DNI ZIELONEJ GÓRY

CZAS NA WINOBRANIE!
nr 34 (468) 26 sierpnia 2022

Informator winobraniowy
na stronach 3-10
- Tegoroczne święto Zielonej Góry będzie wyjątkowe, bo mocniej niż zwykle związane z historią tego pięknego grodu. Ja już jestem gotowy na Winobranie, a wy? - pyta Bachus.

Fot. Bartosz Mirosławski

- Ale elegancki gadżecik wyprodukowali… Skąd wiedzieli,
że oko chętnie zawieszę nie tylko na urodziwej Bachantce,
ale i na ładnej błyskotce? - nie może nacieszyć się Bachus.
Tak się zajął podziwianiem pamiątkowego medalu z okazji
jubileuszu 800-lecia powstania miasta i 700-lecia
uzyskania praw miejskich, że zapomniał odkorkować wino!
- Przyjdzie czas i na takie przyjemności, wszak Winobranie
już za tydzień, 3 września - uspokaja bóg wina i uciech.
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ŚWIĘTO MIASTA

Hej Winobranie - Dni Zielonej Góry już za tydzień!
Winobranie to święto nas wszystkich. Święto, podczas którego sięgniemy do winiarskich, ale i historycznych tradycji miasta. Przede
wszystkim dlatego, że jest to oficjalne rozpoczęcie obchodów 800- lecia powstania Zielonej Góry i 700- lecia uzyskania praw miejskich.
Oprócz znanych wszystkim atrakcji, pojawi się kilka nowości.

Fot. Bartosz Mirosławski

Na ostro i na spokojnie

- Koncerty na trzech scenach i aż 38 winnic w Miasteczku Winiarskim! Zapowiada się przednia zabawa! - Bachus i prezydent Janusz Kubicki prezentują plakat zapowiadający atrakcje Winobrania.
braknie! - zachęca prezydent.

Miasto winem płynące

W tym roku podczas Dni
Zielonej Góry, oprócz winobusów oraz miasteczka winiarskiego, w którym skosztować będziemy mogli wyro-

PIÓRKIEM CEPRA >>>

bów 38 winnic, dzięki współpracy z Fundacją Tłocznia
zwiedzimy historyczne piwnice winiarskie w okolicach
centrum miasta. - Fundacja
przygotowała cykl spacerów
winiarskich, degustacji, konkursów oraz spotkań z sommelierami i winiarzami - mó-

wi winiarz Krzysztof Fedorowicz.
- Miasteczko winiarskie
stanie tradycyjnie wokół ratusza - zapowiada Zbigniew
Strach, prezes Centrum Biznesu. - Na degustatorów czekać będzie ponad 100 różnych rodzajów wina.

WINO WINOBRANIOWE

z winnicy Gostchorze. Będą sygnowane etykietami
w stylu art deco. Kupimy je
w piwniczce winiarskiej na
Winnym Wzgórzu przy Palmiarni Zielonogórskiej oraz
w domku winiarskim przy
pomniku Bachusa.
Dodatkowo
sommelierzy wyłonili rekomendowane wina jubileuszowe. Białe i czerwone będą oznaczone specjalnym okolicznościowym kapturkiem, natomiast musujące, ze względu
na specyficzną butelkę, krawatką. Znajdziemy je w ofercie winiarzy w drewnianych
domkach wokół ratusza.
(ah)

Białe, czerwone
i musujące
W tym roku degustatorzy tradycyjnie wyłonili białe i czerwone wina
winobraniowe.
Dodatkowo, po raz pierwszy, dołączyło do nich wino musujące, z którego słynie nasz region. Oto zwycięzcy godni zapamiętania:
wino białe - Riesling 2021 z
winnicy Marcinowice, wino
czerwone - Pinot Noir 2019 z
winnicy Saint Vincent, wino
musujące - Pinot Noir 2020

Nie zabraknie sporej dawki muzyki. Jak co roku możemy liczyć na różnorodność od muzyki klasycznej przez
pop, rock, alternatywę, po
projekty jazzowe. Na winobraniowej mapie miasta staną trzy sceny - na Placu Powstańców Wielkopolskich,
Placu Teatralnym oraz na
Winnym Wzgórzu przy Palmiarni Zielonogórskiej, gdzie
swoją przestrzeń już rok temu odnaleźli artyści prezentujący muzykę elektroniczną. - Warto zwrócić uwagę na perełkę, która zwieńczy obchody Dni Zielonej Góry - koncert z udziałem śmietanki polskiej sceny jazzowej
z Urszulą Dudziak na czele podpowiada Agata Miedzińska, dyrektorka Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

Weź udział w korowodzie!

Lunaparak, jarmark, Winobraniowe Breakowisko, które
wraca na podwórko przy ul.

Wino winobraniowe kupimy m.in. w domku winiarskim przy
pomniku Bachusa

VISIT ZIELONA GÓRA

Pamiątki
z Winnego Grodu
Informacja turystyczna w tym roku
przygotowała wyjątkowe gadżety
winobraniowe. W końcu 800-lecie
powstania miasta świętuje się
tylko raz.

Grafika ratusza Jerzy Fedro

Fot. Visit Zielona Góra
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Nowość - magnes na lodówkę z zielonogórskimi widoczkami

Żeromskiego, czy animacje
dla dzieci w Ogrodzie Botanicznym to już stałe elementy
dni miasta. Podobnie jak najbardziej wyczekiwany korowód, który wraca na zielonogórskie ulice po dwóch latach
nieobecności! Przejdzie w sobotę, 10 września, al. Konstytucji 3 Maja. Start o godz.
12.00. - Będzie miał historyczno-fantastyczny charakter zapowiada Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru, który rokrocznie jest
odpowiedzialny za przedsięwzięcie. - Zobaczymy grupy
rekonstrukcyjne, w tym wikingów i rycerzy oraz formacje teatrów ulicznych z całej
Polski i słynne już glinoludy.
Jak zaznacza R. Czechowski, w korowodzie może
wziąć udział każdy mieszkaniec. Kto ma ochotę reprezentować Zieloną Górę, powinien
skontaktować się z sekretariatem Lubuskiego Teatru, a dostanie strój i rekwizyty.
(ah)

Fot. Bartosz Mirosławski

Zaczynamy kantatą „Carmina Burana” w wykonaniu Filharmonii Zielonogórskiej. - Szukaliśmy czegoś znanego, a jednocześnie
klasycznego - zdradza Rafał Kłoczko, dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej, który
chwyci za batutę. - To utwór
na orkiestrę, chór i głosy solowe. Łączymy siły z chórem
Filharmonii Śląskiej.
W takich okolicznościach
prezydent Janusz Kubicki przekaże klucze Bachusowi. W tej roli niezmiennie od lat aktor Marcin Wiśniewski. - Z powodu pandemii chyba wszyscy jesteśmy spragnieni dobrej zabawy. I oto wielkimi krokami zbliża się Winobranie ulubione święto zielonogórzan i, przyznam szczerze,
również moje. Przyjemnie
jest oddać na tydzień władzę Bachusowi i móc pozwolić sobie na korzystanie
z atrakcji, jakie oferują Dni
Zielonej Góry. A tych nie za-

- Tegoroczne Winobranie
jest wyjątkowe - obchodzimy 800-lecie powstania Zielonej Góry, dlatego dużą wagę przywiązujemy do gadżetów i imprez promujących
tę rocznicę - mówi Hubert
Małyszczyk, kierownik Visit
Zielona Góra. - Na wszyst-

kich naszych materiałach
umieściliśmy jubileuszowe
logo.
Tradycyjnie do nabycia
jest rękodzieło zielonogórskie, m.in. kubeczki i łyżeczki. Można już kupić jubileuszowy, zielonogórski magnes na lodówkę. Prawdziwy
hit to mapka ze szlakiem bachusikowym - turyści często
zaczynają zwiedzanie miasta
od poszukiwania figurek.
Pamiątki, gadżety i rękodzieło kupimy w siedzibie
Visit przy ul. Stary Rynek 1
(w ratuszu). Od 3 do 10 września informacja turystyczna
zaprasza w godz. 9.00-19.00,
11 września od 9.00 do 17.00.
(rk)
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SCENY WINOBRANIOWE

Muzyka w tym roku zabrzmi w trzech miejscach

Fot. Gniewko Głogowski/ZOK

Melomani będą kursować pomiędzy Placem Teatralnym, Winnym Wzgórzem i Placem Powstańców Wielkopolskich. Na tym
ostatnim stanie wielka scena, która ugości muzyczne gwiazdy tegorocznego święta miasta. Na rozpoczęcie zagra Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Zielonogórskiej, na zakończenie wystąpi Urszula Dudziak!

Muzyczne otwarcie Winobrania należy do Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej. W tym roku zabrzmi „Carmina Burana” na orkiestrę, chór i głosy solowe. Naszych muzyków wesprze
chór Filharmonii Śląskiej.
PLAC POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
Green Festival
SOBOTA, 3 września
a 10.00 - 3. Winobraniowy Maraton Indoor Cycling
a 20.30 - Uroczyste rozpoczęcie Dni Zielonej Góry - przekazanie
przez prezydenta kluczy do bram miasta Bachusowi
- Carl Orff „Carmina Burana” kantata sceniczna, wykonanie: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej, Chór Filharmonii
Śląskiej, Rafał Kłoczko (dyrygent), Jarosław Wolanin (przygotowanie chóru), Joanna Moskowicz (sopran), Michał Sławecki (kontratenor), Tomasz Rak (baryton)
NIEDZIELA, 4 września
a 20.30 - Patrycja Markowska, gość Andrzej Krzywy
PONIEDZIAŁEK, 5 września

a 20.30 - Vito Bambino

WTOREK, 6 września

a 20.30 - Natalia Szroeder

ŚRODA, 7 września

a 20.30 - Kacperczyk

CZWARTEK, 8 września
a 20.30 - Igor Herbut „Chrust”
PIĄTEK, 9 września

a 20.30 - Viki Gabor

SOBOTA, 10 września
a 20.30 - Uroczyste zakończenie Dni Zielonej Góry Winobranie 2022
- 50 lat od pierwszej publicznej prezentacji muzyki z kultowej płyty
„Winobranie”, na koncert „Tribute to Zbigniew Namysłowski” zapraszają Walk Away i Przyjaciele (m.in. Mary Rumi, Marta Wajdzik, Jacek Namysłowski), gość specjalny i prowadzenie - Urszula Dudziak
a ok. 22.00 - pokaz sztucznych ogni
PLAC TEATRALNY
Winobraniowe granie
SOBOTA, 3 września

a 13.30 - Zespoły Śpiewacze i Wokaliści (Nietków, Leśniów Wielki,

Leśniów Mały, Płoty)

a 14.30 - Sekcja baletowa Społecznego Ogniska Artystycznego LTM

im. H. Wieniawskiego

a 15.00 - Mega Dance
a 16.00 - Studio Tańca Let’s Dance
a 17.00 - PRCTML
a 18.30 - Buras x Mekso
a 20.00 - Miętha
a 22.00-0.00 - Dyskoteka Dorosłego

Bamse

SOBOTA, 10 września

Człowieka, prowadzenie DJ

NIEDZIELA, 4 września

a 14.30 - Raculanki
a 15.00 - Bolero
a 15.30 - Chór ZUTW Moderato
a 16.00 - Grupa Taneczna Latino
a 17.00 - Lepiej późno niż wcale
a 18.30 - Medorkestra
a 20.00 - The Ukrainian Folk

a 14.00 - Spoko Family
a 15.00 - Jump Studio Tańca
a 15.10 - Zespół Claw
a 15.20 - Tip Toe
a 15.30 - Studio Mieszkalska - Łap taniec oraz Cheerleaders Wataha
a 16.00 - Studio Tańca KeepOn! Dancing
a 16.30 - Lubuskie Konfrontacje Artystyczne
a 20.00 - Zalia
a 22.00-0.00 - Dyskoteka Dorosłego Człowieka, prowadzenie DJ

Bamse

WINNE WZGÓRZE
Niewinny Ogródek
w Winnym Ogrodzie
SOBOTA, 3 września

PONIEDZIAŁEK, 5 września
a 14.45 - Break Hill
a 15.00 - Orkiestra Symfoniczna Państwowej Szkoły Muzycznej w
Zielonej Górze
a 17.00 - Fajna Ferajna
a 18.30 - Day After Day
a 20.00 - Meek Oh Why?

a 18.00 - „Before Sunset” z DJ Hannah
a 21.00 - Niemoc

WTOREK, 6 września
a 17.00 - Chuda Wiedźma
a 18.30 - Rademenez Band
a 20.00 - Farben Lehre

a 18.00 - „Before Sunset” z DJ Hannah
a 20.00 - DJ Gleba

WTOREK, 6 września

ŚRODA, 7 września

ŚRODA, 7 września

a 18.00 - „Before Sunset” z DJ Hannah
a 20.00 - DJ Lepiey

CZWARTEK, 8 września

a 17.00 - Concussion
a 18.30 - Roadhouse
a 20.00 - Rubens

CZWARTEK, 8 września

a 18.00 - „Before Sunset” z DJ Hannah
a 20.00 - DJ Drake

PIĄTEK, 9 września

Bamse

PONIEDZIAŁEK, 5 września

a 18.00 - „Before Sunset” z DJ Hannah
a 20.00 - DJ Neogen

a 17.00 - Jackie Kozz Rock Band
a 18.30 - Atawizm
a 20.00 - Linia Nocna

a 16.30 - Studio Tańca Street Dance
a 17.00 - The Epilogue
a 18.30 - Gra Sów
a 20.00 - Kora Tribute
a 22.00-0.00 - Dyskoteka Dorosłego

NIEDZIELA, 4 września

a 18.00 - „Before Sunset” z DJ Hannah
a 20.00 - DJ Runo

PIĄTEK, 9 września

a 18.00 - „Before Sunset” z DJ Hannah
a 21.00 - Bass Astral

Człowieka, prowadzenie DJ

SOBOTA, 10 września

a 18.00 - „Before Sunset” z DJ Hannah
a 20.00 - DJ Blackbeard
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13. FESTIWAL KULTURY WINIARSKIEJ

Wsiądź do WinoBusa i ruszaj zwiedzać winnice
To jeden z najpopularniejszych punktów Winobrania. Wszyscy chcą zobaczyć nasze winnice i skosztować naszego trunku. W tym roku
WinoBusy wyruszą na trasę już po raz trzynasty. Zawiozą do miejskich i podmiejskich winnic, zapuszczą się też w dalsze rejony województwa.
WinoBusy będą odjeżdżać z parkingu dla autokarów - zatoczka przy Filharmonii Zielonogórskiej. Bilety w przedsprzedaży w cenie 60 zł do nabycia: na stronie www. lubuskielove.pl, a od 3 do 11 września w Biurze Podróży Mega
Tours, ul. Żeromskiego 8, w godz. 10.00-17.00.
W dniu wyjazdu bilety w cenie 70 zł będzie można kupić
w punkcie odjazdu WinoBusów, parking dla autokarów, zatoczka przy Filharmonii Zielonogórskiej, w godz. 10.00-17.00.

ROZKŁAD JAZDY WINOBUSÓW

Fot. Bartosz Mirosławski

SOBOTA, 3 września
a Winnica „Pod Winną Górą” w Cigacicach, odjazd 10.00,
powrót ok. 12.30, WinoBus nr 1
a Winnica „Hiki” w Byczy k. Bytomia Odrzańskiego, odjazd 10.00, powrót ok. 13.00, WinoBus nr 2
a Winnica „Ingrid” w Łazie k. Zielonej Góry, odjazd 10.30,
powrót ok. 13.00, WinoBus nr 3
a Winnica „Marcinowice” w Marcinowicach k. Krosna
Odrzańskiego, odjazd 12.30, powrót ok. 15.30, WinoBus
nr 4
a Winnica „Mozów” w Mozowie k. Sulechowa, odjazd
13.00, powrót ok. 15.30, WinoBus nr 5
a Winnica „Equus”, Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze, odjazd 13.00, powrót ok. 15.30, WinoBus nr 6
a Winnica „Żelazny” w Łazie k. Zielonej Góry, odjazd
15.30, powrót ok. 18.00, WinoBus nr 7
a Winnica „Pod Wieżą”, Trzebule, odjazd 15.30, powrót
ok. 18.30, WinoBus nr 8
a Winnica „Bachusowe Pole”, Lubuskie Centrum Winiarstwa
w Zaborze, odjazd 16.30, powrót ok. 19.00, WinoBus nr 9

Wycieczki są okazją, by posłuchać o niełatwej, ale fascynującej pracy winiarza. Zeszłoroczna wizyta na winnicy Julia. Roman Grad,
właściciel, pokazuje różne gatunki winogron posadzone na jego winnicy.
PONIEDZIAŁEK, 5 września
a Winnica „Milsko” w Milsku, odjazd 13.00, powrót
ok. 16.00, WinoBus nr 21
a Winnica „Pod Winną Górą” w Cigacicach, odjazd
16.00, powrót ok. 18.30, WinoBus nr 22
WTOREK, 6 września
Winnica „Milsko” w Milsku, odjazd 13.00, powrót
ok. 16.00, WinoBus nr 23
a Winnica „Winnogóra” w Górzykowie, odjazd 13.30,
powrót ok. 16.00, WinoBus nr 24
a Winnica „Łukasz” w Wityniu k. Świebodzina, odjazd 16.00, powrót ok. 19.30, WinoBus nr 25
a Winnica „Kinga”, Stara Wieś k. Nowej Soli, odjazd
16.15, powrót ok. 19.00, WinoBus nr 26
a

NIEDZIELA, 4 września
a Winnica „Saganum” w Żaganiu, odjazd 9.30, powrót ok.
13.30, WinoBus nr 10
a Winnica „Łukasz” w Wityniu k. Świebodzina, odjazd 9.30,
powrót ok. 13.00, WinoBus nr 11
a Winnica „Pod Winną Górą” w Cigacicach, odjazd 10.00,
powrót ok. 12.30, WinoBus nr 12
a Winnica „Bachusowe Pole” Lubuskie Centrum Winiarstwa
w Zaborze, odjazd 10.00, powrót ok. 12.30, WinoBus nr 13
a Winnica „Pod Wieżą”, Trzebule, odjazd 12.30, powrót ok.
16.00, WinoBus nr 14
a Winnica „Equus” Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze, odjazd 12.30, powrót ok. 15.00, WinoBus nr 15
a Winnica „Ingrid” w Łazie k. Zielonej Góry, odjazd 13.00,
powrót ok. 15.30, WinoBus nr 16
a Winnica „Miłosz” w Łazie k. Zielonej Góry, odjazd 13.30,
powrót ok. 16.00, WinoBus nr 17
a Winnica „Hiki” w Byczy k. Bytomia Odrzańskiego, odjazd
15.00, powrót ok. 18.00, WinoBus nr 18
a Winnica „Cantina” w Mozowie k. Sulechowa, odjazd 15.30,
powrót ok. 18.00, WinoBus nr 19
a Winnica „Winnogóra” w Górzykowie, odjazd 15.30, powrót ok. 18.00, WinoBus nr 20

ŚRODA, 7 września
a Winnica „Pod Wieżą”, Trzebule, odjazd 12.30, powrót ok. 16.00, WinoBus nr 27
a Winnica „Saganum” w Żaganiu, odjazd 16.00, powrót ok. 20.00, WinoBus nr 28
CZWARTEK, 8 września
a Winnica „Marcinowice” w Marcinowicach k. Krosna Odrzańskiego, odjazd 13.00, powrót ok. 16.30,
WinoBus nr 29
a Winnica „Winnogóra” w Górzykowie, odjazd 13.30,
powrót ok. 16.00, WinoBus nr 30
a Winnica „Julia” w Starym Kisielinie k. Zielonej
Góry, odjazd 16.30, powrót ok. 19.00, WinoBus
nr 31
a Winnica „Cantina” w Mozowie k. Sulechowa, odjazd 16.30, powrót ok. 19.00, WinoBus nr 32

PIĄTEK, 9 września
a Winnica „Bachusowe Pole” Lubuskie Centrum Winiarstwa
w Zaborze, odjazd 13.00, powrót ok. 15.30, WinoBus nr 33
a Winnica „Saganum” w Żaganiu, odjazd 13.00, powrót ok.
17.00, WinoBus nr 34
a Winnica „Mozów” w Mozowie k. Sulechowa, odjazd 15.30,
powrót ok. 18.00, WinoBus nr 35
a Winnica „Ingrid” w Łazie k. Zielonej Góry, odjazd 17.00,
powrót ok. 19.30, WinoBus nr 36
SOBOTA, 10 września
a Winnica „Marcinowice” w Marcinowicach k. Krosna Odrzańskiego, odjazd 14.00, powrót ok. 17.30, WinoBus nr 37
a Winnica „Miłosz” w Łazie k. Zielonej Góry, odjazd 14.30,
powrót ok. 17.00, WinoBus nr 38
a Winnica „Hiki” w Byczy k. Bytomia Odrzańskiego, odjazd
14.30, powrót ok. 17.30, WinoBus nr 39
a Winnica „Żelazny” w Łazie k. Zielonej Góry, odjazd 17.00,
powrót ok. 19.30, WinoBus nr 40
a Winnica „Cantina” w Mozowie k. Sulechowa, odjazd
17.30, powrót ok. 20.00, WinoBus nr 41
a Winnica „Equus” Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze, odjazd 17.30, powrót ok. 20.00, WinoBus nr 42
NIEDZIELA, 11 września
a Winnica „Milsko” w Milsku, odjazd 10.30, powrót ok. 13.30,
WinoBus nr 43
a Winnica „Miłosz” w Łazie k. Zielonej Góry, odjazd 11.00, powrót ok. 13.30, WinoBus nr 44
a Winnica „Żelazny” w Łazie k. Zielonej Góry, odjazd 13.30,
powrót ok. 15.30, WinoBus nr 45
a Winnica „Mozów” w Mozowie k. Sulechowa, odjazd 13.30,
powrót ok. 16.00, WinoBus nr nr 46

WYJAZDOWE SPOTKANIA Z BACHUSEM

Bóg wina kursuje
po zielonogórskich sołectwach

a 16.00-17.00 - Krępa, przy boisku, ul. Krępa-Długa 8

ŚRODA, 7 września

a 16.00-17.00 - Drzonków, świetlica sołecka, ul. Drzonków-Olimpijska 48A

Bachus nie wytrzymałby bez kontaktu z poddanymi, dlatego odwiedzi
swoje bliższe i dalsze posiadłości. Z muzyką, tańcem i zabawą. Wytyczył
trasę po zielonogórskich sołectwach.

NIEDZIELA, 4 września
a 13.00-14.00 - Stary i Nowy Kisielin, plac przy remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej, ul. Świętego Floriana 1
a 14.00-15.00 - Kiełpin, park ul. Kiełpin-Klonowy Park 14
a 15.00-16.00 - Sucha, plac przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, ul.
Sucha-Szlachecka 50

CZWARTEK, 8 września

a 10.00-11.00 - Racula, plac rekreacyjny, ul. Racula-Rodła
Fot. Gniewko Głogowski/ZOK

SOBOTA, 3 września
a 16.00-17.00 - Ochla, park ul. Ochla-Żagańska

a 17.00-18.00 - Jeleniów, świetlica, ul. Jeleniów 26A

PIĄTEK, 9 września

a 11.00-12.00 - Zawada, boisko przy Zespole Edukacyjnym nr 8, ul. Zawada

-Szkolna

a 16.00-17.00 - Łężyca, skwer, ul. Łężyca-Budowlanych

Bachusa i jego świtę wozi zaprzyjaźniona Toyota Zielona Góra

SOBOTA, 10 września

a 14.00-15.00 - Przylep, park, ul. Kolejowa
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LUBUSKA AKADEMIA WINA I SPACERY WINIARSKIE

Po winiarskich zakątkach chodzimy w dzień i w nocy
Czas na wędrówkę! Dzięki współpracy z Fundacją Tłocznia zwiedzimy winiarskie zabytki w centrum miasta. Fundacja przygotowała cykl
spacerów winiarskich, degustacji, konkursów oraz spotkań z sommelierami i winiarzami.

Fot. Bartosz Mirosławski

SOBOTA, 3 września
a 12.00-13.30 - spacer z przewodnikiem po winiarskich
zabytkach Zielonej Góry, zbiórka przed budynkiem Planetarium Wenus przy ul. gen. W. Sikorskiego 10, bilety 10 zł, do nabycia przed spacerem
a 14.30-16.30 - spacer z przewodnikiem pierwszym etapem Zielonogórskiego Szlaku Winiarskiego do piwnicy
przy ul. Wodnej, zbiórka przed budynkiem Planetarium
Wenus przy ul. gen. W. Sikorskiego 10, bilety - 10 zł, do
nabycia przed spacerem
a 18.00-19.30 - spacer z przewodnikiem po winiarskich
zabytkach Zielonej Góry, zbiórka przed budynkiem Planetarium Wenus przy ul. gen. W. Sikorskiego 10, bilety 10 zł, do nabycia przed spacerem
a 20.00 - degustacja komentowana „Czym jest wino biologiczne? Siedem win z Krzysztofem Fedorowiczem z
Winnicy Miłosz w Łazie”, piwnica winiarska przy ul.
Wodnej 32, bilety - 80 zł na Sklep | Winnica Miłosz (winnicamilosz.pl)
NIEDZIELA, 4 września
a 11.00-12.30 - spacer z przewodnikiem po winiarskich
zabytkach Zielonej Góry, zbiórka przed budynkiem Planetarium Wenus przy ul. gen. W. Sikorskiego 10, bilety 10 zł, do nabycia przed spacerem
a 13.30-15.30 - spacer z przewodnikiem pierwszym etapem Zielonogórskiego Szlaku Winiarskiego do piwnicy
przy ul. Wodnej, zbiórka przed budynkiem Planetarium
Wenus przy ul. gen. W. Sikorskiego 10, bilety - 10 zł, do
nabycia przed spacerem
a 18.00-19.30 - spacer z przewodnikiem po winiarskich
zabytkach Zielonej Góry, zbiórka przed budynkiem Planetarium Wenus przy ul. gen. W. Sikorskiego 10, bilety 10 zł, do nabycia przed spacerem

Chodziliście kiedyś po Zielonej Górze nocą, z lampą naftową w garści? Nie? To będzie okazja. Podczas Winobrania.
ŚRODA, 7 września
a 12.00-13.30 - spacer z przewodnikiem po winiarskich zabytkach Zielonej Góry, zbiórka przed budynkiem Planetarium Wenus przy ul. gen. W. Sikorskiego 10, bilety - 10 zł,
do nabycia przed spacerem
a 20.00 - degustacja komentowana „Różowe roczniki i ich
odcienie”, prowadzenie Tomasz Prange-Barczyński (redaktor naczelny Fermentu), Sala Szeptów przy ul. Sowińskiego
3, bilety - 80 zł na www.abilet.pl

PONIEDZIAŁEK, 5 wrześn
12.00-13.30 - spacer z przewodnikiem po winiarskich
zabytkach Zielonej Góry, zbiórka przed budynkiem Planetarium Wenus przy ul. gen. W. Sikorskiego 10, bilety 10 zł, do nabycia przed spacerem
a 20.00-21.30 - nocny spacer z przewodnikiem i latarniami naftowymi po winiarskich zabytkach Zielonej Góry, zbiórka przed budynkiem Planetarium Wenus przy ul.
gen. W. Sikorskiego 10, bilety - 10 zł, do nabycia przed
spacerem
a

WTOREK, 6 września
12.00-13.30 - spacer z przewodnikiem po winiarskich
zabytkach Zielonej Góry, zbiórka przed budynkiem Planetarium Wenus przy ul. gen. W. Sikorskiego 10, bilety 10 zł, do nabycia przed spacerem
a 20.00-22.00 - nocny spacer z przewodnikiem i latarniami naftowymi do piwnicy przy ul. Wodnej, zbiórka - Plac
Praw Kobiet, bilety - 10 zł, do nabycia przed spacerem
a

a 18.00-19.30 - spacer z przewodnikiem po winiarskich zabytkach Zielonej Góry, zbiórka przed budynkiem Planetarium Wenus przy ul. gen. W. Sikorskiego 10, bilety - 10 zł, do
nabycia przed spacerem
a 20.00 - degustacja komentowana „Pojedynek na bąble. Wina musujące i pet-naty”, prowadzenie Maciej Nowicki (Winicjatywa), Sala Szeptów przy ul. Sowińskiego 3, bilet - 100 zł
na www.abilet.pl

CZWARTEK, 8 września
a 12.00-13.30 - spacer z przewodnikiem po winiarskich zabytkach Zielonej Góry, zbiórka przed budynkiem Planetarium Wenus przy ul. gen. W. Sikorskiego 10, bilety - 10 zł,
do nabycia przed spacerem
a 20.00 - Gala Lubuskiego Wina „Najlepsze wina z (prawie) wszystkich lubuskich winnic”, prowadzenie Kinga
Kowalewska-Koziarska (Fundacja Tłocznia) i Tomasz Prange-Barczyński (redaktor naczelny Fermentu), Palmiarnia
Zielonogórska przy ul. Wrocławskiej 12A, bilety - 140 zł na
www.abilet.pl

SOBOTA, 10 września
16.00-17.30 - spacer z przewodnikiem po winiarskich zabytkach Zielonej Góry, zbiórka przed budynkiem Planetarium Wenus przy ul. gen. W. Sikorskiego 10, bilety - 10 zł, do
nabycia przed spacerem
a 18.00-19.30 - spacer z przewodnikiem po winiarskich zabytkach Zielonej Góry, zbiórka przed budynkiem Planetarium Wenus przy ul. gen. W. Sikorskiego 10, bilety - 10 zł, do
nabycia przed spacerem
a 20.00 - degustacja komentowana „Czym jest Vitis Vinifera?”, prowadzenie Maciej Nowicki (Winicjatywa), Sala Szeptów przy ul. Sowińskiego 3, bilet - 100 zł na www.abilet.pl

PIĄTEK, 9 września
- spacer z przewodnikiem po winiarskich zabytkach Zielonej Góry, zbiórka przed budynkiem Planetarium Wenus przy ul. gen. W. Sikorskiego 10, bilety - 10 zł,
do nabycia przed spacerem

NIEDZIELA, 11 września
a 11.00-12.30 - spacer z przewodnikiem po winiarskich zabytkach Zielonej Góry, zbiórka przed budynkiem Planetarium
Wenus przy ul. gen. W. Sikorskiego 10, bilety - 10 zł, do nabycia przed spacerem

a 13.30-15.00

a

PIWNICE WINIARSKIE

Wino i podziemia
to duet doskonały

a 12.00-22.00 - piwnica Ernsta Theodora Franke przy ul. Kupieckiej 22, winnica Wzgórza

Cisowskie

a 15.00-21.00 - piwnica Johanna Jeremiasa Seydela przy ul. Wodnej 32, winnica Miłosz

Podczas winiarskich wędrówek warto czasem zejść... pod ziemię. W
otwartych zabytkowych piwnicach czekają przednie trunki i ciekawe
opowieści winiarzy.

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, 5-9 września
a 12.00-22.00 - piwnica przy ul. Grottgera 1, winnica Aris

a 12.00-22.00 - piwnica przy ul. Grottgera 1, winnica Aris

a 12.00-22.00 - piwnica Ernsta Theodora Franke przy ul. Kupieckiej 22, winnica Wzgórza

Cisowskie

Fot. Bartosz Mirosławski

SOBOTA, NIEDZIELA, 3-4 września
a 11.00-22.00 - piwnica Sala Szeptów przy ul. Sowińskiego 3, Fundacja Tłocznia
a 12.00-22.00 - piwnica przy ul. Grottgera 1, winnica Aris
a 12.00-22.00 - piwnica Ernsta Theodora Franke przy ul. Kupieckiej 22, winnica Wzgórza
Cisowskie
a 15.00-21.00 - piwnica Johanna Jeremiasa Seydela przy ul. Wodnej 32, winnica Miłosz

SOBOTA, 10 września

a 11.00-22.00 - piwnica Sala Szeptów przy ul. Sowińskiego 3, Fundacja Tłocznia

a 15.00-21.00 - piwnica Johanna Jeremiasa Seydela przy ul. Wodnej 32, winnica Miłosz

NIEDZIELA, 11 września

a 12.00-15.00 - piwnica przy ul. Grottgera 1, winnica Aris

Jedną z piwnic otwartych podczas Winobrania będzie wkopana w stok wzgórza piwnica przy ul. Wodnej 32

a 12.00-15.00 - piwnica Ernsta Theodora Franke przy ul. Kupieckiej 22, winnica Wzgórza

Cisowskie

a 12.00-18.00 - piwnica Johanna Jeremiasa Seydela przy ul. Wodnej 32, winnica Miłosz
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IMPREZY SPORTOWE

Pod okiem Bachusa rywalizują zawodowcy i amatorzy

Fot. Piotr Jędzura

Miłośnicy kultury fizycznej podczas Winobrania nie będą się nudzić. Program niemal pęka od bogactwa i różnorodności dyscyplin
sportowych. Piłka nożna, siatkówka, tenis ziemny, biegi, kolarstwo… Będzie gdzie wylewać siódme poty!

Słońce chyli się ku zachodowi, a oni… startują! Nocny Bieg Bachusa to sztandarowa impreza sportowa Winobrania. W tym roku odbędzie się już po raz 37. Zawodnicy będą mieli do pokonania 10
kilometrów ulicami miasta.
SOBOTA, 3 września
a 9.00 - Turniej Winobraniowy w strzelectwie sportowym dla
dzieci i młodzieży, strzelnica przy ul. Strzeleckiej 22, organizator
- Zielonogórski Klub Sportowy „Gwardia”
a 9.30 - turniej piłkarski dla dzieci od czwartego roku życia (wielkopolska-lubuska liga piłkarska), APF Arena przy ul. Osiedle Pomorskie 13, organizator - Akademia Piłkarska Falubaz
a 10.00 - II Turniej Winobraniowy Kadr Wojewódzkich w piłce
nożnej, stadion MOSiR przy ul. Sulechowskiej 37, organizator Lubuski Związek Piłki Nożnej
a 10.00 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w dwuboju nowoczesnym, WOSiR przy ul. Drzonków-Olimpijska 20, organizator - ZKS Drzonków
a 10.00 - Turniej OTK KiM o Puchar Winobrania, korty tenisowe
KT Royal przy ul. Wojska Polskiego 84 A, organizator - Klub Tenisowy Royal
a 10.00 - rajd rowerowy szlakiem wina i miodu z okazji 800-lecia
Zielonej Góry, zbiórka przed budynkiem CRS przy ul. Sulechowskiej 41, organizator - Klub Uczelniany AZS UZ
a 10.00 - V Turniej Winobraniowy o Puchar Prezydenta Miasta
Zielona Góra w minipiłce siatkowej („dwójek” i „trójek”), hala
sportowa Zespołu Edukacyjnego nr 4 przy ul. Drzonków-Szkolna
1, organizator - UKS „Świt” Drzonków
a 13.00 - Międzynarodowy Turniej Tenisowy z okazji 800-lecia
powstania Miasta Zielona Góra, korty tenisowe MOSiR przy ul.
Sulechowskiej 37, organizator - Związek Tenisa Województwa
Lubuskiego
a 17.00 - Turniej Winobraniowy w siatkówce kobiet, hala sportowa UZ przy ul. Szafrana 6, organizator - Klub Uczelniany AZS UZ
a 17.00 - Sportano Drużynowy Bieg Winobraniowy o Puchar Gazety Lubuskiej (dystans 2,5 i 5 km), ul. Bohaterów Westerplatte
w pobliżu biurowca PGNiG, organizator - Polska Press Sp. z o. o.
oraz Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
a 19.00 - 37. Nocny Bieg Bachusa (dystans 10 km), ul. Bohaterów Westerplatte w pobliżu biurowca PGNiG, organizator - Polska Press Sp. z o. o. oraz Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
NIEDZIELA, 4 września
a 10.00 - II Turniej Winobraniowy Kadr Wojewódzkich w piłce
nożnej, stadion MOSiR przy ul. Sulechowskiej 37, organizator Lubuski Związek Piłki Nożnej
a 10.00 - Turniej OTK KiM o Puchar Winobrania, korty tenisowe
KT Royal przy ul. Wojska Polskiego 84 A, organizator - Klub Tenisowy Royal
a 10.00 - V Turniej Winobraniowy o Puchar Prezydenta Miasta
Zielona Góra w minipiłce siatkowej („czwórek”), hala sportowa
Zespołu Edukacyjnego nr 4 przy ul. Drzonków-Szkolna 1, organizator - UKS „Świt” Drzonków

a 10.00-14.00 - „Supersi na Orlikach” - festyn sportowy, kompleks sportowy Orlik przy ul. Źródlanej 33, organizator - Fundacja Impilo
a 11.00 - XIII Grand Prix Kaczmarek Electric MTB, etap IX Zielona Góra, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
przy ul. Botanicznej 58, organizator - Bike & Run Promotion
a 17.00 - mecz piłki nożnej IV liga, KS Lechia Zielona Góra vs.
Pogoń Skwierzyna, stadion MOSiR przy ul. Sulechowskiej 37,
organizator - Klub Sportowy Lechia Zielona Góra

PONIEDZIAŁEK, 5 września

a 10.00 - Turniej OTK KiM o Puchar Winobrania, korty teniso-

we KT Royal przy ul. Wojska Polskiego 84 A, organizator - Klub
Tenisowy Royal

WTOREK, 6 września
a 11.30 - VI Międzynarodowy Winobraniowy Turniej o Puchar
Bachusa BACHUS CUP 2022, Bowling Club Zielona Góra przy
ul. Zacisze 16, organizator - Bowling Club
a 14.30 - Mityng Winobrania 2022, stadion MOSiR przy ul.
Sulechowskiej 37, organizator - Zielonogórski Ludowy Klub
Lekkoatletyczny
a 15.45 - Lubuska Liga Kolarska, tor kartingowy przy ul. Stary
Kisielin-Zatorze, organizator - Lubuski Związek Kolarski
a 17.15 - ustawka kolarska dla kobiet, parking Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Botanicznej
50 A, organizator - Stowarzyszenie Yolobike
ŚRODA, 7 września

a 11.30 - VI Międzynarodowy Winobraniowy Turniej o Puchar

Bachusa BACHUS CUP 2022, Bowling Club Zielona Góra przy
ul. Zacisze 16, organizator - Bowling Club
a 17.15 - ustawka kolarska dla każdego, przed budynkiem CRS
przy ul.Sulechowskiej 41, organizator - Stowarzyszenie Yolobike

CZWARTEK, 8 września
a 11.30 - VI Międzynarodowy Winobraniowy Turniej o Puchar
Bachusa BACHUS CUP 2022, Bowling Club Zielona Góra przy
ul. Zacisze 16, organizator - Bowling Club
a 17.00 - XI Winobraniowy Turniej Speedrowerowy - Cycle Speedway 2022 tor speedrowerowy przy ul. Wyszyńskiego
101, przy Szkole Podstawowej nr 2, organizator - Zielonogórski
Klub Speedrowerowy
PIĄTEK, 9 września
- VI Międzynarodowy Winobraniowy Turniej o Puchar
Bachusa BACHUS CUP 2022, Bowling Club Zielona Góra przy
ul. Zacisze 16, organizator - Bowling Club
a 8.30

SOBOTA, 10 września
a 8.00 - VI Międzynarodowy Winobraniowy Turniej o Puchar
Bachusa BACHUS CUP 2022, Bowling Club Zielona Góra przy
ul. Zacisze 16, organizator - Bowling Club
a 8.30 - XXXVII zawody w strzelaniach myśliwskich „Winobranie 2022”, strzelnica myśliwska Lupus, Dłużna Dolna 68B,
organizator - Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze
a 9.00 - XXI Lubuski Winobraniowy Festiwal Piłki Ręcznej
„Handballobranie” (chłopcy), hala VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. św. Cyryla i Metodego 9, organizator - Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus”, Uczniowski Klub Sportowy
„Czternastka”
a 9.30 - Jubileuszowy Winobraniowy Mityng Lekkoatletyczny
Masters z okazji 800 lecia Zielonej Góry, stadion MOSiR przy
ul. Sulechowskiej 37, organizator - Lubuski Związek Lekkiej
Atletyki
a 9.30 - IV Edycja Tenisowego Turnieju „Babskie Granie 2022”,
Bajkowe korty przy ul. Kąpielowej 18, organizator - Klub Tenisowy Royal
a 10.00 - VI Międzynarodowy Puchar Polski w Rock’n’Rollu
Akrobatycznym, hala sportowa Zespołu Edukacyjnego nr 6
przy ul. Przylep - 8 Maja, organizator - Sportowy Klub Taneczny Mega Dance
a 11.00 - Turniej Winobraniowy w piłce ręcznej mężczyzn, hala sportowa UZ przy ul. Szafrana 6, organizator - Klub Uczelniany AZS UZ
a 17.00 - mecz piłki nożnej III liga, KS Lechia Zielona Góra vs.
Stal Brzeg, stadion MOSiR przy ul. Sulechowskiej 37, organizator - Klub Sportowy Lechia Zielona Góra
NIEDZIELA, 11 września
a 9.00 - XXI Lubuski Winobraniowy Festiwal Piłki Ręcznej „Handballobranie” (dziewczęta), hala VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. św. Cyryla i Metodego 9, organizator Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus”, Uczniowski Klub
Sportowy „Czternastka”
a 10.00 - rajd rowerowy z okazji 800-lecia Zielonej Góry, zbiórka przed budynkiem CRS przy ul. Sulechowskiej 41, organizator - Klub Uczelniany AZS UZ
a 10.00 - XI Turniej Szachowy o Puchar Bachusa, WOSiR przy
ul. Drzonków-Olimpijska 20 (budynki krytej pływalni), organizator - Fundacja Szachowego Mistrzostwa
a 10.00 - ustawka kolarska dla każdego, parking Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Botanicznej
50 A, organizator - Stowarzyszenie Yolobike
a 11.00 - X Winobraniowy Turniej Par w Brydżu Sportowym,
Szkoła Tańca „Gracja” przy ul. Wyszyńskiego 19 A, organizator - Lubuski Związek Brydża Sportowego
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UROCZYSTOŚCI POŚWIĘCONE PATRONOWI MIASTA I KOROWÓD

Korowód wraca po dwóch latach
na ulice Winnego Grodu

SOBOTA, 3 września
a 19.00 - kościół patronalny pw. św. Urbana I, ul. Braniborska 17, uroczysta msza święta w intencji władz i mieszkańców miasta, po mszy przeniesienie relikwii św. Urbana w orszaku wiernych
do konkatedry pw. św. Jadwigi Śląskiej
NIEDZIELA, 4 września
a 12.00 - konkatedra pw. św. Jadwigi Śląskiej, ul. A. Mickiewicza 14, uroczysta msza święta w
intencji winiarzy, mieszkańców i gości winobraniowych oraz przemarsz uczestników uroczystości do miasteczka winiarskiego przy ratuszu
SOBOTA, 10 września
a 12.00 - Korowód Winobraniowy, al. Konstytucji 3 Maja

Fot. Tomasz Misiak

Winobranie zaczniemy kameralnym orszakiem ku czci patrona miasta, św. Urbana. A
zakończymy wielkim, fantastyczno-historycznym korowodem.

Korowód to podsumowanie święta, wisienka na torcie Winobrania. Za każdym razem zmienia się jego motyw przewodni, podczas ostatniego korowodu, w 2019 r., był to świat cyrku.

CODZIENNIE

Te atrakcje będą czynne
przez całe Winobranie
Amatorzy trunków mogą zaglądać do domków winiarzy, łowcy okazji buszować po jarmarku, a potrzebujący adrenaliny wybrać się do lunaparku.

Fot. Gniewko Głogowski/ZOK

MIASTECZKO WINIARSKIE
a od 10.00 - prezentacje winnic przy ratuszu: Adam Płoński, Aris, Bachusowe Pole, Cantina,
Equus, Folwark Pszczew, Gostchorze, Hiki, Ingrid, Jakubów, Julia, Katarzyna, Kinga, Łukasz,
Marcinowice, Marcus, Margaret, Międzypole, Milsko, Miłosz, Mozów, Na Leśnej Polanie, Od
Nowa, Pasieka Dziki Miód, Pod Lipą, Pod Lubuskim Słońcem, Pod Wieżą, Pod Winną Górą,
Saganum, Saint Vincent, Senator, Stara Winna Góra, Świętej Jadwigi, Trojan, U Romana, Vae
Soli, Winnogóra Winnica w Ogrodzie, Żelazny oraz Palmiarnia Zielonogórska

Emocje gwarantowane! Codziennie od 10.00 w lunaparku.

LUNAPARK
a od 10.00 - na parkingu przy Centrum Biznesu i na Placu Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY
a od 10.00 - na deptaku
STOWARZYSZENIE „RĘKODZIEŁO ZIELONOGÓRSKIE” ORAZ GRUPA PLASTYCZNA „BABIE
LATO” I LUBUSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO
a od 10.00 - przy al. Niepodległości 22-24

STREFA PRODUKTU REGIONALNEGO

a od 11.00 do 18.00, 3, 4 i 10 września, od 12.00 do 18.00, 5-9 września - Lubuskie Centrum

Produktu Regionalnego zaprasza na Plac Powstańców Wielkopolskich: produkty regionalnych
twórców, miody z pasieki, domowe wędliny, warzywa i owoce, oleje ręcznie tłoczone, wyroby
piekarniczo-cukiernicze, wyroby rękodzielnicze, 10 września - Dzień Produktu Regionalnego
REJSY BARKĄ PO ODRZE I OBRZYCY
a 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 - Winobraniowe rejsy barkami wzdłuż winnic w Górzykowie, „Przystań Tu” w Cigacicach, rezerwacja biletów 531 559 930

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO

Najlepsi tancerze breaking’u
zmierzą się w walkach wieczoru

ŚRODA, 7 września
a 16.30-19.00 - Studnia Życzeń „Mały ogrodnik”
a 16.30, 18.00, 19.15, 20.30 - Rademenez Show: break dance, beat box i freestyle
a 20.30 - walka wieczoru: Lussy Sky vs. Klesio

Po raz kolejny zielonogórski raper Rademenez zaprasza na Winobraniowe
Breakowisko. W tym roku impreza wraca na podwórko przy ul. S. Żeromskiego. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

PONIEDZIAŁEK, 5 września

a 16.30-19.00 - Studnia Życzeń „Teatralny świat - lalki teatralne”
a 16.30, 18.00, 19.15, 20.30 - Rademenez Show: break dance, beat box i

freestyle

Fot. Gniewko Głogowski/ZOK

NIEDZIELA, 4 września
a 12.00-16.00 - Studnia Życzeń „Zabawy bańkowo-mydlane”
a 15.30, 16.45, 18.00, 19.15, 20.30 - Rademenez Show: break dance, beat box
i freestyle

CZWARTEK, 8 września

Rademenez zaprasza codziennie na break dance i animacje dla
dzieci

Z PIONĄ NA ZDROWIE

Zobacz w akcji pomidora
i zrób koktajl z Edwardem

WTOREK, 6 września

żywienia”; warsztaty kulinarne „Zdrowie na talerzu”, wykonywanie warzywno-owocowe
przekąski; „Strefa oswajania dla najmłodszych” - zabawy plastyczne

PIĄTEK, 9 września

a 16.30-19.00 - Studnia Życzeń „Wyklejanki i wycinanki”
a 18.00, 19.15, 20.30 - Rademenez Show: break dance, beat box i freestyle

SOBOTA, 10 września

a 12.00-16.00 - Studnia Życzeń „Kolorowanki małe i duże”
a 15.30, 16.45, 18.00, 19.15, 20.30 - Rademenez Show: break dance, beat box i freestyle

WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE
ŚRODA, 7 września

a 16.00-19.00 - „Piramida zdrowia”, w programie: wspólne zabawy z programem „Piramida

na zdrowie”; rodzinna gra drużynowa „Poziomy piramidy”; quiz wiedzy o zdrowym żywieniu
i zdrowych miejscach na mapie Zielonej Góry; kącik plastyczny dla najmłodszych i konkurs
W radosny, atrakcyjny sposób mali i duzi dowiedzą się, jak żyć za pan brat prac „Piramida na zdrowie”
ze sportem i zdrowym jedzeniem. Do Ogrodu Botanicznego zaprasza
Fundacja Akademia Zdrowej Rodziny.
CZWARTEK, 8 września
a 16.00-19.00 - „Co z tym cukrem”, w programie: edukacyjna gra terenowa „Gdzie jest
PONIEDZIAŁEK, 5 września
cukier”; „Cukrowe wieżyczki” - wspólne liczenie zawartości cukru w popularnych napojach
a 16.00-19.00 - „Sport to zdrowie”, w programie: kolorowa ścieżka zdrowia; gry plenerowe;
i przekąskach, zabawa edukacyjna „Pij wodę na zdrowie!”; wspólne przygotowywanie
tęczowe bańki, pomidor w akcji, czyli „Kolorowe warzywno-owocowe klasy”; zabawy z
zdrowych wód smakowych
chustą terapeutyczną, czyli „Egzotyczny koktajl owocowy”; quiz „Sportowa Zielona Góra”
a 16.00-19.00 - „Warzywa i owoce są super”, w programie: zabawy, m. in. z „ Piramidą

a 16.00-19.00 - Studnia Życzeń „Zabawy sensoryczne”
a 16.30, 18.00, 19.15, 20.30 - Rademenez Show: break dance, beat box i freestyle
a 20.30 - walka wieczoru: Kuzya vs. Nikita

PIĄTEK, 9 września

a 16.00-19.00 - „Edward i przyjaciele”, w programie: „Plenerowa kuchnia Szczura Edwarda”

- zdrowe koktajle przygotowywane przez Szczura Edwarda; taneczne animacje dla dzieci;
finał pikniku i losowanie nagród koła fortuny Szczura Edwarda

Na scenie króluje komedia
Podczas rządów Bachusa rozrywkowo jest w Lubuskim Teatrze. Bilety
na spektakle można kupić w kasie lub na stronie www.teatr.zgora.pl.
W repertuarze: a sobota, 3 września, 19.00 - Richard Bean „Człowiek dwóch szefów”
reż. Tomasz Dutkiewicz, Lubuski Teatr a niedziela, 4 września, 19.00 - Marek Koterski
„Dzień świra” reż. Paweł Szkotak, Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. a poniedziałek, 5 września, 19.00 - „Zielono zasiała” koncert zespołu Magda Kuraś Sekstet a
środa, 7 września, 19.00 - Tomasz Ogonowski „Kora. Falowanie i spadanie” reż. Alina
Moś-Kerger, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie a piątek,
9 września, 19.00 - Neil Simon „Przez park na bosaka” reż. Andrzej Nejman, Teatr im.
Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze a sobota, 10 września, 19.00 - Ray Cooney
„Mayday Bigamistka” reż. Wojciech Dąbrowski, Wrocławski Teatr Komedia a niedziela,
11 września, 16.00 i 19.00 - Ray Cooney „Kochane pieniążki” reż. Jerzy Bończak, Teatr
Capitol w Warszawie.
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WYSTAWA

Oskar Zięta i jego „dmuchane” powietrzem stalowe
Oskar Zięta, światowej marki projektant, wykona dla Zielonej Góry nowoczesną rzeźbę, która w przyszłym roku stanie w niewielkim
otwarcia wielkiej wystawy, która będzie prezentowana w Muzeum Ziemi Lubuskiej i Galerii BWA.
Podczas tegorocznego Winobrania rozpoczynają się
oficjalne obchody 800-lecia
powstania miasta i 700-lecia uzyskania praw miejskich. Święto startuje w
sobotę, 3 września. Dzień
wcześniej zielonogórzanie
będą mogli zapoznać się z
dziełami Oskara Zięty, jednego z najbardziej znanych
i cenionych na świecie polskich projektantów. To designer pochodzący z naszego miasta.
Magistrat zamówił u niego rzeźbę, która ma stanąć
w przyszłym roku.
- Z okazji jubileuszu chcemy postawić współczesną
rzeźbę, która będzie symbolem naszych czasów, naszej epoki. Cieszę się, że
wykona ją artysta związany z naszym miastem i odnoszący się do zielonogórskiej tradycji i kultury - mówi prezydent Janusz Kubicki.
- Podczas wernisażu w
muzeum będę opowiadał,
jak przebiegał proces tworzenia projektu rzeźby. Pokażę to na różnych modelach - opowiada O. Zięta. Nawiązuję do rodzinnych
związków z Zieloną Górą oraz twórczości Mariana Szpakowskiego i zaprojektowanego przez niego
reliefu na BWA. Były inspiracją do stworzenia obiektów w technologii 2D, które będą prezentowane na
wystawie. Te modele zostaną na stałe w muzeum, a
my stworzymy je w formie
przestrzennej, z której powstanie rzeźba.
Twórca jeszcze nie nazwał rzeźby. Cała wystawa nazywa się „Generacje”

Fot. Tomasz Czyżniewski

Zielonogórskie inspiracje

Wizytacja przy „Nawie”. Od lewej: Oskar Zięta, Wioleta Haręźlak i Czesław Osękowski.

„Nawa” na Wyspie Daliowej we Wrocławiu, to jedno z najbardziej znanych i charakterystycznych dzieł Osk

i być może rzeźba otrzyma
również taką nazwę.
- Na to mamy jeszcze rok,
bo całość ma być gotowa
na Winobranie w 2023 r. śmieje się artysta.

- Pokażemy również słynny stołek „Plopp” (czyli
„polski ludowy obiekt pompowany powietrzem”) - dyrektor muzeum Leszek Kania pokazuje jeszcze zapakowany mebel. - „Plopp”
jest prezentowany m.in.
na stałej ekspozycji Centre Pompidou w Paryżu jako jedno z 12 krzeseł, które
zmieniły współczesny design. Warto pamiętać, że 20
lat temu artysta wymyślił

Jedno z 12 krzeseł

Wystawa będzie prezentowana równolegle w Muzeum Ziemi Lubuskiej i
BWA. W pierwszej placówce poświęcona będzie głównie rzeźbie i sztuce. Tutaj,

w Galerii Nowy Wiek, zobaczymy m.in. modele różnych obiektów zaprojektowanych przez O. Ziętę, m.in.
jedno z najbardziej rozpoznawalnych dzieł - „Nawę”,
która stoi na Wyspie Daliowej we Wrocławiu. Natomiast w Galerii Złotego Grona, w ramach tzw. Interwencji, dzieła O. Zięty będą
prezentowane pośród obrazów polskich artystów okresu powojennego.

MURALE

Urszula Dudziak
na ścianie domu

To jedna z propozycji zgłoszonych przez zielonogórzan do jubileuszowego
Banku Dobrych Pomysłów.
- Mieszkańcy chcieli, by na
muralach znalazły się twarze znanych zielonogórzan.
To pierwsza realizacja - informuje prof. Czesław Osękowski,
przewodniczący

Fot. Tomasz Czyżniewski

Wybitna wokalistka będzie miała
swój mural w Zielonej Górze.
Uroczyste odsłonięcie w sobotę,
10 września.

Mural poświęcony Urszuli Dudziak powstaje na kamienicy przy al. Wojska Polskiego

autorską technologię FiDU,
polegającą na kształtowaniu stali za pomocą sprężonego powietrza. Można żartobliwie powiedzieć, że od
tego czasu O. Zięta „dmucha” rzeźby i obiekty rozpoznawalne na całym świecie.
Jego prace były prezentowane w muzeach w Londynie,
Nowym Jorku, w Polsce w
muzeum we Wrocławiu, w
Dworze Artusa w Gdańsku.
Są w stałej ekspozycji Muobchodów jubileuszu miasta.
Urszula Dudziak, światowej
sławy piosenkarka jazzowa, w
młodości mieszkała w Zielonej Górze przy ul. Dąbrowskiego. Chodziła do szkoły przy ul.
Chopina. To w naszym mieście jej talent odkrył Krzysztof Komeda. Artystka często
i z wielkim sentymentem tutaj przyjeżdża. Jest honorową
obywatelką Zielonej Góry.
Mural powstaje na kamienicy przy skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i ul. Wandy, pomiędzy siedzibami biblioteki
wojewódzkiej i firmy Streamsoft. Jest już prawie gotowy.
- Aby go skończyć, czekam na usunięcie billboardu

Taboret „Plopp”
- informuje Jakub Bitka, który tworzy dzieło. - Na ścianie
są cztery portrety Urszuli Dudziak, z różnych okresów. Jest
zdjęcie z jej debiutu i z pobytu
w Bielsku-Białej. To taka opowieść o życiu, zmieniającym
się człowieku. Nie jesteśmy
wciąż tacy sami.
Mural zostanie odsłonięty
w sobotę, 10 września. W tym
dniu Urszula Dudziak będzie
występować podczas koncertu kończącego Winobranie.
- W przyszłym roku odsłonimy podobny mural, poświęcony Maryli Rodowicz - w czerwcu, podczas Dni Otwartych
Piwnic Winiarskich - dodaje C.
Osękowski.
(tc)
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obiekty - miasto zamawia rzeźbę na jubileusz

kara Zięty. Została wykonana ze stali obrobionej w technologii FiDU.

Zaaranżowany cały budynek

Zupełnie inny charakter będzie miała wystawa w BWA.
- Tutaj będziemy prezentować twórczość powstającą w naszym studio. To bardziej użytkowe projekty zapowiada artysta.
Zaglądamy do BWA. W
miniony wtorek bardziej

POMNIKI

Winiarka Emma
kolejna próba
Po tym, jak wykonawca w ostatniej chwili wycofał się z budowy
pomnika Winiarki Emmy, magistrat kolejny raz ogłosi przetarg
na realizację pomnika.
Przypomnijmy, pomnik Emmy był przed wojną jednym z
symboli winiarskich tradycji
miasta. Jeszcze przed I wojną
światową ufundowała go wdowa po fabrykancie Emma Heine. Jednak realizacja przedsięwzięcia, przerwana przez
wybuch wojny, trwała ponad

Inne dzieło artysty - „Koniczyna” we Wrocławiu. Zielonogórska
rzeźba będzie podobnej wielkości.

przypominała spory magazyn materiałów niż galerię
sztuki.
- Cieszymy się bardzo. To
będzie bardzo ciekawa wystawa - mówi dyrektor Wojciech Kozłowski. I przyznaje, że jeszcze odczuwa wciąganie do budynku przywiezionych TIR-em bloczków
silikatowych. - Powstaną z
nich wystawowe podesty.
Szare, surowe bloczki będą
niesamowicie korespondo-

wać z eleganckimi obiektami wykonanymi z lustrzanej
stali - opowiada.
BWA kilka lat temu pokazywała działa O. Zięty, ale nigdy na taką skalę. - To będzie niesamowity przegląd jego twórczości. Cały budynek został zaaranżowany na jego
potrzeby. W dodatku artysta nawiązuje do tego, co
się wydarzyło w mieście w
okresie powojennym. Jest

20 lat. W końcu pomnik stanął pod koniec lat 30. Zniknął
w nieznanych okolicznościach
podczas II wojny światowej.
Pomysł rekonstrukcji pomnika wygrał w budżecie obywatelskim. Mimo kolejnych
przetargów, nie znaleziono
wykonawcy. Ostatni wycofał
się przed popisaniem umowy.
- Koniecznie chcemy, by
Emma powróciła jako symbol
przeszłości miasta i była jednym z elementów jubileuszu
miasta. Winiarstwo było kiedyś bardzo istotne i teraz również tak jest - uważa prof. Czesław Osękowski, szef komitetu organizacyjnego jubileuszu.
- Dlatego ujęliśmy ją w programie obchodów.

- Mam nadzieję, że w końcu
uda się nam ją postawić - mówił prezydent Janusz Kubicki,
podczas oficjalnej prezentacji
tego programu.
Magistrat
prawdopodobnie we wrześniu ogłosi kolejny przetarg. W tej chwili trwają prace nad niewielką korektą
projektu.
- Obserwując trwającą suszę, chcemy zamontować również elementy nawodnienia,
żeby nie uschły nam rośliny
posadzone na skwerze u zbiegu al. Niepodległości i Chrobrego, które będą ozdabiały
pomnik - informuje Monika
Krajewska, zastępczyni dyrektora Departamentu Inwestycji
Miejskich w magistracie. (tc)

to dla niego, w sferze kultury, ważny punkt odniesienia. Dla nas też istotny,
bo odnosi się do reliefu na
naszym budynku - dodaje
W. Kozłowski.

Ktoś się wspina, dotyka, rysuje

Rozmowy na temat postawienia rzeźby zajęły kilka
miesięcy. - Bardzo nam zależało, żeby jubileusz miasta upamiętnić trwałymi
elementami, które zostaną

na zawsze. Elementami,
które będą nawiązywać zarówno do przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości Zielonej Góry - tłumaczy prof. Czesław Osękowski, przewodniczący
komitetu obchodów jubileuszu. - O dawnych tradycjach winiarskich będzie
przypominać rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy, znakiem naszych czasów będzie rzeźba Zięty.

Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

zeum Narodowego w Warszawie i teraz będą również
w Zielonej Górze.

Fot. Tomasz Czyżniewski

Fot. Tomasz Czyżniewski

parku przy Placu Piłsudskiego. O tym, jak będzie wyglądało jego dzieło, artysta opowie w przyszły piątek, 2 września, podczas

Tak wyglądał przedwojenny pomnik Winiarki Emmy

W dodatku prezentowany
na wystawie model zostanie w muzeum jako depozyt miasta i prezent na jubileusz 100-lecia istnienia
placówki.
Ekipa z magistratu pojechała do Wrocławia, by
zobaczyć, jak na miejscu
„sprawują się” dzieła artysty, wykonane w tak nietypowej technologii.
- Pod względem artystycznym nie mam najmniejszych wątpliwości.
Wygląda to niesamowicie.
Czy materiał jest odporny na uszkodzenia i zadrapania? - dopytywała Wioleta Haręźlak, dyrektorka
Departamentu Edukacji i
Spraw Społecznych, oglądając wrocławską „Nawę”.
- Tutaj na obiekt non
stop ktoś się wspina, dotyka, rysuje. Ślady po tym ledwie widać. Takie działania nie są w stanie uszkodzić konstrukcji, która,
mimo intensywnej eksploatacji, dobrze wygląda zapewniał O. Zięta.
Rzeźba ma stanąć w
przyszłym roku w parku
przy Placu Piłsudskiego
nieopodal zburzonego budynku LOK, w miejsce którego powstaje blok mieszkalny.
Tomasz Czyżniewski

OSKAR ZIĘTA
„GENERACJE”
Wernisaż
2 września br.
Muzeum Ziemi Lubuskiej godz. 17.00
BWA - godz. 18.00
Wystawa czynna do 25 września
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IMPREZY TOWARZYSZĄCE

Podziwiamy owady i zajadamy naturalne lody
Wystarczy odejść parę kroków od winobraniowej sceny, zajrzeć w miejskie zaułki, by znaleźć mnóstwo dodatkowych atrakcji.
Co powiecie na pokaz unikatowych zdjęć z korowodu winobraniowego? A może odważycie się spojrzeć modliszce prosto w oczy?
PIĄTEK, 9 września

a 10.00 - Cottbus, prezentacja miasta partnerskiego przy ra-

tuszu, organizator - Visit Zielona Góra
a 10.00-18.00 - Lokalna Grupa Działania „Zielona Światło” z
Krosna Odrzańskiego, na Placu Powstańców Wielkopolskich
stoiska: Stowarzyszenia Miłośników Kolei Wąskotorowych
„Semafor”, Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Łagowie, Pracowni Rękodzielniczej - Kariny Pisarska, „Call me
Candle” pracowni rękodzielniczej, gospodarstwa rolno-agroturystycznego „Dereniówka”, „Lodów Markowych” producenta lodów naturalnych
Fot. Materiały CP

SOBOTA, 3 września
a 10.00 - Jelenia Góra, prezentacja miasta partnerskiego
przy ratuszu, organizator - Visit Zielona Góra
a 10.00-22.00 - Lubuski Festiwal Whisky i Alkoholi Mocnych, Hotel Grape Town przy al. Wojska Polskiego 79, organizator - ELUXO Sp. z o.o., bilety w Salonie Alkoholi ELUXO
przy ul. Fabrycznej 17F/3
a 10.00 - „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, 11. edycja
Narodowego Czytania, organizator i miejsce - Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej przy al.
Wojska Polskiego 9 (I piętro)
a 10.00-18.00 - „Zaułek Myśliwski”, ul. Pod Filarami, prezentacja Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze, w programie m.in. stoiska edukacji łowiecko-przyrodniczej: wyspa zwierząt, walory i zalety
dziczyzny, wystawa malarstwa, pamiątki, zbiory kolekcjonerów, wydawnictwa łowieckie
a 14.00 - wernisaż pokonkursowej wystawy „Ogólnopolskiego konkursu na artystyczny plakat winobraniowy Dni
Zielonej Góry Winobranie 2022” - wernisaż, Galeria Pro Arte
Okręgu Zielonogórskiego ZPAP przy ul. Stary Rynek 2-3

Insect Day w Centrum Przyrodniczym to okazja, by przyjrzeć
się owadom naprawdę z bliska!
- wernisaż wystawy „Archeologia Zielonej Góry”,
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy przy ul. Długiej 27

a 13.00

NIEDZIELA, 4 września
10.00 - Jelenia Góra, prezentacja miasta partnerskiego
przy ratuszu, organizator - Visit Zielona Góra
a 10.00-18.00 - „InsectDay” oraz 7. urodziny Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodniczego, ul. gen. J. Dąbrowskiego 10
a 10.00-18.00 - „Zaułek Myśliwski”, ul. Pod Filarami, prezentacja Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze

ŚRODA, 7 września
a 17.00 - wernisaż wystawy „Carl Friedrich Seiffert - malarz z Zielonej Góry”, nowa ekspozycja stała z okazji jubileuszu miasta i muzeum, wydarzenie połączone z prezentacją albumu „Zielona Góra w sztuce” oraz koncertem duetu Lucy, Muzeum Ziemi Lubuskiej przy al. Niepodległości 15

WTOREK, 6 września
a 12.00 - uroczysta sesja rady miasta połączona z wręczeniem nagród kulturalnych miasta, Muzeum Archeologiczne
Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy przy
ul. Długiej 27

CZWARTEK, 8 września
a 17.00 - wernisaż wystawy „Zielona Góra w kartografii
od XVIII - XXI wieku” połączony z pokazem unikatowych
zdjęć z korowodu winobraniowego w 1922 roku, Muzeum
Ziemi Lubuskiej przy al. Niepodległości 15

a

SOBOTA, 10 września

a 10.00 - Cottbus, prezentacja miasta partnerskiego przy ra-

tuszu, organizator - Visit Zielona Góra
a 10.00-18.00 - Lokalna Grupa Działania „Zielona Światło”
z Krosna Odrzańskiego, stoiska na Placu Powstańców Wielkopolskich
a 22.00 - Electric Flash Special Edition: wykonanie Answer
Code Request, budynek byłego Lumelu przy ul. Sulechowskiej 1, organizator - Stowarzyszenie Electric Flash, www.
electricflash.pl, bilety
NIEDZIELA, 11 września
a 10.00 - Cottbus, prezentacja miasta partnerskiego przy ratuszu, organizator - Visit Zielona Góra
a 10.00-18.00 - Lokalna Grupa Działania „Zielona Światło”
z Krosna Odrzańskiego, stoiska na Placu Powstańców Wielkopolskich
a 16.00 - „Duże podróże za pieniądze nieduże”, spotkanie
autorskie/podróżnicze z Olą Synowiec i Arkadiuszem Winiatorskim „Stones On Travel”, Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze przy ul. gen. J. Dąbrowskiego 10
a 18.00 - koncert winobraniowy „Muzyka włoskiego baroku”, wykonanie: Cappella Viridimontana, konkatedra pw.
św Jadwigi Śląskiej przy ul. Adama Mickiewicza 10, organizator - Towarzystwo Śpiewacze „Cantores”

WYSTAWY

Zięta, patchworki i ballady
Muzea i galerie zapraszają do odwiedzin przez całe Winobranie.
a Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej,

al. Wojska Polskiego 9: 3 i 10 września - 8.00-15.00, od 5 do 9 września 8.00-19.00
a Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze
z/s w Świdnicy, ul. Długa 27: 3 i 10 września - 10.00-16.00, 4 września 12.00-18.00, od 6 do 9 września - 9.00-16.00, 11 września - 10.00-18.00
a Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 19: od 3 do 11 września 11.00-17.00
a Biuro Wystaw Artystycznych, al. Niepodległości 19: od 3 do 4 września i od 7 do 10 września - 12.00-19.00, 6 września - 12.00-15.00, 11 września
- 12.00-17.00
a Galeria Pro Arte, ul. Stary Rynek 2-3: 3 września - 14.00-17.00, od 4 do
11 września - 12.00-17.00

www.Lzg24.pl

26 sierpnia 2022

łącznik zielonogórski

11

BEZPIECZEŃSTWO

Wjazd samochodem na deptak tylko dla uprawnionych

Fot. Bartosz Mirosławski

15 września deptak przestanie być „trasą szybkiego ruchu”. Wjadą tu mieszkańcy, którzy postarali się o niezbędne pozwolenia oraz
służby ratownicze. Kurierzy i pojazdy z zaopatrzeniem przejadą w wyznaczonych godzinach.

Michał Bela z Departamentu Inwestycji Miejskich prezentuje działanie systemu
System miał ruszyć wiosną. Na przeszkodzie stanęły problemy z elektroniką, które o kilka miesięcy
wydłużyły testowanie nowych rozwiązań. Na szczęście wszystko jest już dopięte na przysłowiowy ostatni
guzik. Usprawniono funkcjonalność systemu sterowania, z którego skorzystają
zmotoryzowani uprawnieni
do wjazdu na deptak.

Niezbędne minimum

Po co instalowane są słupki ograniczające wjazd na
starówkę? - Zapory w postaci słupków stałych i słupków opuszczanych mają za
zadanie ograniczyć w tym
miejscu ruch samochodowy - wyjaśnia Michał Bela z Departamentu Inwestycji Miejskich w magistracie. I dodaje: - Jeżdżących
po deptaku jest sporo, niezależnie od pory dnia. Wielu kierowców nie stosuje
się do obowiązujących znaków drogowych i wjeżdża
na starówkę. Staramy się
ograniczyć liczbę pojazdów
do niezbędnego minimum.
Nowy system ruchu umożliwi kontrolowanie wjeżdżających pojazdów i jednocześnie fizycznie uniemożliwi wjazd pojazdów
nieuprawnionych.
Uprawniony
kierowca
otrzyma zgodę na wjazd
na deptak tylko wybranym
wlotem, jak najbliższym
docelowego miejsca dojazdu. Każdy zainteresowany
we wniosku podaje tylko jeden numer telefonu, przy
pomocy którego opuści zapory. W systemie można zarejestrować więcej niż je-

den pojazd, ale obsłuży je
tylko wspomniany jeden
telefon. Będzie też dodatkowa możliwość otwierania zapór - przy użyciu kodu PIN za pomocą klawiatury numerycznej zainstalowanej na terminalu. Taki
numer PIN otrzyma na maila uprawniony kierowca.

Czerwone i zielone

Zapory zasadniczo będą znajdowały się w pozycji wysuniętej, o czym poinformuje kierowców czerwony sygnalizator. Kierowca sam opuści słupki zaporowe za pomocą telefonu komórkowego. Na adres mailowy otrzyma numer telefonu dedykowany
do danej zapory i wybierając go na smartfonie, spowoduje opuszczenie zapory. Blokada błyskawicznie
schowa się w podłożu. Gdy
samochód przejedzie, zapora podniesie się. Nikt nie
zdąży przejechać „na gapę”
za uprawnionym kierowcą. Grozi to sytuacją, że auto zawiśnie na podnoszącej
się blokadzie, a to oznacza
mandat i zapłatę za uszkodzony słupek.
Po opuszczeniu słupków
sygnalizator będzie wskazywał zielone światło. Możliwość przejazdu trwa kilkadziesiąt sekund. Po tym
czasie sygnalizator zacznie
migać na czerwono, potem zapali się stałe czerwone światło i po chwili słupki
pojadą w górę.
- Zwracam szczególną
uwagę na stosowanie się
do kolorów wyświetlanych
przez sygnalizator - dodaje
M. Bela.

Godziny dla kurierów

- Będzie też możliwość
awaryjnego
otwierania.
Wtedy należy zadzwonić
do dyspozytora w centrum
monitoringu i poprosić, by
zdalnie opuścił zaporę. Numery telefonu do centrum
monitoringu będą pod kodem QR na terminalu z semaforem, przy opuszczanych słupkach. Kod QR
przekieruje na instrukcję
obsługi systemu - uzupełnia M. Bela.
Od poniedziałku do piątku w godz. 5.00-11.00 oraz
w soboty od 5.00 do 9.00
zapory zostaną opuszczone, aby umożliwić pracę
pojazdom zaopatrzenia, firmom kurierskim i ochroniarskim.
- Nareszcie uruchamiamy system, który sprawdził
się we Wrocławiu i Jaworznie. Bardzo się cieszę, że po
deptaku będzie można spokojnie pospacerować - mówi radny Andrzej Brachmański (Zielona Razem),
który pilotował temat blokad.
Za zadanie odpowiadała
szczecińska firma Indemar.
Słupki i ruchome blokady
stanęły w 23 lokalizacjach
(patrz mapka obok). W 12
miejscach
zamontowano
blokady ze słupkami chowanymi elektromechanicznie, w 11 blokady ze słupkami stałymi lub wykręcanymi i elementami małej architektury, np. donicami.
W sześciu lokalizacjach zaprojektowano dodatkowe
punkty z kamerami - uzupełnienie systemu monitoringu.
(rk)

PYTANIA OD MIESZKAŃCÓW
a Co trzeba zrobić, żeby uzyskać zgodę na wjazd na deptak?

Aby wjechać na deptak trzeba złożyć odpowiedni wniosek, korzystając ze specjalnej strony internetowej:
https://zapory.zielona-gora.pl/. Można też złożyć wniosek w formie papierowej do Departamentu Zarządzania Drogami (stanowisko nr 2 w Biurze Obsługi Interesanta, parter urzędu miasta przy ul. Podgórnej 22). Po
weryfikacji wniosku użytkownik na adres mailowy otrzyma potwierdzenie możliwości wjazdu.
a Czy taki wniosek może złożyć każdy?

Zasady wjazdu na teren deptaka reguluje zarządzenie prezydenta miasta z 27 maja 2022 r. Przed złożeniem
wniosku należy zapoznać się jego treścią i sprawdzić, czy przysługuje nam prawo wjazdu.
a Gdzie można znaleźć taki wniosek i zapoznać się z regulaminem wjazdu na deptak?

Na miejskiej stronie http://www.zielona-gora.pl/ wybieramy zakładkę urząd miasta. Następnie w menu
przedmiotowym klikamy na zakładkę departamenty, wydziały i biura. Po rozwinięciu klikamy na Departament Zarządzania Drogami (DZ). Ostatni krok - klikamy na „uzyskanie zezwolenia wjazdu na deptak”.
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Wnętrze konkatedry pw. św. Jadwigi rozbrzmiało setkami instrumentów w utworze „Hallelujah” z repertuaru Leonarda Cohena.
To muzyczne wydarzenie pod hasłem „800 instrumentów na
800-lecie Zielonej Góry”, w którym zagrać mógł każdy chętny.
Mieszkańcy przynieśli gitary, flety, saksofony, a nawet ukulele!

Fot. Bartosz Mirosławski

Fot. Piotr Jędzura

Fot. Piotr Jędzura

Z ŻYCIA MIASTA >>>

Dni Raculi wróciły po przerwie spowodowanej pandemią. - Wyraźnie widać, że wszyscy są już złaknieni integracji - relacjonuje
Tomasz Sroczyński, radny i gospodarz imprezy. - To już 13. edycja naszego święta. Były dmuchańce, rodzinne konkursy, stoiska ze smakołykami, a wieczorem potańcówka.

Zieją ogniem, żonglują, kręcą piruety i rozśmieszają. Artyści
uliczni, którzy na dwa dni odwiedzili Zieloną Górę w ramach festiwalu BuskerBus, tradycyjnie zgromadzili tłumy. Przyjechali
ze Stanów Zjednoczonych, Urugwaju, Chile, Argentyny, Litwy,
Hiszpanii, Wenezueli, Włoch. Do zobaczenia za rok!
(md, ah)

INWESTYCJE

CRS

Droga na Śląskim jak malowana

Basen
zamknięty

Tego remontu nie dało się
uniknąć. Nawierzchnia drogi na Osiedlu Śląskim, od
krzyżówki z ul. Osiedle Pomorskie aż do pętli autobusowej, najlepsze lata miała
za sobą. Dodatkowo została mocno zniszczona m.in.
przez ciężki sprzęt dojeżdżający na plac budowy
bloków w sąsiedztwie pętli. Poznańska firma Agrobex, deweloper, zachowała
się jednak honorowo i zgodnie z umową zawartą z miastem, dorzuciła się do remontu. Zadanie zamknęło
się w kwocie 3 mln zł.
Droga zyskała nowy dywanik asfaltowy, a przy
domkach jednorodzinnych
za pętlą autobusową powstał nowy odcinek jezdni. Przed zmianą mieszkańcy korzystali z drogi gruntowej, co było uciążliwe,
zwłaszcza po ulewach. A
skoro mowa o wodach opadowych, w ramach tego zadania wykonano zbiornik
retencyjny wraz z kanalizacją deszczową.

ŚWIADCZENIE

Złóż wniosek
o dodatek
węglowy
Świadczenie ma pomóc gospodarstwom domowym w pokryciu
części kosztów wynikających ze
wzrostu cen na rynku energii, w
tym kosztów opału. Wnioski są
przyjmowane do 30 listopada.
Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie dla gospodarstwa domowego w
wysokości 3 tys. zł. Przysługuje, gdy spełnione są łącznie dwa warunki. Po pierw-

Fot. Piotr Jędzura

Nawierzchnia jezdni równa jak stół, asfaltowa ścieżka rowerowa, proste chodniki oraz nowe lampy. Ulica
Osiedle Śląskie po przebudowie powinna zadowolić nawet najbardziej wymagających. Jest bezpiecznie i ładnie.

Na ulicy Osiedle Śląskie powstały też nowe zatoczki autobusowe
Wzdłuż ul. Osiedle Śląskie pojawiło się kilkanaście nowych miejsc parkingowych. Powstały też dwie
nowe zatoczki autobusowe - po obu stronach jezdni, co ma znacznie usprawnić ruch.

Są też dobre wieści dla miłośników jednośladów - na
odcinku ścieżki rowerowej, za
pętlą autobusową aż do krzyżówki z Osiedlem Śląskim,
polbruk został zastąpiony
przez asfalt. - To o wiele lepsze rozwiązanie. Po 15 latach

polbruk się zapadł. Asfalt jest
trwalszy i bezpieczniejszy dla
rowerzystów, znacznie podnosi też komfort jazdy - uważa
Robert Górski, szef stowarzyszenia Rowerem do Przodu.
Obniżono też krawężniki i oddzielono ścieżkę od chodnika.

sze, głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa
lub piec kaflowy na paliwo
stałe, zasilane paliwami stałymi. I tu ważne zastrzeżenie,
przez paliwo rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85
proc. węgla kamiennego. Po
drugie, główne źródło ogrzewania wpisano lub zgłoszono
do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Druki wniosków znajdują się m.in. na parterze budynku urzędu miasta przy ul.
Podgórnej 22, w holu.

Wypełnione
wnioski
można wrzucić do przygotowanych skrzynek podawczych w następujących
miejscach:
- urząd miasta, Biuro Obsługi Interesanta, ul. Podgórna 22,
- Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, Biuro Dodatków
Mieszkaniowych, ul. Długa 13.
Osoby dysponujące kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą
platformy ePUAP.
Trzeba dokładnie wypełnić dokument, by uniknąć

wezwania do uzupełnienia
danych. Ważny jest też podpis w wyznaczonym miejscu. We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, na który zostanie
przekazana kwota dodatku
węglowego.
Przyznanie dodatku nie
wymaga decyzji. Wnioskodawca otrzyma informację
o przyznanym świadczeniu na adres poczty elektronicznej wskazanej we wniosku.
Dodatek będzie wypłacany do miesiąca od dnia złożenia dokumentów.
Więcej informacji pod numerami telefonów: 605 878
835 lub 68 45 64 882.
(rk)

Zadowolenia z kolejnej
ważnej inwestycji nie ukrywa prezydent Janusz Kubicki.
- Cały czas zmieniamy i przebudowujemy nasze miasto na
jeszcze piękniejsze. Wiem, że
jest wiele dróg do zrobienia,
a czasy bardzo trudne, trwa
wojna w Ukrainie, zmagamy
się drożyzną. Szukamy jednak pieniędzy i rozwiązań, by
szybciej remontować - mówi
prezydent.
- We wtorek, 30 sierpnia,
planujemy odbiór tej inwestycji - wyjaśnia Krzysztof Jarosz,
kierownik Biura Budowy Dróg
w magistracie. - Trzeba jeszcze posiać trawę i posprzątać
plac budowy.
W ciągu tygodnia wykonawca przestawi także tablicę świetlną z rozkładem jazdy
autobusów bliżej przystanku
(w miejscu styku pasa zieleni
z chodnikiem).
Wykonawcą inwestycji była kożuchowska firma Bud
-Dróg. Ta sama, która w tym
roku przebudowała Szosę Kisielińską i odnowiła ul. Ludową.
(rk)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że przez pierwsze
dwa tygodnie września basen
CRS przy ul. Sulechowskiej będzie
nieczynny.
Od 1 do 16 września na basenie będzie trwała przerwa
technologiczna. W tym czasie zostaną przeprowadzone prace, których nie można wykonać podczas ciągłej
eksploatacji basenu: konserwacyjne, remontowe i
naprawcze, wyczyszczone
wszystkie niecki i zjeżdżalnie. W tym celu, by nie marnować wody - jak zaznacza
MOSiR - będzie ona przepompowywana do sąsiednich niecek. - Terminy ważności karnetów wykupionych przez klientów basenu będą przedłużone o czas
trwania przerwy technologicznej - zaznacza Karina
Szymańska z MOSiR-u i dodaje: - Recepcja pozostanie
otwarta. W trakcie przerwy
będzie można dokonywać
zakupów karnetów, np. na
naukę pływania dla dzieci i
dorosłych. To nowa usługa,
z którą wraz z aerobikiem i
zajęciami dla szkół ruszamy
zaraz po przerwie.
(el)

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)
INFORMUJE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul.
Podgórnej 22 (piętro III, VII i VIII) i przy ul. Generała Jarosława
Dąbrowskiego 41 (piętro II) zostały wywieszone wykazy nieruchomości
zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali stanowiących własność
Gminy Zielona Góra o statusie miejskim oraz Skarbu Państwa,
przeznaczonych do zbycia, do oddania w użytkowanie wieczyste,
użytkowanie, użyczenie, najem lub dzierżawę w drodze przetargu oraz
w drodze bezprzetargowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać
w Departamencie Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Zielona Góra
lub pod nr. telefonów: (+48) 68 45 64 512, (+48) 68 45 64 302, (+48)
68 47 55 655 i (+48) 68 47 55 688
e-mail: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl
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ŚWIĘTO PLONÓW

W sobotę wszystkie drogi prowadzą do Drzonkowa
To święto rolników, ale z miejskim charakterem, bowiem wszystkie sołectwa na dobre wtopiły się w Zieloną Górę. W sobotę, 27
sierpnia, bawimy się na długo wyczekiwanych dożynkach na terenie WOSiR.
wiada Klaudia Baranowska,
dyrektorka Departamentu
Dzielnicy Nowe Miasto w
magistracie. - Dzieci z pewnością skuszą pokazy strażaków oraz miasteczko zabaw i animacji. Nastolatków przyciągnie strzelnica
paintball i gry zręcznościowe.
Smakosze wybiorą coś
dla siebie wśród kulinarnych propozycji food trucków. Nie zabraknie stoisk,
gdzie swoje frykasy zaserwują gospodynie z kół wiejskich.
Będzie można również
usiąść za kierownicą kombajnu rolniczego lub postrzelać laserowo wspólnie
z olimpijczykami i członkami kadry narodowej w pięcioboju nowoczesnym.
- Po pracowitym sezonie
osobom pracującym na roli z pewnością należy się
chwila wytchnienia i dobrej zabawy - podsumowuje prezydent Janusz Kubicki. - Podziękujmy im za
włożony trud i piękne plo-

Koncert zespołu Bajm rozpocznie się o godz. 20.00

ny. Wspólnie cieszmy się z
owoców ich pracy.
Dowodem na to, że plony
były obfite, są zgłoszone na
konkurs wieńce dożynkowe
- oczko w głowie każdego
sołectwa. W tym roku, po
ograniczeniach spowodowanych pandemią, mieszkańcy najwyraźniej poczuli wenę i moc twórczą.
- Mamy dużą liczbę zgłoszeń. Do konkursu stanęło
10 wieńców dożynkowych.
Startują w dwóch kategoriach: tradycyjny i nowoczesny - wyjaśnia Weronika
Wziętek, kierowniczka Biura Dzielnicy Nowe Miasto w
magistracie. Sołectwa staną do rywalizacji również
podczas Sołtys Show. Liczą
na doping i udział swoich
mieszkańców.
Gwoździem programu będzie występ zespołu Bajm,
a jeszcze po nim czeka nas
potańcówka pod chmurką przy dźwiękach zespołu
Astra, który specjalizuje się
w coverach.
(ah)

FESTYN

gać”, zaprasza na pokazy tańca,
ratownictwa medycznego, wyprzedaż garażową, koło fortuny oraz I Zielonogórską Charytatywną Grę w Bingo. Dla smakoszy - grill, ziemniaki z gzikiem
i słodkości. Dzieci spotkają się z
BańkoUlą i Bachusem, będą też
dmuchańce.
Nad wszystkim czuwają społeczniczki Paulina Bogucka i
Emilia Kondrad. - Zaprezentujemy też nową koncepcję parku,
który już wkrótce, dzięki rewitalizacji, będzie nie do poznania
- dodają. Dochód z festynu zostanie przeznaczony na rehabilitację dla Nicoli Kowalewicz i Nikoli Raduńskiej, podopiecznych
„Warto jest Pomagać”.
(rk)

UROCZYSTOŚCI

MZK

Rocznica wybuchu wojny
W czwartek, 1 września, odbędą
się miejskie obchody 83. rocznicy
wybuchu II wojny światowej i Dnia
Weterana Walk o Niepodległość
Rzeczypospolitej Polskiej. Program
uroczystości: 10.00 - msza św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela
- w intencji weteranów i ofiar wojny
światowej oraz o pokój na świecie;
10.50 - przemarsz z kościoła na pl.
Bohaterów; 11.00 - zgromadzenie
mieszkańców, uroczyste podniesienie flagi i odtworzenie hymnu,
widowisko słowno-muzyczne w
wykonaniu uczniów ZE nr 1, apel
pamięci, złożenie kwiatów.

Wracają kursy szkolne
MZK informuje o zmianach w kursowaniu autobusów od 1 września.
Uczniowie wracają do szkół, dlatego
dla wszystkich linii przywrócone
będą rozkłady jazdy obowiązujące
w dni nauki szkolnej. To oznacza
zwiększenie częstotliwości kursowania w godzinach szczytu na liniach
priorytetowych - co 15 minut oraz na
liniach podstawowych - co 30 minut.
Na trasy ponownie wyjadą autobusy
linii szkolnych nr 38 i 39. Rozkłady
jazdy obowiązujące od 1 września na
tabliczkach przystankowych oznaczone są jako „poniedziałek - piątek w dni
nauki szkolnej” - pierwsza kolumna,
szare tło.
(dsp)

SZCZEPIENIA

REWITALIZACJA

FOCUS MALL

Od 1 września 18+
W budynku Centrum Biznesu przy
ul. Bohaterów Westerplatte 23
można zaszczepić się przeciwko
COVID-19 - wszystkie dawki, w tym
czwarta dla grupy 60+ i medyków,
a dla grupy 18+ od 1 września br.
Rejestracja przez bezpłatną infolinię
989, Internetowe Konto Pacjenta
lub na miejscu w punkcie szczepień.
Terminy: dr Robert Górski szczepi w
piątek (26 bm.), poniedziałek (29
bm.) czwartek (1 września) i piątek
(2 września) - w godz. 9.00-13.30 i
14.30-18.30; dr Daniel Raduszewski
we wtorek (30 bm.), środa (31 bm.)
i czwartek (1 września) - w godz.
11.00-14.00.

Utrudnienia w parku
W związku z rewitalizacją Parku
Tysiąclecia niedostępny stanie się
jego środkowy obszar. - Decyzja zapadła ze względów bezpieczeństwa.
Zamknięty będzie teren od budynku
starego krematorium do ścieżki
biegnącej poprzecznie przez park od ul. Wazów w kierunku skateparku
i ul. Cichej - tłumaczy Michał Bela z
Departamentu Inwestycji Miejskich
w magistracie. Zielonogórzanie
będą mogli jednak przejść przez
Park Tysiąclecia. - Dla mieszkańców
zostaną utworzone dwa korytarze
przy granicach ogrodzonego terenu,
od strony północnej i południowej informuje M. Bela.

Drożej za parking
Na parkingach zielonogórskiej
galerii Focus Mall zmienią się
zasady parkowania. Od 1 września
będzie drożej. Dziś zmotoryzowani klienci galerii za pierwsze
dwie godziny postoju nie płacą w
ogóle, za trzecią godzinę płacą 2
zł, za kolejne 3 zł. Od najbliższego
czwartku bezpłatna będzie już
tylko pierwsza godzina parkowania (zsumowane 60 minut w
ciągu doby). Za drugą rozpoczętą
godzinę zapłacimy 2 zł, za trzecią
3 zł, za każdą kolejną 4 zł. Tylko
klientom Cinema City przysługiwać będą dwie dodatkowe
bezpłatne godziny postoju.

Fot. Materiały organizatorów

Bez wymówek. Na dożynki może dotrzeć każdy zielonogórzanin. - Co 15 minut z centrum przesiadkowego będzie odjeżdżał do
Drzonkowa bezpłatny autobus MZK nr 30 - mówi Sebastian Jagiełowicz, przewodniczący rady dzielnicy Nowe Miasto.
Miłośnicy jednośladów
na imprezę będą mogli wybrać się rowerem miejskim i
zostawić go na miejscu. Na
terenie ośrodka od 13.00 do
20.00 będzie działać tymczasowa stacja - przy hali
tenisowej.
Można też przyjechać
autem. - Kierowców, którzy wybierają się na dożynki, prosimy o włożenie białej kartki za przednią szybę.
To ułatwi strażakom kierowanie samochodów na parking za ośrodkiem - dodaje
S. Jagiełowicz.
- Na terenie ośrodka można spędzić całą sobotę. Na
pewno nie zabraknie atrakcji. Przed nami wyjątkowe Święto Plonów - zapo-

Zabawa na
koniec wakacji

Fot. Bartosz Mirosławski

- Przybywajcie na festyn, bawcie
się z nami i pomagajcie naszym
podopiecznym - zaprasza Grzegorz Hryniewicz, szef Stowarzyszenia „Warto jest Pomagać”.
Impreza w Parku Tysiąclecia w tę
niedzielę, w godz. 12.00-16.00.

- Pożegnajmy wakacje na wesoło! - zapraszają Paulina Bogucka, Grzegorz Hryniewicz i Emilia Kondrad

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Szturmują
medycynę?
Wśród 23 polskich uczelni
kształcących przyszłych lekarzy,
rekordzistą popularności podczas
rekrutacji jest UZ - podsumowała
„Gazeta Prawna”.
Średnio 10 osób walczy o jedno miejsce na stacjonarnych
kierunkach lekarskich. Rekord to prawie 40 chętnych
na jedno miejsce. To w Zielonej Górze o 70 miejsc konkuruje ponad 2700 maturzystów. Podium zajęły też uniwersytety w Opolu i w Rado-

miu - o jedno miejsce walczy
tam po około 19 kandydatów.
Choć renomowane uczelnie dysponują na medycynie
stacjonarnej trzycyfrowymi
limitami miejsc, wygląda to
tak, jakby maturzyści szturm
przyparli na młode uczelnie.
UZ pierwszych absolwentów
kierunku lekarskiego wypuścił dopiero rok temu. Debiutując na Lekarskim Egzaminie Końcowym zdali go w
cuglach, uzyskując najlepszy wynik w kraju spośród
absolwentów wydziałów lekarskich przystępujących do
LEK po raz pierwszy. Wysoką
notę na egzaminie powtórzyli ich koledzy podczas tegorocznej sesji wiosennej. Mo-

Końcówka wakacji - tylko w dobrym towarzystwie! 28 sierpnia nie zabraknie atrakcji dla
całych rodzin. Organizator festynu w Parku Tysiąclecia, Stowarzyszenie „Warto jest Pomaże wieść o edukacyjnym sukcesie uczelni poszła w świat?
„GP” sugeruje jeszcze inne
wyjaśnienie: samorządowy
program stypendialny. Student kierunku lekarskiego na
UZ otrzyma marszałkowskie
świadczenie 2 tys. zł miesięcznie, jeśli zobowiąże się
do kontynuowania drogi zawodowej w Lubuskiem.
Na UZ z okazywaniem radości wstrzymują się do końca rekrutacji. - To na razie
tylko liczby - słyszymy w biurze prasowym uczelni. Maturzyści, chcąc zwiększyć swoje szanse, jednocześnie składają aplikacje na wiele uczelni w kraju. Liczy się ostateczny wynik.
(el)

(red)

(dsp)

(md)

W PROGRAMIE
a 12.00 - uroczysta msza

dożynkowa (kościół w Drzonkowie)
a 13.00 - korowód dożynkowy,
przejście na plac rekreacyjny
WOSiR
a 13.30 - przywitanie gości i
otwarcie święta
a 14.00 - występy niemieckich
gmin partnerskich
a 15.00 - Turniej Sołectw Sołtys Show
a 15.30 - występy wokalne i
taneczne
a 17.15 - pokazy sportowe
a 18.00 - występ zespołu
Meteroids
a 19.10 - wyniki konkursów,
wręczenie nagród
a 20.00 - koncert zespołu
Bajm
a 22.00 - zabawa z zespołem
Astra

(el)
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Puchar to zaledwie jeden mecz
Rywal wygrał wszystkie
cztery mecze i jest jedynym
zespołem w grupie trzeciej,
który nie stracił punktów.
Lechia wyłamała się w minioną niedzielę. Po trzech
zwycięstwach podopieczni Andrzeja Sawickiego,
zwłaszcza po błędach w
obronie, ulegli w Zabrzu rezerwom Górnika 1:3.
Ligowy mecz nietypowo
rozgrywany jest w piątek,
bo we wtorek, 30 sierpnia,
Lechia zmierzy się o 16.30
w pierwszej rundzie Fortuna Pucharu Polski. Rywalem będzie pierwszoligowe
Podbeskidzie Bielsko-Biała, obecnie szósty zespół
zaplecza elity, z czterema
zwycięstwami i trzema porażkami. Przed meczem w
Zielonej Górze „Górale” zagrają jeszcze w sobotę wyjazdowy mecz ze Stalą Rzeszów.
Trenerzy Lechii mieli
okazję podglądać Podbeskidzie dwa tygodnie temu, w
Głogowie. Bielszczanie pokonali tam Chrobrego 1:0

PIŁKA NOŻNA

Grała już Sparta
i Chynowianka
Zielona Góra ma w sezonie
2022/23 trzy zespoły w klasie A. Dwa z nich rozpoczęły
rozgrywki. Zespół z Łężycy z
przytupem!
Wakacje ma jeszcze walczący w grupie trzeciej
Ikar Zawada, którego wyjazdowy mecz z Błękitnymi Lubięcin został przełożony na najbliższą środę.
Ikar zacznie więc w sobotę na własnym boisku, kie-

Fot. Marcin Krzywicki

Kolejny mech Lechii w III lidze w piątek, 26 sierpnia. Zielonogórzanie podejmą lidera,
rezerwy Rakowa Częstochowa. Mecz na „dołku” przy ul. Sulechowskiej o 17.00.

Październikowy mecz Lechii z Arką Gdynia. Była szansa na sensację.
po golu Kamila Bilińskiego.
- Taki mecz określam mianem „dla koneserów” - mówi trener Andrzej Sawicki. - Pozamykany i sytuacji
jak na lekarstwo. W naszych
meczach dzieje się więcej,
bo my chcemy grać ofensywnie. Rywale mają jakość

piłkarską i błędów wybaczać nie będą. Sprawa jest
jednak otwarta. Uważam,
że możemy powalczyć.
Przed rokiem przygoda
Lechii z pucharem skończyła się na pierwszoligowcu, ale w drugiej rundzie.
W pierwszej zielonogórza-

dy o 17.00 zagra z Cuprum
Czciradz.
Dwie inne drużyny już
mają za sobą inaugurację. Z ciekawością czekaliśmy
na spotkanie
spadkowicza z okręgówki, TKKF Chynowianki,
z czołowym zespołem
grupy - Zorzą Portem
2000 Mostki. Zielonogórzanie opuścili okręgówkę, choć mogli w niej dalej grać, gdyby zdobyli
choć punkt więcej. Z rozgrywek wycofała się bowiem Pogoń Przyborów,
a będąca przed nimi w
tabeli Pogoń Wschowa była lepsza o

jedno „oczko” i została
na tym szczeblu.

Liczyli na więcej

Zespół z Chynowa musi więc przynajmniej przez
jeden sezon grać w klasie A. Już pierwsze spotkanie pokazało, że nie będzie
łatwo. Faworyt zaledwie
zremisował 2:2 (0:0), przy
czym bliżsi zwycięstwa byli goście, którzy dwukrotnie obejmowali prowadzenie. TKKF Chynowianka
najpierw wyrównała z wątpliwego rzutu karnego egzekwowanego przez Kamila Jasińskiego, a punkt
uratował im Ma-

nie pokonali na wyjeździe
trzecioligowca ze wschodu, Orlęta Radzyń Podlaski
3:2, a w 1/16 finału przegrali u siebie z Arką Gdynia po
golu tuż przed końcowym
gwizdkiem. Rozczarowanie
było ogromne, bo Lechia
dzielnie stawiła czoła wyżej notowanemu rywalowi i
miała swoje szanse.
- Grałem przeciwko Podbeskidziu w ubiegłym sezonie - wspomina Sebastian
Górski, dziś piłkarz Lechii,
w ubiegłym sezonie grający w pierwszoligowej Puszczy Niepołomice. - Tam
przegraliśmy 0:4. Podbeskidzie nas zdominowało. Gdy
przyjechali do nas, mecz
wyglądał zupełnie inaczej.
Pół godziny gry i było 3:0.
A wygraliśmy 4:2. Nie uważam, że z Lechią jesteśmy
na straconej pozycji. To tylko jedno spotkanie. Z pozycji underdoga możemy troszeczkę zamieszać. A nasz
styl gry? Rywale mogą się
zdziwić.
(mk)
ciej Marczak, strzelając wyrównującego gola niemal w
drugiej minucie z trzech doliczonych.
- Nie ukrywam, że liczyłem na więcej - powiedział
nowy trener TKKF Chynowianki Sławomir Zając, który zastąpił Henryka Mazurkiewicza. - Wierzyłem,
że zgarniemy pełną pulę, by dobrze zacząć sezon.
Nie udało się. Przeciwnik
grał twardo, zdecydowanie
i na wiele nam nie pozwalał. Cóż, musimy wyciągnąć
wnioski, bo dziś było zbyt
wiele chaosu. Chcemy wygrywać, ale powinniśmy pokazywać coś lepszego. Mam

PIŁKA NOŻNA

Mówił tylko
o futbolu
Sportową odsłoną
dożynek w Drzonkowie będzie IV
Memoriał Franciszka
Gorczycy. Impreza w
formie turnieju odbędzie się na boisku przy ul.
Szkolnej 2. Początek w sobotę, 27
sierpnia, o 15.00.
- 90 procent jego opowieści było o piłce nożnej, jego wielkim hobby. Z nim
było trudno porozmawiać
o czymś innym niż piłka wspomina radny Andrzej
Brachmański, inicjator memoriału.
Największym sukcesem
trenerskim Franciszka Gorczycy było wprowadzenie
Błękitnych Buding do IV ligi. - Wprowadzał drużynę
najpierw ze Starego, a potem Nowego Kisielina, od
B-klasy do IV ligi. Tamtejsza IV liga była wtedy bardzo silna - podkreśla radny
Tomasz Sroczyński, współorganizator turnieju memoriałowego.
W Drzonkowie spotkają
się przyjaciele zmarłego w
2016 roku trenera. Odbędzie
się turniej oldboyów 40+.
Zagrają: Start Płoty, Orlik

Stary Kisielin, Zorza Ochla,
Dobry Start Drzonków, Lubuszanie Zatonie, KP Zielona Góra i Błękitni Buding
Kisielin. - Buding to była firma Franka. Gdyby nie wkładał tyle pieniędzy w piłkę
nożną, firma rozwijałaby się
lepiej. Często to był „punkt
zapalny” w domu - dodaje A. Brachmański, który F.
Gorczycę wspomina jako
duszę towarzystwa.
- W turnieju zagrają ci,
którzy albo grali w drużynach trenera, albo przeciwko drużynom Gorczycy. Chcemy powspominać.
Zagramy turniej, później
zawodnicy udadzą się na
ośrodek WOSiR, by poświętować dożynki - uzupełnia
T. Sroczyński. Na dożynkowej scenie, około 19.00, zaplanowano wręczenie nagród i pucharów.
(mk)

nadzieję, że zrobimy to już
w następnym spotkaniu.
- To był wymagający rywal - dodał grający prezes
TKKF Chynowianki, Piotr
Turzański. - Mamy w zespole kilka zmian, mam nadzieję, że przyniosą efekt. Głośno nie mówimy, że chcemy wrócić do okręgówki,
ale liczymy na zwycięstwa
i uzbieranie tylu punktów,
by w efekcie dało nam to
pierwsze miejsce.
Tyle trener i prezes. TKKF
Chynowianka będzie miała
okazję poprawić sobie humor już w najbliższą sobotę, o 17.00 podejmie u siebie
Odrę Glińsk.

Rywal bez szans

Drugi nasz zespół, który zaczął sezon - Sparta Łężyca
- nie ukrywa, że ma ambicję wygrania grupy drugiej
i uzyskania historycznego
awansu do klasy okręgowej.
Ekipa trenera Szymona Czarnego grała z beniaminkiem
Czarnymi w Czarnowie.
Nie dała rywalowi żadnych
szans, wygrywając 5:0 (4:0).
Trzy gole dla Sparty strzelił
Michał Bieńko, po jednym:
Przemysław Piątek i Paweł
Sawron. Inauguracja z przytupem. W sobotę Sparta będzie mogła potwierdzić aspiracje, podejmując o 17.00 Fadom Nowogród Bobrz.
(af)

MOIM ZDANIEM
Andrzej Flügel

Futbolowe marzenia
Robert Lewandowski pokazał, że nie zamierza przestać
strzelać - także w barwach Barcelony. Jeszcze przed debiutem uważałem, że nie pójdzie mu tak łatwo, jak w Bayernie.
Pierwszy mecz potwierdzał przypuszczenia. Ale w drugim - klasa!
Lewy pokazał tym, którzy nie wierzyli, że da radę w Primera Division: panowie, tu jestem, patrzcie! Rzeczywiście, warto było popatrzeć, co zrobiłem z
wielką przyjemnością.
W naszej ekstraklasie, choć uboższej sportowo od hiszpańskiej, jest
ciekawie. A w Warszawie atmosfera, oprawa spotkania i wielkie emocje
były nawet na niezłym poziomie... Niespodziewanie lideruje Wisła Płock.
To prawda, że fajnie się ich ogląda i niech mieszają w czołówce, ile mogą.
Zaskoczyło mnie przekładanie meczów przez dwa nasze zespoły grające
w Pucharze Konfederacji. Dzieje się to na samym początku sezonu, kiedy
nie ma mowy o zmęczeniu! W Europie grają co trzy dni, mając króciutką

przerwę zimową i nikt nie narzeka. U nas błyskawicznie
pojawia się przemęczenie. Nie potrafię tego zrozumieć.
Tym bardziej, że nasze zespoły walczą w najniższym w
hierarchii europejskim pucharze. W nim awans do fazy
grupowej to wręcz obowiązek, a o niskiej randze rozgrywek
niech świadczy choćby to, że w poprzednim sezonie w fazie
grupowej zagrał nawet mistrz Gibraltaru. Ale OK. Jak się nie ma
co się lubi, to wiadomo... Kiedy ten egzemplarz „ŁZ” dotrze do czytelników, będzie już po rewanżowych meczach. Piszę te słowa jeszcze przed
pojedynkami i mam nadzieję, że za tydzień nie będę musiał narzekać na
słabość naszych najlepszych klubowych ekip...
Myślałem, że w lokalnym futbolu nic już mnie nie zaskoczy. A jednak!
Wybrałem się w ubiegłą sobotę na inaugurację klasy A, czyli na mecz TKKF
Chynowianka Zielona Góra - Zorza Port 2000 Mostki. Nie zaskoczył mnie
poziom, bo to przecież siódmy szczebel krajowych rozgrywek. Ale walczono
bardzo ambitnie, do końca, bez kalkulacji i odstawiania nogi. Sędziowanie
też było w porządku, choć do rzutu karnego dla gospodarzy można było się
przyczepić. Fajna była atmosfera i jeśli nawet powstawały nerwowe sytuacje,

zaraz były wyjaśniane. Kompletnie zaskoczyła mnie za to nowa tablica
świetlna, pokazująca czas i wynik. Pozytywnie! Coś takiego w klasie A! Nie
da się ukryć, że od razu pomyślałem, czemu nie ma podobnej na „dołku” w
Zielonej Górze, gdzie mecze rozgrywa najlepszy od dwóch sezonów lubuski
zespół piłkarski - Lechia. Podczas jej meczów nie ma też tablic świetlnych
stosowanych przy zmianach, które są na innych trzecioligowych stadionach.
A nagłośnienie na obiekcie, mówiąc delikatnie, czarna rozpacz....
Zapytałem prezesa Chynowianki, skąd na to mają. Pieniądze na ową
tablicę i na powstający właśnie stadionowy parking, pochodzą z budżetu
obywatelskiego. Na te inwestycje postawili mieszkańcy Chynowa, a stało się
tak dlatego, że piłkarze i działacze klubu chodzili po dzielnicy, przekonywali
ludzi, agitowali. Wygrali! Mogą się cieszyć, że ich stadionik pięknieje i fajnie
ogląda się na nim mecze. To, co ludzie skupieni wokół TKKF Chynowianka
robią dla futbolu, jest znakomite! Małe „futbolowe ojczyzny” tworzą też pozostałe nieduże kluby z dawnych podzielonogórskich wsi. Bardzo fajna sprawa.
Chwaląc to, co robią w Chynowie i nie tylko, marzy mi się tablica świetlna
na „dołku”, dach nad trybuną (wkrótce ma być) i oświetlenie. Cóż, marzenia
czasem się spełniają...

www.Lzg24.pl

26 sierpnia 2022

łącznik zielonogórski

15

ŻUŻEL

W piątek przy W69 jedziemy przedwczesny ﬁnał
W ćwierćfinale bydgoszczanie nie bez problemów
uporali się ze Zdunkiem
Wybrzeżem. W Gdańsku
przegrali 43:46, ale u siebie wygrali pewnie 56:34.
Tym samym w „play-offowej tabelce” uplasowali
się na drugim miejscu, za
Cellfastem Wilkami Krosno i wpadli na trzeci Stelmet Falubaz. Zielonogórzanie też wygrali jedno z
dwóch ćwierćfinałowych
spotkań. Po porażce w Łodzi z H. Skrzydlewska Orłem 40:50, u siebie odrobili straty z nawiązką, zwyciężając 52:38. Łodzianie zostali „szczęśliwym
przegranym” i tworzą drugą półfinałową parę z krośnianami.

Dwa juniorskie światy

Postawa bydgoszczan w
Gdańsku była wynikiem
problemów ich 17-letniej
rewelacji. Wiktor Przyjemski jest najlepszym pol-

skim zawodnikiem eWinner 1. ligi. Gdy nad morzem borykający się z urazem palca junior pojechał
tylko raz, Polonia przegrała. W rewanżu już pojechał
czterokrotnie, ani razu nie
przegrywając z żużlowcem
rywali. Bydgoszczanie w
całym sezonie skutecznie
zasypują nim wszystkie seniorskie dziury.
Przyjemski w pojedynkę zrobił dwa razy więcej
punktów niż wszyscy zielonogórscy młodzieżowcy
razem wzięci. Spoglądanie
na ich jazdę w dwumeczu z
Orłem mogło przyprawiać
o ból głowy. W obu spotkaniach z łodzianami młode
Falubazy zdobyły razem…
trzy punkty. Wszystkie
były autorstwa wypożyczonego z Leszna Maksyma Borowiaka. Młody
„Byk” nie będzie jedynym.
Z Fogo Unii przed meczami z Polonią wypożyczony został jeszcze niespeł-

Fot. Marcin Krzywicki

Stelmet Falubaz Zielona Góra - Abramczyk Polonia Bydgoszcz - tak miał wyglądać decydujący bój o awans do PGE Ekstraligi.
I będzie, ale już na etapie półfinału eWinner 1. ligi. Zwycięzca zostanie w grze o powrót do elity. Przegrany obejdzie się smakiem i sezon
spisze na straty. Pierwszy bieg w piątek, 26 sierpnia, o 17.00 przy ul. Wrocławskiej.

W maju Falubaz wygrał 48:42, ale z zatrzymaniem Wiktora
Przyjemskiego miał problem. Na zdjęciu prowadzącego juniora
Polonii goni Mateusz Tonder.

na 17-letni Antoni Mencel.
- Presji nie czuję. Trzeba
myśleć o tym, co tu i teraz
i spróbować zrobić jak najlepszy wynik - mówi nowy
zawodnik, który w tym sezonie, w barwach macierzystego klubu, miał okazję zadebiutować w PGE
Ekstralidze.
W rundzie zasadniczej
Stelmet Falubaz wygrał z
Polonią 48:42, ale w Bydgoszczy uległ 41:49. W
tych meczach zabrakło
Piotra Protasiewicza. Kapitan Stelmetu Falubazu
fruwał w ostatnim spotkaniu z Orłem, gdzie nie pokonał go żaden z rywali.
Krzysztof Buczkowski zaliczył natomiast najsłabszy mecz w całym sezonie,
zdobywając cztery punkty.
„Buczek” w dniu meczu z
Orłem oznajmił, że pozostanie w Zielonej Górze na
kolejny sezon bez względu na końcowe rozstrzygnięcia. - To był wypa-

ŻUŻEL

Nie jesteśmy faworytami i może lepiej
- Żużlowiec żyje teraźniejszością
czy
wraca
do
dobrych
wspomnień?
Piotr Protasiewicz: Nie wiem, jak jest u
innych, ale dla mnie
to, co było, jest historią. Ostatni nasz mecz
też. Wszyscy tu żyjemy przygotowaniami
i tym, co nas czeka w
piątek. Zdajemy sobie
sprawę, że to jest inny mecz i bardzo trudny przeciwnik. Uważam, że nie jesteśmy
faworytami i może lepiej.
Wiemy,
czego
się od nas oczekuje i
jak musimy pojechać.
Wierzymy, że będzie
to sportowa rywalizacja i pojedziemy na sto
procent
możliwości,
bo tylko taka jazda daje nam szansę na przejście półfinału.

pan komplet punktów
z bonusem i skradł
wszystkie
nagłówki,
następny chce się jechać od razu, z marszu?
- Nie przesadzajmy.
Pojechałem dobre zawody, ale to już było. To był ćwierćfinał. Teraz mamy nowy mecz i nowe rozdanie. Chciałbym pojechać dobre zawody, ale nie muszę robić tyle punktów. Mogę zdobyć dużo mniej,
oby tylko drużyna pojechała
bardzo
dobrze, bo to jest priorytet. Będę chciał idealnie trafić w punkt, myślę, że koledzy podobnie. Kwestia dyspozycji dnia, umiejętności,
dopasowania i trochę
sportowego szczęścia.
To będzie decydowało.

- Po takim meczu jak
z Orłem, gdy zdobył

- Słówko o rywalach.
W Polonii wszyscy pa-

Fot. Marcin Krzywicki

Jak się nastrajać przed takim meczem? Zerkając do historii? Przypomina się 2007 rok i słynne mecze o utrzymanie z Polonią Bydgoszcz… O dzisiejszym starciu z bydgoszczanami (piątek, 26 bm.) rozmawiamy z Piotrem
Protasiewiczem.

PIOTR PROTASIEWICZ
W meczu przeciwko Orłowi Łódź zdobył 14 punktów z bonusem i był jednym
z ojców awansu do półfinału Stelmetu Falubazu. W Polonii Bydgoszcz, z którą
zielonogórzanie będą się mierzyć, przejeździł w sumie osiem sezonów.

trzą na Wiktora Przyjemskiego. Zatrzymanie 17-latka jest kluczem? Tak mówią eksperci…
- Trzeba będzie na trasie z Bydgoszczy do
Zielonej
Góry
zrobić napad i zabrać go
(śmiech). Żartuję. Taki junior to duży handicap i duża siła. Robi
dwucyfrówkę niemal
w każdym meczu. Z
drugiej strony, gdybyśmy mieli chociaż połowę takiego juniora,
mielibyśmy inną moc,
ale jest jak jest i trzeba
to zaakceptować. Jedziemy na swoim torze. Wierzę, że będziemy potrafili pourywać punkty liderom.
Drużyna bydgoska jest
praktycznie kompletna. Wygrali rundę zasadniczą, jadą dobrze.
- Dziękuję.
Marcin Krzywicki

dek przy pracy - uważa Tomasz Szymankiewicz, menedżer Stelmetu Falubazu.
- Rozmawialiśmy po meczu. Krzysztof wie, gdzie
jest problem i postara się
go wyeliminować.

Mają czego bronić

Zdaniem Jacka Frątczaka, byłego żużlowego menedżera klubów z Zielonej Góry i Torunia, wygrana zielonogórzan różnicą
większą niż sześć punktów
pozwoli myśleć o sukcesie i awansie do finału. - W
Bydgoszczy można sobie
„latać po płocie”. Niekoniecznie trzeba wygrywać
starty. Moim zdaniem zielonogórzanie dobrze znają
ten tor - uważa J. Frątczak.
Swój optymizm opiera na
wysokiej w ostatnim czasie formie Piotra Protasiewicza i Jana Kvecha oraz
na tym, że pierwszy mecz
jest w Zielonej Górze.
(mk)

PARAKAJAKARSTWO

Srebrny Surwiło
Mateusz Surwiło ze Startu Zielona
Góra został wicemistrzem Europy
w konkurencji KL3 na dystansie
200 metrów. Zawody odbyły się w
Monachium.
Surwiło na imprezach
międzynarodowych
bywa od lat, ale najczęściej
plasował się za podium.
W Niemczech finiszował
z czasem 41,466 sek., tracąc 0,53 sek. do zwycięzcy, Hiszpana Juana Valle. - Mateusz ciężko pracuje od lat. Tym startem
udowodnił, że jest w czołówce światowej. Pokonał
wicemistrza świata, przegrał tylko z mistrzem - cieszy się Danuta Tarnawska, prezeska Startu Zielona Góra. - Najlepsze jeszcze przed nim, bo z grona
czołówki parakajakarskiej
ma przed sobą najwięcej
lat kariery.
Surwiło trenuje na poznańskiej
Malcie
pod
okiem Dawida Gluzy. Jego
klubowa koleżanka, Kamila Kubas, w kategorii KL2
200 metrów była siódma.
W przyszłym roku zielonogórzanie będą walczyć
o kwalifikacje na igrzyska
paraolimpijskie w Paryżu
w 2024 r.
(mk)

łącznik zielonogórski
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I sekretarz KW PZPR Tadeusz Wieczorek (z prawej) wręcza obraz Jurijowi Gagarinowi (odwrócony plecami)

Fot. Zbigniew Rajche

Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej

16

Ten fragment miasta Marian Szpakowski umieścił na swojej panoramie

SPACEROWNIK ZIELONOGÓRSKI ODC. 468 (1057)

Panorama Zielonej Góry - Gagarin ją dostał

Ze zbiorów Grzegorza Biszczanika

R. Helbig - panorama Zielonej Góry z 1896 r. Widok ze Wzgórza Augusta, czyli dzisiejszej ul. Kilińskiego.

Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

- Czyżniewski! Stawiam na
dwie lokalizacje, Wieża Braniborska albo Palmiarnia zaskoczyła mnie moja żona.
Właśnie wróciła z koncertu
Sabatonu, jeszcze nie rozejrzała się po domu (nie było
jej dwa dni), nie oszacowała zniszczeń i nie sprawdziła
patelni, a już bierze udział w
quizie. I co gorsza, znów ma
rację…
Z okazji jubileuszu 800-lecia powstania Zielonej Góry
i 700-lecia uzyskania praw
miejskich Muzeum Ziemi Lubuskiej zorganizowało wielką wystawę poświęconą widokom miasta namalowanym głównie przez rodzimych twórców. Teraz ukazał
się album, w którym te działa są prezentowane (wernisaż wystawy połączony z
prezentacją albumu w środę, 7 września, o 17.00 w
MZL). Wśród nich jest unikatowe zdjęcie przedstawiające pierwszego kosmonautę
świata, Jurija Gagarina, który w Zielonej Górze bawił 22
lipca 1961 r.
- To ten pan odwrócony
plecami do fotoreportera śmieje się Leszek Kania, dyrektor muzeum. - Dla nas, w
tym wydawnictwie, ważniejszy jest obraz, który wręczono mu w prezencie. Widać
go wyraźnie, dlatego zdjęcie
to rarytas. Wiadomo, że obraz namalował Marian Szpakowski.
Gagarin był w mieście
przez jeden dzień. Rano wylądował na lotnisku w Babimoście, skąd odkrytym samochodem udał się do Zielonej Góry. Po drodze wszędzie
witały go tłumy. Na obiad zatrzymał się w gmachu Prezydium WRN, czyli dzisiejszym

Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej

To ci niespodzianka - nareszcie wiem, jaki widok Zielonej Góry był na obrazie, który dostał w prezencie Jurij Gagarin podczas wizyty w 1961 r. Wypatrzyłem go w najnowszym wydawnictwie Muzeum Ziemi Lubuskiej, poświęconemu wystawie „Zielona Góra w sztuce”.

Wiatrak typu holenderskiego przy ul. Chopina

Wiatrak nieopodal winiarni przy ul. Moniuszki

urzędzie marszałkowskim.
Tutaj w prezencie otrzymał
panoramę Szpakowskiego.
W tym ujęciu wyraźnie widać, że malarz sportretował miasto z Winnego Wzgórza. Patrzył w kierunku Polskiej Wełny i kamienic przy
ul. Wrocławskiej, które zburzono 20 lat później podczas
budowy al. Konstytucji 3 Maja. Dzisiaj to miejsce wygląda
zupełnie inaczej.
W albumie jest sporo historycznych panoram miasta. Niektóre z nich pokazywałem w Spacerowniku. Ja
lubię te zrobione ze Wzgórza Augusta, czyli dzisiejszej
ul. Kilińskiego. 100 lat temu
drzewa jeszcze nie zasłaniały widoku na miasto. W dzisiejszym wydaniu prezentuję powstałą w 1896 r. panoramę namalowaną przez R.
Helbiga (to główna ilustracja). Na wprost mamy trzy
wieże: ratuszową oraz kościoła św. Jadwigi i Matki Bożej Częstochowskiej (wówczas kościół ewangelicki).
Brakuje wieży kościoła pw.
Najświętszego
Zbawiciela
- wtedy jeszcze nie istniał.
Uważny czytelnik wypatrzy
na obrazie dwa wiatraki. Jeden drewniany typu koźlak
(cały się kręci), nieopodal
winiarni przy ul. Moniuszki.
W oddali widać też wiatrak
na Lipowym Wzgórzu, czyli
przy dzisiejszej ul. Chopina,
gdzie stoi jego rekonstrukcja. Był to murowany obiekt
typu holenderskiego (obraca
się jedynie kopuła). Obydwa
wiatraki powstały na początku XIX wieku. Już je wypatrzyliście?
Tomasz Czyżniewski
Codziennie nowe opowieści i zdjęcia
 Fb.com/czyzniewski.tomasz

