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Żużlowe play-o� y są tak blisko! W rundzie zasadniczej przy W69 
pozostały już tylko dwa pojedynki, ale oba wagi ciężkiej

Końcówka wakacji aż gęsta od 
propozycji na ciekawe spędze-
nie czasu! Czekają nas koncer-
ty i spektakle pod chmurką, 
spacery po mieście, koszto-
wanie regionalnych słodkości 
i spotkania z radosną, barwną 
społecznością ulicznych arty-
stów! Sprawdź, co dzieje się w 
ostatnich dniach sierpnia. >>  5

TRUDNY POWRÓT 
DO SZKOŁY
1 września, po miesiącach e-learningu i wakacjach, zielonogórscy uczniowie wrócą do nauki w ławkach szkolnych. Czy spełni się 
ich tęsknota za tym, jak było kiedyś? Na wszelki wypadek miasto kupi dla nich 1300 laptopów.

Decyzję o tym, że w roku 
szkolnym 2020/2021 polskie 
szkoły wrócą do stacjonar-
nego nauczania, resort zako-
munikował dwa tygodnie te-
mu z okładem - 5 sierpnia. 
Tydzień później szkoły po-
znały rekomendacje resor-
tów edukacji, zdrowia i Ge-
neralnego Inspektora Sani-
tarnego, których stosowanie 
ma zapewnić uczniom, na-
uczycielom i rodzicom bez-
pieczeństwo w warunkach 
pandemii.

Jak to ma wyglądać
Nauczanie zdalne będą 

mieli uczniowie na kwaran-
tannie, przewlekle chorzy 
(na podstawie opinii lekarza) 
albo posiadający orzeczenie 
o indywidualnym naucza-
niu. Pozostali wiedzę zdobę-
dą w szkolnych ławach. Za-
jęcia stacjonarne w szkołach 
zawieszać będą mogli wy-
łącznie ich dyrektorzy, zastę-
pując je kształceniem mie-
szanym, tzw. hybrydowym 
(w uproszczeniu np. kla-
sy I-III - zajęcia stacjonarne, 
klasy starsze - zajęcia zdalne) 
lub zdalnym, uzyskując na to 
uprzednio zgodę organu pro-
wadzącego i pozytywną opi-
nię sanepidu. Ta ma być uza-
leżniona od poziomu i cha-
rakteru zachorowań w po-
wiecie i sytuacji epidemicz-
nej w szkole. Koniec z odgór-
nym zamykaniem placówek 
oświaty w regionie.

W klasach bez maseczek
Uczniowie z tzw. zielonej 

strefy (rejony z mniejszą licz-
bą aktualnych zakażeń koro-
nawirusem, dziś m.in. Zie-
lona Góra) nie będą musie-
li w klasach nosić maseczek. 
Ale w szkołach bezwzględ-
nie mają być przestrzegane 
podstawowe zasady higieny: 
częste mycie rąk wodą z my-
dłem (szczególnie po przyj-
ściu do szkoły, przed jedze-
niem, po powrocie z dwo-

ru i po skorzystaniu z toa-
lety), zakrywanie ust i nosa 
przez osoby trzecie przycho-
dzące do placówki, regular-
ne czyszczenie pomieszczeń 
oraz ich wietrzenie przy-
najmniej co godzinę, mycie 
podłogi w sali gimnastycznej 
po każdych zajęciach albo po 
całym dniu ćwiczeń. Reko-
mendowana jest taka organi-
zacja zajęć, która sprzyja za-
chowaniu dystansu społecz-
nego, m.in: dla różnych klas 
różne godziny przychodze-

nia do szkoły i różne godziny 
przerw, unikanie uprawia-
nia sportów kontaktowych, 
spędzanie przerw na świe-
żym powietrzu, ogranicza-
nie zmiany sal lekcyjnych, 
w których odbywają się zaję-
cia, udostępnienie uczniom 
w szatni co drugiego boksu. 
Szkołom rekomenduje się 
też posiadanie przynajmniej 
jednego termometru bezdo-
tykowego. W przypadku za-
obserwowania u ucznia obja-
wów infekcji dróg oddecho-

wych należy go odizolować 
minimum 2 metry od pozo-
stałych osób i zawiadomić 
opiekunów o konieczności 
odebrania ucznia ze szkoły.

Papier przyjmie więcej
O nowym roku szkolnym, 

wytycznych MEN i GIS mówi 
Jarosław Skorulski, naczel-
nik wydziału oświaty i spraw 
społecznych w zielonogór-
skim  magistracie:

- Część wytycznych MEN 
i GIS jest dość oczywista, 
są konsekwencją stanu, w 
którym teraz żyjemy. We 
wszystkich szkołach mamy 
wyposażone izolatoria, bez-
dotykowe termometry i za-
pas środków dezynfekcyj-
nych. Ale inne wytyczne są 

trudne do spełnienia. Dy-
rektorów najbardziej nie-
pokoi ograniczona możli-
wość zachowania w szko-
łach dystansu. Szkolne ży-
cie na przerwach to czas ak-
tywności � zycznej uczniów i 
ich wzajemnych kontaktów, 
próba uporządkowania te-
go czasu będzie trudna. SP 
18 ma około tysiąca uczniów, 
ale też największe korytarze 
i segmenty, inne są bryłą z 
wąskimi korytarzami i klat-
kami, które stanowią łącz-
niki między kondygnacjami. 
Trudno też sobie wyobrazić 
organizację mycia rąk pod-
czas przerwy i uczniów sto-
jących pod toaletą w półto-
rametrowych odstępach w 
kolejce, która wije się przez 

wszystkie kondygnacje. Al-
bo co zrobić, gdy w związku 
z kwarantanną nauczycie-
la klasa będzie miała godzin-
ną pauzę? Świetlica i stołów-
ka to kolejne miejsca, w któ-
rych spotkają się uczniowie z 
różnych klas. W jaki sposób 
zachować reżim sanitarny na 
przestrzeni np. 40 mkw., w 
której jada 200 osób? Tylko 
w klasach I-III uczniowie nie 
mają sztywnego czasu lekcji, 
mogą zjeść, gdy inni są w kla-
sach – mówi szef zielonogór-
skiej oświaty.

A pomysł, żeby lekcje za-
czynały się o różnych godzi-
nach dla różnych klas?

- Jest dobry dla uczniów, 
ale jak w tej przesuniętej se-
kwencji czasowej na kolej-
ną lekcję ma zdążyć nauczy-
ciel, który właśnie prowadzi 
lekcję z inną klasą? – odpo-
wiada.

Na dwa tygodnie przed dzwonkiem
Miasto jest już po konsul-

tacjach z sanepidem. Oso-
bom powyżej 55. roku życia 
pracującym z dziećmi zapro-
ponuje darmowe szczepienia 
przeciwko grypie. Już zgło-
siło się sporo pracowników 
szkół z wnioskiem o roczny 
urlop na podratowanie zdro-
wia.

- Nie boję się 1 września, 
ani nawet 10. Obawiam się 
tego, co może być później… 
Gdy poszczególne szkoły w 
porozumieniu z sanepidem 
będą podejmowały decyzje 
o nauczaniu hybrydowym, 
może zacząć się galimatias z 
układaniem planów i reali-
zacją podstawy programo-
wej… - wyznaje J. Skorulski. 
Ta ostatnia nie została zmie-
niona.

Miasto już myśli o możli-
wym niekorzystnym scena-
riuszu wydarzeń i na wszel-
ki wypadek kupuje zielono-
górskim szkołom 1300 lap-
topów. Trwa procedura prze-
targowa. (el)

Pod koniec maja do szkół mogli wracać tylko uczniowie klas 
I-III. Dobrowolnie. W pierwszym dniu tej szczególnej nauki do 
Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Chopina przyszło 15 dzieci. 
Teraz przyjdą wszyscy uczniowie. Fot. Materiały SP 13

wych należy go odizolować 
minimum 2 metry od pozo-

opiekunów o konieczności 
odebrania ucznia ze szkoły.

Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Chopina przyszło 15 dzieci. 
Teraz przyjdą wszyscy uczniowie. 

DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
NIE ZABRAKNIE LAPTOPÓW
Zielonogórskie szkoły zostaną w nie doposażone na ewentualność 
niekorzystnego rozwoju sytuacji pod względem epidemicznym i 
konieczności podjęcia przez uczniów nauki zdalnej. 72 komputery 
kupione przez miasto z pieniędzy resortowych tra� ają już do szkół. 
W pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego szkoły otrzymają 
kolejne. W lipcu na zakup 1500 komputerów urząd rozpisał prze-
targ w ramach projektu „Świat nauki - nowe standardy edukacji w 
szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”. 
Przetarg jest już � nalizowany. Z ogólnej puli do szkół w Zielonej 
Górze tra�  1300 komputerów! 
- Tyle wystarczy. Plan ich rozdysponowania jest już gotowy– infor-
muje wydział oświaty.
Laptopy będą stanowiły wyposażenie szkół. Jeśli sytuacja w mie-
ście będzie stabilna, szkoły będą dysponowały nowym sprzętem, 
którego im brakuje, a w momencie przechodzenia na nauczanie 
hybrydowe lub zdalne wyposażeni zostaną uczniowie i nauczyciele, 
którzy komputerów nie mają. Z problemem braku komputerów 
szkoły zmagały się od marca, gdy w trybie nagłym, pierwszy raz w 
historii nauczania przechodziły na e-learning. (el)
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Rocznica wybuchu wojny
Prezydent Janusz Kubicki za-

prasza 1 września na uroczystości z 
okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej i Dnia Weterana Walk o 
Niepodległość Rzeczypospolitej 
Polskiej. W programie: 11.00 - msza 
w kościele pw. Najświętszego Zbawi-
ciela w intencji weteranów i o� ar II 
wojny światowej; 12.00 - przemarsz 
z kościoła kompanii honorowej, 
pocztów sztandarowych oraz pozo-
stałych uczestników uroczystości na 
Plac Bohaterów; 12.10 - zgromadze-
nie mieszkańców miasta, podniesie-
nie ¦ agi państwowej i odtworzenie 
hymnu państwowego, widowisko 
słowno-muzyczne w wykonaniu 
uczniów Zespołu Edukacyjnego nr 
3, apel pamięci, złożenie wiązanek 
kwiatów. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Wirtualnie po Portugalii
COOLturalna Zielona Góra tym 

razem zaprasza do Portugalii. Opowie 
o niej Kateryna Atamanova, która po 
skończeniu studiów doktoranckich na 
Uniwersytecie Zielonogórskim wyje-
chała do Portugalii. Pracuje tam jako 
modelka i przewodnik turystyczny 

po Porto. Opowie, czym żyje portu-
galska rodzina, co koniecznie trzeba 
zobaczyć, spróbować, zrobić, żeby w 
pełni poznać ten niesamowity kraj. 
Spotkanie jest bezpłatne i dostępne 
dla wszystkich bez ograniczeń wie-
kowych! 24 sierpnia (poniedziałek), 
godzina 18.00. Wydarzenie będzie 
transmitowane on-line na stronie 
Fundacja LYADA. (tc)

Raj dla pacynek i jawajek
– Obiecałem córkom, że wybudujemy Teatr Lalkowy dla dzieci z Zielonej Góry i słowa dotrzymam – mówi 
Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru.

– Budujemy wresz-
cie tę scenę lalkową? 
Mam wrażenie, że te-
mat ciągnie się jak te-
lenowela.

Robert Czechowski: – 
Od kilku lat walczymy 
o realizację naszych 
marzeń, czyli budowę 
nowego Teatru Lalko-
wego, ale nie wszystko 
zależy od nas. Przypo-
mnę, że przygotowa-
na przez nas koncep-
cja wygrała konkurs 
na środki unijne. Po-
zyskaliśmy na ten cel 
ponad 20 mln zł. Nie-
stety, jeden z naszych 
sąsiadów mocno się 
uparł, żeby storpedo-
wać projekt, podważa-
jąc zasadność pozwo-
lenia na budowę. W 
konsekwencji stracili-
śmy te pieniądze. Sta-
nęliśmy do drugiego 
konkursu i wygraliśmy 
go ponownie.

– Kwota na realizację 
zadania jest podobna?

– Tym razem do dys-
pozycji mamy około 12 
mln. zł. Z czego wkład 
własny teatru wyno-
si około 1,5 mln zł, bra-
kujące fundusze prze-
każe samorząd woje-
wództwa lubuskiego i 
miasto Zielona Góra.

– Czy to oznacza, że 
dostaniemy gorszy 
„produkt”?

– Nieco skromniej-
szy, dostosowany do 
możliwości � nanso-
wych. Tydzień temu 
ogłosiliśmy przetarg i 
liczymy na pojawienie 
się odpowiedzialne-
go wykonawcy. Tra� a-
my na dosyć korzyst-
ną sytuację na ryn-
ku budowlanym, więc 
jesteśmy dobrej my-
śli. Potencjalni wyko-
nawcy mają miesiąc na 
przedstawienie swoich 
ofert. Zainteresowa-
nie jest duże. Liczę, że 
tym razem się uda. Jak 
wszystko dobrze pój-
dzie, pierwszą łopatę 
wbijemy w ziemię na 
przełomie październi-
ka i listopada. Inwesty-
cja powinna być goto-
wa pod koniec 2022 ro-
ku.

– I czego możemy się 
wtedy spodziewać?

– Zyskamy przede 
wszystkim wielofunk-
cyjną scenę lalkową dla 
dzieci. Latem otworzy-
my jedną ze ścian i do-
stawimy do niej - aktu-
alnie sprawdzaną pod-
czas Lubuskiego La-
ta Teatralnego - scenę 

plenerową. W pięknym 
budynku doczekamy 
się nowej powierzch-
ni muzealnej dla hi-
storycznych lalek, no-
wej sceny i widowni, 
nowych garderób, sali 
prób, nowych magazy-
nów na elementy sce-
nogra� i. Plac Teatral-

ny, który obecnie bije 
rekordy popularności 
jeszcze zyska na zna-
czeniu. To teraz jed-
no z najmodniejszych 
miejsc w Zielonej Gó-
rze, przychodzi tu spo-
ro młodzieży. A wielu 
malkontentów w ten 
plac nie wierzyło.

– Jaki jest pomysł na 
nową scenę?

– Powstanie autono-
miczny, niezależny od 
propozycji dla doro-
słych repertuar. Przy-
bliżymy naszym mło-
dym widzom różne 
konwencje teatru lalko-
wego: pacynki, jawaj-
ki, marionetki, kukły, 
czarny teatr, teatr cie-
ni. W nowym muzeum 
zaprezentujemy po-
ukrywane w zakamar-
kach teatru historyczne 
lalki, co będzie pokło-
nem złożonym naszym 
poprzednikom, którzy 
od 1962 roku tworzy-
li w Lubuskim Teatrze 
Scenę Lalkową. Przy-
pomnimy postać Hali-
ny Lubicz, twórczyni 
owej Sceny Lalkowej. 
Prowadzę rozmowy z 
Ministerstwem Kultu-
ry, prezydentem na-
szego miasta i naszym 
organizatorem (urząd 
marszałkowski – dop. 
rk). o współ� nansowa-
niu nowego Teatru Lal-
kowego. Powstanie no-
wy, piękny teatr dla 
najmłodszych. Jeste-
śmy to winni naszym 
milusińskim.

– Dziękuję.
Rafał Krzymiński

Robert Czechowski: - Powstanie nowy, piękny teatr dla naj-
młodszych. Z autonomicznym, niezależnym od propozycji 
dla dorosłych repertuarem. Jesteśmy to winni naszym milu-
sińskim. Fot. Rafał Krzymiński
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POLICYJNY RADAR
Nie pierwszy raz policjantom pomógł 
miejski monitoring. Dzięki niemu 
zidenty� kowali sprawców przestęp-
stwa. Do zdarzenia doszło pod koniec 
lipca. Do Komendy Miejskiej Policji 
w Zielonej Górze zgłosił się mężczy-
zna, zawiadamiając o kradzieży z 
włamaniem do zajmowanego przez 
niego pokoju w hostelu w centrum 
miasta. Zniknęła kwota około 4 
tys. zł, głośnik bezprzewodowy, 
drogie perfumy oraz kluczyki do 
samochodu zaparkowanego przed 
budynkiem. Pojazd również zapadł 
się pod ziemię. Już kilka godzin 
po zgłoszeniu kradzieży, spalony 
samochód policjanci znaleźli przy 
kompleksie leśnym na ul. Liliowej.
W wyniku prowadzonych działań 
operacyjnych i dzięki monitoringowi 
ustalili też, że sprawcami są dwaj 
mężczyźni w wieku 22 i 33 lata, 
znani policji i notowani wcześniej 
za podobne przestępstwa. Młodszy 
nocował niegdyś we wspomnianym 
hostelu i dysponował dorobionym 
wówczas kluczem do pokoju. Trzecią 
osobą, która brała udział w przestęp-
stwie jest 15-latek.
Decyzją Sądu Rejonowego w Zielonej 
Górze dwaj z zatrzymanych zostali 
aresztowani na miesiąc. Przed nimi 
jednak dłuższa perspektywa… Za 
kradzież z włamaniem oraz kradzież 
i uszkodzenie pojazdu kodeks karny 
przewiduje karę nawet do 10 lat po-
zbawienia wolności, a w warunkach 
recydywy nawet o połowę wyższą. W 
sprawie nieletniego decyzję podej-
mie sąd rodzinny. (el)

W ZIELONEJ GÓRZE

Wkrótce rusza 
spis rolny
Potrwa od 1 września do 30 listo-
pada. Obejmie wszystkie gospo-
darstwa rolne. Spisywane będą 
gospodarstwa, które 1 czerwca br. 
prowadziły działalność rolniczą.

Główną metodą spisu rol-
nego jest tzw. samospis in-
ternetowy, który polega na 
samodzielnym wypełnie-
niu formularza spisowego 
dostępnego na stronie in-

ternetowej GUS (stat.gov.
pl) i spisu rolnego (spisrol-
ny.gov.pl).

Tym, którzy nie będą mo-
gli spisać się samodzielnie 
pomocą służyć będą rach-
mistrzowie, którzy skon-
taktują się z gospodar-
stwem rolnym telefonicz-
nie i przeprowadzą wywiad 
telefoniczny lub odwiedzą 
gospodarstwo rolne i prze-
prowadzą wywiad bezpo-
średni.

Pytania będą m.in. o: 
osoby kierujące gospodar-
stwem, wkład pracy człon-
ków rodziny i pracowników 

najemnych, strukturę do-
chodów gospodarstwa do-
mowego, działalność inną 
niż rolnicza prowadzoną 
w gospodarstwie rolnym, 
typ własności użytków rol-
nych, rodzaj użytkowanych 
gruntów, powierzchnię za-
siewów, pogłowie zwierząt 
gospodarskich, rodzaje bu-
dynków gospodarskich, 
ciągniki i maszyny rolnicze, 
nawożenie.

W spisie nie ma pytań 
o majątek rolników! Pod-
miotem spisu jest gospo-
darstwo rolne. Pytania do-
tyczą składowych elemen-

tów gospodarstwa rolnego 
(procentową ilość, a nie ich 
wartość). W spisie nie bę-
dą zbierane dane o zarob-
kach rolników, czy wartości 
przychodów. Zostaną ze-
brane przybliżone dane ja-
ką część (w procentach) do-
chodów stanowią docho-
dy z prowadzonej działal-
ności rolniczej, działalno-
ści pozarolniczej, pracy na-
jemnej i źródeł niezarobko-
wych, takich jak emerytury 
i renty.

Udział w Powszechnym 
Spisie Rolnym jest obo-
wiązkowy. (tc)

W ZIELONEJ GÓRZE

Naucz się fotografować
Fotogra� czna Fabryczna zaprasza 

na cykliczne zajęcia praktyczne i 
teoretyczne. Na zajęciach można 
dowiedzieć się więcej o swojej 
fotogra� i. Jak poprawić kompozycję 
zdjęcia, jak poradzić sobie w różnych 
warunkach fotogra� cznych. Co 
zrobić, żeby zdjęcia były lepsze pod 
względem technicznym i jak uniknąć 
banału w fotogra� i. Dodatkowo zaję-
cia obejmują naukę posługiwania się 
cyfrowymi aparatami fotogra� czny-
mi i pracę w studio fotogra� cznym. 
W planie są jednodniowe plenery. 
Zajęcia prowadzą: Paweł Janczaruk i 
Marek Lalko. Spotkania odbywają się 
dwa razy w miesiącu w poniedziałki 
w godz. 17.45-20.15. Zapisy i dodatko-
we pytania: 601584764@interia.pl

(tc)
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Napije się psiak 
pszczoła i ptak
W upały jest gorąco nie tylko 
ludziom. Cierpią też zwierzaki: 
psy, ptaki, owady, które nie za-
wsze mają dostęp do wodopoju. 
W 17 miejscach stanęły dla nich 
specjalne poidełka.

Jedną z pierwszych kon-
strukcji testował To�k. Wo-
dę do miski nalał z butelki 
jego właściciel – Paweł Wy-
socki. To właśnie on wraz z 
Robertem Górskim (obydwaj 
radni Zielona Razem) zorga-
nizowali akcję „Miasto przy-
jazne zwierzakom”. Psia-
ki, koty, ptaki i owady będą 

mogły skorzystać z poidełek 
ustawionych w 17 miejscach. 
– Często spaceruję z psem 
po mieście i wiem, jak trud-
no jest zaspokoić pragnienie 
czworonoga. Bo ten przecież 
nie napije się z butelki, a wo-
da z ręki właściciela nie bar-
dzo mu smakuje – mówi P. 
Wysocki. - Te nasze poideł-
ka nie są podłączone do wo-
dociągu, mają bardzo prostą 
budowę. Umieściliśmy tam 
trzy miseczki, na dole dla 
piesków, na środku dla pta-
ków, na górze dla owadów. 
Wystarczy przelać wodę z 
butelki i zwierzak może się 
wygodnie napić.

Stojaki wykonał Tomasz 
Drapiewski z zielonogór-
skiej fundacji Laboratorium. 
– Zrobione są ze stali malo-

wanej proszkowo i drewna – 
dodaje R. Górski. – Poidełko 
wkopane jest na 80 cm i za-
bezpieczone przed wyrwa-
niem.

Koszt jednego poidełka to 
480 zł. Pieniądze na akcję 
wygospodarowano w budże-
cie miasta. Poidełka znaj-
dziemy m.in. na osiedlu: 
Przyjaźni, Łużyckie, Zacisze, 
Leśne, Cegielnia, między 
blokami przy ul. Osadniczej i 
Anny Jagiellonki, przy rowe-
rostradzie Zielona Strzała, 
na parkingu przed wejściem 
do Ogrodu Botanicznego, 
przy Parku Kolei Szprotaw-
skiej, na polanie z miejscem 
na ognisko na Wzgórzach 
Piastowskich, w sąsiedztwie 
sklepu Leclerc przy ul. Wy-
szyńskiego. (rk)

To�k już przetestował funkcjonalność poidełka. – Konstrukcja jest prosta, wystarczy nalać 
wodę, którą niesiemy w butelce – mówi Paweł Wysocki. Fot. Piotr Jędzura

Z dużej chmury mały deszcz?
Choć w Zielonej Górze w ostatnich tygodniach koronawirus dał o sobie znać w sposób spektakularny, szczęście w nieszczęściu nas 
nie opuściło.

Pod koniec lipca korona-
wirusa zdiagnozowano u 
pracownika zielonogórskie-
go marketu budowlanego. 
Sklep odkażono, pracowni-
ków i ich rodziny skierowa-
no na kwarantannę i prze-
badano. Łącznie aż 77 osób. 
Wyniki okazały się nega-
tywne. Wszystkie.

W drugim tygodniu sierp-
nia bardzo podobna histo-
ria zdarzyła się w jednym ze 
sklepów Focus Mall. I znów: 
sklep zamknięto, odkażo-
no, wymieniono pracow-
ników, a tych z tzw. „kon-
taktu” posłano na kwaran-
tannę wraz z rodzinami. 64 
osoby przebadane, żadna 
nie złapała wirusa.

Tego samego dnia pa-
togena wykryto u radne-

go sejmiku wojewódzkie-
go Łukasza Mejzy, był po 
urlopie. Wrócił na kilkugo-
dzinną nadzwyczajną se-
sję sejmiku, potem na szko-
lenie radnych w Wiejcach, 
na którym było pracowi-
cie, ale i trochę integracyj-
nie. Prawie wszyscy człon-
kowie zarządu wojewódz-
twa, radni sejmiku, nie-
którzy pracownicy urzędu 
marszałkowskiego i inne 
osoby z „kontaktu” oraz ich 
rodziny tra�li na kwaran-
tannę. Jak informuje Kata-
rzyna Wojciechowska z biu-
ra wojewody lubuskiego, 
do wczoraj (20 bm.) przeba-
dano 33 osoby, nadal jedna 
osoba wykazana była jako 
zakażona. Radny Mejza. - 
Procedura trwa nadal, oko-

ło 70 osób pozostaje w kwa-
rantannie, czekają na wyni-
ki. Dopóki sanepid nie poda 
ostatecznych statystyk i nie 
wyda decyzji dla tego ogni-
ska, wszystko może się zda-
rzyć – zastrzega K. Wojcie-
chowska.

Ledwo oswoiliśmy się z 
sytuacją w sejmiku lubu-
skim, gdy o zakażonym 
anestezjologu poinformo-
wał szpital w Zielonej Gó-
rze. Do odwołania wstrzy-
mano planowe przyjęcia do 
tutejszego Klinicznego Od-
działu Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii, zawie-
szono działanie Centrum 
Urazowego, czterech pa-
cjentów OAiIT przekazano 
do szpitali w Gorzowie Wl-
kp., Sulechowie i Nowej So-

li, na wypadek konieczno-
ści przeprowadzenia pil-
nych zabiegów stworzono 
„czysty” zespół anestezjo-
logiczny z lekarzy, którzy z 
zakażonym nie mieli kon-
taktu. Szpital we własnym 
zakresie przebadał ponad 
140 pracowników i pacjen-
tów, którzy mogli mieć kon-
takt z chorym lekarzem. 
Wyniki w stu procentach 
negatywne.

- Mamy dobre wieści. 
Anestezjolodzy wrócili do 
pracy. W czwartek o godz. 
8.00 uruchomiliśmy nasze 
jedyne w województwie 
Centrum Urazowe i przy-
wróciliśmy zabiegi plano-
we. Możemy mówić o za-
żegnanym kryzysie – mó-
wi Robert Kowalik ze szpi-

tala uniwersyteckiego. A 
prezes zarządu szpitala Ma-
rek Działoszyński na konfe-
rencji prasowej marszałka 
województwa reasumuje: - 
Ten przykład pokazuje, że 
nie dysponujemy rezerwa-
mi kadrowymi w momen-
tach kryzysowych.

W czwartek 46 pracowni-
ków szpitala i osoby z kon-
taktu nadal przebywały w 
kwarantannie, 6 osób pod 
nadzorem epidemicznym. 
25 osób przebadano, 21 osób 
czekało na badania (dane 
LUW). Jak dotąd jedna oso-
ba zarażona. Anestezjolog, 
od którego to wszystko się 
zaczęło…

Niejeden powątpiewa: - 
Czterech zarażonych, prze-
badanych grubo ponad stu 

zielonogórzan, którzy się z 
nimi kontaktowali i wszy-
scy zdrowi? Mamy farta, a 
może to wirus nie jest aż tak 
zgryźliwy, jak mówią?

- Wielu o to pyta, nie pa-
ni pierwsza. Ale to nie tak 
– mówi K. Wojciechowska 
i wyjaśnia za sanepidem: - 
Gdy mamy do czynienia z 
„kontaktami z kontaktów” 
ekspozycja wirusa jest już 
słabsza.

Czyli jednak - mieliśmy 
szczęście. 20 sierpnia w Pol-
sce znów odnotowano wię-
cej zakażeń. W Lubuskiem 
nie lepiej, zachorował 619. 
Lubuszanin, doszły dwie 
osoby zakażone z powiatu 
zielonogórskiego i cztery z 
Zielonej Góry. Uważajcie na 
siebie! (el)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zabawa na polanie 
i gra u króla
Kolejne inwestycje z Budżetu 
Obywatelskiego już cieszą oczy 
mieszkańców. Gotowe są drew-
niane urządzenia na Polanie Pia-
stowskiej oraz boisko wielofunk-
cyjne przy ul. Władysława IV.

Przy ul. Władysława IV 
będzie można już korzy-
stać z „Boiska u króla” – 
taką nazwę nosiło zada-
nie zgłoszone do Budże-
tu Obywatelskiego. Na 
boisku wielofunkcyjnym 
o powierzchni 288 mkw. 
będzie można zagrać w 
piłkę nożną i siatkówkę. 
– Nawierzchnię wykona-
no ze sztucznej trawy na 
macie elastycznej o wy-
sokości włókna 14 mm – 
wyjaśnia Tomasz Tysz-
kiewicz, z Departamen-
tu Inwestycji Miejskich 
w magistracie. Zrobio-
no też ogrodzenia w for-
mie piłkochwytu, opa-
skę wokół boiska oraz 
zamontowano wyposa-
żenie do gier. Realizacja 

zadania kosztowała ok. 
151 tys. zł.

Z kolei w okolicy am�-
teatru, za sprawą Ruchu 
Miejskiego, który zgłosił 
projekt do Budżetu Oby-
watelskiego, pojawiły się 
nowe urządzenia i rośli-
ny, m.in. drzewa owoco-
we.

Projekt przygotowa-
ła pracownia Atelier-Pro-
jekt, inwestycję realizo-
wała zielonogórska �rma 
TAXUS. Całość koszto-
wała ok. 208 tys. zł. Pra-
ce nadzorował Zakład Go-
spodarki Mieszkaniowej. 
– Wszystko konsultowa-
liśmy z wnioskodawca-

mi. Od realizacji projek-
tu budowlanego po reali-
zację prac w terenie – tłu-
maczy Paweł Wysocki z 
ZGM. - Na polanie poja-
wiły się nowe ławki, sto-
liki szachowe, specjal-
na instalacja zabawowo
-sprawnościowa z drew-
nianych elementów czy 

zdrój z wodą. Wszystko z 
naturalnych materiałów.

Posadzono buki czer-
wone, rokitniki, derenie, 
tawuły, jaśminowce i dzi-
kie róże (w sumie 72 sztu-
ki). Powstanie tu sad z 12 
jabłoniami, czterema śli-
wami i ośmioma czere-
śniami. (rk, red)

Drewniane konstrukcje na Polanie Piastowskiej
 Fot. Piotr Jędzura

Ogrodzone boisko przy ul. Władysława IV
 Fot. Piotr Jędzura

W ZIELONEJ GÓRZE

Wystawa 
przed ratuszem
Do końca sierpnia na deptaku 
można oglądać wystawę po-
święconą problemowi pijanych 
kierowców. 

Biuro Pro�laktyki i Prze-
ciwdziałania Uzależnieniom 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zielonej Górze 
organizuje kampanię „Prze-
ciw pijanym kierowcom”. 
W ramach akcji od 17 do 31 
sierpnia można zobaczyć na 
deptaku wystawę poświęco-
ną problemowi. – Prezentuje 
ona m.in. wiadomości na te-
mat wpływu alkoholu i nar-
kotyków na kierowcę, kon-
sekwencje karne, fakty i mi-
ty związane z piciem, mówi 
o odpowiedzialności świad-
ków - wyjaśnia Izabela Lu-
bieniecka z MOPS. Ekspo-
zycja przypomina również 
historię niepełnosprawne-
go Michała Mordowskiego, 
który walcząc o bezpieczeń-
stwo na drogach sam zginął 
potrącony przez pijanego 
kierowcę. (rk)
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KONCERT PROMENADOWY
Filharmonia Zielonogórska 
rozpoczyna nowy sezon! W 
piątek, 21 sierpnia o 19.00, 
w am� teatrze przed budyn-
kiem FZ zabrzmi muzyka 
wiedeńska. W koncercie 
(wstęp wolny) wystąpi Or-
kiestra Symfoniczna Filhar-
monii Zielonogórskiej pod 
batutą Czesława Grabow-
skiego. W programie utwory 
Straussa, Mozarta, Haydna, 
Brahmsa. W związku z reżi-
mem sanitarnym ilość miejsc 
siedzących w am� teatrze jest 
ograniczona. Trzeba też mieć 
maseczkę lub przyłbicę.

PAMIĄTKI DNIA CODZIENNEGO
W Muzeum Ziemi Lubuskiej 
od piątku, 21 sierpnia zostanie 
udostępniona nowa wystawa „Od 
Grünberga do Zielonej Góry – pa-
miątki dnia codziennego”.
- Ekspozycja prezentować będzie 
przedmioty codziennego użytku 
związane z bliższą i dalszą historią 
naszego miasta. Pochodzą one 
ze zbiorów muzeum. Dużą liczbę 
pamiątek możemy zaprezentować 
dzięki życzliwości zielonogór-
skich kolekcjonerów – informuje 
Alicja Błażyńska z MZL. Wystawa, 
podzielona na okres grünberski 
i zielonogórski, zawierać będzie 
stare ryciny i panoramy miasta 
oraz współczesne przedstawienia 
Zielonej Góry, które wyszły spod 
pędzla Anny Gapińskiej Myszkie-
wicz, Klema Felchnerowskiego i 
Hilarego Gwizdały. 
Nie zabraknie 
fotogra� i oraz 
kart pocztowych, 
codziennie używa-
nych przedmiotów, 
jak np. talerze 
� liżanki, butelki. Z 
czasów współcze-
snych pochodzą 
pamiątki związane z 
działalnością Zastalu, 
Falubazu, Polmosu, 
Lubuskiej Wytwórni 
Win. Wystawa czynna 
do 20 września.

TEATR WCIĄŻ GRA
To już przedostatni weekend ze 
spektaklami Lubuskiego Teatru 
pod chmurką w Kompleksie 
Wypoczynkowym Temar w Dąbiu. 
Kto przegapił premierę „Słodkich 
lat 20. 30...” na Placu Teatralnym 
w Zielonej Górze, w sobotę 22 
sierpnia może nadrobić zaległości. 
Na scenie na plaży w Dąbiu aktorzy 
przeniosą widzów do roztańczo-
nych i rozśpiewanych czasów 
międzywojnia. Piątek, 21 sierpnia 
należy do Antoniego Czechowa, 
bo właśnie jego dwa jednoaktowe 
„żarty sceniczne” zobaczymy na 
scenie pod wigwamem (spektakl 
„Niedźwiedź” oraz „Oświadczyny”). 
Bilety na Lubuskie Lato Teatralne 
kosztują 25/50 zł (na stronie www.
abilet.pl, w kasie Lubuskiego 
Teatru 

i w recepcji KW Temar). Do Dąbia 
można dojechać bezpłatnym auto-
busem – ze stanowiska nr 1 dworca 
PKS w Zielonej Górze o 18.45, 
powrót z przystanku Dąbie-jezioro 
o 23.30. Autobus ma niebieską 
tablicę z napisem Lubuskie Lato 
Teatralne.

SZLAKIEM SĘDZIWYCH 
DRZEW
Drugi spacer z cyklu „Zielone 
Szlaki. Odkrywaj miasto z Lubu-
skim Teatrem”, przeznaczony jest 
szczególnie dla rodzin z dziećmi. 
W sobotę, 22 sierpnia szlakiem 
pomnikowych drzew poprowadzi 
nas Sebastian Pilichowski, biolog 
i przyrodnik. Opowie o najstar-
szych mieszkańcach Zielonej 
Góry – drzewach i zdradzi jak to 
się dzieje, że stają się one pomni-
kami przyrody. Dowiemy się też, 
jak drzewa czują się w mieście. 
Zbiórka o 13.00, przy Parku 
Tysiąclecia od strony ul. Mieszka 
I/Bolesława Chrobrego. Spacer 
pod hasłem „Szlak drzew. Drze-
wa pomnikowe i inne znako-
mite okazy” jest bezpłatny, 
długość trasy 2 km.

SŁODKIE ŚWIĘTO W SKAN-
SENIE
W niedzielę, 23 sierpnia, Mu-
zeum Etnogra� czne w Ochli 
zaprasza na Święto Miodu. W 

godz. 12.00-16.00 będzie moż-

na wziąć udział w plenerowej 
imprezie kulturalnej. W pro-
gramie m.in. występy artystów 
ludowych, pokazy: rękodzieła, 
pracy bartnika, wirowania mio-
du, będzie też jarmark miodów, 
produktów pszczelich i wyro-
bów regionalnych.

NIEDZIELA Z ALPAKAMI
W niedzielę, 23 sierpnia, w 
godz. 15.00-18.00, radna Ele-
onora Szymkowiak i Fundacja 
Arka z Chynowa, zapraszają 
dzieci na deptak. Będzie 
można tutaj dosiąść osiołka, 

zrobić sobie zdjęcie z alpaka-
mi, czy nakarmić młode kózki.

DWA DNI Z BUSKERBUS
Dobiega końca miejskie Lato 
Muz Wszelakich, a to oznacza, że 
tradycyjnie, jak co roku, zaszczyci 
nas swoją obecnością Międzyna-
rodowy Festiwal Sztuki Ulicznej 
„BuskerBus”. Barwne grono 
artystów ulicznych, a wśród nich 
tancerze, aktorzy, cyrkowcy, 
komicy… nadciąga już po raz 24! 
Zielonogórzanie spotkają się z 
Buskersami we wtorek i środę 
(25 i 26 sierpnia), w godz. 12.00-
21.00 – na deptaku, o 22.00 – w 
klubie Piekarnia Cichej Kobiety.
- Zobaczymy m.in. Mikę Paprikę 
z Portugalii – szalonego dżentel-
mena żonglującego miotłą, butel-
kami, cygarem, piłeczkami ping-
pongowymi… Wpadnie też Janna 
Wohlfarth z Niemiec, mistrzyni 
świata w jeździe na monocyklu i 
Collettivo Clown z Włoch, który 
woli poruszać się na szczudłach – 
informuje Zielonogórski Ośrodek 
Kultury. Nie zabraknie też repre-
zentantów polskiej sceny ulicz-
nej. Wystąpi m.in. Mariusz Goli, 
gitarowy hit internetu, iluzjonista 
AryMan i Krzysztof Czarski, który 
komunikuje się z publicznością 
za pomocą trzech plastikowych 
kijków.

OSTATNIE DNI Z MUZAMI
Lato Muz Wszelakich nie przestaje 
kusić także amatorów innych 
atrakcji.

 W programie ostatnich waka-
cyjnych dni z kulturą i rozrywką 
znajdą się m.in. � lmy z cyklu Kino 
Letnie na Placu Teatralnym (pią-
tek, 21 sierpnia, 21.30 – „LARP”, 
„Gotowi na wszystko. Extermi-
nator”). Dzień później (sobota, 
22 sierpnia) w tym samym 
miejscu, o 17.00 zaplanowano 
Piknik Tradycji, a w niedzielę, 23 
sierpnia, w godz. 16.00-18.00 – 
Akcja animacja - Akcje wakacje 
ze Studnią Życzeń. Plac Teatralny 
stanie się także sceną koncer-
tową dla Patrycji Kosiarkiewicz 
– wokalistka wystąpi w czwartek, 
27 sierpnia, o 19.00, w cyklu „W 
Zielone(j) gramy”.
 W środę, 26 sierpnia, w godz. 
19.00-21.00 można wybrać się na 
spacer „Zielona Góra - kryminal-
nym szlakiem”, zaprasza przewod-
nik Cezary Jakubaszek (zbiórka pl. 
Bohaterów, 18.45).
 W czwartek, 27 sierpnia, o 
18.00 - Z książką na leżaku - spo-
tkanie z… Robertem Rudiakiem, 
promocja monogra� i „Fenomen 
Michała Kaziowa” (Biblioteka 
Norwida, sala im. Janusza Ko-
niusza).
 W piątek, 28 sierpnia, o 11.00 
– ostatnia odsłona cyklu dla 
najmłodszych - Bajki, bajdy, ba-
nialuki. W am� teatrze „Historyję o 
królu Barnabie” przedstawi Studio 
Teatralne Guliwer z Zielonej Góry.

 Orkiestra Dęta Zastal zaprosi 
nas jeszcze na dwa koncerty – w 
niedzielę, 23 sierpnia, o 17.00 na 
scenie przed Filharmonią Zielo-
nogórską oraz w niedzielę, 30 
sierpnia, o 17.00 – w Planetarium 
Wenus.
 Na wieczorny koncert kameral-
ny u luteranów można szykować 
się w niedzielę, 30 sierpnia, o 
19.00, wykonawcy: Michał Kocot 
(organy), Robert Horna (gitara), 
Zuzanna Horna (skrzypce) (ko-
ściół ewangelicki/bilety: 20 i 10 zł, 
uczniowie bezpłatnie).

JAZZ W MUZEUM
Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza 
w czwartek, 27 sierpnia, o 20.30 
na pierwszy po lockdownie kon-
cert z cyklu Jazzujące Muzeum. 
Tradycyjnie spotkamy się przed 
pomnikiem Klema. Wstęp wolny, 
organizatorzy proszą o zachowa-
nie bezpiecznej odległości. - Tym 
razem inspiracją dla zielonogór-
skich wykonawców będą piosenki 
Wojciecha Młynarskiego, a jedna z 
nich zatytułowana „Róbmy swoje” 
stanie się mottem wydarzenia 
– informuje Alicja Błażyńska z mu-
zeum. W koncercie wystąpi zespół 
Yes4Jazz oraz wokaliści – Ania 
Kalinowska, Lech Popławski, Ania 
Przybyła, Krzysztof Machalica, 
Natasza Iwaniszyn, Erwin Nowak, 
Marcin Wiśniewski. (dsp, ap, tc)

W REGIONIE

Pokręćmy dla sąsiadów
Nowa Sól prosi zielonogórzan o 

wspólne kręcenie kilometrów, aby 
mogła obronić tytuł „królestwa” cykli-
stów. W ubiegłym roku nasi sąsiedzi 
zdobyli puchar Rowerowej Stolicy 
Polski. Można im pomóc, jeżdżąc z 
włączoną aplikacją, do pobrania na 
http://www.rowerowastolicapolski.pl/ 
zakładka IDEA. W piątek, 28 sierpnia, 
nowosolski magistrat będzie promo-
wał akcję w Zielonej Górze, w godz. 
11.00-15.00 na stoisku przy pomniku 
Bachusa. Nowosolanie zapraszają 
także w czwartek, 27 sierpnia, w godz. 
14.00-17.00 na most kolejowy w Sta-
nach, gdzie zostanie otwarta wystawa 
plenerowa przedstawiająca historię 
linii kolejowej nr 371 Wolsztyn-Żagan. 
Można wybrać się tam z Zielonej Góry 
rowerem. (rk)

Nowa wystawa w muzeum od piątku, 21 
sierpnia Fot. Materiały MZL

BuskerBus we wtorek i środę, 25-26 sierpnia, w godz. 
12.00-21.00 na deptaku Fot. Piotr Jędzura

„Słodkie lata 20. 30...” w sobotę, 22 sierpnia, plaża w Dąbiu
 Fot. Agata Przybylska
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KOSZYKÓWKA

Karnowski  
na próbę
Przemysław Karnowski w Stel-
mecie Enei BC na próbnym kontr-
akcie. Jeszcze kilka lat temu taka 
informacja byłaby mało prawdo-
podobna. „Big Mamba” ostatni 
czas spędzał jednak głównie w 
gabinetach lekarskich.

Mierzący 212 centymetrów 
wzrostu, 26-letni koszykarz 
w Zielonej Górze jest na tzw. 
try-oucie. To ma być próba, 
bo ostatni rok Karnowskie-
mu upłynął na leczeniu kon-
tuzji. - Jestem już zdrowy, 
nareszcie mogę wrócić do te-
go co kocham, czyli do gry w 

koszykówkę. Za mną żmud-
na rehabilitacja i cieszę się, 
że mogę tutaj być. Mam na-
dzieję, że pokażę się z dobrej 
strony i będę mógł jak naj-
szybciej pomóc drużynie na 
parkiecie – powiedział dla 
klubowego serwisu Karnow-
ski, który ostatnio był zwią-
zany z Polskim Cukrem To-
ruń.

To miał być udany powrót 
do naszej ligi, którą Karnow-
ski opuścił w 2012 roku, by 
spróbować sił w amerykań-
skiej lidze uniwersyteckiej. 
Polak był gwiazdą Gonzaga 
Bulldogs. Wielu liczyło, że 
po skończeniu studiów zo-
stanie za oceanem  i rozgryw-
ki NCAA wkrótce zamieni na 
NBA. Skończyło się na epi-
zodach w lidze letniej. Po-

tem Karnowskiego zaczęły 
nękać urazy. Odbudowa ka-
riery ma nastąpić u mistrza 
kraju, pod okiem Žana Taba-
ka. - Jestem po rozmowach z 
trenerem. Kilka pierwszych 
tygodni zajmie mi wprowa-
dzenie do gry. Mam nadzie-
ję, że po udanej adaptacji bę-
dę mógł dołączyć do zespo-
łu i trenować „pięć na pięć” 
w pełnym kontakcie. Bardzo 
chcę pomóc drużynie w roz-
grywkach VTB i EBL – dodał 
center.

W najbliższą środę, 26 
sierpnia, wstęp do nowe-
go sezonu, czyli mecz o Su-
perpuchar Polski. W Kaliszu, 
mistrz Stelmet zagra ze zdo-
bywcą krajowego pucharu 
Anwilem Włocławek. Począ-
tek o 20.00. (mk)

ŻUŻEL

Play-offy są tak blisko
W rundzie zasadniczej przy W69 pozostały już tylko dwa pojedynki, ale oba wagi ciężkiej. Z mistrzem i wicemistrzem 
kraju. Najpierw w niedzielę, 23 sierpnia, do Zielonej Góry przyjeżdża Betard Sparta Wrocław.

Czyli rywal, od którego 
zaczął się marsz w górę RM 
Solar Falubazu. 5 lipca zie-
lonogórzanie nieoczekiwa-
nie zremisowali na Stadio-
nie Olimpijskim i od tamte-
go czasu przegrali tylko raz, 
zresztą zostawiając po sobie 
bardzo dobre wrażenie, w 
Lesznie z Fogo Unią 43:47. 
„Byki” też jeszcze zameldu-
ją się w rundzie zasadniczej 
w Zielonej Górze (6 wrze-
śnia), ale najpierw zielono-
górzan czeka konfrontacja z 
wicemistrzem Polski.

Betard Sparta przyjeżdża 
na W69 mocno pokiereszo-
wana, zwłaszcza po ponie-
działkowym meczu w Go-
rzowie, gdzie uległa go-
spodarzom aż 35:55. Dzień 
wcześniej wrocławianie 
wypuścili z rąk zwycięstwo 
na własnym torze. Sparta 
zremisowała z Eltroksem 
Włókniarzem 45:45, mimo 
że przed ostatnim biegiem 
prowadziła różnicą czte-
rech punktów.

Wrocławianie, choć są na 
razie na końcu grupy po-
ścigowej pod nazwą „play
-o·y”, to jednak wciąż o 
nie walczą. I z takim nasta-

wieniem dotrą do Winnego 
Grodu w niedzielę. Wo¸n-
den, Janowski i spółka zwy-
kle czują się tu bardzo do-
brze. Przed rokiem na torze 
Falubazu wygrali w rundzie 
zasadniczej 46:44 i przegra-
li w pół�nale play-o· 42:48.

Zielonogórzanie przystę-
pują do tego meczu po ko-

lejnym wyjazdowym zwy-
cięstwie. W minioną nie-
dzielę RM Solar Falubaz 
wywiózł triumf z Grudzią-
dza 47:43. Gwiazdom MR 
Garden GKM-u najbardziej 
dał się we znaki Patryk Du-
dek, zdobywca 14 punktów. 
– Znowu pojechała druży-
na. Patryk był niekwestio-

nowanym liderem, ale to 
jest fajne, że jak jeden nie 
zapunktuje, to ktoś inny 
przywiezie punkty – cie-
szył się po meczu Piotr Ży-
to. Trener Falubazu tonu-
je nastroje, choć faza play
-o· wydaje się być już na 
wyciągnięcie ręki. – Krop-
kę nad i trzeba jeszcze po-

stawić. Różne są przypadki 
w tym sporcie. Tfu, tfu! Cie-
szymy się z tej wygranej, ale 
już myślimy o meczu z Wro-
cławiem.

Dobra jazda zielonogó-
rzan, którzy dotychczas 
zgromadzili 17 punktów i 
tracą 2 „oczka” do lidera z 
Leszna, nie uszła uwadze 
ekspertów. Falubaz zbie-
ra sporo komplementów 
za równą jazdę seniorów, 
którzy mają duże wspar-
cie od młodzieżowców. – 
Nie ma tu zawodnika, któ-
ry jedzie na zero. Falubaz 
nie ma takich problemów, 
o czym nie mogą powie-
dzieć inne zespoły. Dokła-
dając silną młodzież, sku-
teczność na domowym to-
rze, to wszystko świadczy 
o tym, że Falubaz jest moc-
ny – uważa Piotr Świder-
ski, były żużlowiec klubów 
m.in. z Wrocławia i Zielo-
nej Góry, obecnie ekspert 
nSport+.

Pojedynek będzie zwień-
czeniem 11. kolejki spo-
tkań. Pierwszy wyścig za-
planowano na 19.15. Sędzią 
spotkania będzie Krzysztof 
Meyze. (mk)

W ubiegłym roku Falubaz ze Spartą spotykał się zarówno w rundzie zasadniczej, jak i w fazie 
play-o�. Obecnie znacznie bliżej czwórki są zielonogórzanie. Fot. Marcin Krzywicki

SIATKÓWKA

Miesiąc do ligi
AZS Uniwersytetu Zielonogór-
skiego w poniedziałek, 24 sierp-
nia rozpocznie przygotowania do 
nowego sezonu. Zmiany są za-
równo w składzie, jak i w sztabie 
szkoleniowym drugoligowca.

Za stery chwyci Robert 
Sokal, który wcześniej był 
asystentem Wiktora Zasow-
skiego. Po jego odejściu do 
Astry Nowa Sól, R. Sokal po-
stanowił zmierzyć się z rolą 
pierwszego szkoleniowca. – 
Nie ukrywam, że nie mam 
dużego doświadczenia tre-
nerskiego, ale jestem ambit-
nym człowiekiem, a zarząd 

powierzył mi tę funkcję. Po-
nadto będę miał wsparcie 
w drugim trenerze – przy-
znaje Sokal, który będzie 
współpracować z Robertem 
Bitnerem, środkowym aka-
demików. Bitner będzie łą-
czył granie z pracą w szta-
bie szkoleniowym. Oprócz 
niego umowy przedłużyli: 
Mateusz Szmigiel, Andrzej 
Stanulewicz i Krzysztof Ko-
ziuk.

Nowi gracze to: rozgry-
wający - Łukasz Walawen-
der i Jakub Rugieł, przyjmu-
jący - Mateusz Janusz i Wik-
tor Polak, środkowi - Ad-
rian Łakatyszewski i Piotr 
Roszak, atakujący - Mi-
chał Prachniewski oraz Li-
bero - Filip Kurzawa i Ro-

bert Jakubowski. Ponad-
to do zespołu akademików 
po dwóch latach wraca Ka-
mil Rajchel, który występu-
je na pozycji przyjmujące-
go. Trener liczy, że mocnym 
punktem akademików bę-
dzie przyjęcie i gra w obro-
nie. – Kandydatury konsul-
towałem z Robertem Bitne-
rem, ale ostateczna decyzja 
co do personaliów należała 
do mnie – zaznacza trener 
akademików.

W ubiegłym sezonie zie-
lonogórzanom niewiele za-
brakło, by zameldować się 
w pierwszej czwórce. Osta-
tecznie zespół uplasował się 
na piątym miejscu. – Nie po-
wiem, że walczymy o utrzy-
manie, bo mógłbym zdepry-

mować zawodników, dlate-
go powiem, że walczymy o 
jak najwyższe cele – stwier-
dza R. Sokal. Akademicy po-
nownie znaleźli się w grupie 
IV drugiej ligi. – Uważam, że 
ton rywalizacji w tej grupie 
będą nadawać Astra Nowa 
Sól, Sobieski Żagań i Chro-
bry Głogów – dodaje trener.

Treningi zespół rozpocz-
nie w poniedziałek, 24 sierp-
nia, na własnych obiektach. 
Zajęcia od poniedziałku do 
piątku będą prowadzone 
dwa razy dziennie. W week-
endy zielonogórzanie będą 
rozgrywać mecze sparingo-
we. Ligowy sezon rozpocz-
nie się 26 września. AZS w 
hali UZ podejmie wtedy Ola-
vię Oława. (mk)

ŻUŻEL

Przyjadą juniorzy
W Zielonej Górze odbędzie się 
¬nał Młodzieżowych Indywidu-
alnych Mistrzostw Polski. Starcie 
najlepszych juniorów zaplanowa-
na 9 września.

To zmagania z przeszło 
50-letnią historią, których 
jednak dawno w Zielonej 
Górze nie widziano. Po raz 
ostatni najzdolniejsi polscy 
młodzieżowcy o prymat na 
naszym torze walczyli… 31 
lat temu. Wówczas status 
młodych zdolnych dzier-
żyli tacy żużlowcy jak Piotr 
Świst, Jarosław Szymko-
wiak, czy Tomasz Gollob - 
tak też wyglądało przed laty 
podium ostatniego �nału w 
Zielonej Górze.

Zawody są  nagrodą za 
triumf w Drużynowych Mi-
strzostwach Polski Junio-
rów, a Falubaz przed rokiem 
triumfował w Grudziądzu. 
Młode „Myszy” wyprzedzi-
ły wówczas juniorów Włók-
niarza Częstochowa i go-
rzowskiej Stali. Istotne role 
powinni odgrywać też pod-
czas wrześniowego �nału. 
Norbert Krakowiak jest czo-
łowym juniorem PGE Eks-
traligi, a młodzieżowe kon-
frontacje w lidze rozstrzyga 
na korzyść wspólnie z Da-
mianem Pawliczakiem i Ma-
teuszem Tonderem. Przed 
rokiem po tytuł sięgnął Ja-
kub Miśkowiak.

(mk)

Przemysław Karnowski w listopadzie skończy 27 lat Fot. Stelmet Enea BC Zielona Góra

Robert Sokal (z lewej) był już kierownikiem drużyny, następ-
nie drugim trenerem, teraz będzie odpowiadał za wyniki aka-
demików Fot. Marcin Krzywicki
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PIŁKA NOŻNA

W A-klasie też już grają
Dziesięć bramek strzelonych, jedna stracona – takim bilansem może pochwalić się Sparta 
Łężyca. Zespół Macieja Wysockiego po dwóch kolejkach jest liderem w grupie III A-klasy.

W inauguracyjnym 
starciu „Spartanie” po-
konali Avię Siedlni-
ca 2:1. – To były takie 
„Cierpienia młodego 
Wertera”, na szczęście 
z happy endem w doli-
czonym czasie gry, gdy 
Mateusz Czarny dosta-
wił nogę i w taki ekwili-
brystyczny sposób zdo-
był gola – wspomina 
M. Wysocki. Futbol w 
A-klasie wymaga nie-
szablonowych rozwią-
zań. W Łężycy respekt 
u rywala budowano 
poprzez ławkę rezer-
wowych. – Oni przyje-
chali do nas w zaled-
wie dwunastu, my na 
ławce mieliśmy wię-
cej zawodników rezer-

wowych. Nie wiedzie-
li jednak, że większość 
była… kontuzjowana 
– wyjaśnia trener. Du-
żo łatwiej poszło w mi-
niony weekend. Spar-
ta nie dała szans benia-
minkowi, Modrzewio-
wi Modrzyca, gromiąc 
rywala aż 8:0. Pięcio-
krotnie bramkarza ry-
wali pokonał Wojciech 
Lehmann. W niedzielę, 
23 sierpnia, Spartę cze-
ka wyjazdowy mecz na 
szczycie z niepokona-
nym Orłem Szlichtyn-
gowa. – Rywal ma za-
pędy na wywalczenie 
awansu – zaznacza M. 
Wysocki. Początek o 
17.00.

(mk)

BIEGI Z PRZESZKODAMI

Potrzebna siła i spryt!

W miniony weekend ratusz 
otoczyły rozmaite przeszkody, 
które musieli pokonać uczestnicy 
Runaway  Drogbruk Zielona Góra. 
To była już druga edycja zmagań 
organizowanych w centrum 
miasta. Wbieganie na rampę, 
podciąganie, przerzucanie opon 
– to tylko część „atrakcji”, z jakimi 
musieli się zmierzyć zawodnicy. 
W zmaganiach najbardziej 
prestiżowej kategorii, tzw. elity, 
triumfował Mateusz Kaczmarski ze 
Skwierzyny. – Mamy krótki tor, 160 
metrów, superatmosferę, bo ludzie 
nas dopingują. Adrenalina jest na 
najwyższym poziomie – cieszył 
się zwycięzca. Na tych samych 
przeszkodach rywalizowały także 
panie, zaś na mniejszym torze 
mogły zmierzyć się dzieci.
 (mk)

PIŁKA NOŻNA

Zorza liderem
Rewelacyjny początek sezonu 
w wykonaniu Zorzy Ochla w 
zielonogórskiej klasie okręgowej. 
Drużyna Michała Grzelczyka w 
czterech meczach zdobyła kom-
plet punktów.

I zasłużenie przewodzi 
stawce. Za Zorzą uzna-
ne � rmy w naszym regio-
nie, z apetytem na awans 
do IV ligi. Punktów nie 
stracił jeszcze tylko Pro-
mień Żary. – Nie myśli-
my o awansie, tylko o każ-
dym kolejnym spotkaniu. 
Chcemy cieszyć kibiców 
i chcemy, żeby także za-
wodnicy cieszyli się grą – 
ucina pytania o aspiracje 
M. Grzelczyk. Jego pod-
opieczni najpierw poko-
nali Unię Żary Kunice 3:2, 
następnie gromili kolej-
no: Drzonkowiankę na jej 
terenie 4:0 i u siebie Del-
tę Sieniawa Żarska 10:2. W 
ostatniej kolejce wydarli 
w samej końcówce kom-
plet punktów Al� e Jaro-
mirowice, wygrywając 

na wyjeździe 2:1. Bram-
kę na wagę trzech punk-
tów zdobył w 94. minu-
cie Oskar Blinkiewicz. O 
sile zespołu coraz mocniej 
stanowią młodzi chłopcy, 
dla których to pierwszy 
kontakt z piłką seniorską. 
– Nie ma lepszego poligo-
nu doświadczalnego dla 
młodych, jak piłka senior-
ska – uważa trener Zorzy, 
która współpracuje z Le-
chią Zielona Góra. I to z te-
go klubu przychodzą mło-
dzi, 15 i 16-letni zawodni-
cy. – Proporcje w zespole 
są 70 procent do 30 na ko-
rzyść młodego pokolenia 
– wylicza trener. Po takich 
rezultatach znakomicie 
zapowiada się niedzielny 
pojedynek w Ochli, gdzie 
z Zorzą zmierzy się ma-
jący identyczny dorobek 
żarski Promień. – To już 
nawet nie murowany, a 
żelbetonowy faworyt do 
awansu – czytamy na Fa-
cebooku Zorzy, którego 
redaguje również… trener 
zespołu z Ochli. Pierwszy 
gwizdek meczu na szczy-
cie w okręgówce o 17.00.

(mk)
W ostatniej kolejce Spartanie (pomarańczowe stroje) byli 
bezlitośni dla rywali Fot. Marcin Krzywicki

Na najmłodszych także czekały przeszkody do pokonania, m.in. ścianka wspinaczkowa
 Fot. Marcin Krzywicki 

Panie nie miały taryfy ulgowej! Do przerzucania były te same 
opony, co w rywalizacji mężczyzn. Fot. Marcin Krzywicki 

W tej dyscyplinie nie ma gotowego przepisu na sukces. W cenie są siła, spryt i precyzja.
 Fot. Marcin Krzywicki 

Organizatorem i uczestnikiem zawodów był Rafał Kasza, który już zapowiedział kolejną 
edycję zmagań Fot. Marcin Krzywicki 
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SPACEROWNIK ZIELONOGÓRSKI ODC. 370

Dwaj panowie tak ważni dla miasta
Bez nich trudno wyobrazić sobie historię naszego miasta. I jego współczesny wizerunek. 17 sierpnia przypadała rocznica śmierci 
dwóch ważnych zielonogórzan. Georga Beuchelta – zmarł 17 sierpnia 1913 r. i Alberta Severina– zmarł 17 sierpnia 1934 r. Pierwszy 
wybudował fabrykę wagonów – powojenny Zastal. Drugi wytyczył plac Bohaterów i Park Piastowski.

- Czyżniewski! Czemu tak 
stoisz nieruchomy jak słup 
soli i patrzysz na remonto-
waną kamienicę? Zastana-
wiasz się, kto w niej miesz-
kał? – po pracy moja żo-
na przyszła do mnie, do re-
dakcji. Pomyśleć, że mam 
jeszcze wakacyjny luzik – 
nie powróciliśmy do domo-
wych obiadków, a co za tym 
idzie nieustannych dysku-
sji, czy patelnia jest umy-
ta, czy też nie… Zatrzyma-
liśmy się przed remonto-
waną kamienicą przy ul. Dr. 
Pieniężnego – róg uliczki w 
kierunku pl. Teatralnego.

Nie muszę się zastana-
wiać, kto tutaj mieszkał 
przed wojną.

Gdybym miał zainsta-
lować tablice poświęcone 
znamienitym mieszkańcom 
Grünberga, to jedną z nich 
umieściłbym właśnie na 
tym domu. To tutaj przez 
kilkadziesiąt lat mieszkał 
Albert Severin. Zielonogó-
rzanin, absolwent Bauaka-
demie w Berlinie, miejski 
architekt. Jak mało kto od-
cisnął trwały ślad w pano-
ramie naszego miasta. 132 
lata temu, 5 stycznia 1888 
r. rada miasta powierzy-
ła Albertowi Severinowi 
obowiązki architekta miej-
skiego. Był pierwszą oso-
bą na tym stanowisku. Wy-
grał konkurs, na który zgło-
siło się aż 80 chętnych. Do 
�nału dotarło dwóch. Wy-

grał Severin, na którego 
zagłosowało 40 radnych – 
przez kilkadziesiąt lat miał 
niebagatelny wpływ na wy-
gląd miasta. Zajmował się 
cudzymi pomysłami i sam 
projektował.

Wyobrażacie sobie Zielo-
ną Górę bez placu Bohate-
rów? To Severin go wyty-
czył, usuwając z niego róż-
ne baraki i magazyny. W je-
go epoce na placu stał po-
mnik cesarza Wilhelma.

...A bez Parku Piastow-
skiego? To Severin go za-

projektował na przełomie 
XIX i XX wieku.

...Albo bez charaktery-
stycznych budynków szpi-
talnych przy ul. Wazów? To 
również jego projekt. Po-
dobnie jak budynki szkol-
ne przy ul. Długiej i Cho-
pina, komenda straży po-
żarnej przy Kasprowicza, 
urząd celny przy Dworco-
wej czy wieża Bismarcka w 
Wilkanowie.

Drugi bohater tego od-
cinka Spacerownika – Geo-
rg Beuchelt - również za-

służył na tablicę pamiątko-
wą. To inżynier, przedsię-
biorca, twórca wielkiej fa-
bryki. Jest bardziej znany. 
Założył wielki zakład bu-
dowy mostów, konstruk-
cji stalowych i wagonów 
(działający po wojnie jako 
Zastal). Jego zapisowi w te-
stamencie zawdzięczamy 
wybudowanie kościoła pw. 
Najświętszego Zbawicie-
la. Śladem pamięci po tym 
znamienitym mieszkańcu 
są resztki grobowca w Par-
ku Tysiąclecia.

Beuchelt nie był z uro-
dzenia zielonogórzaninem 
(pochodził ze Zwickau), ale 
całe swoje życie zawodowe 
związał z naszym miastem. 
To przykład wielkiej karie-
ry. Rozpoczął ją w �lii Dol-
nośląskich Zakładów Bu-
dowy Maszyn w Zgorzelcu, 
które były jednym z pierw-
szych zakładów przemy-
słu metalowego w naszym 
mieście.

Niewielki zakład za 
dworcem kolejowym zban-
krutował. Georg Beuchelt 

i Albert Ribbeck, inżynie-
rowie z tej fabryki, 1 grud-
nia 1876 r. wykupili �rmę 
i założyli Fabrykę Budo-
wy Mostów oraz Konstruk-
cji Stalowych Beuchelt u. 
CO Zielona Góra na Śląsku 
(niemiecka nazwa: Fabrik 
für Brückenbau und Eisen-
konstruktionen Beuchelt 
u. CO Grünberg in Schlie-
sen). I początkowo zajęli 
się produkcją prostych ma-
szyn rolniczych.

W ciągu kilkunastu lat 
powstała z tego olbrzy-
mia �rma, jedna z najwięk-
szych tego typu na wscho-
dzie Niemiec. Beuchelt 
wręcz zmonopolizował bu-
dowę stalowych mostów 
na Odrze i jej dorzeczach, 
budując kilkadziesiąt prze-
praw. Stary most w Cigaci-
cach, mosty w Nietkowie i 
Krośnie - powstały w zielo-
nogórskiej �rmie. Dopiero 
10 lat po założeniu zakła-
du Beuchelt zaczął wytwa-
rzać wagony kolejowe. By-
ły to nie tylko wagony to-
warowe, ale również wago-
ny pasażerskie wszystkich 
klas, w tym jako pierwsze 
w Niemczech wagony pul-
manowskie.

Firma zatrudniała kilka 
tysięcy robotników.

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 

i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.to-

masz

Albert Severin wytyczył dzisiejszy pl. Bohaterów – widok placu z początku XX wieku
 Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Albert Severin, architekt (1851-1934)
 Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Zabudowania fabryczne zakładów Beuchelta z przełomu XIX i XX wieku
 Z archiwum Zastalu

Georg Beuchelt (1852-1913)
 Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej

Budynki szpitalne przy ul. Wazów
 Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Park Piastowski
 Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Grobowiec Beuchelta w dzisiejszym Parku Tysiąclecia
 Z archiwum Zastalu




