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Wydawało się, że to zwykła, betonowa płyta, która przykrywała cembro-
winę. Jednak gdy ostrożnie ją podniesiono, odkryto prawdziwy skarb!

Czy do odpadów bio 
zaliczamy cytrusy? Gdzie 
powinien tra� ć karton po 
mleku? Czy zatłuszczony 
papier można wrzucić do 
niebieskiego pojemnika?
Czy dobrze znasz zasady 
segregacji? Sprawdź w 
naszym śmieciowym 
poradniku! >>  5

Masz pytania? Zadzwoń!
tel. (68) 322 91 00

>>  3

BRONIMY SIĘ PRZED
KORONAWIRUSEM
Jeżeli możesz, unikaj skupisk ludzi. Dzieci już nie chodzą do szkół. Studenci opuszczają akademiki. Odwołano imprezy sportowe. Zamknięte 
są kina, teatr, � lharmonia, dyskoteki… Tak bronimy się przed chorobą.

 Zdjęcia Piotr Jędzura
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W ZIELONEJ GÓRZE

Odnawiamy 
współpracę
Miasto Zielona Góra podpisało 
umowę o współpracy z niemiecką 
gminą Neuhausen/Spree.

Umowę parafowali we 
wtorek prezydent Janusz 
Kubicki i Dieter Perko, bur-
mistrz gminy Neuhausen/
Spree. – Gmina Neuhau-
sen/Spree współpraco-
wała z byłą gminą Zielo-
na Góra od 2007 r. To od-
nowienie umowy zawar-
tej kilkanaście lat temu – 
mówił J. Kubicki. – Łącząc 

miasto z gminą obiecali-
śmy, że utrzymamy rela-
cje partnerskie z tymi gmi-
nami, z którymi współ-
pracowała gmina Zielo-
na Góra. Ta umowa do-
tyczy wymiany kultural-
nej, sportowej. Nasze de-
legacje uczestniczą w im-
prezach organizowanych 
w Niemczech, przedsta-
wiciele gminy Neuhassen 
przyjeżdżają na Winobra-
nie i Święto Dzielnicy No-
we Miasto. Cieszę się, że 
doszło dzisiaj do podpisa-
nia tej umowy.

Burmistrz Perko dzięko-
wał prezydentowi: – Cie-
szę się, że nasza stosunko-

wo mała gmina o charak-
terze wiejskim może kon-
tynuować współpracę z 
Zieloną Górą i dzielnicami 
dawnej gminy. Przywieź-
liśmy kilka folderów o na-
szej gminie, są one także 
w języku polskim. Nasza 
współpraca jest owocna, 
dlatego chcielibyśmy ją 
upamiętnić tabliczką, któ-
rą przekazuję na ręce pa-
na prezydenta. Cieszę się, 
że nasza młodzież będzie 
uczestniczyć w wydarze-
niach kulturalnych i spor-
towych. Nasi seniorzy też 
skorzystają na współpra-
cy. Od 20 lat odbywa się 
wspólny polsko-niemiec-

ki obóz sportowy. Nasza 
straż pożarna w zeszłym 
roku wystąpiła w koro-
wodzie winobraniowym, 
wzbudzając podziw i za-
ciekawienie.

Gmina Neuhausen/Spree 
w 2007 r. podpisała pierw-
sze porozumienie o part-
nerstwie z ówczesną gminą 
Zielona Góra. Obecnie nie-
miecka gmina, która liczy 
15 wsi, współpracuje też z 
gminą Żary. Neuhausen/
Spree położona jest w pół-
nocno-wschodniej Bran-
denburgii. Ma powierzch-
nię 133,4 km i 4.941 miesz-
kańców (stan na koniec 
2018 r.). (rk)

Umowę parafowali we wtorek, w sali ślubów ratusza, prezy-
dent Janusz Kubicki i Dieter Perko, burmistrz gminy Neuhau-
sen/Spree Fot. Piotr Jędzura

Odkurzymy tę perłę
- Jeśli propozycje mieszkańców znacznie podrożą remont kąpieliska w Ochli, modernizację 
będziemy wykonywali etapami, by żaden pomysł nie padł o�arą księgowych oszczędności – 
zapowiada radny Andrzej Bocheński.

- Modernizacja kąpieli-
ska w Ochli ponownie wró-
ciła na forum debaty pu-
blicznej. Głównie za pań-
ską sprawą i dwóch innych 
radnych klubu Zielona Ra-
zem: Pawła Wysockiego i 
Grzegorza Hryniewicza. 
Nie boicie się dużej skali 
tego wyzwania?

Andrzej Bocheński, by-
ły marszałek województwa 
lubuskiego, zielonogórski 
radny: - Nie boimy się, choć 
prawdą jest, że moderniza-
cja kąpieliska w Ochli od lat 
przegrywała z wieloma in-
nymi inwestycjami. Po pro-
stu, kąpielisko musiało po-
czekać, skoro były ważniej-
sze problemy do rozwiąza-
nia. Ale teraz nastał najlep-
szy czas, aby zmierzyć się 
z jego modernizacją. Gwa-
rancją powodzenia całego 
przedsięwzięcia jest decy-
zja prezydenta Janusza Ku-
bickiego o zabezpieczeniu 
w tegorocznym budżecie 
miasta aż 500 tys. zł na po-
krycie kosztów przygoto-
wania wstępnych koncep-
cji oraz końcowego projek-
tu. Idea modernizacji ką-
pieliska zaczęła stąpać po 
twardym gruncie.

- Niemal przy każdej oka-
zji powtarza pan, że kąpie-
lisko w Ochli to zakurzona 
perła miejskiej rekreacji. 
Na jakiej podstawie wygła-
sza pan tę opinię?

- Zielona Góra poło-
żona jest blisko różnych 
wodnych zbiorników, ale 
w samym mieście braku-
je akwenu, który sprostał-
by bardzo wyśrubowanym 
warunkom bezpieczeń-
stwa sanitarnego. Moder-
nizacja Ochli pozwoli za-
spokoić wszystkie tego ty-
pu oczekiwania. Zarazem 
dotyczyć będzie ośrodka, 
który położony jest na ob-
szarze zajmującym aż 17 
ha. Podczas remontowych 
prac nie wytniemy tam ani 
jednego drzewa, wręcz od-
wrotnie – nasadzimy sporo 
nowych. Chcemy bowiem 
uczynić z tego miejsca 

piękną zieloną oazę, która 
będzie chętnie odwiedzana 
przez liczne zielonogórskie 
rodziny. Naszą ambicją jest 
uczynić z tego miejsca cen-
trum rekreacji dla małych i 
dużych, stąd nasze szcze-
gółowe propozycje doty-
czące wyposażenia kąpie-
liska.

- W jaki sposób chce-
cie przywrócić kąpielisku 
blask i chwałę?

- Profesjonalnie. Zaczę-
liśmy od organizacji inter-
netowych konsultacji spo-
łecznych. Na miejskim por-
talu www.zielona-zgora.pl 
dostępna jest graªczna an-
kieta, która w bardzo pro-
sty sposób umożliwia zie-
lonogórzanom opowiedze-
nie się za konkretnym wy-
posażeniem. Przygotowa-
liśmy aż 24 szczegółowe 
propozycje. Każdy głosu-
jący może dodać własną. 
Ankieta będzie aktywna 
do 20 marca. Po tym dniu 
przystąpimy do oblicza-
nia wskazań. W ten sposób 

powstanie baza oczekiwań 
dotyczących kąpieliska w 
Ochli. Wyniki ankiety prze-
każemy ªrmom, które na 
ich podstawie przygotują 
wstępne koncepcje moder-
nizacji.

- Kiedy będziemy mogli 
zobaczyć wizualizacje tych 
koncepcji?

- Mam nadzieję, że 
wszystkie prawne proce-
dury zakończą się do koń-
ca maja. Podczas miejskich 
obchodów Dnia Dziecka 
zorganizujemy na terenie 
kąpieliska, przy wsparciu 
Zielonogórskiego Ośrod-
ka Kultury, wielki rodzinny 
piknik. To właśnie wtedy 
będziemy chcieli pokazać 
zielonogórzanom wizualne 
wersje roboczych koncep-
cji. Będziemy chcieli tak-
że zaprosić uczestników 
pikniku do wzięcia udzia-
łu w publicznej debacie na 
ten temat, na koniec po-
prosimy o zagłosowanie na 
rzecz konkretnego projek-
tu. Ta zwycięska koncep-

cja, plus propozycje miesz-
kańców, posłużą za podsta-
wę dla właściwego projek-
tu modernizacji.

- Ile będzie kosztowała 
kompleksowa moderniza-
cja kąpieliska?

- Ostrożnie licząc, ok. 
30 mln zł. Jeśli propozy-
cje mieszkańców znacz-
nie podrożą inwestycję, 
modernizację będziemy 
wykonywali etapami, ale 
chciałbym podkreślić, że 
żaden pomysł, żadna pro-
pozycja, która zyska popar-
cie zielonogórzan, nie sta-
nie się oªarą księgowych 
oszczędności. Co najwyżej 
zostanie wykonana trochę 
później.

- Kiedy można się spo-
dziewać rozpoczęcia prac?

- Jesienią 2021 r. powin-
ny ruszyć prace budowla-
ne. Finisz przewiduję za 
dwa lata, na koniec 2023 r.

- Dziękuję.
Piotr Maksymczak

- Zielona Góra położona jest blisko różnych wodnych zbiorników, ale w samym mieście braku-
je akwenu, który sprostałby bardzo wyśrubowanym warunkom bezpieczeństwa sanitarnego 
– twierdzi radny Andrzej Bocheński Fot. Piotr Jędzura

W ZIELONEJ GÓRZE

Kto ma zagrać 
na Winobraniu

- O gustach podobno się nie 
dyskutuje. My łamiemy tę zasadę 
i podobnie jak w ubiegłych latach 
zapraszamy do współtworzenia mu-
zycznej strony Winobrania! – infor-
muje Zielonogórski Ośrodek Kultury i 
ogłasza winobraniową sondę.

ZOK czeka na maile od zielo-
nogórzan z propozycjami, kogo 
chcieliby usłyszeć i zobaczyć podczas 
tegorocznego święta miasta. - Cze-
go słuchacie? Kogo chcielibyście 
zobaczyć raz jeszcze? Czyja muzyka 
wywarła na was wrażenie – pytają 
organizatorzy.

Wiadomości można przesyłać do 
końca kwietnia na adres: winobra-
nie2020@zok.com.pl

(dsp)

W zeszłym roku czadu dał 
m.in. zespół Luxtorpeda
 Fot. Piotr Jędzura
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Szkoły, przedszkola zamknięte
i nie popływamy w basenie
Koronawirus mocno daje się nam we znaki. Szkoły, przedszkola i żłobki w całym kraju mają być zamknięte do 25 marca. Zajęcia od-
wołał także Uniwersytet Zielonogórski. W tym czasie nie pójdziemy na basen, do ogrodu botanicznego ani planetarium. Zamknięto 
muzea, teatr, kina i minizoo.

Od nauki „odpoczną” 
uczniowie. To decyzja pre-
miera Mateusza Morawiec-
kiego. W związku z zamknię-
ciem szkół, minister zdrowia 
zaapelował, aby młodzież 
spędzała jak najwięcej czasu 
w domu. Chodzi o ogranicze-
nie możliwości rozprzestrze-
niania się groźnego wirusa. 
– To nie jest czas na zabawę, 
ferie i czas wolny – tłumaczył 
w minioną środę minister Łu-
kasz Szumowski. - Taki błąd 
zrobili Włosi. Spędzali ten 
czas (zamknięcia szkół – dop. 
red.) w klubach, na impre-
zach i efekt widzimy. To zała-
manie się służby zdrowia, se-
lekcja, zgony.

Wioleta Haręźlak, dyrek-
tor miejskiego departamentu 
edukacji i spraw społecznych 
spotkała się z dyrektora-
mi publicznych i niepublicz-
nych placówek oświatowych 
w Zielonej Górze i poinfor-
mowała o decyzji premiera. – 
Zamknięcie szkół to przykra 
konieczność, w końcu cho-
dzi o bezpieczeństwo dzieci i 
młodzieży – mówiła. - Domo-
wa kwarantanna uczniów ma 
zmniejszyć ryzyko zachoro-
wania przez osoby starsze, to 
nie jest czas na wypoczynek . 
Policjanci będą zwracać uwa-
gę na młodzież, która spędza 
czas w grupach na powietrzu.

W środę prezydenci 19 pol-
skich miast spotkali się z pre-
mierem w Warszawie. – M. 
Morawiecki podziękował sa-
morządowcom za zrozumie-
nie sytuacji i wsparcie – wy-
jaśnił nam prezydent Janusz 
Kubicki. – Przez najbliższych 
kilka tygodni czeka nas trud-
ny okres. Ale jeżeli nie chce-
my powtórzyć włoskiego sce-
nariusza, musimy działać na-
tychmiast.

Prezydent zapytał wcze-
śniej zielonogórzan poprzez 
swój proª l na Facebooku, 
czy lekcje w zielonogórskich 
szkołach powinny być odwo-
łane. Większość osób, która 
zareagowała na prezydencki 
wpis, była zdania, że bezpie-
czeństwo dzieci i młodzieży 
jest najważniejsze.

Rodzice dzieci do 8. roku 
życia mogą zostać z nimi w 
domu. Za ich absencję w pra-
cy zapłaci Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych. Rodzice 
mogą liczyć też na specjalny 
zasiłek opiekuńczy. Należy 
się mamie lub tacie.

Do 31 marca będzie prowa-

dzona rekrutacja do przed-
szkoli. Rodzice nie muszą się 
spieszyć, ale jeżeli zależy im 
na czasie, podanie o przyję-
cie dziecka do wybranej pla-
cówki mogą złożyć w każdym 
przedszkolu do specjalnie 
przygotowanych w tym celu 

pojemników. Jeżeli wniosek 
będzie niekompletny, rodzi-
ce zostaną poproszeni telefo-
nicznie przez przedstawicieli 
departamentu edukacji o je-
go uzupełnienie.

Zajęcia dydaktyczne, spor-

towe i kulturalne zawiesił 
Uniwersytet Zielonogórski. 
W akademikach będą mogli 
przebywać jedynie studenci, 
którzy są na tzw. wymianach 
zagranicznych.

Dwutygodniową przerwę 

będą miały wszystkie pla-
cówki kultury w kraju. Rząd 
zakazał organizowania im-
prez masowych. Zielono-
górscy koszykarze już grali 
przy pustych trybunach, żuż-
lowcy nie wyjadą na tor na 
pierwsze treningi.

Waldemar Michałowski, 

dyrektor departamentu bez-
pieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego w magistracie 
mówi, że rozmawiał z właści-
cielami klubów i dyskotek w 
mieście. – Zaapelowaliśmy o 
zawieszenie działalności lub 
ograniczenie do minimum. 
Część klubów pozytywnie 
odpowiedziała na nasz apel 
– podkreśla. Dwie największe 
dyskoteki w mieście X-De-
mon i Heaven zamknęły się.

Dodatkowe środki ostroż-

ności zastosowano w miej-
skiej noclegowni dla osób 
bezdomnych, w prowadzo-
nej przez Caritas ogrzewalni, 
jadłodajni i jadłodzielni. Po-

dobne rygory wprowadzono 
w izbie wytrzeźwień w Ra-
culi. – We wszystkich tych 
placówkach zalecono odka-
żanie pomieszczeń i częste 
mycie rąk – wyjaśnia W. Ha-
ręźlak.- Kadra jest przeszko-
lona.

Na walkę z koronawiru-

sem Szpital Uniwersytecki 
im. Karola Marcinkowskiego 
otrzymał od rządowej Agen-
cji Rezerw Materiałowych 
półmaski (1.400 sztuk) i 
kombinezony ochronne (340 
sztuk) oraz 2.500 sztuk ma-
sek chirurgicznych. Ogólno-
polska sieć aptek Gemini do-
starczyła nieodpłatnie 5 tys. 
masek. Firma Batist Medical 
z Katowic podarowała szpi-

talowi m.in. płyny, koncen-
traty, chusteczki, żele i ta-
bletki do mycia oraz dezyn-
fekcji.

Wprowadzono całkowity 
zakaz odwiedzin na wszyst-
kich szpitalnych oddziałach. 
W wyjątkowej sytuacji, wy-
łącznie za zgodą kierownika 
lub ordynatora oddziału, pa-
cjenta może odwiedzać tyl-
ko jedna osoba.

W momencie zamykania 
bieżącego numeru „Łączni-
ka”, na oddziale zakaźnym 
przebywało 8 pacjentów, w 
tym tzw. pacjent zero, u któ-
rego stwierdzono wirusa. 
Trzy osoby wypisano do do-
mu. – Próbki badania pierw-
szego pacjenta wysłaliśmy 
do Gorzowa Wlkp. i Warsza-

wy – poinformował Marek 
Działoszyński, prezes szpi-
tala. – Pierwszy wynik z Go-
rzowa nie dał jednoznacz-
nej odpowiedzi, czy pacjent 
jest zdrowy. Wynik z Warsza-
wy pokazał niestety, że męż-
czyzna ma wciąż wirusa i po-
zostanie w izolacji. Obecnie 
traª a do nas 10 pacjentów 
dziennie. Zapas maseczek i 
kombinezonów ochronnych 
mamy na ok. dwa tygodnie.

W szpitalu na oddziale za-
kaźnym jest obecnie ok. 50 
łóżek, drugie tyle będzie w 
tzw. zapasie w osobnym bu-
dynku okulistyki i laryngo-
logii przystosowywanym do 
walki z epidemią.

Minister zdrowia apelu-

je, aby do minimum ograni-
czyć wyjścia z domu. Ta proś-
ba dotyczy w szczególności 
osób starszych, które są naj-
bardziej narażone na zacho-
rowanie. W zielonogórskich 
Domach Pomocy Społecz-
nej utrzymano zakaz opusz-
czania placówek przez pod-
opiecznych i ich odwiedzin.

Urząd miasta apeluje do 

mieszkańców i prosi o roz-
ważenie możliwości ograni-
czenia osobistego załatwia-
nia spraw w siedzibie urzę-
du miasta i jednostkach pod-
ległych. Mieszkańcy są pro-
szeni w miarę możliwości o 
kontakt w formie tradycyj-
nej korespondencji, mailowo 
lub telefonicznie. Warto od-
wiedzić stronę internetową 
www.zielona-gora.pl


Kasy urzędu miasta przy 

ul. Podgórnej do odwołania 
nie będą przyjmować płat-
ności w gotówce. Należno-
ści podatkowe, np. od nie-
ruchomości, opłatę za wie-
czyste użytkowanie grun-
tów itp. będzie można ure-
gulować wyłącznie kar-
tą płatniczą lub przelewem 
bankowym.

Od poniedziałku, 16 mar-

ca, MZK zawiesza kursy 
szkolne linii nr 39 i 4. Au-
tobusy linii nr 9 nie będą 
realizowały kursów szkol-
nych przez ulicę Cyryla i 
Metodego. Do odwołania 
zrezygnowano z tzw. cie-
płego guzika, którym pasa-
żerowie sami mogli otwie-
rać drzwi autobusu. Na po-
dobne rozwiązania zdecy-
dowały się m.in. Poznań, 
Warszawa i Lublin. Kasow-
niki, automaty i poręcze w 
pojazdach są dezynfeko-
wane. Wprowadzono strefę 
bezpieczeństwa, nie można 
wsiąść i wysiąść pierwszy-
mi drzwiami od strony kie-
rowcy.

Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Zielonej Górze ape-
luje do wszystkich dawców, 
którzy w ciągu ostatnich 
dwóch tygodni przebywali 
poza granicami Polski, aby na 
dwa tygodnie odłożyli wizy-
ty w Centrum.

Wypożyczone książki, ª l-

my i audiobooki zwracamy 
do biblioboksu ustawionego 
przed głównym wejściem do 
Biblioteki Norwida, al. Woj-
ska Polskiego 9. Do 31 marca 
przedłużono termin zwrotu 
materiałów już wypożyczo-
nych, nieobciążonych kara-
mi. Wypożyczonych materia-
łów bibliotecznych, których 
termin zwrotu minął przed 
12 marca, nie można prolon-
gować. Czytelnicy proszeni 
są o ich jak najszybszy zwrot 
do biblioboksu. W ten spo-
sób unikną naliczania dal-
szych kar. W tej sprawie mo-
żemy dzwonić pod numer: 68 
45 32 604.

Z wirusem walczy też ga-

leria Focus Mall. Służby po-
rządkowe co godzinę dezyn-
fekują m.in. stoły w stre-
ª e restauracyjnej, poręcze 
schodów, klamki, przyciski w 
windach, ławki i bankomaty. 
W streª e restauracyjnej i w 
toaletach zamontowano do-
zowniki z płynem do dezyn-
fekcji rąk i instrukcją użytko-
wania. Co godzinę galeria jest 
wietrzona.

Rafał Krzymiński

Zamknięcie szkół to przykra konieczność, ale w końcu chodzi o bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i osób starszych 
Fot. Daria Śliwińska-Pawlak

je, aby do minimum ograni-
czyć wyjścia z domu. Ta proś-
ba dotyczy w szczególności 
osób starszych, które są naj-
bardziej narażone na zacho-
rowanie. W zielonogórskich 
Domach Pomocy Społecz-
nej utrzymano zakaz opusz-
czania placówek przez pod-
opiecznych i ich odwiedzin.

mieszkańców i prosi o roz-
ważenie możliwości ograni-
czenia osobistego załatwia-
nia spraw w siedzibie urzę-

ległych. Mieszkańcy są pro-
szeni w miarę możliwości o 
kontakt w formie tradycyj-
nej korespondencji, mailowo 
lub telefonicznie. Warto od-
wiedzić stronę internetową 
www.zielona-gora.pl

TE PLACÓWKI MIEJSKIE SĄ ZAMKNIĘTE
 Centrum Rekreacyjno-Sportowe
 wszystkie obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. 
Janusza Korczaka
 Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze
 Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus
 Zielonogórski Ośrodek Kultury
 Zielonogórski Ośrodek Kultury – � lia w Starym Kisielinie
 Ogród Botaniczny i Minizoo
 Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza
 Muzeum Wojskowe w Drzonowie
 Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pro-
myk”
 Biuro Wystaw Artystycznych
 Centrum Integracji Społecznej
 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy al. Zjednoczenia 110.
 Visit Zielona Góra (Palmiarnia i ratusz)
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Trwają prace 
nad studium
Magistrat pracuje nad zmianą 
przeznaczenia trzech różnych 
terenów. Chodzi m.in. o teren 
wzdłuż drogi ekspresowej S3.

Do 31 marca w poko-
ju 809 oraz na stronach 
BIP urzędu miasta wyło-
żony będzie do publiczne-
go wglądu projekt zmia-
ny „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospo-
darowania przestrzenne-
go miasta i gminy Zielona 
Góra” dla trzech obszarów 
położonych w różnych czę-
ściach miasta.

- Największy z nich to ob-
szar w rejonie węzła drogi 
ekspresowej S3, gdzie pro-
ponuje się wyznaczenie no-
wych terenów inwestycyj-
nych usługowo-produkcyj-
nych oraz rozszerzenie za-
kresu działalności gospo-
darczej na już wskazanych 
terenach inwestycyjnych – 
wyjaśnia Agnieszka Fabiań-
czyk, szefowa Biura Urba-
nistyki i Planowania. Tu w 
przyszłości miałaby być ko-
lejna strefa przemysłowa. 
Potrzebne są nowe tere-
ny inwestycyjne, bo w Lu-
buskim Parku Przemysło-
wo-Technologicznym w No-
wym Kisielinie prawie już 
nie ma wolnych działek.

Kolejnym obszarem obję-
tym zmianą jest teren byłe-

go Zastalu, dla którego prze-
widziane jest dopuszczenie 
realizacji funkcji mieszka-
niowej i usługowej. Ostatni, 
najmniejszy teren obejmu-
je nieruchomości istnieją-
cych przedsiębiorstw usłu-
gowo-magazynowych zlo-
kalizowanych przy ul. Sule-
chowskiej, dla którego pla-
nuje się utworzenie nowego 
terenu zabudowy mieszka-
niowo-usługowej.

Terminy: projekt jest wy-
łożony do 31 marca i można 
go oglądać w urzędzie mia-
sta, ul. Podgórna 22, p. 809 
w godz. 8.00-14.00. Dysku-
sja publiczna odbędzie się 
26 marca, w urzędzie miasta 
przy ul. Dąbrowskiego 41, 
godz. 15.00. Uwagi można 
składać do 24 kwietnia. (tc)

Stuki i puki nie zagłuszyły muzyki
Choć remontu Filharmonii Zielonogórskiej z zewnątrz prawie nie widać, prace w budynku trwają już od kilku miesięcy.

Czego nie zdziałał remont, 
z tym chwilowo wygrał ko-
ronawirus. W związku z wy-
kryciem zakażenia tym wiru-
sem w Lubuskiem, wszystkie 
koncerty w Filharmonii Zielo-
nogórskiej zostały odwołane 
do 18 marca. Ale wcześniej, 
pomimo trwającego remon-
tu, ªlharmonicy koncertowa-
li zgodnie z wypełnionym po 
brzegi kalendarzem.

- Prace w budynku admi-
nistracyjnym toczyły się już 
od kilku miesięcy. Nie były 
widoczne z zewnątrz, ale dla 
nas, gdy musieliśmy się prze-
nosić ze swoich pokojów, by-
wały bardzo uciążliwe. Jed-
nak wykonawcom remontu 
należą się podziękowania za 
wyrozumiałość. Dzięki niej 
nieprzerwanie mogliśmy pro-
wadzić działalność artystycz-
ną – mówi Czesław Grabow-
ski, dyrektor FZ i dyrygent.

Przypomnijmy: w sierpniu 
ub.r. dopiero w szóstym prze-
targu udało się wyłonić wy-
konawcę remontu i rozbudo-
wy Filharmonii Zielonogór-
skiej. Została nim spółka Wo-
lar z Głogowa.

- Do tego remontu przy-
mierzaliśmy się od wielu lat. 
Ostatnia poważna moderni-
zacja ªlharmonii odbyła się 
16 lat temu. To wtedy powsta-

ła sala koncertowa Centrum 
Muzycznego Wschód-Zachód 
– przypomina dyrektor.

Prace w samym budyn-
ku administracyjnym po-
woli się kończą. Dotyczy-
ły przede wszystkim sprawy 
najważniejszej - bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego. W 
obiekcie zainstalowano już 
czujki ostrzegające przed po-
tencjalnym niebezpieczeń-
stwem, wymieniono drzwi i 

instalację elektryczną. Wy-
miany doczekała się też sta-
ra instalacja wodociągowa, 
podczas zagranicznego wy-
stępu zielonogórskich ªlhar-
moników sprawnie i szyb-
ko wykonano w estradzie za-
padnię fortepianową. Pra-
ce w FZ były więc niemałym 
przedsięwzięciem logistycz-
nym. Stuki i puki ani razu nie 
zagłuszyły dźwięku instru-
mentów.

- Teraz mamy nadzieję, że 
lada chwila oddane zostaną 
do użytku nasze pokoje hote-
lowe. Są nam bardzo potrzeb-
ne. W naszym hoteliku na 
drugim piętrze nocują prze-
cież przyjezdni soliści i mu-
zycy. W ostatnim czasie mu-
sieliśmy im wynajmować po-
koje w innych hotelach – opo-
wiada dyrektor Grabowski.

Prawdopodobnie już w 
czerwcu muzycy opusz-

czą salę koncertową na dłu-
żej, mniej więcej do połowy 
września, z powodu jej re-
montu. Nie zostanie przebu-
dowana ani nie będzie więk-
sza, ale ªlharmonicy kolejny 
sezon rozpoczną na sali pach-
nącej świeżością... z nową kli-
matyzacją i oświetleniem. - W 
każdym razie kontynuowane 
prace remontowe w tym nie 
przeszkodzą – mówią muzy-
cy, którzy latem planują prze-

nieść się przed budynek ªl-
harmonii.

Tymczasem w nieodległej 
perspektywie w ªlharmonii 
rozpocznie się remontowa 
krzątanina najbardziej rzuca-
jąca się w oczy – powiększe-
nie wejścia do przybytku kul-
tury, dziś ciasnego i ze zdecy-
dowanie za małą szatnią. Po-
wstanie przestronny hall.

- Właściwie te prace w ja-
kimś sensie już się rozpoczę-
ły – mówi pierwszy ªlharmo-
nik zielonogórski. – Nie dzia-
ła restauracja „Flamingo”, w 
jej miejscu powstaje kawiar-
nia z Klubem Melomana. Ma-
my nadzieję, że uda się ją uru-
chomić już w okresie sylwe-
strowym.

Cały remont FZ, który ma 
kosztować 6 mln zł, ma za-
kończyć się w listopadzie 
przyszłego roku. Przed wy-
konawcą jeszcze sporo pra-
cy, tymczasem muzycy ku-
ją żelazo póki gorące i już po-
dejmują w urzędzie marszał-
kowskim starania o rozsze-
rzenie frontu robót o zadania 
termoizolacyjne.

- Ukoronowaniem tego eta-
pu inwestycji mógłby być za-
kup drugiego fortepianu kon-
certowego – marzy Cz. Gra-
bowski.

(el)

Remontu na razie nie widać z zewnątrz. Prace w Filharmonii Zielonogórskiej wykonuje spółka Wolar z Głogowa. Fot. Ewa Lurc

W ZIELONEJ GÓRZE

Ściany parkingu 
będą z paneli
Znamy wyniki głosowania na wy-
gląd parkingu, który ma powstać 
przy Palmiarni. Elewacja będzie 
zrobiona z aluminiowych paneli.

O budowie wielopoziomo-
wego parkingu przy Palmiar-
ni i wyglądzie ewentualnej 
elewacji pisaliśmy w „Łącz-
niku” 28 lutego. Wtedy rów-
nież rozpoczęło się interne-
towe głosowanie. Zielonogó-
rzanie mogli zadecydować, 
co im się najbardziej podoba.

Łącznie padło 2.569 gło-
sów. Prezentujemy wyniki:

- panele – 1.183 głosy

- membrana – 951 głosów
- siatka – 435 głosów.
Panele wybrało 46 proc. 

głosujących i ten projekt bę-
dzie realizowany. Takie wy-
tyczne otrzymał w czwartek 
projektant budynku. Będzie 
musiał uwzględnić przegło-
sowane rozwiązanie.

Parking stanie w wyko-
pie po dawnej żwirowni na 
tyłach urzędu marszałkow-
skiego. Dziś również par-
kują tu samochody (ok. 180 
miejsc). Dzięki wielopozio-
mowej budowli na trzech 
kondygnacjach zmieści się 
ok. 450 pojazdów. Wszystkie 
piętra będą miały przewiew-
ne ściany z paneli. To zapew-
ni wewnątrz dzienne światło 
i naturalną wentylację. Wy-
konane z aluminium panele 

będą miały kolor w odcieniu 
cortenu. Czyli złoto-rdza-
wy. Taki był prezentowany 
na wizualizacjach. To nie bę-
dzie naturalna rdza – pane-
le zostaną pomalowane spe-
cjalną farbą i zabezpieczone 
lakierem.

Dach obiektu będzie prze-
znaczony na teren rekre-
acyjno-zabawowy dla dzie-
ci i młodzieży. – Plan jest ta-
ki, że w tym roku załatwiamy 
wszelkie procedury, uzysku-
jemy pozwolenie na budowę. 
Pod koniec roku powinniśmy 
wyłonić wykonawcę, któ-
ry budowę zakończy w przy-
szłym roku – planuje radny 
Filip Gryko (Zielona Razem), 
który w magistracie pilotuje 
tę inwestycję.

(tc)
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Uznane za niepoczytalne
Monika P. i Danuta P., które w 

lipcu ub. r. chciały wysadzić wie-
żowiec przy ul. Wyszyńskiego nie 
staną przed sądem. Obie kobiety 
zostały skierowane na obserwację 
psychiatryczną w zakładzie zamknię-
tym. Biegli stwierdzili, że w chwili 
popełnienia przestępstwa były one 
niepoczytalne. - Prokurator jeszcze 

w tym tygodniu wystąpi do sądu o 
umorzenie postępowania karnego 
wobec obu podejrzanych kobiet z 
uwagi na stwierdzony u nich stan 
niepoczytalności, a także o zastoso-
wanie środków zabezpieczających w 
postaci umieszczenia i leczenia ich 
w zamkniętym zakładzie psychia-
trycznym - poinformował Zbigniew 
Fąfera, rzecznik prasowy zielonogór-
skiej prokuratury okręgowej.

(ap)

Kultura na trzech piętrach
Regionalne Centrum Animacji Kultury zyska nowy budynek. W ciągu dwóch lat przy ul. Sienkiewicza powstanie Centrum Kreatywnej Kultury.

Nowe przestrzenie po-
zwolą na rozwój instytucji 
i pomogą w rozszerzeniu 
oferty kulturalnej, również 
imprez plenerowych.

- Cieszę się, że w naszym 
mieście powstanie taka in-
westycja. Ważne jest to, 
że Lubuski Zespół Pieśni i 
Tańca wreszcie będzie miał 
swoją siedzibę w RCAK. Tu-
taj będą odbywały się pró-
by i pokazy tancerzy – mó-
wił Łukasz Porycki, wice-
marszałek województwa 
lubuskiego.

Razem z Izabelą Kumor
-Pilarczyk, dyrektor RCAK 
oraz Piotrem Kamińskim, 
prezesem zarządu ªrmy 
Janbud, pod koniec lute-
go wziął udział w tradycyj-
nym wbiciu łopaty pod bu-
dowę centrum.

Budynek będzie miał 
trzy kondygnacje. Znajdzie 
się tu między innymi wie-
lofunkcyjna sala widowi-
skowa na około 130 osób, 
hole wystawowe, trzy in-
teraktywne sale z możli-
wością połączenia z prze-
strzenią holu, sale trener-
skie, pracownia poligraªi - 
sala starego i nowego dru-
ku, sala design project, ka-

wiarnia, sala taneczna i gar-
deroby, toalety, magazyny, 
pokoje instruktorów. Teren 
parku zostanie zrewitalizo-
wany poprzez odtworzenie 
pierwotnego układu ście-
żek i alejek. Elementy ma-
łej architektury będą wyko-

nane według wzorów histo-
rycznych, zostanie odtwo-
rzona fontanna. Wartość 
umowy to 20 129 030,21 zł 
brutto.

- Cała realizacja projek-
tu będzie kosztowała oko-
ło 23 mln złotych. W od-

dzielnym przetargu zaku-
pimy wyposażenie, m.in. 
ruchomą scenę oraz wyko-
namy ogrodzenie terenu, 
które musi spełniać pew-
ne wymagania, ponieważ 
park jest zabytkiem – dodał 
Ł. Porycki.

Firma Janbud wykonała 
również remont willi, któ-
ra jest siedzibą RCAK. Ten 
zakończył się w kwietniu 
2019 r.

– Prace nad budową no-
wego budynku rozpocz-
niemy w ciągu 14 dni. Na 

wykonanie zadania mamy 
dwa lata, jednak myślę, że 
przy sprzyjających warun-
kach pogodowych, może-
my zakończyć realizację w 
ciągu 14 miesięcy – powie-
dział P. Kamiński.

(ap)

Tak ma wyglądać nowy budynek Regionalnego Centrum Animacji Kultury
  Fot. Materiały RCAK

Tradycyjne wbicie łopaty pod budowę Centrum Kreatywnej 
Kultury Fot. Agata Przybylska

W ZIELONEJ GÓRZE

O plastiku na wesoło
Biblioteka Norwida zaprasza do 

nadsyłania prac na XXII Otwarty 
Międzynarodowy Konkurs na Rysu-
nek Satyryczny. Konkurs kierowany 
jest do szerokiego grona rysowni-
ków, zarówno profesjonalistów, jak 
i amatorów. Tegorocznym tematem 
konkursu jest plastik. Prace można 
nadsyłać do końca maja. Ogłoszenie 

wyników i otwarcie wystawy pokon-
kursowej ma się odbyć we wrześniu 
br. Zwycięzca otrzyma nagrodę w 
wysokości 5.000 zł oraz statuetkę 
wykonaną przez zielonogórskiego 
artystę Roberta Tomaka. Poza 
główną nagrodą Grand Prix przyzna-
ne zostaną jeszcze trzy: I nagroda 
– 4.000 zł, II nagroda – 3.000 zł i 
III nagroda – 2.000 zł. Regulamin i 
karta uczestnika na stronie: wimbp.
zgora.pl (ap)

Przed podróżą sprawdź rozkład jazdy
Wraca IC Czartoryski, podróż między Czerwieńskiem a Zbąszynkiem wyłącznie autobusem, 
na dworcu w Zielonej Górze mobilni informatorzy - 15 marca wchodzi korekta rocznego roz-
kładu jazdy pociągów. Będą zmiany.

Niewielkie. To - jak mówi 
Radosław Śledziński z PKP 
PLK - modyªkacja, a nie re-
wolucja.

Największą zmianą jest 
powrót na tory pociągu PKP 
Intercity – IC Czartoryski. Już 
w niedzielę ruszy trasą Lu-
blin – Zielona Góra – Lublin, 
kursując przez Warszawę i 
Poznań.

Jednak pasażerowie często 
podróżujący pociągami, któ-
re w relacji mają odcinek Zie-
lona Góra - Zbąszynek (kie-
runek Poznań i Gorzów Wl-
kp.), między korektą rozkła-
du jazdy a utrudnieniami w 
podróży będą mogli posta-
wić znak równości. W związ-
ku z modernizacją torów i 
mostu w Pomorsku, o któ-
rych informowaliśmy czytel-
ników „Łącznika” tydzień te-
mu, 16 marca (poniedziałek) 
o 9.30 linia kolejowa 358 na 

odcinku Czerwieńsk - Zbą-
szynek zostanie zamknię-
ta. W tym samym momen-
cie przewoźnicy - Polregio i 
PKP Intercity - uruchomią na 
wspomnianym odcinku za-
stępczą komunikację auto-
busową. Po weekendzie po-
dróżujący będą się w Zbą-
szynku przesiadać na auto-
bus lub pociąg, w zależności 
od kierunku jazdy. W Sule-
chowie, Babimoście i Zbą-
szynku autobusy będą za-
bierać podróżnych na przy-
stankach zlokalizowanych w 
pobliżu dworców. Z Zielonej 
Góry autobusy komunika-
cji zastępczej wyruszać będą 
ze starego przystanku MZK 
znajdującego się nieopodal 
budynku przychodni Medkol 
na pl. Kolejarza.

- Informacje o lokalizacji 
przystanku autobusowej ko-
munikacji zastępczej zosta-

ną umieszczone na dworcu 
PKP, na zewnętrznych szy-
bach dworcowego budynku i 
na samym przystanku. Rów-
nież autobusy będą oznako-
wane naszym logo (Polregio - 
dop. el) i napisem „komuni-
kacja zastępcza” - informu-
je Paweł Nijaki, rzecznik pra-
sowy Lubuskiego Oddziału 
Przewozów Regionalnych.

14 marca na dworcu poja-
wią się też informatorzy mo-
bilni, którzy do 16 marca bę-
dą informowali podróżnych 
o zmianach w rozkładzie jaz-
dy pociągów, a przez cały ko-
lejny tydzień pokierują pasa-
żerów na przystanek komu-
nikacji zastępczej. Mimo to, 
przed wyjściem z domu war-
to zerknąć na portalpasażera.
pl., bo godziny odjazdu mo-
gły się nieznacznie zmienić.

Bilety na autobusowo-ko-
lejową przeprawę kupimy 

w kasach na dworcu PKP, 
ale również u obsługi pocią-
gu obecnej w autobusach za-
stępczych.

Zastępczymi autobusami 
na trasie Zbąszynek – Zielona 
Góra pojadą również pasaże-
rowie: IC Zielonogórzanin re-
lacji Warszawa – Zielona Gó-
ra – Warszawa, IC Czartoryski 
relacji Lublin – Zielona Góra – 
Lublin, IC Wawel relacji Kra-
ków – Zielona Góra – Kraków, 
TLK Bachus relacji Gdynia – 
Zielona Góra – Gdynia, TLK 
Stoczniowiec relacji Gdynia 
– Zielona Góra – Gdynia oraz 
TLK Ukiel relacji Olsztyn – 
Zielona Góra – Olsztyn.

Choć obecna korekta rocz-
nego rozkładu jazdy obowią-
zywać ma do 13 czerwca, PKP 
PLK zapowiada, że przesiad-
ki w Zbąszynku będą trwały 
do listopada br.

(el)
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Odpalili i zgasili
W marcu nici ze ścigania! Główna 
Komisja Sportu Żużlowego odwo-
łała wszystkie mecze sparingowe 
oraz turnieje, które miały się 
odbyć przed startem sezonu.

Zakaz obowiązuje do 
1 kwietnia i wiele wska-
zuje na to, że koronawi-
rus opóźni też start roz-
grywek ligowych. - W 
związku z rosnącą licz-
bą zachorowań na CO-
VID-19, chorobę wywo-
łaną przez koronawirusa 
SARS-CoV-2, Polski Zwią-
zek Motorowy, zgodnie 
z zaleceniami Minister-
stwa Sportu, zwraca się 

do wszystkich organiza-
torów wydarzeń w zakre-
sie działalności PZM z re-
komendacją zawieszenia 
przeprowadzania zawo-
dów, imprez oraz szkoleń 
do dnia 1 kwietnia 2020 
r. Główna Komisja Spor-
tu Żużlowego nie wyra-
ża zgody na organizację 
zawodów treningowych 
(sparingów) do 1 kwiet-
nia 2020 r. W zależno-
ści od rozwoju sytuacji 
związanej z zagrożeniem 
epidemiologicznym, o 
dalszych zaleceniach bę-
dziemy informowali na 
bieżąco – napisano w ko-
munikacie. W ten week-
end Falubaz sparingowo 
miał rywalizować z dru-
goligowym Kolejarzem 

Opole. Próbnego ścigania 
nie będzie, ale na prze-
łomie tygodnia w Opolu 
odbyły się treningi. Zie-
lonogórzanie na torze, 
gdzie karierę zaczynał 
pierwszy żużlowy mistrz 
świata Jerzy Szczakiel, 
trenowali w niedzielę i w 
poniedziałek. Ponadto w 
treningach na toruńskiej 
Motoarenie wzięli udział 
w tym tygodniu Antonio 
Lindbaeck i Piotr Prota-
siewicz. I… to na razie ty-
le! W czwartek, tuż przed 
zamknięciem tego nu-
meru „Łącznika” GKSŻ 
podjęła decyzję, że od-
wołuje nie tylko sparin-
gi, ale również zabrania 
organizacji treningów na 
torach żużlowych. (mk)

KOSZYKÓWKA

Koszykarskie rozgrywki zawieszone
Buty piszczące po parkiecie, wyraźnie słyszane reprymendy trenerów i brak kibiców – to typowe dla zamkniętych sparingów, a nie o�cjal-
nych meczów Energa Basket Ligi. A jednak właśnie tak wyglądał środowy mecz Stelmetu Enei BC Zielona Góra z MKS-em Dąbrowa Górnicza.

Pierwszy raz w historii 
hali CRS Stelmet Enea BC 
Zielona Góra oªcjalny mecz 
rozgrywał bez kibiców. 
Trudno nazwać środowe 
widowisko świętem koszy-
kówki, gdy jedynymi okna-
mi na świat dla kibiców są 
internetowa transmisja te-
lewizyjna i relacja radio-
wa. Tuż przed meczem z 
MKS-em Dąbrowa Górni-
cza klub przekazał odgórne 
wytyczne z ligi, że na mecz 
nie wejdą nie tylko kibi-
ce, ale również akredyto-
wani dziennikarze, zaś po-
meczowe rozmowy prze-
prowadzą przedstawicie-
le mediów klubowych. – To 
okropne, gdy grasz bez ki-
biców. Nigdy nie brałem w 
czymś takim udziału – po-
wiedział Žan Tabak, trener 
Stelmetu, którego uwagi i 
niezadowolenia z gry pod-
opiecznych w pierwszej po-
łowie niosły się po całej ha-
li.

Mecz lidera z ostatnim 
w tabeli zespołem zwłasz-
cza do przerwy był zacię-
ty. Szczególnie w pierwszej 
kwarcie koszykarze Stel-
metu mocno przegrywa-

li walkę na zbiórkach i nie-
zwyczajnie dla siebie pu-
dłowali z dystansu. Rzu-
towe liczby wróciły na 
przyzwoite tory po zmia-
nie stron, a najskuteczniej-
szym graczem zielonogó-
rzan był George King, któ-
ry zdobył 19 punktów, tra-
ªając cztery „trójki”. Dru-
ga część meczu była w wy-

konaniu zielonogórzan lep-
sza. Ostatecznie Stelmet 
wygrał pewnie, 97:74.

Goście w tej nietypowej, 
meczowej ciszy walczy-
li dzielnie. Borykający się z 
olbrzymimi problemami w 
tym sezonie MKS posłał w 
bój debiutanta, rozgrywają-
cego Lee Moore’a, który był 
jedną czołowych postaci 

zespołu. Od niedawna też 
trenerem dąbrowian jest 
Włoch Alessandro Magro. 
– Jestem z kraju, w którym 
sytuacja jest bardzo zła. Ja-
sne, że mecze w takich oko-
licznościach nie są dobre 
dla widowiska, ale kwe-
stie zdrowotne są znacznie 
ważniejsze niż mecz koszy-
kówki – powiedział.

Mimo niekomfortowej sy-
tuacji i gry przy pustych 
trybunach, koszykarzy nie 
opuszczał dobry humor. W 
internecie pojawiły się ªlmy, 
jak po meczu George King, 
Joe Thomasson, Drew Gor-
don i Ivica Radić udali się w 
kierunku trybun by… przy-
bić piątki, podpisywać auto-
grafy i pozować do zdjęć.

Kiedy będą mogli towa-
rzyszyć im kibice? To pyta-
nie jeszcze długo może zo-
stać bez odpowiedzi. Pla-
nowany na poniedziałek, 
16 marca mecz z Polskim 
Cukrem Toruń nie dojdzie 
do skutku. W czwartek za-
rząd Polskiej Ligi Koszy-
kówki postanowił zawiesić 
rozgrywki do 25 marca. W 
tym czasie zielonogórzanie 
mieli zaplanowane aż czte-
ry spotkania w polskiej li-
dze.

- Najważniejszą kwestią 
w momencie rozwoju epi-
demii koronawirusa jest 
zdrowie zawodników, pra-
cowników klubów oraz ki-
biców. W związku z tym 
podjęliśmy trudną, ale ko-
nieczną decyzję o zawie-
szeniu rozgrywek do 25 
marca włącznie. Mamy na-
dzieję, że po tym okresie 
wrócimy do rywalizacji i 
wszyscy razem będziemy 
cieszyć się ze wspaniałych 
koszykarskich widowisk – 
przekazał w komunikacie 
Radosław Piesiewicz, pre-
zes Energa Basket Ligi i Pol-
skiego Związku Koszyków-
ki. (mk)

Antonio Lindbaeck ma za sobą treningi w Opolu i Toruniu Fot. www.falubaz.com

PIŁKA NOŻNA

Wiosna nie rusza
W tę sobotę, 14 marca miały się 

rozpocząć zmagania w lubuskiej 
IV lidze oraz zielonogórskiej klasie 
okręgowej. W tych ligach grają trzy 
zielonogórskie zespoły. Lechia II 
rywalizuje na czwartym szczeblu 
rozgrywek, zaś w klasie okręgowej 
beniaminkowie: Zorza Ochla oraz 
Drzonkowianka PKM Zachód Racula. 
Lubuski Związek Piłki Nożnej podjął 
decyzję, że w związku z epidemią 
koronawirusa oraz zamknięciem 
stadionów przez samorządy, piłkar-
skie rozgrywki zostają zawieszone 
do odwołania. Spotkanie pierwszego 
zespołu III-ligowej Lechii Zielona 
Góra z Foto-Higieną Gać, które miało 
odbyć się w ten weekend już wcze-
śniej zostało przełożone. (mk)

TENIS STOŁOWY

Nasi  
z medalami
W Hiszpanii rywalizowali nie-
pełnosprawni tenisiści stołowi 
w ramach turnieju Costa Brava 
Spanish Para Open 2020. To waż-
ne zmagania w kontekście walki o 
Igrzyska Paraolimpijskie 2020.

W turnieju wzięli udział 
tenisiści Zrzeszenia Spor-
towo-Rehabilitacyjnego 
„Start” Zielona Góra: To-
masz Jakimczuk oraz Igor 
Misztal. Zielonogórzanie 
wrócili z dwoma medala-
mi – złotym i srebrnym. T. 
Jakimczuk rywalizował w 

grze drużynowej z Rafa-
łem Czuperem w drugiej 
klasie niepełnosprawno-
ści (na wózkach). Panowie 
okazali się bezkonkuren-
cyjni. Pokonali duet ko-
reańsko-argentyński 2:0 
oraz Hiszpanów 2:1. Igor 
Misztal w klasie dziesiątej 
grał w parze z Włochem 
Lorenzo Corduą. Polsko
-włoski duet sięgnął po 
srebro. Do medalu dopro-
wadziły ich wygrane me-
cze z Holendrami 2:0 oraz 
Hiszpanami 2:0. W ªna-
le musieli uznać wyższość 
francusko-rosyjskiej pary, 
przegrywając 1:2. Słabiej 
poszło zielonogórzanom 
w grze pojedynczej. T. Ja-
kimczuk uplasował się na 

miejscach 5-6, zaś I. Misz-
tal zakończył zmagania na 
miejscach 5-8. Łącznie do 
Polski reprezentanci kraju 
w tenisie stołowym przy-
wieźli 14 medali (5 zło-
tych, 4 srebrne i 5 brązo-
wych). Tomasz Jakim-
czuk jest podopiecznym 
trenera Jacka Kaczmar-
ka, zaś Igor Misztal pracu-
je z Lucjanem Błaszczy-
kiem. Świetne wyniki w 
grze drużynowej oraz wy-
sokie miejsca w grze indy-
widualnej mają wpływ na 
ranking olimpijski. Suk-
cesy przybliżają obu zie-
lonogórzan do udziału w 
Igrzyskach Paraolimpij-
skich Tokio 2020.

(mk)

Koszykarze rywalizujący na tle pustych trybun
Fot. Tomasz Browarczyk/basketzg.pl

Drew Gordon i Joe Thomasson przybijają „piątki” po meczu

Tomasz Jakimczuk i Igor Misztal wrócili do Zielonej Góry z 
medalami Fot. ZSR Start Zielona Góra
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Księżna Dorota de Talleyrand-Périgord Płytę ostrożnie przeniesiono w bezpieczne miejsce
 Fot. Materiały LWKZ

Tomasz Filar czyści płytę i odsłania napis
 Fot. Materiały LWKZ

SPACEROWNIK ZIELONOGÓRSKI ODC. 350

Księżna pisze do nas z Zatonia
Skarb! Miała być zwykłą, betonową płytą, która przykrywała cembrowinę. Jednak, tak na wszelki wypadek, ostrożnie ją podniesiono i… od-
kryto prawdziwy skarb. W Zatoniu, podczas rewitalizacji cennego parku, wciąż natra�amy na nowe odkrycia.

- Czyżniewski! Domyślam 
się, że skoro nic nie piszesz 
o worku pełnym złota, to od-
kryty skarb nie jest przysło-
wiową skrzynką pełną kosz-
towności… - cierpko stwier-
dziła moja żona. – Jak tylko 
zrobisz porządek z patelnią, 
wyjaśnij, o co chodzi z tym 
odkryciem?

Słowo odkrycie dosłownie 
pasuje do opisywanej sytu-
acji.

- Chodzi o miejsce na ty-
łach zatońskiego pałacu. 
Jeszcze niedawno stał tam 
barak, w którym m.in. odby-
wały się rady budowy. Wie-
dzieliśmy, że obok jest cem-
browina przykryta betono-
wymi płytami – opowiada 
Karolina Idryjan, która nad-
zoruje prace z ramienia Lu-
buskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.

Cembrowina przeszkadza-
ła w budowie ścieżki. Przy-
krywała ją warstwa ziemi i 
błota. Na szczęście, nie zo-
stała zasypana. – Poprosiłam, 
by sprawdzić to miejsce. Ro-
botnicy ostrożnie podnieśli 
płytę i okazało się, że nie jest 
z betonu, lecz z piaskowca, i 
pochodzi z XIX wieku – opo-
wiada K. Idryjan. Przebieg 
operacji obserwowali arche-

olog Jarosław Lewczuk i kon-
serwator Tomasz Filar. Ten 
ostatni szybko oczyścił płytę, 
odsłaniając wyraźną inskryp-
cję napisaną po niemiecku.

- To bardzo cenne znalezi-
sko, bo dotyczy historii pała-
cu. Po konserwacji płyta po-
winna zostać tutaj zamonto-
wana na stałe, obok niej po-
winno znaleźć się polskie 
tłumaczenie, uważa Barbara 
Bielinis-Kopeć, wojewódzki 
konserwator zabytków.

Okazuje się, że płytę ka-
zała wykonać księżna Doro-
ta de Talleyrand-Périgord. To 
tablica erekcyjna, wmurowa-
na na pamiątkę wielkiej prze-
budowy pałacu w Zatoniu. 
Jej treść natychmiast przetłu-
maczył prof. UZ Marek Bisz-
czanik. Brzmi następująco:

„W roku 1842 ja księż-
na żagańska i księżniczka 
kurlandzka poleciłam pa-
łac ten podwyższyć poprzez 
nadbudowę jednego piętra, 
powiększyć poprzez dobu-
dówkę oraz upiększyć w for-
mie zewnętrznej wykusza-
mi, herbami, tarczami i in-
nymi zdobieniami, jednakże 
pozostał on w swych funda-
mentach niezmieniony”.

Z odkrycia cieszy się Jaro-
sław Skorulski, szef Stowa-

rzyszenia „Nasze Zatonie”, 
wielki orędownik odnowy 
pałacu i parku. Od lat bada 
historię tego miejsca.

- Wprawdzie treść tabli-
cy była znana z przekazów 
źródłowych (Robert We-
ber „Schlesische Shloesser” 
1910), ale zagadką pozosta-
wało, kiedy tablica zniknę-
ła z murów pałacu – mówi 
J. Skorulski. - Pierwsi polscy 
przesiedleńcy, którzy traªli 
w sierpniu 1945 roku do Za-

tonia z Wielkopolski, pamię-
tali, że owszem, była taka 
tablica, nawet dwie po obu 
stronach północnej przy-
budówki, ale nie pamięta-
li, z czego były wykonane i 
co się z nimi stało. Nazywa-
li zresztą błędnie żyjącą jesz-
cze wówczas ostatnią wła-
ścicielkę pałacu, Renatę ba-
ronową von Lancken-Wa-
kenitz, hrabina Cosel. Tłu-
maczyli, że tak było napisa-
ne na jednej z tablic, dlate-

go myśleli, że właśnie tak się 
nazywała. Prawdopodobnie 
ta druga tablica, której zna-
lezienie jeszcze przed nami, 
opisywała początki pałacu 
od budowniczego Balthasa-
ra von Unruh po hrabinę Co-
sel. Właścicielka z Zaboru 
nabyła dobra zatońskie i pod 
koniec XVIII w. gruntownie 
wyremontowała stojący tu 
barokowy dwór.

Jego zdaniem, tablica mi-
mo zaznaczonej daty 1842 
nie mogła być jednak wmu-
rowana w tym roku. Księż-
na wprawdzie miała wów-
czas dwa tytuły książęce: 
księżną Dino (tytuł wło-
ski) była od 1817 r., księżną 
de Talleyrand (tytuł francu-
ski) od 1838 roku, ale księż-
ną żagańską jeszcze nie by-
ła. Prawa do ziem księstwa 
żagańskiego nabyła w 1844 
roku. Po latach sporu odku-
piła księstwo od swego sio-
strzeńca Fryderyka Wilhel-
ma księcia von Hohenzoller
-Hechingen. - Oªcjalna in-
westytura (księstwo żagań-
skie było lennem koronnym 
królów pruskich) nastąpiła 
6 stycznia 1845 roku. Dopie-
ro więc po tej dacie Dorota 
mogła tytułować się księżną 
żagańską. Tablica musiała 

zostać zamontowana w mu-
rze zapewne później – tłu-
maczy J. Skorulski.

Płyta o wymiarach 120 cm 
x 85 cm x 16 cm zachowała 
się w bardzo dobrym stanie. 
J. Skorulski również uważa, 
że powinna ona znaleźć się 
na ścianie pałacu, przypo-
minając historię jego prze-
budowy.

Zmiany w architekturze 
pałacu, jakie zostały zapi-
sane na tablicy, można za-
obserwować, porównując 
dwie akwarele rekonstruk-
cyjne wykonane przez Ro-
berta Jurgę na zamówienie 
Stowarzyszenia „Nasze Za-
tonie”.

To nie jedyna inskrypcja 
wykuta w kamieniu, któ-
rą możemy odnaleźć w za-
tońskim parku. Jednak po-
zostałe upamiętniają różne 
osoby z otoczenia księżnej 
i jej syna. Obecnie odnale-
ziona opisuje sam pałac. Na 
dodatek to sama księżna do 
nas przemawia. Prawdziwy 
skarb. Chociaż bez worka ze 
złotem…

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowie-

ści i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.to-

masz

Wygląd pałacu w Zatoniu przed przebudową Rys. Robert Jurga Wygląd pałacu w Zatoniu po przebudowie opisanej na płycie Rys. Robert Jurga

Płyta o wymiarach 120 cm x 85 cm x 16 cm zachowała się w 
bardzo dobrym stanie
 Fot. Jarosław Skorulski


