
OD SOBOTY JESTEŚMY
W ŻÓŁTEJ STREFIE
Praktycznie cały kraj. Całe województwo lubuskie i Zielona Góra. W związku z wprowadzanymi przez rząd obostrzeniami, od 10 
października zielonogórzanie mają obowiązek noszenia maseczek na ulicach. Rząd chce spowolnić rozprzestrzenianie się koro-
nawirusa w kraju.

Choć zaostrzenie zasad 
dotyczących stref oraz po-
litykę „Zero tolerancji” 
rząd zapowiadał już od 
kilku dni, to takiej zmia-
ny nikt się nie spodzie-
wał. Czwartkowe krajowe 
rekordy zakażeń korona-
wirusem i zgonów spowo-
dowanych COVID-19 wy-
wołały nagłe, dojmują-
ce wzmocnienie zapowia-
danego kursu. Wczoraj (8 
bm.) w całym kraju zara-
ziło się 4.280 osób, a 76 
osób zmarło. - Podwoje-
nie liczby zakażeń będzie 
zachodziło mniej więcej 
co trzy dni – prognozo-
wał podczas czwartkowej 
konferencji premier.

Większą dynamikę za-
każeń odnotowaliśmy 
również w naszym regio-
nie. W miniony czwar-
tek w Lubuskiem odno-
towano 69 nowych przy-
padków zakażenia wiru-
sem SARS-CoV-2, w tym 
15 w samej Zielonej Górze. 
Najgorsza była niedzie-
la – 4 października lubu-
ska krzywa zachorowań 
wystrzeliła w niebo. Te-
go dnia mieliśmy 96 za-
chorowań i potężne ogni-
sko zachorowań w zielo-
nogórskim Domu Pomo-
cy dla Kombatantów, któ-
re tliło się tu już od kil-
kunastu dni. Pisaliśmy o 
nim i piszemy ponownie 
w tym numerze „Łączni-
ka”. W związku z zakaże-
niami koronawirusem 7 
października na tryb pra-
cy zdalnej przeszło zielo-
nogórskie LO nr 4 Lotnik. 
I jedna z klas SP nr 2.

- Mamy drugą falę – po-
wiedział premier na kon-
ferencji prasowej.

- Mamy ciągle tę samą, 
czyli pierwszą – twierdzi 
Włodzimierz Janiszewski, 
zielonogórski lekarz i epi-
demiolog. – Rzecz w tym, 

że w obliczu dynamicznie 
zwiększającej się liczby 
zachorowań i zgonów, po 
prostu nie ma to większe-
go znaczenia. Znaczenie 
ma zasada DDM: dezyn-
fekcja, dystans, maseczki.

W czwartek podczas 
konferencji prasowej pre-

mier z ministrem zdrowia 
ogłosili nowe zasady, któ-
re na mocy rozporządze-
nia obowiązywać zaczną 
już w najbliższą sobotę, 10 
października. 

W Polsce nie będzie już 
zielonych stref. Na żół-
tej mapie Polski zobaczy-

my tylko powiaty i mia-
sta na prawach powia-
tu oznakowane kolorem 
czerwonym. To miejsca 
z najwyższą liczbą zacho-
rowań, w których zasa-
dy będą najostrzejsze. W 
stre¦ e żółtej zasady rów-
nież zostają wzmocnio-

ne. Wymieniamy najważ-
niejsze.

W stre¦ e żółtej wra-
ca obowiązek zasłaniania 
ust i nosa w przestrzeni 
publicznej, czyli m.in. w 
autobusach i w sklepach, 
ale także na ulicy. Z tego 
obowiązku zwolnione bę-

dą osoby posiadające za-
świadczenie lekarskie lub 
dokument potwierdzają-
cy niepełnosprawność.

Lokale gastronomicz-
ne będą mogły być otwar-
te tylko w godzinach 6.00-
22.00, a bezpieczna odle-
głość, jaką należy w nich 
zachować to najmniej 4 
mkw. na jedną osobę. Po-
nadto w lokalach gastro-
nomicznych i w innych 
zamkniętych pomiesz-
czeniach nie będzie wol-
no udostępniać miejsc do 
tańczenia.

Na chrzcinach, wese-
lach i innych imprezach 
okolicznościowych limit 
osób wynosić będzie 75 
osób. To ograniczenie, ja-
ko jedyne, zacznie obo-
wiązywać 17 październi-
ka.

Wydarzenia kulturalne 
w przestrzeni zamkniętej 
(również w kinach) mo-
gą się odbywać z udzia-
łem 25 procent publicz-
ności. Gdy odbywają się 
w plenerze może w nich 
uczestniczyć maksymal-
nie 100 osób - jednak licz-
ba widzów, słuchaczy, 
zwiedzających lub uczest-
ników nie może być więk-
sza niż 1 osoba na 5 mkw.

W zgromadzeniach bę-
dzie mogło uczestniczyć 
maksymalnie 150 osób. 
Uczestnicy muszą zakry-
wać usta i nos, a także 
zachować minimum 1,5 
m odległości od innych 
osób. Dodatkowo, pomię-
dzy zgromadzeniami mu-
si zostać zachowana odle-
głość – minimum 100 m.

Szczegółowe informa-
cje o zasadach obowiązu-
jących w strefach żółtej i 
czerwonej oraz listy za-
kwali¦ kowanych do nich 
powiatów można znaleźć 
na stronie ministerstwa 
zdrowia. (el)
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PGE Ekstraliga na � niszu. Jak zakończy sezon RM Solar Falubaz Zielona 
Góra? Po raz ostatni na żużlowym podium byliśmy cztery lata temu…

- To jest tzw. salon oranżeryjny, 
palmiarnia na wysokie, egzotyczne 
rośliny. W niej był salonik. Księżna 
Dorota przychodziła tutaj na po-
południową kawę, jadła szarlotkę. 
- opowiada Agnieszka Kochańska, 
architekt krajobrazu. Już wkrótce 
każdy będzie mógł napić się kawy w 
przypałacowej oranżerii… Zaprasza-
my do Zatonia! >>  5

Fot. Materiały 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

W zielonogórskim Domu Pomocy Społecznej dla Komba-
tantów wybuchło duże ognisko koronawirusa. Oprócz pra-
cowników, zarażonych jest już ponad 70 starszych, scho-
rowanych ludzi. Przez cztery dni, od niedzieli do środy, 
lubuscy żołnierze – niemal niewidoczni dla pensjonariuszy 
zza białych kombinezonów, masek ochronnych i gogli - wy-
wozili wszystkich mieszkańców domu do lubuskich szpita-
li. Od wczoraj cały obiekt jest gruntownie odkażany.
O alokacji pensjonariuszy i ostatnich dniach spędzo-
nych przez nich w domu przy ul. Lubuskiej piszemy na 

str. 3.

Z dala od domu
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W ZIELONEJ GÓRZE

Szlakiem (nie)użytków
To będzie piąty i ostatni spacer z 

cyklu „Zielone Szlaki. Odkrywaj miasto 
z Lubuskim Teatrem”. Spotykamy się o 
12.00, w sobotę, 10 października, na ron-
dzie Romana Mazurkiewicza (ul. Ogro-
dowa/Fabryczna). Szlakiem zielonych 
(nie)użytków i miejskich rezerwatów 
przyrody poprowadzi nas Anna Kraśko, 
edukatorka i artystka interdyscyplinar-
na. Długość trasy około 3 km.

W ZIELONEJ GÓRZE

O ilustracjach
Biblioteka Norwida zaprasza w 

sobotę, 10 października na Noc Bibliotek 
online. W programie spotkanie autorskie 
z Magdaleną Kozieł-Nowak, ilustratorką 
bajek i wierszy dla dzieci. Transmisję 
poprowadzi Dominika Krupa. Początek 
o 19.00. Wydarzenie odbędzie się w 
ramach bibliotecznego projektu „Ilustra-
cja = Inspiracja” (szczegóły na Facebooku 
Norwida).

W ZIELONEJ GÓRZE

Baletnice w maseczkach
Cykl „Baletnica w mieście” do-

czekał się trzeciej odsłony. Paweł 
Janczaruk zaprasza na otwarcie 
wystawy fotogra¢i w poniedziałek, 
12 października, o 17.00 do mediateki 
Góra Mediów. Wystawę „Baletnice 
w mieście. Księga 3 (Covid-19)” z 
udziałem Adrianny Isio będzie można 
oglądać w gmachu głównym Bibliote-
ki Norwida do 30 października.

W ZIELONEJ GÓRZE

Gra trąbka, waltornia i puzon
Czwartkowy (15 października) kon-

cert kameralny w wykonaniu kwartetu 
waltorniowego Hornet Quartet oraz 
orkiestry kameralnej Natalia Ensemble 
otworzy w czwartek, 15 października, 
trzydniowy Corno Brass Music Festival. 
Koncert o 19.00, w kościele ewange-
licko-augsburskim przy ul. Kazimierza 
Wielkiego 11. Więcej o festiwalu na 
www.corno.pl (dsp)
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W ZIELONEJ GÓRZE

Moc wygibasów 
dla zdrowia
Przez trzy miesiące odbyło się 60 
treningów, w których wzięło udział 
120 osób. Wykonano… 16 tysięcy 
pompek! – Zielonogórzanie poko-
chali ruch – przekonuje Bernard 
Barski, prezes Street Army.

Grupa Street Army od kilku 
lat zajmuje się promocją spor-
tu i zdrowego trybu życia. 
Przez trzy miesiące zaprasza-
ła chętnych na wspólne ćwi-
czenia w Parku Piastowskim. 
Treningi odbywały się na 
urządzeniach do street wor-
kout. Były pompki, wykroki, 
podciąganie na drążkach, sta-

nie na rękach, wywijanie wo-
kół rurki… Ćwiczenia prze-
znaczone były dla wszystkich 
bez względu na płeć, wiek i 
poziom zaawansowania.

Bernard Barski jest mile za-
skoczony pozytywnym odze-
wem zielonogórzan. - Aktyw-
ność ¦zyczna to najlepsze le-
karstwo dla naszych stawów 
i kręgosłupa, utrzymuje je w 
doskonałej kondycji. Zapro-
ponowaliśmy więc mieszkań-
com prozdrowotne treningi 
– mówi. I dodaje, że podczas 
ćwiczeń udało się połączyć 
aktywność ruchową z zaba-
wą. - Udawaliśmy np. zwie-
rzęta, naśladując taniec skor-
piona czy ruchy niedźwie-
dzia. To taki powrót do pier-
wotnych zachowań, bardzo 
korzystnych dla ludzkiego or-

ganizmu – wyjaśnia. – Wszy-
scy, gdy byliśmy dziećmi, 
z chęcią zeskakiwaliśmy ze 
schodów, później o tym zapo-
mnieliśmy, a to jeden z przy-
kładów czynności dobrej dla 
zdrowia.

Radny Paweł Wysocki (Zie-
lona Razem) od początku 
wspierał Street Army, bo sam 
lubi ćwiczyć. – Nauczyłem 
się stać na rękach, wcześniej 
ta sztuka była dla mnie nie 
do opanowania – śmieje się.

Jak przekonują organi-
zatorzy, przez trzy miesią-
ce udało się namówić zielo-
nogórzan do pracy nad wła-
sną kondycją i słabościami. 
Uczestnicy dowiedzieli się, 
jak działa ludzkie ciało i jak 
można poprawić jego funk-
cjonowanie. (rk)

W tym miejscu powstanie 
teatr marzeń i wyobraźni
Za dwa lata aktorzy Lubuskiego Teatru zaczarują małych widzów grą cieni oraz roz-
śmieszą i wzruszą ich przy pomocy pacynek i jawajek. Powstaje Teatr Lalkowy z praw-
dziwego zdarzenia.

- Jesteśmy wariatami, któ-
rzy żyją z wyobraźni – mówił 
Robert Czechowski, dyrektor 
Lubuskiego Teatru podczas 
o¦cjalnego podpisania umo-
wy na budowę teatru lalek. 
Walczył o niego od kilku lat, 
usuwał kolejne kłody rzuca-
ne pod nogi i wreszcie dopiął 
swego. W nieco zmienionej, 
skromniejszej wersji, ale sce-
na dla lalek i jawajek wreszcie 
w Zielonej Górze powstanie.

- Obiecałem to małym zie-
lonogórzanom i słowa dotrzy-
mam – stwierdził R. Czechow-
ski, wskazując na wizualizację 
nowej części teatru. Scena lal-
kowa na Placu Teatralnym bę-
dzie dostosowana do pory ro-
ku. - Latem, ściana zwrócona 
„twarzą” do Placu Teatralnego 
będzie otwierana. Do tej wol-
nej przestrzeni, która się wy-
łoni, dostawimy scenę plene-
rową, którą już sprawdzaliśmy 
w czasie Lubuskiego Lata Te-
atralnego. Natomiast jak przyj-
dą zimne miesiące, zamykamy 
tę ścianę i wydobywamy z głę-
bi fotele, widownię dla dzie-
ciaczków – tłumaczył dyrektor 
teatru. W części rozbudowa-
nej obiekt będzie posiadał trzy 
kondygnacje: parter i dwa pię-
tra. Ta część zostanie połączo-
na z głównym budynkiem za 
pomocą łącznika w poziomie 
drugiej kondygnacji.

Inwestycja wyniesie ponad 
15 mln złotych. Zostanie s¦-
nansowana ze środków unij-
nych, wkładu własnego Lu-
buskiego Teatru, a także przy 
pomocy urzędu miasta oraz 
urzędu marszałkowskiego.

- Sceny lalkowej brakowało 
w województwie lubuskim. 
Spodoba się dzieciom – za-
pewnił Łukasz Porycki, wice-
marszałek województwa.

Teatr Lalkowy wybuduje 
¦rma Exalo Drilling S.A., któ-
ra wykonywała już inwesty-
cje w naszym regionie.

- Mam nadzieję, że nie wy-
nikną żadne problemy, ale 

musimy pamiętać, że dzia-
łamy w zagospodarowanym 
już obszarze architektonicz-
nym jakim jest Plac Teatral-
ny. Wiadomo, że przy pracach 
budowlanych trzeba przy-
wieźć materiał i będzie poru-
szał się tu ciężki sprzęt. Może 
to mieć jakiś wpływ na oto-
czenie, natomiast będziemy 
tak prowadzić prace, żeby był 
on jak najmniejszy. Jeśli coś 
zostanie zniszczone, oczywi-
ście naprawimy to – obiecał 
Janusz Popiel, przedstawiciel 
¦rmy Exalo Drilling.

Po uroczystym podpisa-
niu umowy wszyscy prze-

nieśli się na tyły teatru, gdzie 
obecnie trawiasty obszar wy-
znacza miejsce, w którym już 
niedługo zaczną się prace bu-
dowlane. Tam Robert Cze-
chowski, Łukasz Porycki, Ja-
nusz Popiel oraz księgowa te-
atru – Anna Konaszyk, ubra-
ni w kaski i odblaskowe kami-
zelki wbili łopaty pod budo-
wę sceny lalkowej.

Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem w listopa-
dzie 2022 r. Teatr Lalkowy po-
winien być gotowy. Wtedy 
też zostanie ogłoszony osob-
ny przetarg na wyposażenie 
obiektu. (ap)

- Podczas tych zajęć mocno się zintegrowaliśmy, stworzyła się fajna społeczność. Ćwiczyli za-
równo 14-15 latkowie, jak i 40-letni faceci – przyznają biorący udział w treningach.

Fot. Materiały Street Army

W ZIELONEJ GÓRZE

Nie odpowie 
jak osoba dorosła
16-letnia Agata (imię zmienione), 
która nożami raniła trzy uczennice 
w Liceum Ogólnokształcącym 
nr 5 odpowie za swój czyn jako 
nieletnia.

Do ataku na uczennice zie-
lonogórskiego liceum do-
szło we wtorek, 29 września. 
16-latka zaatakowała noża-
mi koleżanki, trzy z nich ra-
niąc. Wcześniej w mediach 
społecznościowych zapo-
wiedziała masakrę w szkole 
oraz to, że na podłogę poleje 
się krew. W czwartek, 1 paź-
dziernika, zielonogórski sąd 
rodzinny zadecydował, że 

Agata za swój czyn odpowie 
jako osoba nieletnia. 16-latka 
usłyszała zarzuty spowodo-
wania średniego uszczerbku 
na zdrowiu.

– To bardzo mądra decyzja 
sądu. Zarzut jest słuszny, a co 
do winy nie ma wątpliwości. 
Nie było przesłanek jednak 
do tego, żeby odpowiadała 
jako osoba pełnoletnia, po-
nieważ nie mamy do czynie-
nia z ciężkim uszczerbkiem 
na zdrowiu lub zabójstwem 
– mówi mecenas Witold Maj-
chrzak, obrońca Agaty.

Nastolatka przebywa w 
tej chwili w zakładzie lecz-
niczym, o czym postanowił 
sąd. Przejdzie też terapię. Sąd 
powołał również biegłych 
psychiatrów, którzy ocenią 
stan psychiczny dziewczyny.

(ap)

Po podpisaniu umowy przyszedł czas na uroczyste wbicie łopaty pod budowę Teatru Lalko-
wego. Stanie w tym miejscu za dwa lata. Fot. Agata Przybylska
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Pensjonariusze z dala od domu
Trwa odkażanie opustoszałego budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów po wykryciu w nim ogniska zakażenia ko-
ronawirusem. Ostatnia grupa pensjonariuszy, 76 osób, w minioną środę przewieziona została do szpitala w Torzymiu.

- Na pacjentów czekały 
przygotowane sale chorych 
i ciepły posiłek. Na szcze-
góły potrzebujemy jeszcze 
trochę czasu, ale wstępnie 
mogę powiedzieć, że stan 
ogólny seniorów jest do-
bry - mówi Joanna Bieniek, 
rzecznik prasowy szpita-
la w Torzymiu. Do leczni-
cy tra¦ li tylko mieszkańcy 
DPS-u z negatywnym wyni-
kiem testu na koronawiru-
sa. - Mamy zakład opiekuń-
czo-leczniczy, więc opieka 
nad starszymi pacjentami 
nie jest dla nas czymś no-
wym. Za chwilę poprosimy 
pensjonariuszy o numery 
telefonów do rodzin i wy-
znaczymy własny numer 
do kontaktów, bo pacjenci z 
Zielonej Góry na pewno zo-
staną u nas kilkanaście dni 
– uspokaja rzeczniczka.

Wojewoda wydał decyzję
W niedzielę, 4 paździer-

nika, wojewoda lubuski za-
rządził ewakuację wszyst-
kich mieszkańców DPS dla 
Kombatantów. Do podję-
cia decyzji o alokacji mia-
ło się przyczynić wykry-
cie wśród pensjonariuszy i 
personelu kolejnych 52 za-
każonych osób (o 44 zaka-
żeniach informowaliśmy w 
Łączniku 2 października) i 
brak pracowników do opie-
ki nad mieszkańcami domu 
pomocy. Tego dnia do pra-
cy w DPS stawiło się tylko 
pięciu. I wolontariusze.

- To dziesięć osób, głów-
nie ze schroniska Cari-
tas dla bezdomnych męż-
czyzn. Bez nich opieka nad 
pensjonariuszami przesta-
łaby funkcjonować. My-
li ich, przewijali, karmili, 
zmywali naczynia - infor-
muje radny Andrzej Brach-
mański, który też zakasał 
rękawy. Podobnie jak stra-
żak ochotnik Andrzej Ge-
drange, dyrektor Wioleta 
Haręźlak czy prezydent Ja-
nusz Kubicki, który złapał 
koronawirusa.

Łącznie na 171 pensjona-
riuszy domu pomocy 72 zo-
stało zarażonych, na 120 
pracowników – 35, a kwa-
rantanną objęto 285 osób. 
Od niedzieli do środy (4-
7 bm.) pensjonariuszy wy-
wieziono do wielospecja-
listycznego szpitala w Go-
rzowie Wlkp. (67 osób), do 
Zakładu Opiekuńczo-Lecz-
niczego w Drezdenku (21), 
do szpitala pulmonologicz-
no - kardiologicznego w To-
rzymiu (74). Kilku miesz-
kańców tra¦ ło do szpitali w 
Zielonej Górze i w Żaganiu. 
Alokacji mieszkańców do-
konywano według kryte-
rium: covidowi, negatyw-
ni, leżący, poruszający się. 
Tylko dwie rodziny zabrały 
swoich bliskich do domów, 
decydując się na dziesięcio-
dniową kwarantannę, choć 
proponowano to wszyst-

kim, z którymi udało się na-
wiązać kontakt.

- W całej akcji żołnierze 
ewakuowali, organizacyj-
nie pomagało im miasto, 
strażacy byli odpowiedzial-
ni za dekontaminację osób, 
które wchodziły i wycho-
dziły z DPS-u, zielonogór-
ska policja i straż pożarna 
zabezpieczały teren, a de-
kontaminację budynku ro-
bi teraz wojsko – podsumo-
wuje Waldemar Michałow-
ski, szef bezpieczeństwa i 
zarządzania kryzysowego 
w mieście.

Po pierwsze reżim sanitarny
- Tuż po przyjęciu pierw-

szych pacjentów z DPS oka-
zało się, że poza koronawi-
rusem mają też inne, nie 
mniej poważne problemy 
zdrowotne. Są zaniedbani, 
mają odleżyny i otwarte ra-
ny –poinformowała na swo-
jej stronie lecznica w Go-
rzowie. Do szpitala z pół-
nocnej stolicy wojewódz-
twa pensjonariusze tra¦ li w 
pierwszej kolejności.

- Otwarte rany? To tym 
żołnierzom po drodze pa-
cjenci z noszy pospadali? 
Nie rozumiem – dziwi się 
Robert Górski, lekarz po-
gotowia, który przez ostat-
nie dwa tygodnie, gdy w 
DPS zabrakło nawet leka-
rza, doglądał pensjonariu-
szy. – Inne choroby? Oczy-
wiście, przecież to starsi lu-
dzie! Mają choćby cukrzy-
cę i wynikające z niej powi-
kłania. Nawet pod opieką 
kochającej rodziny czasem 
nie uniknie się odleżyn, a 
co dopiero w sytuacji doj-
mującego braku persone-
lu! Przecież na tym właśnie 
polegał problem – dodaje.

Pensjonariusze domu 
kombatanta mają po 80, 
90 lat. Najstarszy, weteran 
drugiej wojny światowej, 
ma lat 101.

- Górski w trymiga wpro-
wadził nam tu reżim sani-
tarny – mówi Brachmań-
ski. – Zorganizował po-
jemniki na odpady skażo-
ne, porozkładał rękawicz-
ki, żeby były pod ręką, zro-
bił krótki wykład sanitarny, 
kazał wietrzyć pokoje, co 
pół godziny zmieniać ma-
ski ochronne, rękawiczki 

co kwadrans, kombinezon 
trzy razy na dzień.

Roznosił leki, podawał 
insulinę, wraz z ratowni-
kiem medycznym zmieniał 
opatrunki…

5 października zarząd go-
rzowskiej lecznicy wystą-
pił do wojewody lubuskie-
go o pilne zwołanie konsy-
lium lekarskiego z udzia-
łem konsultantów woje-
wódzkich. Miało ocenić 
stan pacjentów oraz opra-
cować standard ich lecze-
nia i pielęgnowania. Po spe-

cjalistycznych badaniach 
lecznica poinformowa-
ła, że „stan pacjentów jest 
średniociężki stabilny”.

Po drugie dokumentacja medyczna
- Szpitale w Gorzowie i 

Drezdenku ani razu się z 
nami nie kontaktowały, nie 
zgłaszały żadnych oczeki-
wań, o nic nie pytały. Prze-
kazaliśmy im dokumenta-
cję medyczną pensjonariu-
szy i ich leki – mówi Mie-
czysław Jerulank, dyrek-
tor MOPS, oddelegowany 
wraz z Wioletą Haręźlak 
do zarządzania placówką. 
Jednak pierwszych pacjen-
tów zapakowano tu pod 
dyktando jedynej obec-
nej w pracy pielęgniarki. - 
Tylko Torzym poinformo-
wał nas, jak przygotować 
pacjentów do transportu 
i na pobyt w szpitalu. Po-
proszono nas o leki na ty-
dzień dla każdego pacjen-
ta zapakowane w specjalne 
pojemniki, pierwszą stro-
nę dokumentacji medycz-
nej w teczkach, przypo-
mnieli o telefonach i łado-
warkach. I nie życzyli so-
bie żadnych dodatkowych 
ubrań i rzeczy - mówią w 
DPS-ie.

- To względy bezpieczeń-
stwa. By zmniejszyć ryzy-
ko zarażenia, podeszliśmy 
do nich jak do pacjentów 
z podejrzeniem zakażenia 
koronawirusem – wyjaśnia 
rzeczniczka szpitala w To-
rzymiu.

Województwo, oczywi-
ście żeby pomóc, ogłosi-
ło zbiórkę rzeczy dla pen-
sjonariuszy. – To nie zdą-
żyli ich kupić i zmagazyno-
wać w szpitalach od mar-
ca? Przecież miała nadejść 
wielka fala, no to nadeszła 
– dziwi się wolontariusz, 
prosty chłop.

Bez pomocy jak bez ręki
Na pierwszą linię fron-

tu, czyli do budynku skie-
rowano ośmiu żołnierzy, 
którymi dowodził ppor. 
Tomasz Stojecki. - Karoli-
na, Magda, Kacper… - rzu-
cają zapamiętane imiona 
wolontariusze. – Supergru-
pa! Gdy nie ewakuowali, to 
na przykład pomagali przy 
karmieniu.

To nie zawsze jest proste. 
Część pensjonariuszy nie 
chce jeść, wciskaniem im 
na siłę pokarmu można tyl-
ko wywołać zachłyśnięcie. 
Dlatego Swietłana Czajka, 
Ukrainka, która 20 lat prze-
pracowała w swoim kra-
ju na oddziale zakaźnym i 
pracuje przy ul. Lubuskiej, 
teraz chodzi przygnębiona.

- Tę pierwszą pacjentkę z 
DPS-u, która zmarła w szpi-
talu na COVID w Gorzowie 
trzeba było umieć karmić, 
bardzo ostrożnie, powolut-
ku, bo inaczej by się udła-
wiła – tłumaczy.

Pensjonariuszki karmi-
ła też Wioleta Haręźlak. 
Niektóre strzykawką. - Nie 
mam teraz czasu na roz-
mowę z mediami, powetu-
ję sobie po wszystkim – rzu-
cała konsekwentnie.

Tak się tego nie robi
W środę, gdy ostat-

ni mieszkańcy opuszcza-
li dom i na końcu, żeby nie 
zdechły z głodu, wynoszo-
no też trzy papugi, do pra-
cy przyszło 18 pracowni-
ków DPS. Pielęgniarka, po-
kojowe, opiekunki, tera-
peuci i pracownicy admi-
nistracyjni. Część wróciła 
z kwarantanny.

- Gdyby wojsko po pro-
stu pomogło nam tu na 
miejscu, ewakuacja nie 
byłaby potrzebna – uważa 
R. Górski.

Chyba nie on jeden.
- Wykrywa się zakaże-

nie w DPS w Lubuskiem 
(…) i podejmuje się decy-
zję, żeby te osoby po 3 x 
60 rozwieźć do trzech róż-
nych szpitali w wojewódz-
twie. I powoduje się, że te 
wszystkie szpitale (…) zo-
staną zatkane - mówi w 
poniedziałkowym wyda-
niu telewizji śniadaniowej 
TVN prof. Krzysztof Fili-
piak, kardiolog, internista 
i farmakolog kliniczny z 
uniwersytetu medycznego 
w Warszawie. – Tak się te-
go nie robi. W normalnym 
kraju kieruje się pracowni-
ków ochrony zdrowia do 
tej placówki i przekształ-
ca się ją w jednostkę co-
vidową. Ale my nie jeste-
śmy do tego przygotowa-
ni, przespaliśmy wakacje, 
mamy permanentne braki 
w ochronie zdrowia, głów-
nie w personelu.

Sprawdzamy. 5 paź-
dziernika szpital w Gorzo-
wie, w związku z wzrasta-
jącą liczbą chorych na CO-
VID-19 oraz z powodu za-
każenia koronowirusem 
30 pracowników, o pomoc 
przy wykonywaniu czyn-
ności pielęgnacyjnych po-
prosił siostry zakonne. W 
czwartek, 8 październi-
ka, na oddziale zakaźnym 
szpitala w Zielonej Górze 
zajęte były 34 łóżka z 35 i 
wszystkie (trzy) respirato-
ry decyzją wojewody lu-
buskiego dedykowane pa-
cjentom covidowym.

(el)

Alokację pensjonariuszy DPS dla Kombatantów do szpitali przeprowadzali żołnierze 151 ba-
talionu lekkiej piechoty ze Skwierzyny (Wojska Ochrony Terytorialnej) wspierani przez 11 LD-
KPanc, strażaków i policję. Budynek odkażali chemicy 6 batalionu chemicznego Sił Powietrz-
nych ze Śremu. Fot. Piotr Jędzura

Leki dla wszystkich pensjonariuszy, zapakowane w specjalne 
pudełka, miały im wystarczyć na tydzień pobytu w szpitalu
 Fot. Andrzej Brachmański

W celu zadania pytań o stan 
zdrowia bliskich należy 
skontaktować się ze szpita-
lami, w których się znajdują. 
Informacji o miejscu pobytu 
pensjonariuszy Domu Pomocy 
dla Kombatantów udziela 
Agnieszka Tkaczyk, nr tel. 691 
721 583.



łącznik zielonogórski    9 października 2020 www.Lzg24.pl4



www.Lzg24.pl 9 października 2020    łącznik zielonogórski 5

Do Zatonia na kule Talleyranda
To już za tydzień – o� cjalne otwarcie zrewitalizowanego Parku Książęcego. W ciągu kilku lat miejsce zmieniło się nie do poznania. 
Teraz nawet po zmroku można spacerować alejkami. Wkrótce będzie się tu można napić herbaty.

Wielkiej pompy nie bę-
dzie. Na przyszły piątek 
(16 października) zaplano-
wano konferencję nauko-
wą o rewitalizacji, później 
o 14.50 o¦ cjalne otwarcie 
parku i 10 minut później 
zacznie się godzinny kon-
cert.

- To początek. Wiemy, 
że wiele osób w tym cza-
sie pracuje, dlatego otwar-
cie będzie dwudniowe. W 
sobotę, od 11.00 do 16.00, 
co godzinę będziemy po 
parku oprowadzać grupy 
chętnych – tłumaczy Hu-
bert Małyszczyk z Visit 
Zielona Góra. – Trzeba się 
wcześniej zapisać mailo-
wo. Zgłoszenia przyjmuje-
my na adres info@visitzie-
lonagora.pl. Dzień zakoń-
czy koncert na tyłach pa-
łacu. Wszystko jest organi-
zowane na wolnym powie-
trzu z zachowaniem rygo-
rów związanych z pande-
mią.

Otwarcie za tydzień, a 
ja we wtorek postanowi-
łem sprawdzić na miejscu, 
jak przebiegają prace. Już 
na wjeździe zaskoczenie – 
drogę zagrodziły mi słup-
ki. Koniec z wjeżdżaniem 
samochodem pod sam pa-
łac. Muszę stanąć przy par-
kingu wzdłuż ulicy księż-
nej Doroty (droga w kie-
runku Marzęcina). Po par-
ku ma mnie oprowadzić 
Agnieszka Kochańska, ar-
chitekt krajobrazu, która 
zaprojektowała rewitaliza-
cję parku.

Spotykamy się przy 
oranżerii. Jej wnętrze 
przywrócono do pierwot-
nego wystroju w stylu 
rzymskim. Pokazywałem 
je w „Łączniku” dwa tygo-
dnie temu. Właśnie przy-
wieziono lady chłodnicze. 
W kącie sali leżą kartony 
z meblami – krzesełkami 
i stolikami. Oranżeria po-
mieści 25 klientów, a pod 
sąsiednim trejażem zmie-
ści się kolejnych 36 gości.

- To jest tzw. salon oran-
żeryjny, palmiarnia na wy-

sokie, egzotyczne rośliny. 
W niej był salonik. Księż-
na przychodziła tutaj na 
popołudniową kawę, jadła 
szarlotkę – opowiada A. 
Kochańska. – Na zewnątrz, 
przy dwóch kolumnach z 
obu stron budynku rosło 
egzotyczne kiwi. Na ścia-
nach widać jeszcze stare 
haczyki mocujące roślinę 
do ściany.

Mają być odtworzone, 
bo przy budynku jest już 
posadzone małe kiwi. We-
dług Kochańskiej za dwa 
lata dotrze do dachu. Ma 
przepiękne liście przebar-
wione na różowo-biało. 
Będzie to bardzo egzotycz-
nie wyglądało. Jak kiedyś.

Wokół budynku posa-
dzono wiele różnych pną-
czy. Ich dobór oparto na 
przedwojennych zapi-
skach i polskich opisach z 
lat 50. XX wieku.

- A to jest buk. Nazwa-
liśmy go drzewem Reny. 
Na cześć baronowej Re-
naty von Lancken-Wake-
nitz, ostatniej właściciel-
ki pałacu w Zatoniu, któ-

ra po wojnie tu została i 
przeszła bardzo trudne 
koleje losu. Zmarła kilka-
naście miesięcy po woj-
nie, jako osoba bezdom-
na – opowiada moja prze-
wodniczka, pokazując 
drzewa stojące nieopo-
dal oranżerii. Nadawa-
nie imion to taki zatoński 
zwyczaj. Mamy tutaj dąb 
Wilhelma (cesarza), dąb 
Talleyranda (ministra) 

czy platan Humboldta 
(przyrodnika).

Przechodzimy na dru-
gą stronę pałacu. Tu znaj-
dziemy dwie białe ławecz-
ki. Nie stanęły tu przypad-
kowo. – Każda z nich znaj-
duje się na początku głów-
nych osi widokowych. 
Z jednej widzimy wiel-
ki staw, z drugiej, w odda-
li, wzgórze różane z pod-
świetloną altaną. Tak wy-
tyczono park – tłumaczy 
A. Kochańska, która pro-
jekt rewitalizacji oparła 
na historycznych planach. 
Prawie wszystkie ścieżki 
przebiegają tak, jak półto-
ra wieku temu. Jednak, by 
nabrał on dawnego blasku, 
potrzeba jeszcze przynaj-
mniej kilku lat starannej 
pielęgnacji.

- Posadziliśmy wiele ro-
ślin. One się już zakorzeni-
ły. Pierwsze efekty będzie 
widać wiosną. Będą rosły 
irysy, rododendrony, mo-
że magnolie, lilie wodne a 
na kopcu różanym róże na 
altanie i winobluszcz pię-
ciolistkowy, który jesienią 

staje się purpurowy – opo-
wiada architekt.

Wracamy do oranżerii. 
W kawiarni będzie można 
liczyć na niezłe smakołyki. 
Na przykład na… kule Tal-
leyranda. - To takie bomby 
waniliowo-czekoladowe, 

wyglądają niepozornie, ale 
ważne, co jest w środku. 
Oprócz tego, że czekola-
da i wanilia, to mamy jesz-
cze frużelinę z owoców le-
śnych, a wszystko poda-
ne na kruchym ciasteczku 
brownie. Jest to naprawdę 
wyborny deser - zachwala 
A. Kochańska.

Proponowane ciasta, np. 
deser Del¦ nka, powstaną 
na zamówienie zatońskiej 
kawiarni i będą do kupie-
nia tylko w tym miejscu. – 
Inspiracją do ich stworze-
nia były autentyczne do-
kumenty dotyczące księż-
nej Doroty. Sprawdził je 
dla nas Zbigniew Bujkie-
wicz z Archiwum Pań-
stwowego, gdzie zachowa-
ły się przepisy dworskich 
kucharzy, głównie obiado-
we – wyjaśnia Maria Idzi-
kowska, która poprowadzi 
kawiarnię. To będzie lokal, 
w którym również odby-
wać się będą wydarzenia 
artystyczne.

Kawiarnia ma być czyn-
na codziennie w godzi-
nach popołudniowych. 
Zapraszam na wyśmieni-
tą kawę – uśmiecha się M. 
Idzikowska.

Tomasz Czyżniewski

PROGRAM
Piątek, 16 października
 14.50 - o¢ cjalne otwarcie Parku Książęcego Zatonie
 15.00 - kameralny koncert symfoniczny grupy Thalloris Quartet i 
Ryszard Zimnicki (pianista)
 16.00 - zakończenie koncertu

Sobota, 17 października
 11.00-16.00 - oprowadzanie po parku w 15-20-osobowych 
grupach (zapisy internetowe email: info@visitzielonagora.pl)
 17.00 – pochód z historycznymi portretami na scenę – Stowarzy-
szenie Nasze Zatonie
 17.30 – wieczorny koncert kameralny – Bogumiła Tarasiewicz z 
¢ lharmonikami
 ok. 19.00 – zakończenie koncertu
W trakcie imprezy, w ruinach pałacu prezentowany będzie ¢ lm 
związany z 10-leciem Stowarzyszenia Nasze Zatonie.

Od wtorku możemy już podziwiać działającą fontannę z rzeźbą Młodego fauna z łabędziem Fot. Tomasz Czyżniewski

Jedną z kawiarnianych atrak-
cji będą kule Talleyranda
 Fot. Tomasz Czyżniewski

Pod pałac nie wjedziemy już samochodem. To miejsce dla pieszych.
 Fot. Tomasz Czyżniewski

Na polanie za pałacem zostanie ustawiona scena, na której odbędą się dwa koncerty
 Fot. Tomasz Czyżniewski
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Derby na nowej trybunie
W zielonogórskiej klasie okręgowej nie ma już niepokonanych drużyn. Jako ostatnia padła twierdza w Ochli. 
Lider - Zorza - przegrał w miniony weekend z Budowlanymi Lubsko 1:2. Teraz derby z Chynowianką.

Obie bramki goście strze-
lili z rzutu wolnego. Bram-
karza gospodarzy - Toma-
sza Olichwera - najpierw w 
50. minucie pokonał Marcin 
Piech, następnie w 81. Da-
wid Urban. Tuż przed koń-
cem spotkania honorowe 
tra¦ enie dla Zorzy zanoto-
wał Tomasz Wasielewski. 
Miejscowi „usiedli” jesz-
cze w końcówce na rywa-
li, szturmowali bramkę Bu-
dowlanych, ale już bez re-
zultatu. – Zagraliśmy jak ze-
spół trampkarzy i tego ża-
łuję najbardziej. Przytra-
¦ ały nam się dziecięce błę-
dy. Może ta aureola przy-
świecała za mocno, za bar-
dzo poczuliśmy się liderem 
– mówił na gorąco po meczu 
rozczarowany Michał Grzel-
czyk, trener gospodarzy.

Tym samym licznik me-
czów Zorzy bez porażki za-
trzymał się na dziesięciu. 
Mimo przegranej ekipa z 
Ochli utrzymała fotel lide-
ra „okręgówki” i o punkt 
wyprzedza Promień Żary. 
– Może znowu trzeba z na-
szej pomarańczy wycisnąć 
więcej soku. „Plaskacz” się 
przyda, bo może natchnie 

nas do jeszcze bardziej wy-
tężonej pracy – zauważył M. 
Grzelczyk.

Teraz przed Zorzą der-
by miasta z Chynowian-
ką-Francepol Zielona Góra. 
Drużyna Pawła Maliszew-
skiego też przegrała w mi-
nionej kolejce. Chynowian-
ka uległa Piastowi Czer-

wieńsk 0:1, po golu Jaku-
ba Turowskiego. Czekać nas 
będzie zatem spotkanie li-
dera z 12. zespołem tabe-
li. Spotkanie w tę sobotę, 
10 października. Pierwszy 
gwizdek o 17.00.

W Ochli ma być święto 
futbolu, bo po raz pierw-
szy fani będą mogli usiąść 

na nowej trybunie. Na 
obiekcie pojawią się dwa 
segmenty trybun, łącznie 
na około sto osób. – Ma-
my obiecane, że do sobo-
ty wszystko będzie gotowe. 
Mają być włodarze Lubu-
skiego Związku Piłki Noż-
nej i naszej dzielnicy. W 
końcu ten obiekt dojrzewa, 

żeby być taką malutką wi-
zytówką Ochli. Kibice bę-
dą mogli wygodniej obser-
wować nasze poczynania. 
Można powiedzieć, że etap 
ławek i siedzenia na trawie 
zakończyliśmy przegraną. 
Może z trybuną zaczniemy 
kolejną epokę - wygranych 
spotkań – wyznaje trener 
Zorzy.

Podczas sobotniego me-
czu odbędzie się też kolej-
na odsłona akcji „Gramy 
dla Pitera”. Przypomnij-
my, chodzi o Piotra Godzi-
sza, czołowego piłkarza Zo-
rzy, który we wrześniu miał 
wypadek. Został potrącony 
przez samochód. Społecz-
ność piłkarska w Ochli za-
angażowała się w zbiórkę 
pieniędzy na kosztowną re-
habilitację. – Rehabilitacja 
nabiera rozpędu. Nadal jed-
nak można pomagać. Pro-
wadzimy zbiórkę na porta-
lu pomagam.pl. Cały czas 
jesteśmy w grze i myśla-
mi przy „Piterze” oraz je-
go rodzicach – zaznacza M. 
Grzelczyk. Dotychczas w 
internetowej zbiórce zgro-
madzono prawie 12 tys. zł.

(mk)

PŁYWANIE

Medale „Startowców”

W pierwszy weekend październi-
ka, w Lublinie, odbyły się Mistrzostwa 
Polski Juniorów niepełnosprawnych. 
W zawodach wystąpiła pięciooso-
bowa reprezentacja Zrzeszenia 
Sportowo-Rehabilitacyjnego „Start” 
Zielona Góra. Podopieczni Franciszka 
Zienkiewicza zdobyli trzy medale. W 
grupie starszych juniorów (rocznik 
2002-2003) srebrny medal wywal-
czył Gracjan Golimowski, brązowy 
medal zdobyła Oliwia Mróz, na czwar-
tym miejscu uplasował się Dawid 
Bieliński. W grupie młodszej (rocznik 
2004-2007) niespodziankę sprawiła 
Paulina Makowska, zdobywając 
brązowy medal. Niewiele do podium 
zabrakło Oliwii Duras, która zajęła 
czwarte miejsce. (mk)

5 km? 10 km? Nie ma znaczenia, rozgrzewka przed biegiem 
musi być! Fot. Marcin Krzywicki

TENIS STOŁOWY

Nasi w czołówce
W Gorzowie rozegrano I Grand 

Prix Polski osób niepełnosprawnych 
w tenisie stołowym. W zawodach na 
północy województwa, w miniony 
weekend uczestniczyło siedmiu 
przedstawicieli Zrzeszenia Sporto-
wo-Rehabilitacyjnego „Start”. Wśród 
zielonogórzan błyszczeli kadrowicze. 
W grupie dziesiątej (stopień niepeł-
nosprawności – dop. mk) triumfował 
Igor Misztal, w grupie drugiej najlep-
szy był Tomasz Jakimczuk. W grupie 
szóstej drugie miejsce zajął Tomasz 
Mika. Lokaty pozostałych zielono-
górzan: 5-6. Patryk Gatner, Hubert 
Morusiewicz, 9. Piotr Niemiec oraz 12. 
Jacek Wawer. Kolejne rundy Grand 
Prix będą się odbywać do końca 
listopada. (mk)

Te miny mówią wszystko. Bramkarz Zorzy - Tomasz Olichwer - dwa razy został pokonany z 
rzutu wolnego. Fot. Marcin Krzywicki

BIEGI

Uczcili jubileusz

Pogoda była jak w czerw-
cu, czyli w pierwotnym 
terminie organizacji imprezy 
„Czas na sport”. W tym roku 
festyn ograniczono tylko do 
biegów. Impreza była połą-
czona z jubileuszem 10-lecia 
Centrum Rekreacyjno-Spor-
towego.

- CRS zasłużył na taką 
pogodę – mówił Wacław 
Hansz, prezes lubuskiego 
TKKF-u, współorganizatora 
imprezy. W normalnych 
okolicznościach świętowa-
nie byłoby huczniejsze, ale i 
tak balonów, tortu i życzeń 
nie zabrakło. Oczywiście po 
biegu. – Czasy są trudne, ale 
próbujemy sygnalizować to 
10-lecie – powiedział Robert 
Jagiełowicz, dyrektor MO-
SiR-u. Sam też pojawił się na 
starcie biegu. A biegi były 
dwa, rozgrywane równole-
gle na dystansie 5 i 10 km. Z 
krótszym najszybciej uporał 
się Krzysztof Blacha. – Plan 
był taki, żeby od początku 
pobiec mocno – wyznał na 
mecie, którą minął z czasem 
17 min. 34 sek. Na 10 km 
najszybszy był Jacek Stadnik 
(34:17). Drugiego na mecie 
Jakuba Wawrzykowskiego 
wyprzedził o ponad minutę. 
– Świetna sprawa, że udało 
się te zawody zorganizować, 
trasa ciekawa i znana mi, bo 
często tu trenuję – przyznał 
zwycięzca.

(mk)

120 osób stanęło na równoległym starcie do obu biegów
Fot. Marcin Krzywicki

Krzysztof Blacha żwawo zmierza do mety biegu na 5 km
Fot. Marcin Krzywicki

Ten uśmiech mówi wszystko. Jacek Stadnik najlepszy na 10 
km. Fot. Marcin Krzywicki

Taki medal czekał na wszyst-
kich uczestników
 Fot. Marcin Krzywicki
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 piątek, 9 października: 
I mecz o 3. miejsce w PGE 
Ekstralidze, RM Solar Falubaz 
Zielona Góra – Betard Sparta 
Wrocław, 18.00, stadion przy 
ul. Wrocławskiej
 niedziela, 11 paździer-
nika: II mecz o 3. miejsce w 
PGE Ekstralidze, Betard Sparta 
Wrocław - RM Solar Falubaz 
Zielona Góra, 16.30 (transmi-
sja: Eleven Sports 1)

KOSZYKÓWKA
 sobota, 10 października: 
liga VTB: Niżny Nowogród – 
Zastal Enea BC Zielona Góra, 
16.00 (transmisja: www.vtb-le-
ague.com)

PIŁKA NOŻNA
 sobota, 10 października: 
12. kolejka III ligi, Lechia Zielo-
na Góra – Piast Żmigród, 15.00; 
12. kolejka IV ligi, Carina Gubin 
– Lechia II Zielona Góra, 15.00; 
12. kolejka klasy okręgowej, 
Zorza Ochla – TKKF Chyno-
wianka Francepol Zielona 
Góra, 17.00; 10. kolejka A-klasy, 
Ikar Zawada – Budowlani II 
Lubsko, 15.00; Sparta Łężyca – 
Czarni Rudno, 15.00
 niedziela, 11 październi-
ka: 12. kolejka klasy okręgo-
wej, Alfa Jaromirowice –Drzon-
kowianka Racula, 16.00

SIATKÓWKA
 sobota, 10 października: 
3. kolejka II ligi, AZS Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego – Ikar 
Legnica, 15.00 (transmisja: 
Radio Index)

(mk)

KOSZYKÓWKA

Toruń nam 
nie leży
Maj 2018 roku – wtedy po raz 
ostatni Zastal Enea BC Zielona 
Góra pokonał Polski Cukier Toruń. 
Występujący pod nową nazwą 
zielonogórzanie po raz pierwszy 
w tym sezonie przegrali w Energa 
Basket Lidze.

W poprzednim sezonie 
się nie udało, we wcześniej-
szym też nie. Zielonogórza-
nie Gród Kopernika zdo-
byli ostatni raz w rozgryw-
kach 2017/2018. A i tak było 
to zwycięstwo na otarcie łez, 
bo w rywalizacji o brąz i wy-
sokiej porażce u siebie, w re-

wanżu biało-zieloni wygra-
li w Toruniu 87:83, kończąc 
tamten sezon poza podium. 
Stare dzieje. Teraz już jako 
Zastal Enea BC zielonogórza-
nie jechali do Torunia jako 
zdecydowany faworyt. Go-
spodarze dopiero zaczynają 
łapać właściwy rytm. 1 paź-
dziernika - po pięciu poraż-
kach - wydarli zwycięstwo 
w derbach nad Eneą Astorią 
Bydgoszcz, w środę nieocze-
kiwanie pozbawili miana 
niepokonanych zespół Žana 
Tabaka, wygrywając 94:88. - 
Nie zasłużyliśmy na zwycię-
stwo. Toruń od pierwszej mi-
nuty chciał bardziej od nas. 
Zagrali z wielką chęcią od-
niesienia wygranej – ocenił 
po meczu trener zielonogó-
rzan.

W zespole Stelmetu, wróć! 
Zastalu (często mylili się tak-
że komentatorzy – dop. mk) 
zadebiutował Łotysz Ro-
lands Freimanis. Nowy na-
bytek zagrał ponad 13 mi-
nut. Rzucił 5 punktów, za-
notował też 3 zbiórki i 2 asy-
sty. Najwięcej punktów dla 
zielonogórzan zdobyli Blake 
Reynolds i Geoº rey Grosel-
le – odpowiednio 22 i 21. W 
drużynie miejscowych klasą 
dla siebie był kolejny raz Da-
mian Kulig – 23 pkt., ale waż-
ne rzuty z dystansu tra¦ ł też 
m.in. Bartosz Diduszko.

Teraz przed Zastalem dwa 
mecze w Rosji w lidze VTB. 
W sobotę z Niżnym Nowo-
grodem (16.00) i we wtorek z 
Parmą Perm (16.30).

(mk)

ŻUŻEL

Medal? Trochę już czekamy
PGE Ekstraliga blisko stacji końcowej. Ekspresowy sezon został przeprowadzony niemal bez żadnych pertur-
bacji. To wielki sukces w dobie pandemii. Czy z sukcesem sezon skończy też RM Solar Falubaz Zielona Góra?

Choć w klubie już sam 
awans do czwórki został 
okrzyknięty dużym osią-
gnięciem, radość można 
jeszcze spotęgować, zdo-
bywając medal w kon-
frontacji z Betardem Spar-
tą Wrocław. Po raz ostat-
ni zielonogórzanie na po-
dium PGE Ekstraligi by-
li obecni cztery lata temu. 
W dwumeczu o brąz by-
li lepsi właśnie od wrocła-
wian. Najpierw wygrali na 
wyjeździe 48:42, potem 
jeszcze „poprawili” u sie-
bie, triumfując 49:41. Te-
raz konfrontacja zacznie 
się przy W69, zakończy 
na Olimpijskim. Tempo? 
Ekspresowe. Tak jak pod-
czas całego sezonu. W pią-
tek pierwszy mecz, w nie-
dzielę rewanż. – Cieszę się 
z play-oº ów. Udało się wy-
pracować rezultat lepszy 
niż zakładaliśmy – uważa 
Wojciech Domagała, pre-
zes zielonogórskiego klu-
bu, który zapytany o oce-
nę sezonu stwierdził, że ta 
już teraz jest bardzo pozy-
tywna i nie wpłynie na nią 
znacząco wynik spotkań z 
wrocławianami.

Spartanie przystępu-
ją do tej konfrontacji po-
ranieni. W pół¦ nale w Go-
rzowie stracili Taia Wo»  n-
dena. Za Brytyjczyka będą 
mogli zastosować zastęp-
stwo zawodnika. Uskarża-
jący się na problemy zdro-
wotne Gleb Czugunow na 
mecze z „Myszami” ma 
być gotowy. – Wrocławia-

nie mają naprawdę fajne 
nazwiska, które mogą z po-
wodzeniem pojechać w ra-
mach zastępstwa zawod-
nika – uważa Tomasz Wal-
czak, kierownik drużyny 
Falubazu. Podopieczni Da-
riusza Śledzia doskonale 
czuli się przy W69 w sierp-
niu, gdy pokonali zielono-
górzan 49:41.

Rok temu zielonogórza-
nie też rywalizowali o brą-
zowy medal. Z najniższego 
stopnia podium zepchnął 
ich wtedy zespół z Czę-
stochowy. – Wtedy się nie 
udało, chociażby przez to, 
co stało się z jednym z na-
szych liderów – wspomina 
Martin Vaculik, żużlowiec 
Falubazu. Zielonogórza-

nie w play-oº ach nie mogli 
wtedy skorzystać z usług 
kontuzjowanego Nickie-
go Pedersena. Włóknia-
rza u siebie pokonali punk-
tem, ale wcześniej ulegli aż 
33:57. – W PGE Ekstralidze 
brąz też jest bardzo cenny. 
Zależy mi, żeby go zdobyć 
– zapewnia Słowak. Dodaje 
jednocześnie, że zielono-
górzanie w piątek zatrosz-
czą się po pierwsze o zwy-
cięstwo i o to, aby jego roz-
miary były jak największe.

W drużynie wszyscy są 
zdolni do jazdy, także Nor-
bert Krakowiak, który w 
ubiegłym tygodniu groź-
nie upadł w ¦ nale Druży-
nowych Mistrzostw Polski 
Juniorów. Zielonogórza-
nie na własnym torze wy-
grali tę imprezę. – Na pew-
no nie jest tak, jak by sobie 
część chłopaków życzyła, 
ale wszyscy nasi zawodni-
cy będą w pełni sprawni na 
piątkowe zawody – zazna-
cza T. Walczak. Piątkowy 
mecz w Zielonej Górze za-
cznie się o 18.00, niedziel-
ny rewanż we Wrocławiu o 
16.30.

(mk)

SPORTY WALKI

Chini i Kaciej z pasem
Kacper Frątczak obronił pas Ma-

kowski Fighting Championship. Repre-
zentant ASW Knockout Zielona Góra w 
walce wieczoru 18.edycji gali MFC nie 
dał szans Przemysławowi Binendzie 
z Leszna, wygrywając przez nokaut w 
drugiej rundzie. To piąty triumf „Chi-
niego” na gali u „Maka”. Swoje poje-
dynki w hali CRS wygrywali także inni 
zielonogórzanie. Emilia Czerwieńska 
z SKF Boksing Zielona Góra wygrała 
z Lucie Cmarovą ze Słowacji, zaś jej 
kolega klubowy, Przemysław Kacieja 
pokonał Denisa Hindeka. Tym samym 
„Kaciej” sięgnął po pas Międzynaro-
dowego Zawodowego Mistrza Polski 
PZKB. W debiucie Michał Niemiero 
(ASW Knockout) pokonał Jakuba 
Szymanowskiego. (mk)

Rolands Freimanis dołączył do zespołu
Fot. Zastal Enea BC Zielona Góra

Tylko dwóch zawodników z obecnego składu cztery lata temu odbierało brązowe medale: Pa-
tryk Dudek i Piotr Protasiewicz Fot. Marcin Krzywicki

SIATKÓWKA

Zagrają siatkarze
O pierwsze zwycięstwo w II lidze 

powalczy w tę sobotę, 10 października, 
AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Akademicy zmierzą się z Ikarem 
Legnica. Zielonogórzanie dotychczas 
przegrywali po 0:3 z Olavią Oława i 
przed tygodniem w Miliczu z MUKS
-em. Ikar w miniony weekend pokonał 
Bielawiankę Bielawa 3:1. Mecz odbę-
dzie się o 15.00, w hali UZ. Uczelnia 
podtrzymała decyzję o zamknięciu hali 
dla kibiców. Nie zagrają piłkarze ręczni 
AZS-u, którzy w ubiegłym tygodniu na 
Akademickich Mistrzostwach Polski 
mieli kontakt z zakażonym zawodni-
kiem jednego z rywali. Zespół poddał 
się samoizolacji. Mecz z Grunwaldem 
Poznań został przełożony na 30 paź-
dziernika. (mk)

KOSZYKÓWKA

Zastal za podium
W miniony weekend w Zielonej 

Górze rozegrano nieo¢ cjalne mi-
strzostwa kraju do lat 15, czyli turniej 
Polish Youth Hoop Heroes. Zmagania 
w hali przy ul. Amelii wygrał Basket 
Junior Poznań, który w ¢ nale poko-
nał Hutnika Warszawa 57:54. Gospo-
darze, SKM Zastal Fatto Deweloper 
dotarli do meczu o trzecie miejsce, 
w którym ulegli MKKS-owi Rybnik 
56:78. Do pierwszej piątki turnieju 
tra¢ ł reprezentant gospodarzy 
Daniel Piorun, który był najlepszym 
rzucającym z dystansu. Tra¢ ł 13 
„trójek”. W klasy¢ kacji strzelców 
turnieju na trzecim miejscu był Milan 
Żeromski. Za Zastalem uplasowali 
się: Śląsk Wrocław, Regis Wieliczka i 
BC Swiss Krono Żary. (mk)

Drużyna prowadzona przez Bogusława Onufrowicza skończyła zmagania na 4. miejscu
Fot. Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra
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Żeromskiego – pół wieku bez samochodów
Myślicie, że zielonogórski deptak powstał za jednym zamachem? Nic bardziej mylnego. Najpierw samochody wypchnięto z ul. 
Żeromskiego. Następnie piesi przejęli teren wokół ratusza. Później przyszedł czas na ul. Sobieskiego i Pod Filarami. Działo się to 
pół wieku temu.

- Czyżniewski! Czyli bu-
dowali deptak na raty. Ta-
kie rozwiązanie powinno być 
ci bliskie, w końcu naczynia 
też myjesz na raty – moja żo-
na jest osobą bardzo upartą. – 
Czemu nie wspomniałeś o al. 
Niepodległości?

Po prostu nie zdążyłem.
„Likwidacja ruchu kołowe-

go na ul. Żeromskiego” – tak 
był zatytułowany artykuł, 
który ukazał się w „Gazecie 
Zielonogórskiej” 10 sierpnia 
1970 r. – Dzisiaj Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Robót Ko-
munalnych przystępuje do 
przebudowy ul. Żeromskie-
go – pisał Kazimierz Różalski. 
– Zlikwidowany będzie ruch 
kołowy i powstanie deptak. 
Wzdłuż budynków będą as-
faltowe pasy o szerokości od 
1 do 4 metrów, a pomiędzy 
nimi ułoży się mozaikę z płyt 
kamienno-betonowych.

„Gazeta” informowała, że 
prace mają się zakończyć w 
październiku i apelowała, by 
je przyspieszyć i zakończyć 
do 20 września przed rozpo-
częciem się Winobrania. Te-
go postulatu nie udało się 
zrealizować. Pod koniec paź-
dziernika nowy deptak nie 
był jeszcze w pełni gotowy. 
– Czy układanie nowej na-
wierzchni tej ulicy nie trwa 
zbyt długo? – pytała „GZ” 29 
października. Prace wkrótce 
się zakończyły.

To był pierwszy krok. La-
tem 1971 r. rozpoczęto pra-
ce na rynku. Budowlańców 
wspierała organizacja par-
tyjna Prezydium MRN z jej 
szefem Kazimierzem Ma-
makiem na czele. W ramach 
czynu partyjnego przed VI 
Zjazdem PZPR 40 mężczyzn 
porządkowało pl. Bohate-
rów Stalingradu (teraz Sta-
ry Rynek) po robotach ziem-
nych przy zakładaniu nowe-
go oświetlenia. Wywieziono 
siedem wywrotek kamieni i 
łącznie przepracowano 120 
godzin - czyli po trzy godzi-
ny na osobę.

Roboty przeciągnęły się na 
kolejny rok. W połowie maja 
1972 r. deptak był gotowy.

Miasta nie było stać na ka-
mienną kostkę, dlatego zde-
cydowano się na betonowe 
płyty ułożone w charaktery-
styczny wzór rozety. Było ich 
16. Miały symbolizować 16 po-
wiatów tworzących ówczesne 
województwo zielonogórskie.

- W środku każdej z nich 
miał być herb danego powia-
tu. Władze wojewódzkie obu-
rzyły się jednak, że przecież 
ratusz to urząd miasta, nie 
wojewódzki i z herbów kaza-
li nam zrezygnować - wspo-
minał architekt Bogusław Ja-
skułowski w „Gazecie Wybor-
czej”.

Samochody wciąż jeździ-
ły al. Nieodległości. Jesie-
nią 1978 r. na aleję wkroczy-
ły ekipy kładące kanalizację i 
inną infrastrukturę podziem-
ną. Rozkopano całą ulicę. Kie-
dy w kwietniu 1979 r. zde-
nerwowani czytelnicy pyta-
li w „Gazecie Lubuskiej” dla-
czego prace nie są kończone 
chociaż wszystko zrobiono, 
dowiedzieli się, że w najbliż-
szym czasie zapadnie decyzja 
o przedłużeniu deptaka.

Prace na al. Niepodległo-
ści trwały przez cały 1979 r. 
Ich końcówkę tak opisywa-
ła „GL” z 11 grudnia 1979 r.: 
- Coraz wyraźniejszych za-
rysów nabiera deptak w alei 
Niepodległości. W ostatnich 
dniach budowlani wyraźnie 
przyspieszyli prace. Jest na-
dzieja, że w tym roku inwe-
stycja dobrnie do szczęśliwe-
go końca.

Dobrnęła. Tuż przed świę-
tami pracownicy Luxmetu za-
montowali charakterystyczne 
lampy z kulistymi kloszami. 
Stoją do dzisiaj.

W latach 90. z ruchu wyłą-
czono ul. Kupiecką.

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 

i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.to-

masz

Zdjęcie opublikowane 27 sierpnia 1970 r. – trwają prace rozbiórkowe na ul. Żeromskiego Fot. Bronisław Bugiel

Pierwszy etap budowy kończył się na wysokości PKO. Wokół ratu-
sza mogły parkować samochody. Fot. Bronisław Bugiel

Kolejny etap zrealizowano, na dole zdjęcia widać niewielki frag-
ment jeszcze brukowanej ul. Sobieskiego Fot. Bronisław Bugiel

W 1979 r. deptakowe płyty ułożono na al. Niepodległości – fragment przed muzeum
 Fot. Bronisław Bugiel

Al. Niepodległości – dzisiaj trudno uwierzyć, że 40 lat temu było tutaj tak mało drzew
 Fot. Bronisław Bugiel




