 
spotkaniu zielonogórzanie sami sobie strzelili gola - na dwie minuty 
przed końcem - przy dobrym dla nich wyniku 1:1. W drugim, podejmu-
jąc lepszy od siebie zespół rezerw Zagłębia Lubin, w ocenie wszystkich 
obserwatorów grali fajnie, prowadzili 2:0, by w dziesięć minut stracić 
trzy gole, a na końcu czwartego.
Oczywiście można i trzeba pytać, jak tego dokonać i co jest nie tak, że 
potrafimy grać dobry futbol przez pół godziny, by zmarnować wszystko 
w dosłownie kilka minut, ale jak widać da się...

Zielonogórzanie w środę grali w Bielsku-Białej z Rekordem i po 20 
minutach byli zdecydowanie lepsi, ale nie potrafili strzelić gola nawet 
z karnego, a gospodarze dosłownie w pierwszej akcji zdobyli bramkę. 
Na szczęście nasi wyrównali i wywieźli z trudnego terenu Bielska remis. 
W sobotę Lechia ma wyjazd do Żmigrodu, jeśli przegra, to rzeczywi-
ście - po czterech kolejkach z punktem na koncie - wpadnie w dół albo 
w końcu się podniesie. Wychodzi na to, że jeśli w końcu uniknie głupich 
wpadek i katastrofalnych błędów w obronie i zacznie wykorzystywać 
sytuacje (może być lepsza od karnego?) to może będzie wygrywać. Oby 
stało się to jak najszybciej.
Piłeczka jest najważniejsza, ale już na dniach rusza sezon w ekstraklasie 
koszykarzy. Zielonogórski Enea Zastal BC zmontował fajny skład, ma 
głodnego sukcesów trenera i wielkie oczekiwania kibiców, którzy bar-
dzo stęsknili się za halą CRS i udziałem w meczu nie za pośrednictwem 
telewizora, ale osobiście. Miejmy nadzieję, że zapowiadana czwarta 
fala nie wypędzi, tak jak jej poprzedniczki, kibiców z hal i wreszcie będą 
mogli dopingować swój zespół.

MOIM ZDANIEM
Andrzej Flügel

Nic się nie stało?

Niech nikogo nie zwiedzie ten miły uśmiech. Emilia 
Czerwińska mówi, że 4 września, w klatce, będzie goto-
wa na wszystko. FOT. MARCIN KRZYWICKI

BIEGI

Bachus startuje  
4 września 
Jeszcze tylko do piątku,  
20 sierpnia, do północy można 
elektronicznie zapisywać się na 
36. Nocny Bieg Bachusa, który 
tradycyjnie odbędzie się  
w pierwszą sobotę Winobrania.
Bieg główny rozpocznie się 
o 19.00. Biegacze wyruszą 
ulicą Bohaterów Westerplat-
te i pokonają cztery pętle - 
o łącznej długości 10 km - 
ulicami: Ułańską, al. Niepod-
ległości, Bankową, Chrobre-
go przez Plac Matejki, Ku-
piecką, Drzewną, Jedności, 
Reja i al. Wojska Polskiego. 
Przed rokiem, w skromniej-
szej niż zwykle stawce - ze 
względu na pandemiczne 
obostrzenia - najlepszy był 
nowosolanin Adam Mary-
siak. W tym roku organizato-
rzy gotowi są przyjąć 150 bie-
gaczy. Zapisy prowadzone są 
na stronie www.super-sport.
com.pl. Dopisać się na listę 
startową będzie można tak-
że w dniu imprezy, w biu-
rze zawodów przy starcie, 
od 15.00 do 18.00. Impreza 
rozgrywana jest od 1986 ro-
ku. Oprócz klasyfikacji w ka-
tegoriach wiekowych będą 
prowadzone również kla-
syfikacje służb munduro-
wych. Bieg główny poprze-
dzi Drużynowy Bieg Wino-
braniowy o Puchar „Gaze-
ty Lubuskiej”, który odbę-
dzie się o 17.00 na dystan-
sie 2,5 i 5 km.    (mk)

PIŁKA NOŻNA

Lechia jak dotąd 
z punktem
Za piłkarzami w III lidze już trzy 
kolejki. Lechia Zielona Góra 
zapunktowała dopiero w trzecim 
spotkaniu, w opinii fachowców 
z najtrudniejszym dotychczas 
rywalem.
W pierwszym spotkaniu 
u siebie, w minioną sobotę, 
zielonogórzanie prowadzili 
z Zagłębiem II Lubin już 2:0, 
po golach Rafała Ostrowskie-
go i Przemysława Mycana, ale 
nie potrafili „zamknąć” spo-
tkania, więc zrobili to rywa-
le. Ostatnie pół godziny to 
bezwzględne wykorzystanie 
wszystkich potknięć Lechii 

przez młodych piłkarzy Za-
głębia i w efekcie zwycięstwo 
w Zielonej Górze 4:2. - Zgubi-
liśmy czujność i zdarzył się 
głupi psikus - mówił wście-
kły po meczu R. Ostrowski, 
kapitan Lechii. W środę zie-
lonogórzanie grali w Bielsku-
-Białej z Rekordem. Przeciw-
nik w dwóch pierwszych me-
czach zgarnął komplet punk-
tów. Z Lechią zremisował 1:1, 
a gola na wagę punktu zdo-
był z rzutu wolnego Jakub 
Babij. - Zagraliśmy fajne za-
wody, szkoda, że kilku do-
skonałych sytuacji nie za-
mieniliśmy na bramki - żało-
wał trener Andrzej Sawicki. 
W tę sobotę zielonogórzanie 
zagrają w Żmigrodzie z Pia-
stem (15.00), który też do-
tychczas zdobył punkt.

(mk)

PIŁKA NOŻNA

Derby na 
Chynów Arenie
W najbliższy weekend będą 
grali już wszyscy. Do Jako 
klasy okręgowej, która wy-
startowała przed tygodniem, 
dołączają teraz piłkarze 
A-klasy.
Najciekawiej zapowiada 
się derbowy mecz w Chy-
nowie. TKKF Chynowian-
ka-Francepol spotkanie 
wreszcie zagra w domu. 
Na wyremontowaną Chy-
nów Arenę przyjedzie po-
drażniona Zorza Ochla, któ-
ra na inaugurację niespo-

dziewanie przegrała 
u siebie z benia-

minkiem Moczynianką Mo-
czyń 0:1. Chynowianka, któ-
rą od tego sezonu prowadzi 
Maciej Wysocki, zremisowa-
ła przed tygodniem na wy-
jeździe ze Sprotavią Szprota-
wa 1:1. Początek o 16.00. Ko-
niec wakacji też niżej. Keeza 
Klasa A - bo tak się oficjal-
nie nazywają te rozgrywki 
- będzie miała w tym roku 
trzy zielonogórskie zespoły. 
W grupie II zagra Drzonko-
wianka Racula, która sezon 
otworzy w niedzielę, wyjaz-
dowym meczem z Fadomem 
Nowogród Bobrzański (17.00). 
W grupie III wystąpią Ikar Za-
wada i Sparta Łężyca. Oba ze-
społy sezon otworzą u siebie, 
w sobotę. Do Zawady przyja-
dą Czarni Rudno, zaś do Łę-
życy GKS Siedlisko. Pierwszy 
gwizdek o 17.00.   (mk)

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY

Olimpijczycy 
byli najlepsi
W Drzonkowie odbyły się 
pięciobojowe mistrzostwa 
Polski seniorów i młodzieżow-
ców. Zmagania zdominowali 
ci, którzy niedawno wrócili z 
igrzysk olimpijskich w Tokio.
Przypomnijmy, w stolicy 
Japonii Anna Maliszew-
ska była 20., a Sebastian 
Stasiak 13. Duet Olimpii 
Zielona Góra, na zakoń-
czenie mistrzostw kra-
ju w Drzonkowie, wygrał 
zmagania sztafet miesza-
nych. Wcześniej odbyła 
się rywalizacja indywi-
dualna. Wśród kobiet naj-

lepsza była A. Maliszewska, 
która finiszowała przed Ok-
tawią Nowacką, brązową 
medalistką igrzysk w Rio 
de Janeiro. Bieg to mocna 
strona zielonogórzanki. Ten 
element pięcioboju trenuje 
z Patrykiem Dobkiem, który 
w Tokio w biegu sięgnął po 
brązowy medal na 800 me-
trów. Na trzecim miejscu 
uplasowała się Natalia Do-
miniak z ZKS-u Drzonków. 
Z olimpijskiej dominacji 
u panów „wyłamał się” S. 
Stasiak, który finiszował 
piąty. Tu doszło do naj-
większej niespodzianki. 
Zwyciężył Maciej Klimek 
z Victorii Radom, który zo-
stał najmłodszym mistrzem 
kraju seniorów w historii. 
Brąz dla Kamila Kaspercza-
ka z ZKS Drzonków.   (mk)
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KOSZYKÓWKA

Zastal 
w komplecie 
Koszykarski sezon coraz bliżej. 
1 września Enea Zastal BC Zie-
lona Góra, w prapremierze z 
mistrzem kraju Arged BM Slam 
Stalą Ostrów Wlkp., powalczy o 
Superpuchar Polski. Następnie 
będziemy już wyczekiwać startu 
ligowego sezonu.
Śląsk Wrocław to bez wątpie-
nia rywal, z którym w ostat-
nim czasie podopieczni Oli-
vera Vidina będą mierzyć się 
najczęściej. To ekipa ze sto-
licy Dolnego Śląska będzie 
pierwszym ligowym rywa-
lem zielonogórzan. Inau-
guracja Energa Basket Ligi 

5 września, w Zielonej Gó-
rze, o 17.30.

Śląsk urasta do miana eta-
towego sparingpartnera zie-
lonogórzan, podobnie jak 
czeski BK Děčín, pierwszy 
przedsezonowy rywal Za-
stalu. Biało-zieloni pokona-
li Czechów 104:70. Następ-
nie zmierzyli się z wrocła-
wianami, z którymi wygra-
li 75:70. Śląsk zaprasza też 
do siebie na przedsezono-
we granie. W kolejny week-
end, 26-27 sierpnia, zielono-
górzanie we Wrocławiu we-
zmą udział w IV Memoriale 
Adama Wójcika. W stolicy 
Dolnego Śląska zmierzą się 
z Basketem Kijów i BK Opa-
va. Będą to jedne z ostatnich 
prób przed meczem o super-
puchar, czyli o trofeum im. 
Adama Wójcika.

Zielonogórzanie szyku-
ją się już w komplecie. Jako 
ostatni na pokład wicemi-
strza kraju wkroczył Ame-
rykanin Branden Frazier, 
który ma chwycić „za kie-
rownicę” w Zastalu, a także 
Devoe Joseph. Ten drugi ma 
być solidną strzelbą w eki-
pie Vidina. Strzelać potra-
fi, co już w przeszłości udo-
wodnił w hali CRS, gdy ja-
ko gracz Śląska, pod wodzą 
właśnie serbskiego szkole-
niowca, rzucił Zastalowi aż 
31 punktów. Było to dwa se-
zony temu. Poprzednie roz-
grywki spędził w lidze ru-
muńskiej, gdzie jeszcze wy-
windował swój strzelecki re-
kord, rzucając w jednym me-
czu… 41 punktów! Frazier 
ma imponujące, jak na pol-
skie warunki, koszykarskie 

CV. Poprzedni sezon spędził 
w AS Monaco, a pokazał się 
m.in. w lidze VTB, w bar-
wach Avtodoru Saratów.

Teraz wszystko w rękach ko-
szykarzy i trenera, by właści-
wie poukładać posiadane kloc-
ki. - My jesteśmy teraz w goto-
wości na poziomie 10-15 pro-
cent - mówił po pierwszym 
sparingu O. Vidin. - Na 100 pro-
cent nie będziemy gotowi jesz-
cze nawet 1 września. W poło-
wie przyszłego miesiąca bę-
dziemy przygotowani na 80-
90 procent. Reszta przyjdzie 
w trakcie sezonu - dodaje serb-
ski trener zielonogórzan. - Mu-
simy jeszcze popracować nad 
zgraniem. Trzeba się dowie-
dzieć, gdzie kolega lubi biegać 
i który lubi bardziej rzucać za 
3 pkt. - tłumaczy David Brem-
bly, koszykarz Zastalu.    (mk)

Andy Mazurczak zmienia na parkiecie Nemanję Nenadicia. 
Jeszcze w treningowych strojach, ale próby już trwają, by Zastal  
w wersji „na galowo” był jak najlepszy. FOT. MARCIN KRZYWICKI

BIEGI Z PRZESZKODAMI

„Przeszkadzajki” 
na starówce
W miniony weekend odbyła 
się druga edycja „Runaway 
Drogbruk Polski Uciekinier”, 
czyli po prostu biegów z prze-
szkodami. Zmagania wzorowane 
są na formule Ninja Games, 
popularnych reality show.
Tego typu rywalizacja naj-
częściej odbywa się w le-
śnym zaciszu. W Zielonej Gó-
rze przeszkody - kolejny raz 
- zlokalizowano w samym 
centrum. Dorośli zmagali się 
z drążkami, tyrolkami, lina-
mi zlokalizowanymi wzdłuż 
ratusza. Najmłodsi rywali-
zowali na mniejszych prze-

szkodach lub - jak mawiają 
uczestnicy - „przeszkadzaj-
kach”. Kilka przeszkód to po-
mysły organizatora i zara-
zem uczestnika imprezy, Ra-
fała Kaszy. - Nie zakładałem 
startu, ale wystąpiłem w eli-
minacjach, udało mi się wy-
walczyć awans z 10. miejsca. 
Chciałem się sprawdzić, ale 
nie zdołałem dosięgnąć „za-
wiesi” i ten ostatni start był 
już nieudany - powiedział R. 
Kasza, który najbardziej cie-
szył się z dużej frekwencji na 
dziecięcych przeszkodach. - 
Rodzice bardziej przeżywa-
li ten start, niż sami uczest-
nicy - żartował. Rywaliza-
cję podglądali spacerujący 
starówką. - Za rok będziemy 
chcieli znów udoskonalić tę 
imprezę - zakończył Kasza. 

(mk)Z przeszkodami zmagali się młodsi…  FOT. MARCIN KRZYWICKI

FUTBOL AMERYKAŃSKI

Wataha  
zaczyna grać
Rusza Polska Futbol Liga, czyli 
rozgrywki futbolu amerykań-
skiego w wydaniu dziewięcio-
osobowym. Wataha Zielona Góra 
w tę sobotę, 21 sierpnia, podej-
mie zespół Bielawa Owls.
- To były bardzo intensyw-
ne przygotowania do sezo-
nu - mówi Krystian Wójcik 
ze sztabu szkoleniowego zie-
lonogórzan. Cel? Uniknię-
cie problemów, które zda-
rzały się w poprzednich se-
zonach, gdy Wataha słabo 
zaczynała spotkania i póź-
niej musiała gonić rywali, 
nie zawsze z dobrym skut-
kiem. Rywal jest zielonogó-
rzanom znany. Trzy lata te-
mu Wataha też zaczynała se-
zon od konfrontacji z Bielawą 
Wtedy zielonogórzanie zwy-
ciężyli. Teraz liczą, że będzie 
podobnie. - Mają niższy ze-
spół, ale są dobrze wyszko-
leni technicznie - zauważa K. 
Wójcik. W zespole zielono-
górzan zaszło sporo zmian. 
W nowym sezonie będzie do-
minować młodość, która ma 
zebrać doświadczenie. Klub 
wprowadza wejściówki na 
mecz, tłumacząc to obostrze-
niami epidemicznymi. Stąd 
na mecz zostanie urucho-
miona dystrybucja biletów. 
Wejściówki będą dostępne za 
pośrednictwem strony: app.
evenea.pl. Początek meczu 
na stadionie przy ul. Bota-
nicznej o 17.00.     (mk)

I starsi… FOT. MARCIN KRZYWICKI

PIŁKA RĘCZNA

Akademicy 
sparują 
Mniej niż miesiąc pozostaje do 
startu rozgrywek I ligi. W tym 
roku będzie to formalnie trzeci 
poziom rozgrywek piłki ręcznej 
w Polsce.
Zapleczem PGNiG Superligi 
będzie nowy twór - liga cen-
tralna. Z przeciwnikami tego 
szczebla mierzył się w mi-
niony weekend, w sparingo-
wym turnieju, PKM Zachód 
AZS Uniwersytetu Zielono-
górskiego. I-ligowiec prze-
grał najpierw z Siódemką 
Miedzią Legnica 21:27, a na-
stępnie ze Śląskiem Wro-
cław 29:34, zajmując tym sa-
mym ostatnie miejsce. No-
we twarze w zespole Irene-
usza Łuczaka to: Alan Młyn-
kowiak, lewoskrzydłowy 
wychowanek Wolsztynia-
ka Wolsztyn, który ostat-
nio skończył liceum w Szko-
le Mistrzostwa Sportowe-
go w Gdańsku. Do Zielonej 
Góry ze Szczecina przycho-
dzi także bramkarz Aleksan-
der Osajda, a z Bachusa Zie-
lona Góra do zespołu aka-
demików wypożyczony zo-
stał Adrian Kędra. Druży-
nę opuścili Bartosz Więdło-
cha i Kacper Kiersnowski, 
wcześniej Karol Skawiń-
ski i Hubert Kuliński. Liga 
ruszy 18 września. Pierw-
szym przeciwnikiem akade-
mików, podobnie jak przed 
rokiem, będzie Szczypior-
niak Gorzyce Wielkie.    (mk)

ŻUŻEL

Ta ostatnia niedziela…
… dla kogo w PGE Ekstralidze? Z elitą mogą pożegnać się grudziądzanie lub zielono-
górzanie. Ostatni mecz Marwis.pl Falubaz rozegra w piątek, 20 sierpnia, we Wrocławiu 
z Betardem Spartą.
Zielonogórzanie otworzą 
ostatnią kolejkę rundy za-
sadniczej o 18.00. Każdy 
inny rezultat - niż pewne 
zwycięstwo wrocławian - 
będzie olbrzymią sensacją. 
Z kolei jakakolwiek zdo-
bycz wywieziona z Dol-
nego Śląska przez Falubaz 
pomyślnie zamknie spra-
wę utrzymania w elicie. - 
My nie mamy nic do stra-
cenia, a dużo do zyskania. 
Chcemy godnie pożegnać 
ten sezon i powalczyć - za-
powiada Piotr Żyto, trener 
zielonogórzan.

W przypadku porażki na 
Stadionie Olimpijskim ca-
ła Zielona Góra będzie pa-
trzeć na Grudziądz, gdzie 
w niedzielę, o 19.15, ostatni 
akt sezonu zasadniczego, 
podczas którego GKM bę-
dzie mógł jeszcze rzutem 
na taśmę wyszarpać utrzy-
manie, kosztem właśnie 
zielonogórzan. Warunkiem 
jest zwycięstwo nad Włók-
niarzem. Częstochowianie 
nie mają już szans na play-
-off, więc dla nich wielkiej 
stawki już nie ma. Remis 
w tym spotkaniu nic GKM-
-owi nie da. Utrzyma się 
Falubaz.

Grudziądzan wspomoże 
w niedzielę Nicki Pedersen. 
Duńczyk był zawieszony pra-
womocnym wyrokiem za to, 
że nawrzucał sędziemu pod-
czas meczu rodzimej ligi. Od-
wołanie przyniosło jednak 
skutek i Pedersen w niedzie-
lę pojedzie. W swojej karie-
rze często reprezentował dru-
żyny, które broniły się przed 
spadkiem. Tak było m.in. 

trzy lata temu, gdy ścigał 
się w Unii Tarnów. „Jaskół-
ki” walkę o byt przegrały nie-
znacznie na kresce z Faluba-
zem. Jak będzie teraz, gdy 
Duńczyk broni barw GKM-u?

- Człowiek cały czas myśli, 
co to będzie, ale myśmy sami 
sobie taki los zgotowali i dla-
tego musimy czekać na to, co 
się wydarzy - zaznacza P. Żyto. 
- Ja w momencie zawieszenia 

mówiłem już, że nie wierzę, 
iż Nicki może nie pojechać.

- Z Pedersenem czy bez, 
GKM spadnie, bo jest po 
prostu słabą drużyną. Nic 
się nie wydarzy. Utrzyma 
się Falubaz - uważa Maciej 
Noskowicz, komentator 
żużlowy nSport+. - Włók-
niarz, który nawet nie ma 
o co jechać, ma zupełnie 
inną siłę rażenia.   (mk)

Nicki Pedersen w barwach tarnowskiej Unii trzy lata temu nie dogonił Patryka Dud-
ka i całego Falubazu, w efekcie „Jaskółki” spadły. Czy teraz Duńczyk sprawi, że to 
GKM się utrzyma? FOT. MARCIN KRZYWICKI
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Andrzej Wajda przyjeżdża z „Lotną” do kina Nysa
Dziś stoi trochę zapomniane na deptaku, a kilkadziesiąt lat temu to był absolutny numer 1 w Zielonej Górze! Chodzi o kino Nysa, 
uruchomione w 1921 r. Równo 100 lat temu. To w tu odbyła się premiera filmu Andrzeja Wajdy „Lotna”. 

- Czyżniewski! To było pierw-
sze kino w Zielonej Górze, 
do którego chodziliśmy z ro-
dzicami. Pomyśleć, że ma 
100 lat. Oglądaliśmy filmy 
z balkonu - moja żona po po-
wrocie z wakacji mniej dyna-
micznie eksploatuje patel-
nię, dzięki czemu mam mniej 
pracy. W dodatku przy zmy-
waku wspomaga mnie syn. 
Takie nieoczekiwane wydłu-
żenie urlopu.

Rzeczywiście, był tam bal-
kon, ale ja wolałem oglądać 
filmy z pozycji parteru. Le-
piej było widać. A może mi 
się tak tylko wydawało?

Był rok 1921. Bracia Karl i Ri-
chard Bohrowie wybudowa-
li Lichtspieltheater, czyli dzi-
siejsze kino Nysa. Mogło po-
mieścić 616 widzów. Pierwszy 
film - „Cud nart” - pokazano 
tutaj 15 października 1921 r. Ki-
no pozostawało w prywatnych 
rękach do 1938 r. Wówczas sta-
ło się własnością gminy miej-
skiej. Podlegało dyrekcji miej-
skiego teatru, w którym rów-
nież wyświetlano filmy.

Po wojnie, 15 czerwca 
1945 r., pełnomocnik Komi-
tetu Ekonomicznego Rady 
Ministrów mianował kierow-
nikiem kina Mariana Patec-
kiego. Ruszyło kino Nisa, bo 
tak wówczas pisało się nazwę 
granicznej Nysy. Początkowo 
wyświetlano radzieckie fil-
my i kroniki. W listopadzie 
obiekt przejęło przedsiębior-
stwo Film Polski. W Zielo-
nej Górze zarządzało jednym 
kinem. Przez 10 lat. Latem 
filmy wyświetlano jeszcze 
w kinie letnim przy ul. Reja.

Wyobraźcie sobie: połowa 
lat 50. XX wieku, nie ma jesz-
cze telewizji, a Zielona Góra 
liczy ok. 40 tys. mieszkań-
ców. I ma jedno kino, z jed-
ną salą! Mniej zagęszczoną 
niż przed wojną, bo na ok. 
300 widzów. Cieszyło się nie-
ustającym powodzeniem.

Filmy wyświetlano rów-
nież w innych, mniej profe-
sjonalnych salach. Dopiero 
w 1961 r. uruchomiono ki-
no Wenus. Tymczasem Ny-
sa „awansowała”.

- Zielona Góra otrzyma, 
jako siódme miasto w kra-
ju, kino panoramiczne. Bę-
dzie nim nasza Nysa - infor-

mowała „Gazeta Zielonogór-
ska” 9 sierpnia 1956 r. W bu-
dynku trwał już remont. Plan 
był taki, że inwestycja ma 
się zakończyć w listopadzie. 
Nawet redaktorzy „GZ” nie-
zbyt wierzyli, że jest to real-
ny termin.

- Przebudowie ulegnie ca-
ła ściana ekranowa. Jest to 
konieczne ze względu na 
wmontowanie ekranu pa-
noramicznego, którego wy-
miary wyniosą 7,65 m długo-
ści i 3 m wysokości - informo-
wał reporter. I tłumaczył, że 
do wyświetlania filmów pa-
noramicznych potrzebne są 
aż trzy aparaty projekcyjne, 
co oznaczało przebudowę 
kabiny projekcyjnej. Na sali 
miały się też pojawić nowe 
krzesła i nagłośnienie.

- No dobrze - powiecie - 
ale skąd weźmiemy tyle fil-
mów panoramicznych, że-
by każdego dnia mogły być 

one wyświetlane. Bez obaw. 
Kino posiadać będzie także 
urządzenia do wyświetla-
nia filmów normalnych - pi-
sała „GZ”.

Inwestycji nie udało się 
zrobić tak szybko. Kino by-
ło gotowe w lutym następne-
go roku. Oficjalne otwarcie 
zorganizowano w niedzie-
lę, 10 lutego 1957 r., o godz. 
10.00. Wyświetlano szwedz-
ki obraz fabularny „Ona tań-
czy jedno lato”. Niestety, nie 
był to film panoramiczny. Ta-
kie były dwa dodatki: „Zielo-
ny Śląsk” i „Krakowskie we-
sele”. Tak było jeszcze przez 
kilka miesięcy - panoramicz-
ne były jedynie dodatki.

Przyszły tłumy ciekaw-
skich. - Powoli obywatele, 
powoli. Kto nie dostał bile-
tów wczoraj, kupi je dziś, 
a jak nie dziś, to jutro - opi-
sywała sytuację „GZ”. I tak 
Nysa została kinem pierwszej 

kategorii. Bilet na seans kosz-
tował 4,5 zł - za tzw. pierw-
sze miejsca.

Swoje wielkie święto Ny-
sa miała dwa lata później. 
Andrzej Wajda nakręcił wła-
śnie „Lotną”. W opisach fil-
mu podawano datę premiery: 
27 września 1959 r. To była nie-
dziela. Film pokazano w Zielo-
nej Górze, w kinie Nysa.

Dwa dni wcześniej „Gaze-
ta Zielonogórska” opubliko-
wała kadr z filmu (prezentu-
ję go powyżej).

- Zdjęcie jest bardzo wy-
mowne. Uzbrojeni w szable 
i karabinki ułani polscy za 
chwilę spotkają się z opance-
rzonymi czołgami niemiecki-
mi. Czy wystarczy patrioty-
zmu i bohaterstwa, by ode-
przeć wroga - pisała „GZ”. 
To jedna z najbardziej kon-
trowersyjnych scen.

Do Zielonej Góry, wraz z A. 
Wajdą, przyjechali również 
aktorzy występujący w fil-
mie: Bożena Kurowska, Jerzy 
Moes, Adam Pawlikowski (od-
twórca głównej roli) oraz Je-
rzy Pichelski, popularny ak-
tor jeszcze z okresu między-
wojennego. Towarzyszył im 
Jerzy Lipman, autor zdjęć. Po-
czątkowo planowano dwa po-
kazy z udziałem gości, które 
odbyły się w kinie Nysa. Trze-
ci, dodatkowy, zorganizowa-
no już w o wiele większym ki-
nie letnim Warszawa.

Przed pokazami goście 
zwiedzili miasto, oprowa-
dzał ich Władysław Korcz. 
Uwieczniła to Lubuska Kro-
nika Filmowa, która sfilmo-
wała artystów w okolicach 
Wieży Braniborskiej.

Wajda pytany przez dzien-
nikarkę „GZ” Eugenię Paw-
łowską o to, co najbardziej 
podobało mu się w naszym 
mieście stwierdził: - Zielo-
nogórzanie i panorama Zie-
lonej Góry oglądana z Wie-
ży Braniborskiej.

To było 62 lata temu. Dzi-
siaj kino Nysa stoi puste. Za-
rządzające nim przedsiębior-
stwo Odra-Film z Wrocławia 
w 2015 r. sprzedało budynek 
prywatnemu inwestorowi.

Tomasz Czyżniewski
Codziennie nowe opowieści 
i zdjęcia: 

 Î Fb.com/czyzniewski.tomasz

Ten kadr z filmu „Lotna” prezentowała „Gazeta Zielonogórska” na dwa dni przed premierą 
filmu w kinie Nysa          

Kino Nysa - widok zanim zbudowano deptak       FOT. BRONISŁAW BUGIEL

Kino Nysa 10 lat temu. Widok na widownię oraz ekran kinowy.          FOT. KRYSTYNA FILMANOWICZ

Kino Nysa - krzesła na balkonie kina FOT. KRYSTYNA FILMANOWICZ


