
Wybierasz się na groby bliskich samochodem? Sprawdź, jak od 29 bm. 
zmieni się organizacja ruchu przy cmentarzu na ul. Wrocławskiej.
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SENIORZY

OD CIEPŁYCH KAPCI 
WOLĄ NAUKĘ
Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku świętuje 30. rocznicę powstania. Pilnych studentów, którzy na wykładach, wyjazdach 
integracyjnych i w klubach zainteresowań zostawiają serce, może pozazdrościć mu niejedna uczelnia!

W najbliższym czasie szykuje się 
spora dawka koszykówki w hali 
CRS! Przed Enea Zastalem BC 
trzy domowe spotkania. 
Dwa z nich to liga VTB 
(rywale: Niżny Nowogród 
oraz Tsmoki Mińsk), jeden 
- mecz Energa Basket Ligi z GTK 
Gliwice. Kibice na trybunach mile 
widziani!          >> 7

Roman Grobarski zapisał się 
na uniwersytet dla seniorów 
dziewięć lat temu, dla „za-
bicia” czasu na emeryturze. 
Specjalizuje się w fotografii 
i filmowaniu w klubie fotogra-
ficznym „Fotooko”. W minio-
ny wtorek, podczas inaugura-
cji roku akademickiego do-
stał odpowiedzialne zadanie - 
uwiecznienie uroczystości na 
zdjęciach. - Chciałbym dalej 
się rozwijać w kierunku foto-
grafii, filmowania i żyć szczę-
śliwie długie lata w zdrowiu 
– opowiadał nam z radością 
w głosie pan Roman.

Ewa Kwaśniewicz student-
ką jest od 13 lat i wspólnie 
z panem Romanem prowa-
dzi „Fotooko”. - Jeszcze kie-
dy pracowałam, wiedziałam, 
że nie będę typową emeryt-
ką, która siedzi przed telewi-
zorem lub szydełkuje - wspo-
minała z uśmiechem pani 
Ewa. - Dla mnie wzorem byli 
nieżyjący teściowie, aktyw-
ni członkowie uczelni od po-
czątku. Staram się godnie re-
prezentować ród Kwaśniewi-
czów. Tańczę, jestem człon-
kiem redakcji pisma literac-

kiego „Inspiracje” i udzie-
lam się w Teatrze Poezji „Im-
presje”. Moje córki żartują, 
że z zajętą wiecznie mamą 
trzeba się umawiać trzy dni 
wcześniej.

Na uniwersytecie świetnie 
funkcjonują grupy malarskie, 
odbywają się wernisaże, wy-
stawy. Zielonogórscy senio-
rzy prace pokazują w War-
szawie, jedna z malarek za-
jęła pierwsze miejsce na ju-
wenaliach w Berlinie.

Na przyszłych słuchaczy 
czeka tu dziesięć klubów, 
m.in. brydżowy, dwa foto-
graficzne, geologiczny, ha-
ftu, szachowy, turystyczno-
-krajoznawczy oraz 19 zespo-
łów, m.in. literacko-poetyc-
ki, plastyczny, wokalno-e-
stradowy, teatr poezji, ds. 
zieleni, są też grupy tanecz-
ne, kultowy kabaret „Monte 
Verde”, Pracownia Edukacji 
Fotograficznej, teatr tańca.

I wiek nie jest przeszkodą 
do poznawania świata! Naj-
starsza słuchaczka niedaw-
no skończyła 102 lata!

(rk)
Więcej  >> 5Roman Grobarski, Ewa Kwaśniewicz i Helena Haczkowska to studenci na medal!      FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

- Poczuliśmy się jak w starym kinie - komentuje nasz redak-
tor naczelny Tomasz Czyżniewski, współorganizator otwar-
cia kina Nysa FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

HISTORIA

Jubileusz kina Nysa
To było niesamowite wydarze-
nie - około 200 osób weszło 
do nieczynnego kina Nysa, by 
sprawdzić, jak wygląda we-
wnątrz. Tam czas się zatrzymał, 
wszystko wygląda tak, jakby 
przed chwilą wyszedł stamtąd 
kinooperator i ostatni widzo-
wie… Zielonogórzanie usiedli 
w sobotę w fotelach, by obejrzeć 
stare filmy, zdjęcia i plany. W ten 
sposób obchodziliśmy setną 
rocznicę wyświetlenia w kinie 
pierwszego filmu. 15 paździer-
nika 1921 r. pokazano tu niemy 
obraz „Johann Baptiste Lingg” 
i fragment tego filmu można było 
zobaczyć również podczas jubile-
uszowych obchodów. Przy okazji 
wspominaliśmy historię innych 
zielonogórskich kin.    (tc)

Więcej  >> 8
- Zapraszamy w sobotę pod urząd miasta. Mamy 200 dyń do 
rozdania -  mówi Krzysztof Sikora, prezes ZGK.
 FOT. IGOR SKRZYCZEWSKI

AKCJA

Rozdajemy dynie!
Ledwo te okrągłe, pomarań-
czowe warzywa pojawiły się 
na klombach w mieście, a już 
znaleźli się na nie amatorzy. 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
postanowił więc, że trafią do 
mieszkańców!

- Nie będą to dynie z klombów 
i donic. Te niech jak najdłużej 
cieszą oko zielonogórzan - in-
formuje Krzysztof Sikora, prezes 
ZGK. - W sobotę zapraszamy pod 
urząd miasta. Tam każdy otrzyma 
swoją dynię.

Zakład Gospodarki Komunalnej 
przygotował 200 dyń. Każdy może 
dostać tylko jedną. Akcja w so-
botę, 23 października, od godz. 
11.00 pod urzędem miasta przy ul. 
Podgórnej. Pracownicy ZGK będą 
tam do ostatniej dyni.

(am)
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P I Ó R K I E M  C E P R A  > > >

WOŚP

Sztab zaczyna pracę!
To już pewne! W styczniu znowu zagramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w Zie-
lonej Górze. Członkowie sztabu już zakasują rękawy i z entuzjazmem rozpoczynają przy-
gotowania do 30. Finału WOŚP.
- Będzie wesoło i głośno! 
Nie zawiedziemy miesz-
kańców Zielonej Góry - za-
powiada Filip Gryko, szef 
zielonogórskiego sztabu. - 
Liczymy na to, że nie bę-
dzie już tylu obostrzeń 
i będziemy mogli zorga-
nizować finał Orkiestry 
w pełnym wymiarze. Je-
żeli nie, będziemy szu-
kać rozwiązań, żeby na-
sze miasto zagrało głośno 
i z efektem.

Sztab ma już doświad-
czenie w organizowaniu fi-
nałów, zarówno w formie 
tradycyjnej, jak i on-line. 
Pomysłów na stworzenie 
gorącej imprezy w środ-
ku zimy na pewno im nie 
zabraknie.

- Nasz sztab został zare-
jestrowany. Mamy zgraną 
ekipę i zaczynamy działać. 
Wiemy już, że współpraco-
wać będziemy z mBankiem 
- mówi Krzysztof Niemiec.

Na zielonogórskie ulice 
wyjdzie 325 wolontariuszy 
z puszkami i czerwonymi 
serduszkami. - Od 8 listo-
pada ruszy rejestracja wo-
lontariuszy. Nie trzeba już 
stać w kolejkach, zapisy 

odbywają się on-line. Mam 
nadzieję, że wolontariusze, 
jak zawsze, dopiszą. Zapra-
szam, rejestrujcie się - zachę-
ca Paweł Wysocki.

Wielki finał Orkiestry 
odbędzie się w niedzielę, 
30 stycznia 2022 r. Orkie-
stra zagra pod hasłem „Przej-
rzyj na oczy”. Pieniądze będą 

zbierane na zapewnienie naj-
wyższych standardów dia-
gnostyki i leczenia wzroku 
dzieci.

     (ap)

Zielonogórski sztab został zarejestrowany. Mamy zgraną ekipę, która wie, jak działać, żeby 
stworzyć gorącą atmosferę w środku zimy. FOT. PIOTR JĘDZURA

W zeszły piątek ulicami miasta przejechała rowerowa Nocna Masa Krytyczna. Nawet deszcz 
nie był w stanie zniechęcić do jazdy kilkudziesięciu amatorów dwóch kółek, także tych 
czworonożnych… FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

Z  Ż YC I A  M I A S TA   > > >

W miniony poniedziałek, w Filharmonii Zielonogórskiej, prezydent Janusz Kubicki nagrodził 
zielonogórskich pedagogów z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody otrzymało 130 na-
uczycieli. FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

KONCERTY

Jazzowy weekend
Trwa festiwal Green Town of Jazz. 
Za nami już czwartkowe, oficjalne 
otwarcie festiwalu z Big Bandem 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Na melomanów czekają jeszcze 
koncerty piątkowe i niedzielne. 
W piątek, 22 października, o godz. 
19.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej - 
Leszek Kułakowski/Maciej Sikała Red 
Ice, Adam Golicki Trio. W niedzielę, 
24 października, o godz. 18.00 w Pie-
karni Cichej Kobiety (ul. Fabryczna 
13) - Cuban Latin Jazz. Bilety można 
kupić godzinę przed koncertami. 
Organizatorem festiwalu jest 
Zielonogórskie Stowarzyszenie 
Jazzowe, współpraca - Uniwersytet 
Zielonogórski. Projekt jest współ-
finansowany przez miasto i zarząd 
województwa.     (dsp)

WARSZTATY

Pisanie może być frajdą
Biblioteka im. Cypriana Norwida 
zaprasza na warsztaty dzienni-
karskie -  prasowe i internetowe. 
- Spotkania są skierowane do mło-
dzieży zainteresowanej zawodem 
dziennikarza, lubiącej ćwiczyć 
umiejętności pisarskie. Zajęcia 
będą skupiać się wokół praktyki, 
niezbędnej w pracy dziennikarza 
- informują organizatorzy. Warsz-
taty są dla osób w wieku 16 plus, 
będą odbywać się popołudniami 
w mediatece Góra Mediów. Zapisy 
do 25 października pod adresem: 
goramediow@wimbp.zgora.pl. 
Liczba miejsc jest ograniczona. 
Spotkanie organizacyjne odbę-
dzie się 28 października o 16.00. 
Informacje w mediatece pod nr 
tel. 68 45 32 615.     (dsp)
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WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Kierowcy, uwaga 
przy cmentarzu
Tych, którzy na groby bliskich 
wybierają się własnym samo-
chodem, informujemy że urząd 
miasta zmieni od 29 bm. organi-
zację ruchu przy cmentarzu na ul. 
Wrocławskiej.
Zmiany szczegółowo prezen-
tuje mapka, którą publikuje-
my poniżej. Jak co roku, or-
ganizacja ruchu na ul. Wro-
cławskiej zmienia się kilka 
dni przed dniem Wszystkich 
Świętych i obowiązuje kilka 
dni po święcie.

Nowe zasady obowiązy-
wać będą od piątku, 29 paź-
dziernika (od 12.00) do śro-
dy, 3 listopada (do 12.00). 
Wśród nich ta, że na odcin-
ku ul. Wrocławskiej od. ul. 
Słowackiego do ul. Pileckiego 
będzie można jechać z pręd-
kością do 30 km/h (w godz. 
8.00-21.00). Oprócz bezpłat-
nych parkingów przy nowym 
i starym cmentarzu (uwaga - 
na tym drugim ograniczony 
ruch pojazdów), udostępnio-
ny będzie bezpłatny parking 
na pętli autobusowej. Dla sa-
mochodów osobowych prze-
znaczony zostanie teren na 
nawierzchni szutrowej. Nie 
będą mogły tam parkować 
samochody ciężarowe. Nato-
miast od 30 października do 
1 listopada tradycyjnie zosta-
ną otwarte bramy stadionu 
żużlowego - będzie można 
zaparkować na płycie stadio-
nu. To parking płatny, opła-
tę uiścimy wyłącznie kartą.

(dsp)

KONSULTACJE

Będą zmiany na Kaczym Dole
Ławki-huśtawki z trejażami i pnączami, parkour oraz zjeżdżalnia skarpowa. Te propozycje uzyskały najwię-
cej głosów podczas konsultacji na os. Słonecznym, które odbyły się w minioną sobotę. - To było świetne spotka-
nie, mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi pomysłami - podsumowują radni Filip Czeszyk i Paweł Wysocki.
Na betonowym placu po-
między skateparkiem 
a placem zabaw zrobiło 
się kolorowo i wesoło - za 
sprawą atrakcji przygo-
towanych na piknik kon-
sultacyjny z mieszkań-
cami. Dzieci bawiły się 
na wielkim dmuchańcu, 
dodatkowo rozbawiał je 
clown Bodzio, a dorośli 
oglądali wizualizacje te-
go, jak ma zmienić się Ka-
czy Dół. - Odwiedził nas 
pełny przekrój mieszkań-
ców: młodzież, senio-
rzy, całe rodziny z mały-
mi dziećmi. U wszystkich 
dało się wyczuć duży en-
tuzjazm. Chętnie dyskuto-
wali, mówili o swoich po-
mysłach - opowiada F. Cze-
szyk. Przez cały czas trwa-
nia konsultacji radni mie-
li pełne ręce roboty, wciąż 
podchodziły nowe osoby, 
którym tłumaczyli, co mo-
że powstać na Kaczym Do-
le. Zachęcali do zakreśla-
nia najciekawszych propo-
zycji na kartach do głoso-
wania i wrzucania ich do 
urny. - Mieszkańcy chcą 
rozmawiać i mieć wpływ 
na to, co dzieje się na ich 
osiedlach. Konsultacje są 
po to, żeby dyskutować, 
bo każdy ma inne proble-

my i inne spojrzenie na na-
szą Zieloną Górę - tłumaczy 
P. Wysocki.

Do urny wrzucono ponad 
280 kart. W strefie senio-
ra najwięcej głosów zebra-
ły ławki-huśtawki. Seniorzy 
mówili, że chętnie poodpo-

czywają na takim bujanym 
wynalazku. Młodzież posta-
wiła na zestaw do parkouru. 
Wśród elementów małej ar-
chitektury niekwestionowa-
nym zwycięzcą została zjeż-
dżalnia skarpowa. Radni za-
powiadają, że zostanie jesz-

cze trochę wolnego terenu, 
więc mogą się również zmie-
ścić propozycje, które zaję-
ły kolejne miejsca - nasadze-
nia, łąka kwietna czy leża-
ki miejskie. Na pewno po-
wstanie tor do speedrowe-
ru (zwycięskie zadanie w Bu-

dżecie Obywatelskim) oraz 
mały pumptruck dla dzieci. 
Na pikniku obecni byli też 
członkowie drużyny Harpa-
gan, którzy zarażali pasją do 
speedroweru, bo to właśnie 
z ich inicjatywy na os. Sło-
necznym, pojawi się profe-
sjonalny tor.

Na kartach można także 
było wpisywać dodatkowe 
uwagi. - Wśród najczęściej 
pojawiających się sugestii 
był monitoring i nasadzenia 
zieleni. Zieleń na pewno bę-
dzie, monitoring również jest 
godny rozważenia, więc po-
prosimy projektanta o wpisa-
nie go w projekt - zapowiada 
P. Wysocki.

Do końca roku powstanie 
projekt budowlany, a praw-
dopodobnie w styczniu ogło-
szony zostanie przetarg na 
wykonawcę. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z pla-
nem, z nowych atrakcji bę-
dzie można korzystać jesz-
cze przed wakacjami.

- Cieszą mnie wyniki kon-
sultacji i frekwencja na spo-
tkaniu. To bardzo budują-
ce, że mieszkańcy tak moc-
no angażują się w sprawy 
istotne dla całej społeczno-
ści. Społeczeństwo obywa-
telskie to nasza siła - pod-
kreśla F. Czeszyk.    (ap)

Przez cały czas trwania konsultacji radni mieli pełne ręce roboty (na zdjęciu Filip Czeszyk), 
wciąż podchodziły nowe osoby, którym tłumaczyli, co może powstać na Kaczym Dole
 FOT. PIOTR JĘDZURA
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UNIWERSYTET

Gdy nauka idzie w parze z sukcesem
Wydział Prawa i Administracji funkcjonuje na Uniwersytecie Zielonogórskim od 2014 roku. Znajdujący się w nim Instytut Nauk Prawnych 
kształci przyszłych prawników i pracowników administracyjnych. Poprzez nowatorskie podejście do nauczania, studenci zdobywają wiedzę 
podczas zajęć i praktyk.
Instytut kształci na kierun-
ku administracja - I i II sto-
pień, prawo - jednolite studia 
magisterskie, oraz prowadzi 
studia podyplomowe - ka-
dry i płace w prawie i prak-
tyce, zamówienia publicz-
ne i partnerstwo publiczno-
-prawne oraz prawo zatrud-
nienia i psychologia pracy. 
Nowoczesny system naucza-
nia kierunków jest docenia-
ny w kraju i wśród uczelni 
zagranicznych. Dotyczy to 
szczególnie kierunku prawo. 
Studenci są przygotowywa-
ni do aplikacji dzięki specjal-
nie przygotowanym progra-
mom nauczania, które kła-
dą szczególny nacisk na na-
ukę praktycznego stosowa-
nia prawa. Mają też mają też 
okazję do rozwijania swo-
ich zainteresowań w kołach 
naukowych. W obrębie INP 
funkcjonują: Koło Naukowe 
Młodych Praktyków Prawa, 
Koło Naukowe Prawa Cywil-
nego, Koło Naukowe Prawa 
Konstytucyjnego „Konsty-
tuzja”, Koło Naukowe Ad-
ministratywistów, Koło Na-
ukowe Praw Człowieka, Stu-
denckie Koło Nauk Penal-
nych. Studenci chętnie bio-
rą udział w wymianach za-
granicznych w ramach pro-

gramu Erasmus, który daje 
im możliwość zrealizowa-
nia części toku studiów na 
zagranicznych uczelniach 
partnerskich. Jednocześnie 
wielu młodych ludzi z za-
granicy chętnie wybiera na-
ukę na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji UZ.

Studenci chwalą sobie no-
watorskie podejście do nauki 
prowadzone w instytucie. 
Monika, studentka prawa: - 
Gdy wybierałam dziedzinę 
swojego przyszłego zawo-
du, kierowały mną proste po-
budki, chcę być adwokatem. 
Moim marzeniem jest bronić 

ludzi i dochodzić prawdy na 
drodze sądowej. Nie uważam 
jednak, aby ten kierunek był 
wyłącznie dla ludzi, którzy 
wiedzą jaki zawód chcą wy-
konywać w przyszłości. Dzie-
dzina ta znajduje zastoso-
wanie w czynnościach dnia 
codziennego, w sferze pry-

watnej i zawodowej, dlate-
go wybierając się na studia 
wiedziałam, że niezależnie 
od tego, co przyniesie przy-
szłość, lata nauki nie będą 
zmarnowanym czasem.

Dodatkowo studenci ma-
ją możliwość publikowania 
swoich pierwszych artyku-
łów w naukowym czasopi-
śmie studenckim - „Studenc-
kie Forum Prawnicze i Admi-
nistracyjne”. Po studiach ab-
solwenci mają kilka możli-
wości dalszego rozwoju. Po 
kierunku prawo: mogą wy-
brać dalsze kształcenie w za-
wodzie sędziego, prokurato-
ra, adwokata, radcy prawne-
go, notariusza lub komorni-
ka, co wiąże się z koniecz-
nością dostania się na od-
powiednią aplikację, następ-
nie zdania końcowego egza-
minu zawodowego. Innym 
rozwiązaniem jest podjęcie 
pracy doradcy prawnego lub 
prawnika w firmach i urzę-
dach. Po kierunku admini-
stracja, absolwenci znajdują 
pracę w administracji rządo-
wej, samorządowej, czy pra-
cę biurową.

Warto przypomnieć suk-
ces pierwszych absolwentów 
prawa, którzy w zeszłym ro-
ku przystąpili do egzaminów 

wstępnych na aplikacje. Zaję-
li 12. miejsce na 51 wydziałów 
prawa w Polsce, a w grupie 
młodych uczelni - pierwsze.

Jak podkreśla dr hab. dr 
h.c. Andrzej Bisztyga, prof. 
UZ, dyrektor Instytutu Na-
uk Prawnych: - Wysoki po-
ziom nauczania jest również 
zasługą kadry, która z powo-
dzeniem osiąga sporo sukce-
sów w Polsce i zagranicą. To 
zdobywcy grantów nauko-
wych krajowych i zagranicz-
nych, uczestniczący w zagra-
nicznych wyjazdach i stażach 
naukowych w ramach pro-
gramu Erasmus, to członko-
wie krajowych i międzynaro-
dowych towarzystw i insty-
tutów naukowych. Oprócz 
pracy naukowej i dydaktycz-
nej pełnią również inne pre-
stiżowe stanowiska w świe-
cie prawniczym. O wysokim 
poziomie kształcenia reali-
zowanym w WPA i INP UZ 
świadczą certyfikaty: Lider 
Jakości Kształcenia oraz Stu-
dia z Przyszłością.

Katarzyna Doszczak

Pierwsze absolutorium kierunku prawo - 7 lipca 2019 r. FOT. ARCHIWUM UZ
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SENIORZY

ZUTW to jedna 
wielka rodzina!
Studenci Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
w miniony wtorek zainauguro-
wali rok akademicki 2021/2022. 
Uroczystości, z racji jubileuszu 
30-lecia uczelni, miały szczegól-
ną oprawę.
Obecnie uczelnia dla senio-
rów kształci ok. 900 osób, 
z powodu pandemii o sto 
mniej niż rok wcześniej. 
Większość słuchaczy to pa-
nie, panów jest 165.

- W nowym roku przyjęli-
śmy 50 kobiet i 13 mężczyzn 
- mówiła podczas uroczy-

stości Zofia Banaszak, która 
z niespożytą energią kieruje 
uczelnią od 30 lat. - Średnia 
wieku nowych studentów to 
68 lat, najstarszy słuchacz 
ma 86 lat, najmłodsza słu-
chaczka 51. Najwięcej osób 
jest związanych z budow-
nictwem i ekonomią, mamy 
rolnika, historyka, opiekun-
kę osób niepełnosprawnych, 
sprzedawcę - wyliczała.

Seniorzy trafiają tu z róż-
nych powodów. Helena Hacz-
kowska na emeryturę prze-
szła po 58 latach pracy, a od 
pięciu lat studiuje. - Przez 
29 lat prowadziłam własną 
firmę, byłam w ciągłym ru-
chu, nie wyobrażałam sobie 
nudy i siedzenia w ciepłych 
kapciach! - opowiadała 
nam pani Helena. - 

Tu można się rozwijać w je-
sieni życia. Do wyboru ma-
my m.in. naukę języków ob-
cych, kabaret i taniec. Dwa 
razy do roku wyjeżdżamy 
nad morze.

Seniorzy są jak rodzi-
na, bez koleżeńskich grup 
wsparcia samotnym trud-
no byłoby przeżyć pande-
mię w dobrej kondycji psy-
chicznej. W wieku dojrza-
łym można też spotkać mi-
łość, jest kilka szczęśliwych, 
uczelnianych par. ZUTW ma 
już swoich studentów rekor-
dzistów: Anna Kozłowska 
zdobywa wiedzę od 30 lat! 
Barbara Kusz, Maria Beny-
skiewicz i Irena Chorazy-
czewska od 29.

- Gratuluję z ca-
łego serca jubi-

leuszu - mówił we wto-
rek prezydent Janusz Ku-
bicki, wręczając słucha-
czom symboliczny czek 
na 30 tys. zł. - Uniwersy-
tet dla seniorów to piękna 
inicjatywa. Jako prezydent 
miasta zawsze będę was 
wspierał. Wierzę, że spo-
tkamy się w waszej nowej 
siedzibie. To jedno z mo-
ich marzeń.

To nie był koniec prezen-
tów. Przyjaciel uczelni, ma-
estro Czesław Grabowski, 
z okazji jubileuszu skom-
ponował utwór na wiolon-
czelę, zagrany przez ro-
dzinne trio Grabowskich: 
żonę, syna i synową mi-
strza, który przekazał pra-
wa autorskie słuchaczom 
ZUTW.     (rk)

Podczas uroczystości w Palmiarni pokrojono ogromny, jubi-
leuszowy tort FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

Właśnie rozstrzygnięto przetarg na dostawę energii elek-
trycznej dla miasta i m.in. Świdnicy, Czerwieńska… Gminy  
mogą tworzyć tzw. grupy zakupowe - teoretycznie w celu hurtowego 
zakupu energii, a więc - teoretycznie - powinno być taniej. Tyle teoria. 
W praktyce od nowego roku cena energii dla miasta i gmin wzrośnie o 94 
procent. 94 procent! To, że producenci energii zwariowali - wiadomo. To, 
że państwo nie przeciwdziała praktykom monopolistycznym spółek ener-
getycznych, bo jest ich właścicielem - też wiadomo. To, że jest to też efekt 
„proekologicznej” polityki UE oraz tego, iż gros amerykańskiego gazu LPG 
wykupiła Brazylia, a Rosjanie przykręcili kurek - też wiadomo. Ale wiedzieć 
to jedno, a odczuć na własnej skórze - to drugie. Więc od nowego roku ceny 
wzrosną dwukrotnie. Skarbniczka miasta rwie włosy z głowy, a szef depar-
tamentu przedsiębiorczości i gospodarki komunalnej chodzi po urzędzie 
i rzuca pod adresem energetyków słowa, których najzagorzalsi kibole Legii 
by się nie powstydzili. A ja zastanawiam się, czy wrócą lata osiemdziesiąte 

i zaczniemy nocą wyłączać oświetlenie na po-
mniejszych ulicach? Jeśli musimy zaciskać pasa, to 
trzeba będzie podejmować decyzje, które popularne 

nie będą. Jeśli tak się stanie, znów winny będzie 
prezydent i radni, a nie dostawcy prądu i ich nadzorcy. 

W każdym razie perspektywa taka jawi się całkiem realnie, 
tak jak realne (czytaj - nieuniknione) są w tej sytuacji podwyż-

ki podatków do maksymalnych poziomów. Polskie samorządy dostają 
zadyszki finansowej i Zielona Góra nie jest tu „Zieloną Wyspą”.
Ostatnio pisałem, że w Anglii po brexicie źle się dzieje i gdyby dziś odbyło się 
referendum, zwolennicy opuszczenia Unii byliby w zdecydowanej mniej-
szości. Polacy wydają się mądrzejsi niż Angole i rodzimi politycy, robiący 
wszystko (patrz - premier Mateusz Morawiecki w Brukseli), byśmy jednak 
rozstali się z cywilizacją zachodnioeuropejską. Bowiem większość z nas 
opowiada się za utrzymaniem związku z Europą. Ale ja jednej rzeczy Brytyj-
czykom zazdroszczę. Czy są w Unii, czy nie, to ich wszystkie puby zamykają 
się o 24.00. Kwadrans wcześniej barman wybija dzwonem tzw. szklankę 
(wiadomo, naród wyspiarski i tradycja żeglarska mocno zakorzeniona), co 
jest znakiem, że czas zamawiać ostatnią kolejkę i o północy drzwi baru się 
zamykają. Marzę o tym, by i w Polsce można było regulować czas zamknię-

cia lokali, choćby od niedzieli do czwartku. Marzę o tym zwłaszcza w ciepłe 
wieczory. Mamy bowiem w śródmieściu dwa lokale, których właściciele 
mają w pompce to, że wokół mieszkają ludzie. I ci ludzie od poniedziałku 
do piątku muszą rano wstać (sądzę, że na osiedlach też kilka takich się 
znajdzie). Piszę - właściciele - bo to oni powinni dbać o to, by ich klientela, 
siedząc w ogródku lub wychodząc przed lokal, nie darła kalafy, jak mówiono 
w moich rodzinnych stronach. Rozumiem piątkowe i sobotnie wieczory. 
Weekend. Ale dlaczego krzyki klientów „Staromiejskiej” i „Prywatki” niosą 
się po deptaku we wtorkowy wieczór, o drugiej w nocy? Policja? Zapomnij-
cie. Regulacja samorządowa? Brak podstawy prawnej. Rada miasta może 
regulować godziny pracy aptek, czort wie po co, ale nie może regulować 
godzin pracy lokali. Zaczadzeni nimbem balcerowiczowskiego „wolnego 
rynku” w latach 90. pozwoliliśmy na zbyt wiele i nie ma chętnych do napra-
wy błędów. Anglicy mogą - Polacy nie!
Tak samo jak płoty na granicach mogą stawiać Hiszpanie, Litwini i Estończy-
cy, ale - zdaniem lemingów - Polacy już nie. Stop! Wkraczamy na niebez-
pieczny grunt polityki, więc może na tym stwierdzeniu poprzestanę.
Poza tym już wiadomo, że organizacja ruchu w  dniu Wszystkich Świętych 
będzie taka, jak w zeszłym roku i to tak naprawdę jest informacja dnia, 
a nawet tygodnia.

PRZY CZWARTKOWYM OBIEDZIE
Andrzej Brachmański

Czy będziemy chodzić w ciemnościach?

INWESTYCJE

Na Chynowie tyyyle się dzieje!
Piłkarze TKKF Chynowianka-Francepol Zielona Góra rundę jesienną rozpoczęli na odnowionej murawie. W 
ubiegły czwartek odebrali kolejne prezenty: pomieszczenie gospodarcze, wiatę grillową i kosiarkę do utrzymania bo-
iska w idealnym stanie. Ale Chynów Arena to nie jest jedyne miejsce, w którym zaszły zmiany!
Zadanie pn. „Bezpieczny 
i zadbany Chynów” składa 
się z trzech projektów, któ-
re wywalczyli mieszkańcy 
w budżecie obywatelskim. 
Renowacja murawy boiska 
Chynowianki kosztowała 
ok. 100 tys. zł - za te pie-
niądze wykonano nawod-
nienie z prawdziwego zda-
rzenia i wertykulację traw-
nika. Projekty nie dotyczą 
tylko boiska, we wrześniu 
podpisano umowę na rewi-
talizację ulicy Truskawko-
wej, na odcinku od skrzyżo-
wania z ulicą Błotną do pętli 
autobusowej. Wykonawca, 
Przedsiębiorstwo Remonto-
wo-Budowlane „Kabet” Ry-
szard Kaczmarek, za 800 tys. 
zł realizuje m.in. ścieżkę ro-
werową o nawierzchni asfal-
towej, oświetlenie terenu 
i elementy małej architek-
tury np. trampolinę ziemną, 
głuchy telefon i tablicę smo-
gową. Inwestycja ma być go-
towa na przełomie stycznia 
i lutego.

Ostatnia część zadania po-
chłonęła 199 tys. zł. - Za tę 
kwotę postawiliśmy drew-
nianą wiatę rekreacyjną, pa-
wilon kontenerowy do prze-
chowywania wyposażenia 
boiska: kosiarki-traktorka, 

podkaszarki, wózka do ma-
lowania linii, dwóch bramek 
z odciągami, rowerków tre-
ningowych stacjonarnych, 
drabinki rehabilitacyjnej, 
grabi i łopat - wylicza To-
masz Tyszkiewicz z Depar-
tamentu Inwestycji Miejskich 
w magistracie. - Zakupiliśmy 
też osłonę śmietnikową, ko-

sze na śmieci i tzw. fotościan-
kę, przy której piłkarze bę-
dą udzielali wywiadów. Zre-
alizowaliśmy też dojście do 
wiaty i utwardziliśmy na-
wierzchnię pod wiatą re-
kreacyjną.

Po zmianach obiekt Chy-
nowianki stał się sportowo-
-rodzinny.

Łącznie wszystkie inwe-
stycje na Chynowie zamknę-
ły się w kwocie 1,1 mln zł.

Radny Zbigniew Binek 
(Zielona Razem) cieszy się, 
że dzięki realizowanym pro-
jektom Chynów pięknieje. - 
W każdym budżecie obywa-
telskim mieszkańcy poka-
zywali, że bardzo zależy im 

na najbliższym otoczeniu. 
W kolejnych latach też nie 
zabraknie pomysłów. Ten 
sukces nie byłby możliwy, 
gdyby nie zgodna współ-
praca obu naszych stowa-
rzyszeń: Kolorowego Chy-
nowa i Chynowianki.

Piotr Turzański, prezes 
Chynowianki, nie ma za-
miaru spoczywać na lau-
rach. Planowany jest trzeci 
etap remontu boiska. - Za-
inwestujemy w krytą trybu-
nę z tarasem widokowym 
na około 20-30 osób - zdra-
dza prezes. - Dzięki niej bę-
dzie można nie tylko scho-
wać się przed deszczem, ale 
i nagrywać spotkania piłka-
rzy. Trybunka pozwoli nam 
też na organizację festynów, 
koncertów i innych wyda-
rzeń artystycznych integru-
jących mieszkańców. To też 
świetne miejsce na konfe-
rencje i szkolenia.

W niedzielę, 31 paździer-
nika, Stowarzyszenie Ko-
lorowy Chynów, z okazji 
halloween zorganizuje bal 
przebierańców z ducha-
mi i wiedźmami w rolach 
głównych. Impreza to ko-
lejna dobra okazja na pro-
mocję odnowionego sta-
dionu.     (rk)

Piotr Turzański, prezes Chynowianki, testuje nową kosiarkę. Taki traktorek będzie jak znalazł 
do utrzymania murawy Chynów Areny w idealnym stanie. FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

BUDŻET 

Prezydent i radni 
o pieniądzach
Ceny prądu kupowanego przez 
miasto pójdą prawie o 100 proc. 
w górę - zakomunikował prezy-
dent Janusz Kubicki.

- Otworzyliśmy przetarg na 
energię elektryczną. Wzrost 
cen - rok do roku - wynosi 
94 proc. To nie pomyłka! - 
poinformował prezydent Ku-
bicki. - Spodziewałem się, że 
będzie drożej, ale… to jest 
drożyzna! Teraz pojawia się 
wyzwanie, jak tu poskładać 
budżet w całość?

Niepewność jest tym więk-
sza, że w przyszłym roku 
rząd zmienia system podat-
kowy. - Z tego powodu uby-
tek w dochodach miasta wy-
nosi 46 mln zł - mówił radny 
Marcin Pabierowski. Podczas 
konferencji prasowej radni 
KO przedstawili pomysł na 
wsparcie miejskiej kasy. Ma 
nim być petycja do rządu.

- Zostanie podwyższona 
kwota wolna od podatku oraz 
progi podatkowe. Przyjmuje-
my to z satysfakcją. Nieste-
ty, decydenci dalej nie za-
uważają negatywnych kon-
sekwencji dla samorządów, 
czyli zmniejszenia docho-
dów własnych - tłumaczył 
Adam Urbaniak. Zapropo-
nował, żeby w ustawie o do-
chodach jednostek samorzą-
dowych zwiększyć udział sa-
morządów w podatkach PIT 
- o 14 pkt. procentowych, co 
zrekompensowałoby straty.

(tc)
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Nie ukrywam, że mając do wyboru transmisję 
z drugiego dnia żużlowego finału mistrzostw świata 
par lub meczu piłkarskiego Legii Warszawa z Lechem 
Poznań, wybrałem piłeczkę. Nie muszę specjalnie opowiadać, jak się 
wkurzyłem porażką Legii i jej bezradnością po tym, gdy straciła gola. 
Nie potrafię zrozumieć jak zespół, który ma najlepszy budżet w Polsce 
i stosunkowo dobrych - jak na nasze warunki – zawodników, może 
z dziewięciu meczy przegrać sześć. Śledzę medialną dyskusję, czy trener 
Legii Czesław Michniewicz ma zostać, czy też prezes klubu powinien 
w trybie natychmiastowym wywalić go z roboty, niezależnie od tego, że 
występy Legii w europejskich pucharach są całkiem niezłe. Nie jestem 
przekonany do obecnego szkoleniowca, głównie z uwagi na dotąd 
niewyjaśnionych 711 telefonicznych połączeń z osławionym „Fryzjerem”, 
ale broniły go wyniki. Do pewnego czasu. Co będzie dalej, zobaczymy.

Kiedy jednak obejrzałem powtórkę żużlowego finału 
w Manchesterze i dowiedziałem się o idiotycznym 

regulaminie tych mistrzostw, złapałem się za głowę. 
Otóż sumuje się punkty z pierwszego dnia i drugiego. 

Potem trzeci zespół walczy w biegu barażowym z drugim, 
a zwycięzca w finale spotyka się z wygranym tego barażu. 

Prawdopodobna jest więc sytuacja, że trzeci zespół, mający gorszy 
bilans od pierwszego, może zostać mistrzem. Wystarczy jakiś przypa-
dek, wywrotka czy wykluczenie i dwudniowy dorobek punktowy może 
pójść na marne. I tak się stało, bo tytuł zdobyli trzeci po dwóch turnie-
jach Anglicy, właśnie dzięki wywrotce Macieja Janowskiego. Gdybym 
był złośliwy, powiedziałbym - jaka dyscyplina, takie regulaminy, ale nie 
będę... Jedno mnie dziwi od lat. Na Polsce ponoć trzyma się światowy 
żużel i co z tego mamy? Nic, skoro drużynowe mistrzostwo świata prze-
robiono na czempionat par, ponoć dlatego, że nasi zbyt często wygry-
wali drużynówkę, co stało się już nudne i monotonne, a dodatkowo 
wymyślono idiotyczny regulamin.
Martwią mnie koszykarze Enei Zastalu BC. Może nie porażki, bo to prze-
cież początek sezonu, ale ich styl, a właściwie jego brak. Zespół wygląda 

jak grupa indywidualistów, skrzykniętych na jakiś mecz pokazowy, gdzie 
ekipy nie wiąże nic poza tym jednym spotkaniem. W zespole nie widać 
chemii. Nie ma lidera, kogoś kto w trudnej sytuacji weźmie odpowie-
dzialność na siebie. Pod naszym koszem, przynajmniej na razie, objeż-
dżają nas nie tylko świetni zawodnicy z zespołów walczących w VTB, ale 
także krajowi średniacy. Tracimy bardzo dużo punktów, jesteśmy jacyś 
rozkojarzeni i nieobecni. Tak było, kiedy zespół rzeczywiście miał co trzy 
dni mecz i nie było czasu czegoś poprawiać, czegoś lepiej ustawić. Tak 
było i po dłuższej przerwie, kiedy ekipa mogła spokojnie popracować, 
przegadać dlaczego jest tak, a nie inaczej i spojrzeć sobie w oczy. Piszę te 
słowa przed czwartkowym meczem z Twardymi Piernikami w Toruniu, 
mając nadzieję, że wszystkie te bolączki i niepokoje rozwiały się częścio-
wo po dobrym tam występie. Obym się nie mylił.
Lechia w trzeciej lidze gra w kratkę, ale w najbliższy wtorek ma okazję 
pokazać się na arenie ogólnopolskiej. Jeśli w 1/16 finału Pucharu Polski 
powalczymy i zaprezentujemy dobry futbol, ale przegramy ze znacznie 
wyżej notowaną gdyńską Arką, nie będę miał żadnych pretensji. Jeśli 
wystraszymy się, rozsypiemy i poddamy, już tak.

MOIM ZDANIEM
Andrzej Flügel

Bolączki i niepokoje

Tak cieszyli się nowi mistrzowie świata w chwili ogłoszenia wyników FOT. MEDIA PINEAPLLE

PIŁKA NOŻNA

Czekamy na Arkę Gdynia
We wtorek, 26 października, o 13.30 w Zielonej Górze mecz 1/16 Pucharu Polski. Lechia Zielona Góra będzie po-
dejmować pierwszoligową Arkę Gdynia. Rywal to finalista rozgrywek z minionego sezonu, ale w mijającym tygodniu 
zmienił trenera. Do nas przyjedzie już z Ryszardem Tarasiewiczem.
Jednym marzyła się Le-
gia, innym marzył się Lech. 
Szansa na to, by trafić na po-
znański zespół była całkiem 
duża, bo zarówno kulki Le-
chii, jak i „Kolejorza” osta-
ły się w misie do losowania 
niemal do samego końca. 
Los skojarzył jednak zielo-
nogórzan z pierwszoligow-
cem znad morza. - Ogólnie 
cieszyłem się. Bardzo liczy-
łem na drużynę z ekstrakla-
sy, ale z pierwszoligowców 
Arka była jedną z najlep-
szych drużyn, na jaką mo-
gliśmy trafić. Nie mogę się 
już doczekać tego meczu - 
mówił niedługo po losowa-
niu Rafał Ostrowski, obroń-
ca Lechii. Wtórował mu ka-
pitan zielonogórzan, Artur 
Małecki: - Cieszymy się, bo 
renomowana marka przyjeż-
dża do Zielonej Góry. Posta-
ramy się stworzyć ciekawe 
widowisko.

Mecz odbędzie się w naj-
bliższy wtorek, 26 paździer-
nika. I pewnie wielu kibiców 
obejdzie się smakiem, bo 
pierwszy gwizdek zaplano-
wano na 13.30. Powód? Sta-
dion przy ul. Sulechowskiej 
nie ma sztucznego oświe-
tlenia, a w planowaniu pu-
charowego spotkania trze-

ba uwzględnić zarówno do-
grywkę, jak i rzuty karne.

Piłkarze Lechii Arkę mogli 
podglądać w telewizji, zaś 
byli piłkarze Lechii - Szymon 
Kobusiński i Sebastian Gór-
ski mieli okazję mierzyć się 
z tym rywalem w rozgryw-
kach I ligi. Obaj grają w Pusz-
czy Niepołomice. Niespełna 

miesiąc temu, w Gdyni, Arka 
wygrała 2:0, a Puszcza prze-
konała się o sile m.in. Ka-
rola Czubaka, który zdobył 
obie bramki. I na tego pił-
karza zwracają uwagę dwaj 
byli gracze zielonogórskiego 
klubu. Czubak współlideru-
je klasyfikacji strzelców I li-
gi z dorobkiem sześciu go-

li. - Ten zespół jest poukła-
dany tak, żeby awansować 
do ekstraklasy. Oprócz Czu-
baka jest też wielu bardzo 
dobrych obcokrajowców - 
analizuje Sebastian Górski. 
Uważa, że choć zdecydowa-
nym faworytem będzie Arka, 
to zielonogórzanie nie stoją 
z góry na straconej pozycji. 

- To jest tylko jeden mecz. 
Wszystko się może zdarzyć. 
Lechia może strzelić szyb-
ko gola. Wiem, że trener Sa-
wicki na pewno nie ustawi 
„autobusu”. Zagra agresyw-
nie i wysokim pressingiem. 
Arka będzie tym zaskoczo-
na, bo pewnie przyjedzie „na 
spacerek” - dodaje S. Górski.

- Grają podobnie jak Le-
chia, też ustawieniem 3-5-2. 
Bardzo solidny zespół. W do-
datku z wysokiej półki, za-
równo medialnie, jak i spor-
towo. Fajny zespół zobaczy-
cie w Zielonej Górze - uważa 
Szymon Kobusiński.

Jak silna jest Arka pokazał 
mecz 1/32 Pucharu Polski, 
w którym gdynianie poko-
nali na wyjeździe II-ligowy 
GKS Bełchatów aż 5:0. Lechia 
przepustkę do 1/16 zdobyła, 
pokonując na wyjeździe III-
-ligowe Orlęta Radzyń Pod-
laski 3:2. W miniony week-
end podopieczni Andrzeja 
Sawickiego wygrali w III li-
dze z Wartą Gorzów Wlkp. 
1:0. Przetarcie przed Arką bę-
dą mieli doskonałe, bo w tę 
sobotę zagrają na wyjeździe 
z liderem tabeli, LKS-em Go-
czałkowice Zdrój, czyli dru-
żyną, w której występuje Łu-
kasz Piszczek.     (mk)

Sebastian Górski (z lewej) i Szymon Kobusiński w czarnych strojach Lechii grali jeszcze  
w ubiegłym roku. Wiosną przeskoczyli dwa szczeble wyżej, do I-ligowej Puszczy Niepołomice.
 FOT. MARCIN KRZYWICKI

SIATKÓWKA 

Derby 
z kibicami
AZS Uniwersytetu Zielonogór-
skiego zagra wreszcie z kibica-
mi na trybunach..

Po półtora roku, try-
buny hali Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego 
przy ul. prof. Szafrana 
znów są otwarte. W so-
botę, 23 października 
odbędą się dwa mecze. 
O 15.00 AZS w III lidze 
siatkarzy podejmie ze-
spół A.Z. Iwanickich Vol-
ley Gubin. O 19.00 też 
derby, ale w I lidze pił-
karzy ręcznych. AZS za-
gra z UKS-em Trójka No-
wa Sól. Siatkarze sezon 
rozpoczęli od zwycię-
stwa, pokonując na wy-
jeździe UKS Żak Krzeszy-
ce 3:0. Gubinianie w tym 
czasie wygrali dwa spo-
tkania i w opinii wielu 
uchodzą za faworytów 
całych rozgrywek. - My-
ślę, że będzie ciekawy 
mecz, z kibicami na try-
bunach. Mam nadzieję, 
że kibice przyjdą - mówi 
Maciej Januszewski, roz-
grywający AZS-u. Uważa, 
że faworytem sobotniego 
spotkania będą rywale. - 
Częściej i regularniej tre-
nują w optymalnym skła-
dzie, my się jeszcze kry-
stalizujemy, ale liczę na 
fajne spotkanie. Oni mu-
szą, my możemy - doda-
je M. Januszewski.

(mk)

PIŁKA RĘCZNA

Czas na 
przełamanie
Nie tak wyobrażał sobie I-ligowy 
sezon PKM Zachód AZS Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego.

Akademicy w czterech do-
tychczasowych spotka-
niach wygrali tylko raz, u sie-
bie, z ŚKPR-em Świdnica. 
Z trzech wyjazdowych me-
czów wracali bez punktów. 
W ostatni weekend przegra-
li w Lesznie z Realem Astro-
malem 23:28. - Mecz był bar-
dzo wyrównany do 40. minu-
ty - mówi Ireneusz Łuczak, 
trener akademików. Potem 
gra stała się ostra, posypa-

ły się dwuminutowe ka-
ry. - Drużyna z Leszna gra-
ła bardzo brutalnie, ale sę-
dziowie na faule rywali nie 
reagowali - żali się trener, 
który liczy na przełamanie 
w tę sobotę. AZS wraca do 
domu i zmierzy się z UKS-
-em Trójka Nowa Sól. Ry-
wal też ma na koncie jedno 
zwycięstwo. - Myślałem, 
że inaczej ta liga nam się 
zacznie i potoczy, a my cią-
gle gdzieś gubimy punkty. 
Fizycznie jest w porząd-
ku, ale psychicznie jest ja-
kiś lęk i nie możemy za-
prezentować pełni swo-
ich umiejętności. Musimy 
się odbić i poprawić grę - 
zaznacza I. Łuczak. Mecz 
w hali UZ w sobo-
tę o 19.00.   (mk)

R’N’R AKROBATYCZNY

Nasi mistrzami świata!
Dwie pary z Mega Dance Zielona 
Góra oraz dwie pary z Klubu Podwa-
welski Kraków sięgnęły po mistrzo-
stwo świata w kategorii Formacji 
Quatro. Połączone siły wystartowały 
w choreografii TOP GUN. Mistrzowie 
z Zielonej Góry to: Dmytro Morozov 
i Natalia Krakowiak oraz Kamil 
Ludkiewicz i Marika Kobylańska. 
Wspólnie z krakowskimi tancerzami 
Janem Dąbrowskim i Alicją Spakie-
wicz oraz Bartoszem Szpuleckim 
i Natalią Kręgiel byli bezkonkuren-
cyjni. Drugie miejsce zajęli Rosjanie, 
trzecie Czesi. Trenerami i osobami 
odpowiedzialnymi za choreografię 
są: Bartłomiej Kobylański (Zielona 
Góra) oraz Szymon Szpulecki (Kra-
ków). Mistrzostwa świata odbyły się 

w Krakowie.     (mk)
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Weekend 
kibica
KOSZYKÓWKA
• sobota, 23 października:
6. kolejka II ligi, Alde-
med SKM Zastal Zielona 
Góra - Rycerze Rydzyna, 
13.00 (hala przy ul. Amelii)

PIŁKA NOŻNA
• sobota, 23 października: 
14. kolejka III ligi, LKS Go-
czałkowice Zdrój - Lechia 
Zielona Góra, 14.00; 12. 
kolejka Jako IV ligi, Ilanka 
Rzepin - Lechia II Zielona 
Góra, 15.00; 11. kolejka Ja-
ko klasy okręgowej, TKKF 
Chynowianka-Francepol 
Zielona Góra - ŁKS Łęk-
nica, 14.00; Zorza Ochla - 
Dozamet Nowa Sól, 15.00; 
10. kolejka Keeza Klasy A, 
Ikar Zawada - Błękitni Lu-
bięcin, 15.00
• niedziela, 24 października:
10. kolejka Keeza Klasy A, 
Sparta Łężyca - Cuprum 
Czciradz, 13.00; Spartak 
Budachów - Drzonko-
wianka Racula, 15.45

PIŁKA RĘCZNA
• sobota, 23 października:
5. kolejka I ligi, PKM Za-
chód AZS Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego - 
UKS „Trójka” Nowa Sól, 
19.00 (hala UZ przy ul. 
prof. Szafrana)

SIATKÓWKA
• sobota, 23 października:
3. kolejka III ligi, AZS Uni-
wersytetu Zielonogórskie-
go - A.Z. Iwaniccy Volley 
Gubin, 15.00 (hala UZ przy 
ul. prof. Szafrana)

RUGBY
• sobota, 23 października:
5. kolejka II ligi, Wataha 
RC Zielona Góra - Rugby 
Team Olsztyn, 15.00

BIEGI
• sobota, 23 października:
XIX Ogólnopolski Półma-
raton Przytok, 11.00

KOLARSTWO
• niedziela, 24 października:
XIII Piekło Przytoku, 
11.00 (33.5 km, 67 km)

(mk)

KOSZYKÓWKA

Też mamy swoją (L)NBA!
To wyjątkowa NBA, bo dla niej nie trzeba zarywać nocek. Co więcej, jest pod nosem 
i cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Lubuski Nurt Basketu Amatorskiego, w skrócie 
LNBA, przyciąga zarówno amatorów basketu, jak i byłych zawodowych koszykarzy.
Kilka tygodni temu w „Łącz-
niku” pisaliśmy o fenomenie 
Zielonogórskiej Ligi Szóstek 
Piłkarskich. Dziś przygląda-
my się amatorskim rozgryw-
kom koszykarskim. Kiedyś 
to była Bachus Basket Liga, 
a dziś jest to LNBA. Nazwa 
chwytliwa, a podział na klasy 
rozgrywkowe jest rodem zza 
oceanu. Najwyższa jest Dy-
wizja Atlantycka, niżej Dywi-
zja Centralna i trzeci szczebel 
- Dywizja Wschód-Zachód.

Co ciekawe, LNBA jest też 
na drugim końcu kraju. Tam 
grają w ramach… Lubelskie-
go Nurtu Basketu Amator-
skiego. U nas organizatorem 
jest Lubuski Związek Koszy-
kówki. W tym roku do roz-
grywek przystąpiło 35 dru-
żyn, co sprawia, że w zmaga-
nia zaangażowane jest w su-
mie ok. pół tysiąca osób.

- To zainteresowanie nie 
słabnie. My ligę organizuje-
my od pięciu lat - informu-
je Grzegorz Potęga, prezes 
LZKosz. W zmaganiach biorą 
udział byli koszykarze, któ-
rych znamy z ligowych par-
kietów. - Grają u nas Paweł 
Szcześniak, Robert Morkow-
ski, Łukasz Brzózka - wyli-
cza szef lubuskiego związ-
ku. Nie brakuje też zawod-

ników, którzy przed laty tre-
nowali w Zastalu, do senior-
skiego grania nie dotarli, ale 
zebrali drużynę i z powodze-
niem grają w LNBA.

Rozgrywki w ubiegłym 
roku zatrzymała pandemia. 
Zmagania po trzech kolej-
kach zawieszono. Miłośni-
cy basketu wrócili do gry pod 
koniec maja br. Na rozegra-
nie ligi nie starczyło już cza-

su. Odbył się za to puchar. - 
To była taka namiastka roz-
grywek. Chętni byli niemal 
wszyscy. Głód gry w kosza 
był ogromny - podkreśla G. 
Potęga.

Związek liczy, że tegorocz-
ne rozgrywki uda się prze-
prowadzić bez przeszkód od 
początku do końca. Tym bar-
dziej, że sporo uczestników 
LNBA jest po szczepieniach 

przeciw koronawirusowi. 
- Jest kilka zespołów, gdzie 
zaszczepienie jest na po-
ziomie 100 procent. Jed-
na drużyna pod tym wzglę-
dem odstaje, ale gdyby re-
alne stało się granie tylko 
dla zaszczepionych, to je-
steśmy w stanie je dalej 
przeprowadzić - kończy 
działacz.

(mk)

Przed pandemią grano nie tylko ligę, ale nawet mecze gwiazd. Teraz LZKosz skupia się jed-
nak na tym, aby całe rozgrywki przeprowadzić od początku do końca. FOT. MARCIN KRZYWICKI

KOSZYKÓWKA

Lekcje 
basketu
Do II ligi poszli po naukę i nie-
które lekcje serwują im bardzo 
wymagający nauczyciele. Alde-
med SKM Zastal Zielona Góra 
przegrał wyraźnie dwa ostatnie 
spotkania.
- Szkołę będziemy dosta-
wać przez cały sezon, ale 
to nie znaczy, że będziemy 
przegrywać przez cały se-
zon - mówi Dawid Mazur, 
trener naszego drugoligow-
ca. W minioną sobotę zie-
lonogórzanie przegrali we 
własnej hali z BC Obrą Ko-
ścian 59:97. Doświadczenie, 
centymetry, ale i skutecz-

ność - były po stronie rywa-
li. Zielonogórzanie trafili tyl-
ko dwie „trójki” na 27 prób. 
Rywale z dystansu rzucali 
na poziomie niemal 50 pro-
cent. - Chłopcy widzą, cze-
go im brakuje. Rywale gra-
li szybkim atakiem, to trze-
ba szybko wracać. Chłop-
cy poznają basket - doda-
je trener Mazur podkreśla-
jąc, że na parkiecie meldo-
wali się nawet 16-latkowie. 
- My wiemy, gdzie jest na-
sze miejsce i nie walczymy 
o awans do I ligi - zaznacza 
szkoleniowiec. Najwięcej 
punktów dla zielonogórzan 
przeciwko Obrze rzucił Ilian 
Węgrowski - 14.

W środę zielonogórza-
nie mierzyli się w Żarach 
z BC Swiss Krono. Po stro-
nie rywali doświadczenie 

też było znacznie więk-
sze. W szeregach gospo-
darzy sporo jest zawodni-
ków, którzy koszykarskie 
szlify zdobywali w Zastalu. 
Zielonogórzanie ponownie 
przegrali wysoko 58:104. 
Dla zwycięzców najwięcej 
punktów rzucali eks-zie-
lonogórzanie: Jakub Der, 
Wojciech Dymiński i Ma-
ciej Rzechtalski, zdobyw-
cy kolejno: 25, 20 i 17 punk-
tów. Dla Zastalu najwięcej, 
17 „oczek”, zdobył Rafał 
Szpakowski.

W tę sobotę, o 13.00, Zastal 
podejmie w hali przy Amelii 
Rycerzy Rydzyna, którzy ma-
ją bilans 4-1 i są w czołówce 
grupy D II ligi. Zielonogórza-
nie mają jedno zwycięstwo 
i trzy porażki.

(mk)
W konfrontacji z drugoligowcami młodzi zielonogórzanie mają zbierać przede wszystkim 
doświadczenie FOT. MARCIN KRZYWICKI

KOSZYKÓWKA

Maraton 
w CRS
Minął ponad miesiąc i koszy-
karze Enei Zastalu BC znowu 
zagrają w hali CRS. W tym czasie 
częściej przegrywali niż wygry-
wali.
Czwartkowy mecz z Twar-
dymi Piernikami w Toru-
niu zakończył się już po 
zamknięciu tego numeru 
„Łącznika”. Przed Zasta-
lem teraz przygotowania 
do trzech domowych spo-
tkań. Dwa z nich to liga VTB. 
W poniedziałek, 25 paź-
dziernika, o 18.00 zielono-
górzanie zmierzą się z Niż-
nym Nowogrodem. Przeciw-

nik ma na koncie zwycię-
stwo z Astaną 76:73 i porażki 
z CSKA Moskwa 72:92 oraz 
Kalevem Cramo Tallinn 
65:71. Koszykarze z Niżne-
go Nowogrodu dotychczas 
grali jednak tylko w domu. 
Zielonogórzanie przeciwnie. 
Trzy razy mierzyli się w ha-
lach rywali, trzy razy wy-
soko przegrywali. Kolejno 
z CSKA 71:105, Uniksem Ka-
zań 63:92 i ostatnio z Asta-
ną 70:84.

W hali CRS w poniedzia-
łek zamelduje się Rolands 
Freimanis. Łotysz będzie 
mógł ujrzeć zielonogórskich 
kibiców na trybunach. Gdy 
przyszedł do Zastalu w ubie-
głym sezonie, hala była dla 
fanów zamknięta.

Zielonogórscy kibice daw-
no już nie widzieli meczu li-

gi VTB na żywo w hali CRS. 
Ostatnie takie spotkanie z ry-
walem ze wschodu, z dopin-
giem z trybun, odbyło się 
9 lutego 2020 roku z Avto-
dorem Saratów. Zastal wy-
grał wtedy 98:91.

Dawka koszykówki w hali 
CRS będzie spora, bo oprócz 
poniedziałkowego spotka-
nia z Niżnym Nowogro-
dem, Zastal jeszcze w czwar-
tek, 28 października, roze-
gra mecz Energa Basket Li-
gi z GTK Gliwice o 17.30. Za-
stal w Polsce ma bilans 4-3, 
GTK 3-4. Maratonu zielono-
górzanie dopełnią w niedzie-
lę, 31 października, o 15.00, 
gdy podejmą Tsmoki Mińsk. 
Białorusini w lidze VTB gra-
li dotąd cztery razy. Wszyst-
kie mecze przegrali.

(mk)

Tak cieszył się Jarosław Zyskowski, gdy po raz ostatni 
mecz ligi VTB odbył się z kibicami w hali CRS. Oby w po-
dobnym nastroju był po najbliższych spotkaniach.
 FOT. WWW.VTB-LEAGUE.COM

TENIS STOŁOWY

Niepokonany 
ZKS
Komplet czterech zwycięstw 
mają na swoim koncie pierw-
szoligowi tenisiści stołowi 
ZKS-u Palmiarni Zielona Góra.

W miniony weekend pod-
opieczni Lucjana Błaszczy-
ka wygrali na wyjeździe 
z ATS-em Małe Trójmia-
sto Rumia 6:4. - Przegry-
waliśmy już w pewnym 
momencie 2:4, ale nasza 
młoda drużyna psychicz-
nie wytrzymała i wygra-
ła cztery ostatnie poje-
dynki. Bardzo cenne dwa 
punkty, tym bardziej, że 
rywal pretenduje do czo-
łowych miejsc w tej lidze 
- mówi Paweł Sroczyński, 
jeden z trenerów zielono-
górskiego zespołu. Indywi-
dualnie bez porażki są Ka-
mil Nalepa i Mateusz Za-
lewski. Pierwszy z zielo-
nogórzan wygrał dotych-
czas osiem spotkań, dru-
gi sześć. To najlepsi gra-
cze całej I ligi. ZKS prze-
wodzi stawce z komple-
tem czterech zwycięstw. 
Drugie miejsce zajmuje 
KS Darz Bór Karnieszewi-
ce, też niepokonany, ale 
w trzech spotkaniach. Obie 
ekipy zmierzą się ze sobą 
30 października. Na prze-
ciwległym biegunie są re-
zerwy ZKS-u Palmiarni. 
Drugi zespół zielonogó-
rzan też gra w I lidze, ale 
przegrał wszystkie cztery 
spotkania.     (mk)
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ORGANIZATORZY:

Tomasz Czyżniewski,  
Bartłomiej Gruszka, Szymon 
Płóciennik oraz Galeria BWA, 
Lubuski Teatr.
Wspierali nas: ZOK - Pla-
netarium Wenus, Zakład 
Gospodarki Komunalnej 
oraz Archiwum Państwowe 
w Zielonej Górze.
Osobne podziękowania 
należą się wiceprezydentowi 
Dariuszowi Lesickiemu, który 
dwa miesiące temu, komen-
tując na Facebooku wątek 
poświęcony jubileuszowi 
kina Nysa zaproponował, by 
zorganizować w kinie roczni-
cowy pokaz. To był impuls do 
otwarcia placówki.

SPACEROWNIK ZIELONOGÓRSKI ODC. 425 (1013)

Zaglądamy do kina Nysa
15 października 1921 r. w kinie Nysa po raz pierwszy wyświetlono film. 100 lat później, w sobotę 16 października, weszliśmy do 
środka, by sprawdzić jak wygląda nieczynne od sześciu lat kino. - Znowu tu jestem!!! Łezka w oku! Wielkie podziękowania - napisał Paweł 
Gilbert Kaleta.
To jeden z 200 zielonogó-
rzan, którzy tego dnia mo-
gli wejść do kina.

- Czyżniewski! Pokaż się. 
Spodnie czyste, na kurtce nie 
widać kurzu, a na głowie nie 
masz pajęczyny! Normalnie, 
kiedy wracasz z jakiejś za-
mkniętej budowli, to wy-
glądasz jakbyś sobą czyścił 
kominy - moja żona wróciła 
właśnie z nauczycielskiego 
wyjazdu i nie mogła się na-
dziwić mojemu wyglądowi.

- Możecie wejść do środka, 
ale musicie posprzątać - taki 
warunek, wręczając mi klu-
cze, postawił Dariusz Łody-
ga, od sześciu lat właściciel 
kina. Wsparł nas w tym Za-
kład Gospodarki Komunal-
nej, którego pracownicy wy-
wieźli z budynku gruz, po-
sprzątali podłogi, przetar-
li fotele i wycięli chaszcze 
przy wejściu ewakuacyjnym.

- Ten gruz, to fragment 
ściany z płyt gipsowych, którą 
skuliśmy, by konserwator za-
bytków mógł stwierdzić, jak 
kino wyglądało pierwotnie. 
Ściany też były pomalowane 
na zielono - mówił właściciel.

Kino było już gotowe. 
Z Bartłomiejem Gruszką i Szy-
monem Płóciennikiem posta-
nowiliśmy połączyć siły, dzię-
ki czemu można było zorga-
nizować trzy imprezy: spacer 
śladami zielonogórskich kin 
wraz z niespodzianką - poka-
zem w kinie, osobno pokaz 
historyczny oraz wieczorny 
seans filmu z 1922 r. „Nosfe-
ratu - symfonia grozy”. Do ki-
na mogło wejść ok. 200 osób 
i sprawdzić na własne oczy, 
w jakim stanie jest obiekt.

- To miejsce ma w sobie ta-
jemnicę i czar, pomimo upły-
wającego czasu i nieobecno-
ści, która inne budynki odzie-
ra z intymności i dostojeń-
stwa. A w Nysie czerwone, 
pluszowe fotele, głęboka 
zieleń ścian i piękne lampy 
sprzed dekad. Tylko podło-
ga na balkonach jakaś nie-
pewna, że strach w loży stopę 
postawić - skomentowała na 
Facebooku Alicja Błażyńska.

Tomasz Czyżniewski
Codziennie nowe opowieści 
i zdjęcia: 

 Î Fb.com/czyzniewski.tomasz

Grupa uczestnicząca w spacerze śladami zielonogórskich kin wchodzi do Nysy
 FOT. ALICJA SKOWROŃSKA

Parter kina wygląda, jakby przed chwilą wyszli stąd widzowie. Uszkodzona ściana to tzw. odkrywka - zrobiona w celu badań 
konserwatorskich.   FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

Pracownicy ZGK uprzątnęli wejście do kina i posprzątali je w środku
 FOT. TOMASZ CZYŻNIEWSKI

Na balkonie są jeszcze stare, skórzane
fotele FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

Sobotni pokaz był świetną okazją do zrobienia pamiątkowego zdjęcia
 FOT. PIOTR JĘDZURA

W kabinie kinooperatora stoją trzy aparaty projekcyjne FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI W tym miejscu przechowywano i montowano filmy FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI


