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Możesz zabrać babcię z dziadkiem na kawę, podarować ciekawą książkę albo... zabieg  
relaksujący. Sprawdź, co proponuje ZGrana Rodzina i ZGrani 50+.

Nasi koszykarze wygrali po raz 
szósty w lidze VTB w dalekim 
Krasnojarsku z Jenisejem! Spora 
w tym zasługa Drew Gordona, 
który wyrasta na gwiazdę VTB. 
Jest najskuteczniejszym graczem 
zielonogórzan w tych rozgryw-
kach. Kibice liczą, że zabłyśnie 
także w piątek, 17 stycznia w 
meczu z Uniksem Kazań. >> 7

Śmieci wyrzucisz szybko i komfortowo
Zakład Gospodarki Komunalnej otrzyma 2 mln zł na modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Prace 
budowlane powinny się zacząć w drugiej połowie roku.

Zielonogórzanie mogą 
skorzystać z dwóch punk-
tów selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych. 
Jeden przy ul. Zjednocze-
nia 110, drugi przy Wro-
cławskiej 73. Do każde-
go z nich możemy przyje-
chać własnym samocho-
dem, aby wprost z bagaż-
nika wyrzucić do pojemni-
ków np. stary sprzęt RTV, 
AGD, złom, gruz budowla-
ny lub makulaturę.

- Te punkty zostały zor-
ganizowane przez nasz za-
kład dla wygody miesz-
kańców, żeby nie musie-

li czekać na odległy ter-
min odbioru odpadów ko-
munalnych z przydomo-
wych kubłów na śmieci. 
Do obu punktów selektyw-
nej zbiórki odpadów moż-
na przyjechać od ponie-
działku do soboty – wyja-
śnia Krzysztof Sikora, pre-
zes zarządu ZGK.

Punkt położony przy ul. 
Wrocławskiej 73 przejdzie 
w najbliższym czasie grun-
towną modernizację. ZGK 
otrzyma na ten cel ok. 2 
mln zł dofinansowania z 
unijnego Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 za-
rządzanego przez Narodo-
wy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska.

- Przyznane nam pienią-
dze pokryją 85 proc. warto-
ści projektu, pozostałą kwo-
tę musimy pokryć z własne-
go budżetu – podkreśla pre-
zes Sikora.

Na czym będzie polegała 
modernizacja?

- Punkt dostanie prze-
budowaną rampę, na którą 
będą wjeżdżać samochody 
mieszkańców. Wzdłuż ram-
py poustawiane będą spe-
cjalne pojemniki i konte-

nery. Każdy z nich zostanie 
czytelnie opisany, by miesz-
kańcy wiedzieli, co powin-
no być wrzucone do każde-
go pojemnika. Takich kon-
tenerów postawimy ponad 
10. Całość zostanie zada-
szona, aby zwiększyć kom-
fort mieszkańców oraz za-
bezpieczyć niektóre odpa-
dy, np. makulaturę, przed 
zmoknięciem – wyjaśnia 
Marek Stuce, prokurent 
ZGK, który odpowiada za 
realizację projektu moder-
nizacji.

Kto będzie mógł skorzy-
stać z usługi odbioru odpa-

dów komunalnych w zmo-
dernizowanym punkcie?

- Odbiór odpadów w obu 
punktach jest bezpłatny. Ale 
zanim wjedziemy na ram-
pę, najpierw będziemy mu-
sieli przejechać przez punkt 
kontrolny, gdzie przy pomo-
cy elektronicznej wagi zo-
staną zważone przywiezio-
ne odpady. Mieszkańcy bę-
dą również musieli wylegity-
mować się dowodem osobi-
stym oraz złożyć oświadcze-
nie, że są zielonogórzanami. 
To nie nasza fanaberia, tylko 
taki jest wymóg prawa – wy-
jaśnia prokurent ZGK.

Modernizacja punktu po-
winna się zakończyć do 
pierwszej połowy 2021 r. 
Mieszkańcy będą mogli tu 
przywozić szkło, makula-
turę, złom, gruz budowla-
ny, zużyty sprzęt RTV i AGD, 
przeterminowane lekarstwa, 
odpady wielkogabarytowe, 
odpady zielone i biodegra-
dowalne, odpady elektrycz-
ne. Prace modernizacyjne 
rozpoczną się jeszcze w tym 
roku. ZGK na czas remontu 
zorganizuje pod tym samym 
adresem tymczasowy punkt 
odbioru odpadów selektyw-
nych. (pm)

Fot. Tomasz Misiak

Więcej o WOŚP >> 3477 tys. 600 zł!
Tak zagrała Zielona Góra!
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Przybywa parkingów
Mamy 60 kolejnych miejsc postojowych. Gotowe są już parkingi na ul. Skłodow-
skiej-Curie, Rezedowej i na os. Pomorskim.

Na ul. Skłodowskiej-Cu-
rie, blisko Wagmostawu, 
powstało 20 miejsc posto-
jowych. Wcześniej był tu 
duży trawnik z placem za-
baw (zostanie przeniesio-
ny w inne miejsce). Kie-
rowcy mogą już korzy-
stać z parkingu na os. Po-
morskim (30 miejsc), w 
pobliżu firmy Iglotechnik 
oraz parkować na ul. Re-
zedowej, na Jędrzychowie 
(10 miejsc). – Malowanie 
oznakowania poziomego 
wykonamy wiosną – infor-
muje Michał Szulc, zastęp-
ca dyrektora Departamen-
tu Zarządzania Drogami.

Kolejne parkingi po-
wstaną na: ul. Batorego 
(102 miejsca, dwie loka-
lizacje – między Techno-
logów i Rzeźniczaka i na 
os. Na Olimpie) ul. Bema 

(23 miejsca - na placu na-
przeciwko KRUS i przy bo-
isku SP 10), ul. Obywatel-
skiej (6), ul. Powstańców 
Warszawy (12) i Świerko-
wej (5).

Łącznie budowa 208 
miejsc w drugim etapie 
miejskiego programu Par-
king 1000 plus będzie 
kosztować ok. 1,8 mln zł. 
Wykonawcą jest zielono-
górska firma Gran-Bud.

– Jeżeli pogoda pozwo-
li, w styczniu wykonane 
zostaną roboty przygoto-
wawcze we wszystkich lo-
kalizacjach, z wyjątkiem 
ul. Technologów i Rzeź-
niczaka, gdzie prace roz-
poczną się nieco później – 
wyjaśnia dyrektor Szulc. 
Całe zadanie zakończy się 
w czerwcu.
 (rk)

Przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie powstało 20 miejsc posto-
jowych Fot. Piotr Jędzura

W ZIELONEJ GÓRZE

Obrazy z uczuć
Dziś (piątek, 17 stycznia) o 14.00 w galerii 

biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego 
przy al. Wojska Polskiego 71 odbędzie się 
wernisaż wystawy „Obrazy z uczuć” prof. 
Elżbiety Wernio reprezentującej wrocław-
skie środowisko artystyczne. Zobaczymy 
m.in. plakaty autorskie do spektakli teatral-
nych, kostiumy i grafiki. Wystawę można 
zwiedzać do 15 marca.

W ZIELONEJ GÓRZE

Magia w pejzażu
Dziś (piątek, 17 stycznia) o 18.00, w holu 

biblioteki im. C. Norwida przy al. Wojska 
Polskiego 9 – otwarcie wystawy fotograficz-
nej „Magia w pejzażu” Małgorzaty Chomont, 
współzałożycielki i wiceprezes Zielono-
górskiego Towarzystwa Fotograficznego. 
Autorka ośmiu wystaw indywidualnych, w 
ub. roku wydała tomik wierszy. Wystawę 
można oglądać do 17 lutego.

W STARYM KISIELINIE

Wspólne kolędowanie
- Gwiazdo świec, kolędo leć! – tymi 

słowami filia Zielonogórskiego Ośrodka Kul-
tury zachęca do wspólnego kolędowania. 
Chętni spotkają się w pałacu w niedzielę, 
19 stycznia, o 16.00. Gośćmi będą grupy 
śpiewacze: Raculanki – pod kierownictwem 
Jadwigi Macewicz oraz Nasza Łężyca – pod 
kierownictwem Dariusza Sieronia. Wstęp 
wolny.

W ZIELONEJ GÓRZE

Czytelnia bez granic
Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka 

odbędą się kolejne spotkania dla naj-
młodszych w ramach cyklu „Czytelnia bez 
granic” - prowadzone przez seniorów dla 
przedszkolaków wokół wybranej książki: 21 
stycznia o 10.30 w filii nr 6 (ul. Truskawkowa 
12) oraz w filii nr 9 (Biblioteka Bromby i 
Przyjaciół, ul. Podgórna 45), 23 stycznia o 
9.30 w Bibliotece Pana Kleksa.

W ZIELONEJ GÓRZE

Kamień inspiracją
We wtorek, 21 stycznia, o 17.00, w Hy-

dro(za) gadce odbędzie się spotkanie Klubu 
Miłośników Anny German. W listopadzie 
ub. roku ukazał się pokonkursowy tomik pt. 
„i niech przemówi ten kamień”. Jego tytuł 
- motto konkursu - stał się też inspiracją do 
spotkania Klubu. W programie m.in. wy-
brane teksty z tomiku i innych wydawnictw 
odnoszących się do tematu „kamień”.

W ZIELONEJ GÓRZE

Dzieci dla dzieci
Mam pomysł – to kreatywne warsztaty 

prowadzone przez dzieci dla dzieci. Podczas 
spotkań prowadzący wykorzystują swoje 
oryginalne pomysły na wspólną zabawę 
plastyczną. Zajęcia dla dzieci od 6 do 12 roku 
życia, z opiekunami. Obowiązują zapisy, pod 
nr tel. 68 47 51 807. Warsztaty odbędą się 
23 stycznia, o 16.00, w mediatece Szklana 
Pułapka, Wrocławska 12a.

W ZIELONEJ GÓRZE

Zabawa z bohaterami bajek
Angielskie bajeczki – czyli śladami 

bajkowych bohaterów – to propozycja 
popołudniowych warsztatów literacko-pla-
stycznych, które przeniosą uczestników w 
świat bohaterów brytyjskich bajek. Zajęcia 
otwarte dla dzieci od 3 roku życia wraz 
z opiekunami. Odbędą się 23 stycznia o 
16.30, w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i 
Młodzieży – Biblioteka Pana Kleksa.

W ZIELONEJ GÓRZE

Festiwale wyklęte
Zielonogórski Ośrodek Kultury zaprasza 

26 stycznia, o 17.00, do Hydro(za)gadki 
na spotkanie z Bartoszem Żurawieckim, 
autorem książki „Festiwale wyklęte”. Krytyk 
filmowy debiutuje reportażem o najwięk-
szych gwiazdach występujących za czasów 
PRL-u na festiwalach w Kołobrzegu i Zielonej 
Górze, dla których występy te okazały się w 
III RP „pocałunkiem śmierci”. (dsp)

Drugie życie jodły
Przypominamy. W sobotę, 18 stycznia o świcie pierwsze Eko Patrole wyruszą w mia-
sto, by zabrać spod pergoli śmietnikowych zeschnięte choinki. Wystaw drzewko i 
daj mu szansę na drugie życie!

Uschniętą jodełkę czy 
świerczek można powtór-
nie wykorzystać. Rusza ak-
cja Eko Choinka. W mia-
sto wyjadą Eko Patrole – 18 
stycznia, 25 stycznia oraz 1 
lutego. Odwiedzą też sołec-
twa (od 20 do 24 stycznia). 
Pracownicy Zakładu Gospo-
darki Komunalnej będą za-
bierać choinki spod pergo-
li śmietnikowych. Kiedy po-
jawią się u Ciebie? Sprawdź 
w ramce. Eko Patrole bę-
dą jeździć od 6.00, dlatego 
drzewko trzeba wystawić 
obok śmietnika najpóźniej 
w dzień przed wywózką.

Finał ekologicznych dzia-
łań zaplanowano w czwar-
tek, 23 stycznia, o 11.00, na 
deptaku. Podczas imprezy 
edukacyjnej zebrane przez 
Eko Patrole choinki i te, 

które przyniosą pod ratusz 
mieszkańcy, odegrają głów-
ną rolę w pokazach zrębko-
wania. Wytworzony z drze-
wek naturalny nawóz bę-
dzie można zabrać i wyko-
rzystać w ogrodzie.

Pod ratuszem stanie też 
Leśna Osada, w której cze-
kać będą niespodzian-
ki przygotowane z myślą o 
przedszkolakach i uczniach 
szkół podstawowych. Te-
goroczny finał Eko Choinki 
poprowadzi Radosław Ra-
demenez Blonkowski – re-
kordzista Polski we Freesty-
le Rap.

Na akcję zapraszają, już 
po raz trzeci, Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwo-
wych w Zielonej Górze i 
urząd miasta.

(dsp)

ZGK ODBIERA 
CHOINKI
a 18 stycznia: os. Piastow-
skie - rejon ograniczony ul. 
Łużycką, Wyszyńskiego, 
Kilińskiego; os. Łużyckie 
- rejon ograniczony ul. Wy-
szyńskiego, Wojska Polskiego, 
Dąbrówki, Łużycką; rejon 
ograniczony ul. Zjednocze-
nia, Wojska Polskiego, Reja, 
Jedności, Sikorskiego, Kon-
stytucji 3 Maja, Moniuszki, 
Wiśniową, Wyszyńskiego, 
Łużycką, Dąbrówki, Krętą; os. 
Przyjaźni - rejon ograniczony 
ul. Wojska Polskiego, Wyszyń-
skiego, Łużycką, Francuską; 
os. Zacisze - rejon ograniczo-

ny ul. Wojska Polskiego, Krętą 
oraz os. Leśne; os. Malarzy, 
os. Cegielnia - rejon ograni-
czony ul. Wojska Polskiego, 
Francuską, Łużycką.
a 25 stycznia: rejon ograni-
czony ul. Boh. Westerplatte, 
Chrobrego, Podgórną, Drzew-
ną, Jedności, Reja, Wojska 
Polskiego; rejon ograniczony 
ul. Wyszyńskiego, Wiśniową, 
Moniuszki, Konstytucji 3 Maja, 
Grottgera, Drzewną, Wrocław-
ską, Sienkiewicza, Kukułczą, 
Kilińskiego; rejon ograniczony 
ul. Zjednoczenia, Wojska 
Polskiego, Boh. Westerplatte, 
Sulechowską, Źródlaną, Bato-
rego; os. Zastalowskie - rejon 

ograniczony ul. Batorego, 
Źródlaną, Sulechowską, Trasa 
Północna oraz Batorego 
(ogrodnictwo); Jędrzychów; 
os. Morelowe - rejon ograni-
czony ul. Sienkiewicza, Wro-
cławską, Słowackiego, Piwną, 
Sikorskiego; os. Braniborskie 
- rejon ograniczony ul. Wro-
cławską, Lwowską, Podgórną, 
Niecałą oraz os. Dolina Zielona 
- rejon ograniczony ul. Zagło-
by, Sulechowską, Trasa Północ-
na; Raculka oraz rejon Szosy 
Kisielińskiej; os. Kościuszki, 
os. Kilińskiego, os. Słowac-
kiego - rejon ograniczony ul. 
Kilińskiego, Kukułczą, Piwną, 
Słowackiego, Wrocławską.

a 1 lutego: rejon ogra-
niczony ul. Wrocławską, 
Lwowską, Podgórną, Szosą 
Kisielińską, obwodnica, tory 
kolejowe, Zagłoby, pl. Kole-
jarza, Chrobrego, pl. Piłsud-
skiego, Podgórna; Chynów; 
os. Pomorskie i os. Śląskie.
a W sołectwach: 20 
stycznia (Drzonków, Sucha, 
Ługowo), 21 stycznia (Za-
wada, Jany, Stożne, Krępa, 
Łężyca), 22 stycznia (Stary 
Kisielin, Nowy Kisielin), 23 
stycznia (Racula, Barciko-
wice, Zatonie, Marzęcin), 24 
stycznia (Przylep, Ochla, 
Jeleniów, Kiełpin, Jarognie-
wice).

Rębak będzie zmieniać poświąteczne choinki w naturalny 
nawóz Fot. Piotr Jędzura
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Zielona zagrała taaaki koncert!
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy może liczyć w Zielonej Górze na doskonałych muzykantów. Tu gorące serca i radość z pomagania 
tworzą doskonałą kompozycję! W 28. finale zebraliśmy prawie pół miliona złotych!

- A  dokładnie 477 tysię-
cy i 600 zł – precyzuje Filip 
Gryko, szef zielonogórskie-
go sztabu. I od razu zastrze-
ga: - To jest kwota na ten 
moment (środa, 15 stycznia 
– dop. dsp), a pieniądze cały 
czas spływają. Trwają jesz-
cze internetowe licytacje, 
podliczana jest obca walu-
ta. Kwota urośnie. I  czuję, 
że dojdziemy do pół milio-
na! Będzie rekord! Szok!

Z tego szoku szef szta-
bowców nie może się otrzą-
snąć od finału. I  nie mo-
że się nachwalić mieszkań-
ców, wolontariuszy, ludzi ze 
sztabu... Hojności, radości, 
organizacji... - Frekwencja 
przeszła nasze najśmielsze 
oczekiwania. Po raz kolejny 
wszyscy zagraliśmy koncer-
towo! To buduje i  nakręca 
na przyszłość! Plany już się 
w  głowach kotłują – doda-
je F. Gryko.

Orkiestra grała w niedzie-
lę w różnych miejscach i na 
różne sposoby. Mała scena 
przyciągnęła, jak zwykle, 
rodziny z dziećmi. Tam rzą-
dziły przedszkola, szkoły, 
harcerze, dziecięce i  mło-
dzieżowe zespoły wokalne, 
taneczne i  sportowe, pra-
cownie i warsztaty, zlicyto-
wano mnóstwo fantastycz-
nych przedmiotów i wyda-
rzeń. – Kłaniam się w  po-
dzięce opiekunkom Sceny 
Otwartych Serc: Agniesz-
ce Opalińskiej, Emilii Kon-
drad i  Paulinie Boguckiej. 
Dziewczyny są wielkie! – 
uśmiecha się szef sztabu. Na 

dużej scenie atmosferę pod-
grzewały gwiazdy: Roksa-
na Węgiel, Jary Oddział Za-
mknięty, Future Folk i IRA. 
– Szczególnie zadziwiła nas 
popularność młodziutkiej 
wokalistki. Roxie przycią-
gnęła tłumy! – wspomina F. 
Gryko.

Na dużej scenie odby-
ły się też najatrakcyjniej-
sze z  licytacji. Puszki pę-
kały w  szwach. Licytują-
cy „bili się” o  hardcoro-
wy dzień z  Wioletą Haręź-
lak (1.600 zł), nakarmienie 
radnych byczymi jądrami 
i hamburgerem ze świersz-
czami (1.600 zł plus 500 zł – 
to bonus za dodatkową sza-
rańczę dla prowadzącego), 
elektryczną hulajnogę, na 

której prezydent Janusz 
Kubicki jechał w  Ko-
rowodzie Winobranio-
wym (2.500 zł). Abso-
lutny rekord padł pod-
czas licytacji innej ofer-
ty prezydenta. - Impre-
za, na której zagra DJ Ja-
nek, „poszła” za 7.600 zł! 
– emocjonuje się F. Gry-
ko. – Wygrał właściciel 
pałacu w  Wiechlicach. 
Już wiemy, że tam, 21 
sierpnia odbędzie się im-
preza Sylwester z  Lejdis, 
z  aktorkami Magdaleną 
Różczką, Edytą Olszów-
ką, Anną Dereszowską, 
Izą Kuną. Oprawa muzycz-
na w rękach DJ Janka. Do-
datkowo, na Allegro, moż-
na licytować zaproszenie 
dla dwóch osób na to wy-
darzenie. Szczęśliwcy za-

siądą przy jednym stoliku 
z cudownymi aktorkami.

W niedzielę wspomaga-
liśmy Orkiestrę sercem i... 
nogami. Bo w  zaszczyt-
nym celu wystartował bieg 
„Policz się z cukrzycą”, za-
wodnicy Stelmetu Falubaz 
kręcili z  innymi śmiałka-
mi kilometry na Maratonie 
Indoor Cycling, joga i  ket-
tlebell królowały w  Iron 
Church, gaz do dechy wci-
skali uczestnicy rajdu 4x4, 
śmigali po przeszkodach 
uczestnicy Ninja Challen-
ge, swoją scenę z występa-
mi i licytacjami oraz czynne 
obiekty sportowe miał Wo-
jewódzki Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Drzonkowie.

- Mimo tłumów i tego ca-
łego orkiestrowego zamie-
szania, było bardzo bez-
piecznie, dziękujemy policji 
– dodaje F. Gryko.

Tuż przed Światełkiem 
do nieba zielonogórska or-
kiestra przycichła a  finał 
zatrzymał się na chwilę za-
dumy. Odsłonięto pamiąt-
kową tablicę ku czci prezy-
denta Gdańska – Pawła Ada-
mowicza, zamordowanego 
podczas ubiegłorocznego, 
gdańskiego finału WOŚP. 
Rzeźba w  kształcie rozdar-
tego bólem, ale nadal trzy-
mającego się w całości ser-
ca, znalazła swoje miejsce 
przy Filharmonii Zielono-
górskiej, tam, gdzie miesz-
kańcy gromadzili się rok te-
mu, by okazać solidarność 
z rodziną zmarłego i całym 
Gdańskiem. (dsp)

Zdjęcia Piotr Jędzura, Tomasz Misiak,  
Monika Zapotoczna, Igor Skrzyczewski
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PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 
 

I N F O R M U J E 

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. tel. (+48) 68 45 64 512, (+48) 68 45 64 303, (+48) 68 47 55 655, 
 (+48) 68 47 55 688 

email: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl 

W POLANICY ZDRÓJ

Zmarł prof. 
Czesław Dutka

W piątek, 10 stycznia, zmarł prof. 
Czesław Paweł Dutka – twórca Za-
kładu Teorii Literatury w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Zielonej 
Górze.

Profesor Czesław Paweł 
Dutka (ur. w 1936 r. w Or-
szykowcach k. Tarnopo-
la) był krytykiem, teore-
tykiem i  historykiem li-
teratury. Z  uczelnią zielo-
nogórską (ówczesną WSP) 
związał się w  1982 r., po-
dejmując pracę w  Insty-
tucie Filologii Polskiej ja-
ko wykładowca historii li-
teratury polskiej XIX w., 
teorii literatury i  poetyki. 
Był twórcą zielonogórskie-
go Zakładu Teorii Literatu-
ry, którym kierował w  la-
tach 1990-2006. Dwukrot-
nie sprawował obowiązki 
prodziekana ds. nauki Wy-
działu Humanistycznego 
WSP. W 1990 r. objął stano-
wisko rektora założyciela 
Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej w  Wałbrzy-
chu. Prof. Dutka był ani-
matorem życia kulturalne-
go na Ziemi Kłodzkiej i na 
Ziemi Lubuskiej, a  tak-
że postacią, która odcisnę-
ła istotny ślad w życiu na-
ukowo-kulturalnym Zielo-
nej Góry.

(es)

Fot. Materiały UZ

W ZIELONEJ GÓRZE

Wykształcą 
pilotów
Aeroklub Ziemi Lubuskiej, Uni-
wersytet Zielonogórski i Zespół 
Szkół Technicznych podpisali 
porozumienie, które pozwoli na 
kształcenie mechaników lotni-
czych oraz pilotów.

Lotnictwo ma się stać jed-
ną z  lubuskich specjaliza-
cji, tak przynajmniej zakła-
da strategia rozwoju Lu-
buskiego, ale brakuje nam 
kadr. Dzięki współpracy ae-
roklubu z  uczelnią i  szko-
łą średnią ma się to wkrót-
ce zmienić.

Proces kształcenia zaczy-
nałby się w  Zespole Szkół 
Technicznych. – Przygotu-
jemy uczniów na poziomie 
podstawowym, żeby mo-

gli pracować jako technicy 
i mechanicy lotniczy – prze-
konuje Mariusz Kita, dyrek-
tor ZST. W czerwcu w szko-
le ruszy ośrodek egzamina-
cyjny, a  od 1 września pię-

cioletnia klasa o  profilu 
technik-mechanik. Przygo-
towano pracownie i  zaku-
piono sprzęt.

Po technikum mechanicy 
lotniczy będą mogli kształ-

cić się dalej na Uniwersyte-
cie Zielonogórskim. Pierw-
szy nabór na specjalizację 
inżynier-mechanik lotniczy 
już się odbył.

- Jeszcze nie wiemy, ile 
dokładnie będzie miejsc, 
zapewne między 30 a  60. 
Kierunek ruszy w  paź-
dzierniku – zadeklarował 
prof. Wojciech Strzyżew-
ski, prorektor ds. studenc-
kich UZ.

Aby cały model kształ-
cenia mógł wystartować, 
Ośrodek Szkolenia Lotni-
czego przy Aeroklubie Zie-
mi Lubuskiej musi uzyskać 
specjalny certyfikat Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego.

- Aeroklub od „zera” mo-
że wykształcić pilota, który 
będzie później mógł praco-
wać w  liniach lotniczych – 
twierdzi dyrektor Artur Ha-
ładyn. – Dotychczas naj-
większą barierą był brak ka-

dry szkoleniowej. Dzięki 
uczelni to się zmieni.

O pieniądze na urucho-
mienie specjalizacji lotni-
czej ma się postarać lubu-
ski urząd marszałkowski. – 
Przecież port lotniczy w Ba-
bimoście ma przed sobą do-
brą przyszłość – zapew-
nia Marcin Jabłoński, wice-
marszałek województwa. – 
Aby poszerzyć ofertę lotów 
i  wprowadzić usługę zała-
dunku lotniczego, potrzeb-
ni są nam dobrze wykształ-
cone kadry – podkreśla.

Z czwartkowego poro-
zumienia podpisanego 
w  Przylepie zadowolony 
jest także prezydent Janusz 
Kubicki. - Wszyscy wiemy, 
że coraz więcej osób korzy-
sta z samolotów. Potrzebu-
jemy ludzi, którzy te samo-
loty będą nie tylko piloto-
wać, ale także serwisować – 
podkreśla prezydent. (rk)

Porozumienie o współpracy w sprawie kształcenia mechani-
ków lotnictwa podpisali Artur Haładyn, prof. Wojciech Strzy-
żewski i Mariusz Kita. Obecni byli przy tym prezydent Janusz 
Kubicki i wicemarszałek Marcin Jabłoński. Fot. Piotr Jędzura

„Budowlanka” nr 1 w kraju!
Miesięcznik edukacyjny Perspektywy ogłosił wyniki najnowszego rankingu liceów i techników. Zielonogórskie szko-
ły mogą być z siebie zadowolone!

Uroczysta gala, pod-
czas której ogłoszono wy-
niki XXII Rankingu Lice-
ów i Techników Perspekty-
wy 2020, odbyła się 9 stycz-
nia w  Warszawie. - W  te-
gorocznym rankingu wzię-
to pod uwagę dane 2.085 li-
ceów ogólnokształcących 
i  1.728 techników, które 
spełniły tzw. kryterium wej-
ścia: maturę w maju 2019 r. 
zdawało w  nich minimum 
12 maturzystów, a  wyniki 
średnie z  języka polskiego 
i  matematyki zdawanych 
obowiązkowo były nie niż-
sze niż 0,75 średniej krajo-
wej – tłumaczą organizato-
rzy.

Największym sukce-
sem wśród zielonogór-
skich szkół cieszy się „Bu-
dowlanka”. Zajęła pierwsze 
miejsce w kategorii techni-
ków w  województwie lu-
buskim, w  rankingu kra-
jowym uplasowała się na 
siódmym miejscu. Jest tak-
że najlepszym technikum 
budowlanym w  Polsce. – 
W rankingu Perspektyw po 

raz czwarty zdobyliśmy zło-
tą odznakę, trzeci raz jeste-
śmy w  pierwszej dziesiąt-
ce techników w Polsce. Jest 
to możliwe dzięki naszej 
pracy, poświęceniu i  zaan-
gażowaniu. To wyróżnie-
nie podkreśla naszą cało-
ściową pracę, a  satysfakcja 
z niej jest bezcenna – przy-
znaje Małgorzata Ragiel, dy-
rektor Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawiczne-

go nr 1 „Budowlanka”. Do 
oceny techników były bra-
ne pod uwagę takie kryteria 
jak: sukcesy szkoły w olim-
piadach (20 proc.), wyni-
ki matury z  przedmiotów 
obowiązkowych (20 proc.), 
wyniki matury z przedmio-
tów dodatkowych (30 proc.) 
oraz wyniki egzaminu za-
wodowego (30 proc.). Na 
trzecim miejscu w  naszym 
województwie uplasował 

się zielonogórski „Ekono-
mik”.

Osobny ranking przygo-
towany został dla liceów 
ogólnokształcących. Kryte-
ria były następujące: wyni-
ki matury z  przedmiotów 
obowiązkowych (30 proc.), 
wyniki matury z  przed-
miotów dodatkowych (45 
proc.) oraz sukcesy w olim-
piadach (25 proc.). Najlep-
szym liceum w Zielonej Gó-

rze zostało I  Liceum Ogól-
nokształcące (trzecie miej-
sce w woj. lubuskim i 101. 
w  kraju). – Jesteśmy zado-
woleni z  tego wyniku, ale 
wiemy, że stać nas na wię-
cej. Cały czas pracujemy 
nad wynikami matur. Jed-
nak szkoły nie mierzy się 
tylko rankingami. Ważne 
jest poczucie bezpieczeń-
stwa, opieka psychologicz-
no-pedagogiczna, opinia 
absolwentów oraz wskaź-
niki przyrostu wiedzy. A te 
u nas cały czas są dodatnie 
– mówi Ewa Habich, dyrek-
tor I LO. W pierwszej dzie-
siątce najlepszych liceów 
w  woj. lubuskim znalazły 
się też trzy inne zielonogór-
skie licea: V LO (szóste miej-
sce), IV LO (siódme miejsce) 
oraz III LO (ósme miejsce). 
I  LO im. E. Dembowskiego 
zajęło też pierwsze miejsce 
w woj. lubuskim w Rankin-
gu Szkół Olimpijskich, który 
uwzględniał wyniki 55 ogól-
nopolskich i  20 międzyna-
rodowych olimpiad przed-
miotowych. (ap)

Na galę do Warszawy dyrektor Małgorzata Ragiel zabrała nauczycieli i uczniów. Wszyscy, jak 
na zielonogórzan przystało, założyli zielone krawaty! Fot. Materiały szkoły
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MYDLARNIA SPLASH
SPECJALNA CENA

przy zakupie dwóch mydeł 
marsylskich jedno otrzymasz gratis

ul. Żeromskiego 21/5

SKLEP MELONIK
10% RABATU

na cały asortyment
ul. Kupiecka 63

CENTRUM OGRODNICZE FLORA
20% RABATU

na doniczki
15% rabatu na narzędzia

ul. Fabryczna 6

SALON KOSMETYCZNY BELLEZZA
20% RABATU 

na zabieg regenerujący
ul. Wyszyńskiego 38D/27

CHATKA MAŁGORZATKI
10% RABATU

na rogale 
i wypieki drożdzowe 

ul. Żołnierzy II Armii 30/40 

PIZZERIA SMAKI TOSKANII
20% RABATU
na całe menu
ul. Kupiecka 2

ALLURE STREFA PIĘKNA
20% RABATU

na zabieg relaksująco
- odmładzający

ul. Wojska Polskiego 70 C

GLG FIRANY
20% RABATU

na obrusy, bieżniki, serwetki
oraz zasłony gotowe

ul. Wyszyńskiego 30a, ul. Owocowa 2

KWIACIARNIA BAJKA
SPECJALNA CENA

na Flower Box
99 zł zamiast 120 zł
ul. Sulechowska 19

GODAN STREFA UŚMIECHU
20% RABATU na bukiety balonowe, 

kalendarze drewniane 
i kartki okolicznościowe

ul. Francuska 52

JUBILER OROBELLO
20% RABATU 

na biżuterię srebrną
ul. Kasprowicza 2 (Pasaż Meteor)

MONTANHA VERDE CAFE
30% RABATU na kawę lub herbatę
10% RABATU na kawy w paczkach

ul. Węgierska 52

SALON LEVI’S & LEE COOPER
20% RABATU

na swetry firmy Tom Tailor
ul. Wrocławska 17

(Focus Mall)

CAFE KRATKA
SPECJALNA CENA
kawa z porcją ciasta 

w cenie 15 zł
ul. Jana Sobieskiego 3/5

KSIĘGARNIA VIRTUS
20% RABATU 

na książki
Al. Wojska Polskiego 9

ul. Kupiecka 63

SKLEP SPORTOWY RIDER
20% RABATU 

na stroje kąpielowe i kąpielówki
firm Arena, Speedo oraz Nike

ul. Sulechowska 41 CRS

NASZ PODOLOG
30% RABATU

na wszystkie usługi 
i bony upominkowe

ul. Cisowa 1A, Drzonków

COLUMBUS COFFEE
15% RABATU 

na zestaw kawa+ciasto oraz na śniadanie
ul. Boh. Westerplatte 9

OPTYK PUŚLECKI
20% RABATU 

na soczewki progresywne
Al. Niepodległości 6
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CRS istnieje już 10 lat!
Impreza goni imprezę i tak jest już prawie od dekady. W czerwcu Centrum Rekreacyjno-Sportowe będzie świętować jubileusz. W ciągu 10 lat 
działo się sporo. Jednego dnia koncert, a nazajutrz emocje sportowe? To dla pracowników MOSiR chleb powszedni!

W minionym roku w ha-
li CRS odbyło się 67 im-
prez. Najwięcej było oczy-
wiście emocji sportowych. 
Oprócz koszykarzy Stelme-
tu Enei BC Zielona Góra, 
przez obiekt przewinęły się 
także tenisistki rozgrywa-
jące turniej w ramach Pu-
charu Federacji. Byli także 
futsaliści, którzy walczyli o 
przepustki na mistrzostwa 
świata. Odbyły się też tań-
ce oraz gale sportów walki. 
– Ten rok był jednym z naj-
trudniejszych – mówi Ro-
bert Jagiełowicz, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Zielonej 
Górze. – To były dwie, trzy 
imprezy w tygodniu, wła-
ściwie jedna po drugiej. To 
wysiłek zarówno przy po-
zyskiwaniu klientów, jak i 
przy tym, aby to zorganizo-
wać.

W ubiegłym roku CRS 
zostało uznane za sporto-
wy obiekt 20-lecia Sporto-
wej Polski. Kibice w Zielonej 
Górze od momentu otwar-
cia hali mogli ekscytować 
się m.in. wyczynami repre-
zentacji piłkarzy ręcznych, 
gdy ci pod wodzą Bogda-
na Wenty byli na topie pod 
względem sukcesów i popu-

larności. CRS było też ostat-
nią przystanią dla polskich 
siatkarzy przed Igrzyskami 
Olimpijskimi w Londynie. 
W Zielonej Górze był roz-
grywany wówczas Memo-
riał Huberta Wagnera. Poja-
wiały się też gwiazdy spor-
tu o zasięgu globalnym. Za 

takie trzeba uznać Martinę 
Hingis i Agnieszkę Radwań-
ską. Ich tenisowe repre-
zentacje Polski i Szwajcarii 
mierzyły się w turnieju Fed 
Cup. Mieliśmy też męski od-
powiednik reprezentacyj-
nego grania w ramach Da-
vis Cup.

Hala CRS jest, od począt-
ku gry w ekstraklasie, do-
mem dla koszykarzy. Stel-
met kalendarz ma napię-
ty, bo drugi sezon z rzę-
du gra w dwóch dużych li-
gach. Obłożenie parkietu w 
rozgrywkach Energa Basket 
Ligi i VTB jest na tyle duże, 

że pracownicy niejedno-
krotnie muszą w mniej niż 
dobę diametralnie zmienić 
oblicze hali. – Ostatnio ga-
la FFF kończyła się o 23.00, 
a następnego dnia był już 
mecz koszykówki. Teraz w 
piątek był koncert, a w nie-
dzielę grała już u nas Wiel-

ka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Cieszy mnie to, że 
mieszkańcy doceniają pra-
cę moich ludzi. Mam super 
ekipę – zachwala R. Jagieło-
wicz.

Gdy halę oddawano do 
użytku, koszykarze dopie-
ro kończyli świętowanie z 
okazji awansu do ekstra-
klasy. Dziś zespół zielono-
górzan ma za sobą dziesiąt-
ki meczów w różnych euro-
pejskich rozgrywkach, a w 
kraju cztery mistrzowskie 
tytuły. Z tej okazji trzykrot-
nie szampany lały się w ha-
li CRS. – Muszę porozma-
wiać z trenerem Tabakiem, 
czy będzie w tym roku roz-
grywał siódmy mecz o mi-
strzostwo Polski – uśmie-
cha się dyrektor MOSiR-u. 
Decydujące starcie w ka-
lendarzu Energa Basket Ligi 
wypada na 6 czerwca. Tego 
dnia R. Jagiełowicz planuje 
huczne urodziny obiektu. – 
Już teraz zapraszam na fe-
styn, ale nie wiem, czy halę 
rezerwować koszykarzom, 
czy mam organizować coś 
innego. Chcielibyśmy przy-
gotować dla mieszkańców 
taką wisienkę na torcie – 
kończy dyrektor.

(mk)

To ta sama hala! A zdjęcia dzieli raptem kilkanaście godzin. W sobotę hala CRS służyła tenisistkom grającym w Pucharze Fede-
racji, w niedzielę już była gotowa na przyjęcie koszykarzy i mecz ligi VTB. Zdjęcia Marcin Krzywicki

PIŁKA NOŻNA

Jesień się udała. Co z wiosną?
Pierwsza, trzecia i szósta – to lokaty naszych zielonogórskich drużyn występujących w dwóch grupach A-klasy. Najlepsze nastroje są w TKKF 
Chynowiance-Francepolu Zielona Góra. Zespół Pawła Maliszewskiego liczy, że wiosną będzie świętować awans do klasy okręgowej.

Chynowianka jesienią 
zgromadziła 31 punktów 
i o 6 „oczek” wyprzedza 
drugi Znicz Leśniów Wiel-
ki. – Mamy najwięcej strze-
lonych i najmniej straco-
nych bramek w lidze – cie-
szy się Piotr Turzański, gra-
jący prezes Chynowian-
ki, która jesienią zdoby-
ła 41 bramek, czyli prawie 
dwa razy więcej niż wiceli-
der. Bramkarze zielonogór-
skiego zespołu kapitulowa-
li tylko 12-krotnie. – Chce-
my wygrać każdy mecz. Jak 
wyjdzie z tego awans, to 
będziemy się cieszyć – za-
pewnia przedstawiciel klu-
bu. Piłkarze rozpoczęli już 
przygotowania do rundy 
wiosennej. Zajęcia odby-
wają się trzy razy w tygo-
dniu. Niebawem wieńczyć 
je będą weekendowe spa-
ringi.

Chynowianka przewodzi 
A-klasie, mimo, że w Chy-
nowie nie rozgrywa me-
czów. Boisko przechodzi 
modernizację, a zespół na 
prawach gospodarza rywa-
lizował jesienią na stadio-
nie uniwersyteckim przy 
ul. Wyspiańskiego. – Oka-

zuje się, że lubimy duże 
boiska, a to przy Wyspiań-
skiego niewiele wymiara-
mi różni się od Camp Nou – 
żartuje P. Turzański, który 
jednak liczy, że świętowa-
nie awansu mogłoby odbyć 

się już na domowym obiek-
cie. Dobiegły końca prace 
przy systemie nawadniają-
cym murawę. Teraz czas na 
wymianę samej nawierzch-
ni. Lider grupy II A-klasy 
wygrał 10 meczów, zano-

tował też jeden remis i po-
niósł dwie porażki.

Sposób na Chynowian-
kę w pierwszym półroczu 
znalazł Fadom Nowogród 
Bobrzański i Ikar Zawa-
da. Ci ostatni plasują się na 

szóstym miejscu. W przeci-
wieństwie do Chynowian-
ki już rozkoszują się grą na 
nowym boisku. – To niebo 
a ziemia. I nasz wielki atut 
– pęka z dumy Jacek Szew-
czyk, trener Ikara, który o 
tym, że zagra w A-klasie do-
wiedział się tydzień przed 
startem rozgrywek. Zespół 
zajął miejsce wycofanego 
Trampa Osiecznica.

Początek był trudny, dwa 
pierwsze mecze Ikar prze-
grał, tracąc w obu dziewięć 
bramek. Od trzeciej kolej-
ki zaczął jednak seryjnie 
punktować, wygrywając 
pięć pojedynków z rzędu. W 
sumie wygrał osiem, a pięć 
przegrał. – Zadowolony je-
stem z wyniku. Jest lepszy 
niż zakładaliśmy – uważa 
szkoleniowiec.

W klubie mówią, że Ikar 
został „odświeżony”. Za 
stery chwycił nowy prezes. 
– Boisko mamy piękne, bę-
dzie też szatnia. Jak dojdzie 
wynik, to będziemy mieli 
kartę przetargową, żeby tra-
fiali do nas fajni gracze – do-
daje J. Szewczyk.

Ikar też już rozpoczął 
przygotowania do rundy 

wiosennej, podobnie jak 
Sparta Łężyca, która rywa-
lizuje w grupie III A-klasy. 
W Łężycy również cieszą 
się z tego, co ugrali na pół-
metku. Sparta, choć latem 
została rozebrana z czoło-
wych graczy, jest na trze-
cim miejscu. Mogła być 
jeszcze „oczko” wyżej, ale 
w ostatniej jesiennej ko-
lejce Spartanie zostali roz-
strzelani przez MKS Nowe 
Miasteczko, który wygrał 
w Łężycy 6:3. Dla drużyny 
Macieja Wysockiego była to 
jedyna domowa porażka w 
tym sezonie. – Dużo mło-
dzieży wzięło grę na swo-
je barki – przyznaje trener, 
który optymistycznie pa-
trzy w przyszłość. – Chcieli-
byśmy utrzymać się na pu-
dle. Ostro pracujemy, żeby 
być w czubie tabeli.

Przepis na sukces? Atmos-
fera! I baza, bo w klubie żar-
tują, że warunków może 
pozazdrościć im nawet Le-
chia Zielona Góra. – Mamy 
oświetlenie, więc możemy 
trenować też po zmroku. 
Frekwencja jest fajna, mi-
mo, że gramy za darmo - do-
daje trener. (mk)

Piłkarze Chynowianki (zielone stroje) jeszcze w poprzednim sezonie rywalizowali z Drzon-
kowianką PKM Zachód Racula w A-klasie. W przyszłym sezonie może dojść do derbów już w 
klasie okręgowej. Fot. Marcin Krzywicki
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Na Syberii na plusie
Na termometrach -20, na tablicy wyników +7 na korzyść Stelmetu Enei BC! Zielono-
górzanie wygrali po raz szósty w lidze VTB w dalekim Krasnojarsku z Jenisejem! W 
piątek, 17 stycznia podejmują Uniks Kazań.

Krasnojarsk to najdalszy 
azymut zielonogórskich ko-
szykarzy w lidze VTB. 6 ty-
sięcy kilometrów na wschód 
to wyprawa, z której nie wy-
pada wracać z pustymi ręko-
ma. Tylko jak wygrać z ze-
społem, który w tym sezonie 
u siebie przegrał tylko raz i 
to z liderującymi Chimkami 
Moskwa? Jenisej odprawiał 
z kwitkiem takie potęgi, jak: 
CSKA, Lokomotiw i Uniks. 
Stelmet wygrał jednak w da-
lekim Krasnojarsku 91:84!

Spora w tym zasługa Drew 
Gordona. Amerykanin „za-
domowił” się w piątce tygo-
dnia ligi VTB, do której no-
minowany jest regularnie. 
Nie inaczej było po meczu z 
Jenisejem, przeciwko które-
mu Gordon rzucił 24 punk-
ty i dołożył 15 zbiórek. Jest 
też najskuteczniejszym gra-
czem zielonogórzan w tych 
rozgrywkach.

W tym miesiącu zielono-
górzan czeka jeszcze jedna 
daleka wyprawa, do stolicy 
Kazachstanu, Nur-Sułtanu 
na pojedynek z Astaną. Ten 

mecz 26 stycznia. Wcześniej, 
bo w piątek, 17 stycznia zie-
lonogórzanie spróbują się 
pokusić o kolejną niespo-
dziankę w VTB. W hali CRS 
zamelduje się Uniks Kazań. 
Przeszło miesiąc temu w Ka-
zaniu Stelmet dzielnie sta-
wiał czoła naszpikowanym 
gwiazdami rywalom, prze-
grywając ostatecznie 73:86.

Stelmet bryluje też w pol-
skiej lidze. W ubiegłym tygo-
dniu podopieczni Žana Ta-
baka pokonali jedną z rewe-
lacji Energa Basket Ligi, Start 
Lublin 100:93. Poznali też 
rywala w Pucharze Polski. W 
ćwierćfinale warszawskiego 
turnieju, 14 lutego podejmą 
Trefla Sopot. W przypadku 
zwycięstwa, dzień później 
w półfinale będą mierzyć się 
z wygranym pojedynku Pol-
ski Cukier Toruń – Asseco 
Arka Gdynia. Finał 16 lutego. 
Do tego czasu zielonogórza-
nie rozegrają jeszcze trzy po-
jedynki w EBL. Najbliższy u 
siebie, we wtorek, 21 stycz-
nia z BM Slam Stalą Ostrów 
Wlkp., o 17.30. (mk)

Drew Gordon wyrasta na gwiazdę ligi VTB. Świetnie spisuje 
się też w polskich rozgrywkach Fot. Piotr Jędzura

 WEEKEND KIBICA
KOSZYKÓWKA
a piątek, 17 stycznia: liga VTB, 
Stelmet Enea BC Zielona Góra – 
Uniks Kazań, 18.30, hala CRS
a sobota, 18 stycznia: U12 
chłopców, LZKosz, SKM Zastal 
Zielona Góra – Kangoo I Gorzów 
Wlkp., 16.00, hala przy ul. Amelii
a niedziela, 19 stycznia: 
juniorki, SKM Zastal Zielona 
Góra – WSTK Wschowa, 11.00, 
hala przy ul. Amelii
a niedziela, 19 stycznia: U12 
chłopców, LZKosz, SKM Zastal 
Zielona Góra – MKK Basket 
Gorzów Wlkp., 13.00, hala przy 
ul. Amelii
FUTSAL
a niedziela, 19 stycznia: 5. 
kolejka II ligi futsalu, Drzonko-
wianka PKM Zachód Racula – 
Madness Chocianów, 13.30, hala 
UZ przy ul. prof. Szafrana
a niedziela, 19 stycznia: 
5. kolejka II ligi futsalu, PKM 
Zachód Persa AZS Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego – Paolo 
Gorzów, 16.00, hala UZ przy ul. 
prof. Szafrana (mk)

PIŁKA RĘCZNA

Nie żyje 
Bronisław Maly
W sobotę, 11 stycznia, w wieku 
71 lat zmarł Bronisław Maly. Był 
prezesem Lubuskiego Związku 
Piłki Ręcznej, a ostatnio trenerem 
„Trójki” Nowa Sól.

Wcześniej pracował 
m.in. w AZS Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego, z 
którym w sezonie 2016/17 
świętował awans do I ligi. 
Całe życie poświęcił pił-
ce ręcznej. Karierę rozpo-
czął w klubie MKS Starów-
ka Poznań, skąd trafił do 
Chrobrego Głogów. Tam 
święcił największe sukce-
sy jako zawodnik, następ-
nie oddał się pracy trener-
skiej. Gdy był szkoleniow-
cem reprezentacji Polski 
juniorów i młodzieżow-
ców, wprowadzał do dru-
żyny zawodników, któ-
rzy potem stali się filarami 
pierwszej reprezentacji. 
Grali u niego m.in. wice-
mistrzowie świata z 2007 
roku: Marcin Lijewski, Da-
mian Wleklak i Rafał Kup-
tel. Od 2010 r. przewodził 
Lubuskiemu Związkowi 
Piłki Ręcznej. Spoczął na 
cmentarzu w Głogowie.
 (mk)

PIŁKA NOŻNA

APF jedzie 
do Warszawy
Akademia Piłkarska Falubaz 
mistrzem województwa w piłce 
nożnej halowej w kategorii do lat 
12. W nagrodę zielonogórzanie 
zmierzą się w turnieju ogólno-
polskim.

W zmaganiach weźmie 
udział 16 zespołów z kra-
ju. Walka będzie toczyć się 
o Puchar Prezesa PZPN Zbi-
gniewa Bońka. Zielonogó-
rzanie bilety do Warszawy 
zdobyli w finale wojewódz-
kiego turnieju. Chłopcy z 
rocznika 2008 kolejno zre-
misowali z Perłą Cybinka 
0:0, a następnie wygrali po 
4:0 z Polonią Słubice i Stilo-
nem Gorzów. Od począt-
ku eliminacji do finałowego 
turnieju stracili dwie bram-
ki, a zdobyli 21. Trenerem 
grupy jest Radosław Salwa. 
- Po chłodnej analizie wi-
deo każdego spotkania do-
strzegam coraz większy roz-
wój zawodników. Na suk-
ces wpływają owocne tre-
ningi, ale też zaangażowa-
nie i wsparcie rodziców. Na 
boisku zawodnicy wiedzą, 
co chcą grać i do tego wza-
jemnie się motywują – oce-
nił szkoleniowiec. Finał od-
będzie się za pięć tygodni. - 
Kolejny cel został spełnio-
ny, lecz idziemy do przo-
du. Damy z siebie wszystko 
– dodał R. Salwa. (mk)

BIEGI

Ultramaraton 
na stadionie
Bieg wzdłuż granic powiększonej 
Zielonej Góry to już tradycja. ASF 
wymusił jednak na organizato-
rach zmianę formuły imprezy.

Ultramaraton Nowe 
Granice odbywa się od 
momentu połączenia 
miasta z gminą. Śmiał-
kowie mają do pokona-
nia 103 km, solo, w du-
ecie lub w sztafecie. Im-
preza cieszy się niesłab-
nącą popularnością. Bie-
gacze wyruszają wcze-
snym rankiem, jeszcze 
po ciemku, by zmierzyć 
się z trasą, która wiedzie 
przez zielonogórskie la-
sy. I właśnie to jest prze-
szkoda, której organiza-
torzy VI edycji nie prze-
skoczą. Walka z ASF wy-
klucza wstęp do lasu, a 
zatem sprawia, że i cha-
rakter imprezy musi ulec 
zmianie. 29 lutego biega-
cze spotkają się na… sta-
dionie żużlowym przy ul. 
Wrocławskiej. Organiza-
torzy zapowiadają kilka 
ciekawych konkurencji 
dla miłośników biegania 
i duathlonu. Jednocze-
śnie informują, że uczest-
nikom, których intereso-
wał wyłącznie ultrama-
raton w dotychczasowej 
formie, zostaną zwróco-
ne pieniądze z tzw. wpi-
sowego. (mk)

 Fot. M. Krzywicki

TENIS STOŁOWY

ZKS wróci do Superligi?
Jest na to spora szansa! ZKS Palmiarnia Zielona Góra, jak dotąd, w rozgrywkach I ligi 
nie ma sobie równych. Drużyna zwyciężyła we wszystkich 12 spotkaniach.

W ostatni weekend zie-
lonogórzanie dopisali dwa 
triumfy. W sobotę odpra-
wili z kwitkiem będące na 
podium Morliny Ostróda. 
Zespół Lucjana Błaszczy-
ka wygrał 8:2. Wynik sko-
piował też w niedzielę, po-
konując w derbach Gorzo-
vię Gorzów. – Przed sezo-
nem nie wyglądało to wca-
le tak dobrze – mówi Lucjan 
Błaszczyk, trener zielono-
górzan. – Mamy młodą dru-
żynę, gramy samymi Pola-
kami, ale przygotowaliśmy 
się bardzo dobrze, chłopcy 
podnieśli swój poziom.

Jednym z liderów zielo-
nogórzan jest Kamil Nalepa. 
21-latek okrzepł w pierw-
szoligowym towarzystwie, 
będąc obecnie trzecim naj-
skuteczniejszym graczem 
rozgrywek. Odniósł w su-
mie 20 zwycięstw, ulega-
jąc tylko w czterech poje-
dynkach. – Czuję się mocny. 
Mam bardzo dobry bilans, 
ale różnica między Superli-
gą a I ligą jest spora. W elicie 
ściągają świetnych Azjatów, 
którzy są w pierwszej setce 
światowego rankingu – wy-
jaśnia K. Nalepa.

Zielonogórzanie przed ro-
kiem, po wielu latach nie-
przerwanej gry, opuści-
li elitę. Wygrana w pierw-
szoligowych rozgrywkach 
nie będzie oznaczać jesz-
cze powrotu do grona naj-
lepszych. Kluczowe będą 
baraże. – To będzie w ma-
ju i to będzie dwumecz. 
Zmierzymy się ze zwycięz-

cą I ligi w grupie południo-
wej (ZKS gra w grupie pół-
nocnej – dop. MK). Musimy 
być na te mecze gotowi. Mo-
ja w tym głowa, żeby druży-
na cały czas czuła ciśnienie i 
dobrze pracowała na trenin-
gach. O Superlidze już my-
ślimy, a jak do niej wejdzie-
my, to będziemy zastana-
wiać się, jaki kształt będzie 

miała drużyna. Czy będą fi-
nanse na kogoś z zagranicy, 
czy zagramy swoimi wycho-
wankami – zastanawia się L. 
Błaszczyk.

Do końca sezonu w I li-
dze pozostało zielonogórza-
nom sześć spotkań. Najbliż-
sze ZKS Palmiarnia rozegra 
25 stycznia u siebie, z rezer-
wami Morlin Ostróda. (mk)

Mina Lucjana Błaszczyka mówi wszystko! ZKS świetnie spisuje się w I lidze. Fot. Marcin Krzywicki
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SPACEROWNIK ZIELONOGÓRSKI ODC. 342

Pierwsza powojenna szkoła
Co za bogactwo... Kiedyś patronem tej szkoły był generał. Teraz będzie reżyser operowy. A po drodze byli jeszcze poeta i malarz. Chodzi 
o budynek przy ul. Kingi. Dzisiaj mieści się w nim Szkoła Podstawowa nr 6. We wtorek i środę obchodziła jubileusz 60-lecia działalności. Jej 
patronem został Ryszard Peryt.

- Czyżniewski! Żądam od 
ciebie porządku. Skoro umy-
łeś patelnię, odstaw ją na 
miejsce. A jeżeli chodzi o pa-
tronów szkół przy ul. Kin-
gi, to pominąłeś Krzyszto-
fa Kieślowskiego, też reżyse-
ra – moja żona czasami nad-
miernie lubi porządek. Skąd 
ja mam wiedzieć, gdzie jest 
miejsce na patelnię, skoro 
ona wciąż na niej coś pichci?

Jeżeli chodzi o  patronów 
szkół, ma rację, pominąłem 
słynnego filmowego reżyse-
ra. Celowo. Kieślowski jest 
patronem Liceum nr V, któ-
re przez pewien czas funkcjo-
nowało w  budynku przy ul. 
Kingi, dzisiaj mieści się przy 
ul. Zachodniej.

Historię SP 6 opisywałem 
w 93. odcinku Spacerownika. 
Wówczas placówka, obcho-
dząca 55-lecie istnienia, mie-
ściła się przy ul. Moniuszki. 
Działała tam od 2005 r., kie-
dy przeniesiono ją z  przed-
wojennego budynku szkolne-
go przy ul. Licealnej (dzisiaj 
rektorat Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego). To właśnie 
przy ul. Licealnej, 1 września 
1959 r., rozbrzmiał pierwszy 
dzwonek w  nowopowsta-
łej podstawówce nr 6. Wcze-
śniej działał tutaj ogólniak. 
W 1946 r. uczył w nim Wik-
tor Rodowicz, ojciec słyn-
nej piosenkarki Maryli Rodo-
wicz.

27 kwietnia 1968 r. szko-
le nadano imię Władysława 
Broniewskiego, wtedy popu-
larnego poety, któremu dzi-
siaj wypomina się współpra-
cę z komunistami.

Końcówka lat 50., kiedy 
powołano SP 6, była okre-
sem bardzo dynamicznego 
rozwoju miasta. Przybywało 
mieszkańców. Potrzebne by-
ły kolejne szkoły. Trzeba by-
ło stawiać nowe budynki. To 
wówczas wybudowano no-
we szkoły przy ul. Chopina, 
Strzeleckiej i  Piastowskiej. 
Z  wyglądu są do siebie po-
dobne.

Jednak pierwszą powojen-
ną szkołą wybudowaną od 
podstaw była placówka przy 

ul. Pastuszej. Ta nazwa znik-
nęła już w pomroce dziejów. 
Pamiętają ją tylko najstar-
si zielonogórzanie i  miłośni-
cy miejskiej historii. Pastusza 
istniała do 1962 r. Wówczas 
przemianowano ją na ul. Mar-
celego Nowotki, I  sekretarza 
PPR. Po upadku PRL-u nazwę 
zmieniono na Lwowską.

Opisująca otwarcie szkoły 
„Gazeta Zielonogórska” jako 
lokalizację podawała ul. Pa-
stuszą. Wówczas ul. Kingi nie 
była jeszcze gotowa, chociaż 
to od tej strony było główne 
wejście. To nad nim 1 wrze-
śnia 1955 r. zawisł transpa-
rent: „Pracownicy zarządu 
budowlanego oddają dzie-
ciom Zielonej Góry nową 
szkołę”.

Placówka miała 15 sal lek-
cyjnych i  jeszcze nie by-
ła wykończona. Brakowało 
tynków zewnętrznych. Tak 
powstała Szkoła Podstawo-
wa nr 4. Jej pierwszą kie-
rowniczką została Krystyna 
Garncarek. Było się z czego 
cieszyć, bo dzieciom bardzo 
skróciła się droga do szkoły.

- Boją się tylko, jak to bę-
dzie jesienią, bo droga do 
szkoły jest okropna. Taka 
błotnista, gliniana – martwi-
ła się w  „GZ” mama Loni. 
Poradzono sobie z tym pro-
blemem.

W 1982 r. szkole nada-
no imię gen. Franciszka 
Kleeberga, bohatera kam-
panii wrześniowej. W 1999 
r. podstawówka została 
przekształcona w  Gimna-
zjum nr 3, której patronem 
w 2005 r. został malarz Jó-
zef Chełmoński. W budyn-
ku funkcjonowało również 
V LO im. Krzysztofa Kie-
ślowskiego. Po ostatnich 
zmianach w  oświacie i  li-
kwidacji gimnazjów na ul. 
Kingi przeniesiono SP 6. Od 
teraz im. Ryszarda Peryta, 
reżysera operowego i  ho-
norowego obywatela Zielo-
nej Góry.

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 
i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.tomasz

NOWY PATRON
Nowym patronem Szkoły Podstawowej 
nr 6 został Ryszard Peryt. Był aktorem, 
reżyserem teatralnym i operowym, 
pomysłodawcą i założycielem Polskiej 
Opery Królewskiej. Urodził się w Zielonej 
Górze 9 marca 1947 r. Przez wiele lat 
związany z naszym miastem. W 2015 r. 
został honorowym obywatelem Zielonej 
Góry. Zmarł jesienią zeszłego roku. We 
wtorek, podczas gali w filharmonii zo-
stała wystawiona „Alexander i Apelles”, 
jednoaktowa opera Karola Kurpińskiego 
w wykonaniu artystów Polskiej Opery 
Królewskiej, którą R. Peryt kierował 
przez ostatnie trzy lata.

Uroczystości rocznicowe SP 6 w urzędzie marszałkowskim – dyrektorka 
szkoły Bogumiła Moskaluk przy nowym sztandarze Fot. Piotr Jędzura

Ryszard Peryt podczas uroczystości nadania honorowego obywatelstwa 
w 2015 r. Fot. Krzysztof Grabowski

Rok 1955. Budowa szkoły przy ówczesnej ul. Pastuszej skrzyżowanie z ul. Kingi. Fot. Bronisław Bugiel

Wewnętrzny dziedziniec szkoły Fot. Bronisław Bugiel Trwają ostatnie prace wykończeniowe Fot. Bronisław Bugiel


