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Urząd miasta wprowadził ograniczenia w obsłudze mieszkańców ze 
względu na sytuację epidemiczną. Sprawdź, jak pracują wybrane wydziały.

Koronawirus storpedował 
otwarcie Parku Książęcego w 
Zatoniu. O� cjalnych uroczysto-
ści nie będzie. Park jest jednak 
cały czas dostępny. Działająca 
w oranżerii kawiarnia również. 
Zaprasza we wszystkie dni 
tygodnia na desery przygoto-
wane według receptur pałaco-
wych kucharzy. >>  5

TAK ŹLE JESZCZE NIE BYŁO!
Zielonogórzanin będzie miał szczęście w nieszczęściu, jeśli chory na COVID-19 tra�  na oddział zakaźny szpitala przy ul. Zyty, a nie 
znacznie, znacznie dalej. Brakuje miejsc. Miasto przekaże 1 milion złotych na doposażenie powstającego Centrum Zdrowia Matki 
i Dziecka, by szpital w Zielonej Górze mógł leczyć więcej zakażonych pacjentów.

Każdego dnia kolejnych 
kilka tysięcy osób w kra-
ju zaraża się koronawiru-
sem. W czwartek, 15 bm., 
znów rekord, na COVID-19 
zachorowało ponad 8 ty-
sięcy osób. W Lubuskiem, 
w którym epidemia ma 
jak dotąd najłagodniejszy 
przebieg, potwierdzono 
177 nowych przypadków 
zakażenia. To rozproszo-
ne przypadki zachorowań, 
choć jest też kolejne ogni-
sko koronawirusa - w DPS 
w Miłowicach.

Zduszona lockdownem 
fala epidemii, jesienią 
uderza z większą siłą, tak 
jak od dawna przestrzegali 
eksperci. Czy jesteśmy na 
nią przygotowani?

Na trzy z plusem
Taką notę z przygotowa-

nia wszystkich lubuskich 
szpitali na przyjęcie wy-
sokiej fali zachorowań da-
je marszałek wojewódz-
twa. To dlatego – jak wyja-
śnia Elżbieta Anna Polak - 
że potrzeby szpitali w walce 
z pandemią wciąż są duże.

Premier też mniej opty-
mistyczny, niż kiedyś. Pod-
czas ubiegłotygodniowej 
konferencji prasowej, na 
której rząd ogłosił żółtą 
strefę w całym kraju, szefo-
wie rządu i resortu zdrowia 
otwarcie przyznali, że takie-
go nasilenia zachorowań się 
nie spodziewali. I zapowie-
dzieli mody� kację strategii 
walki z pandemią. 16 szpi-
tali koordynacyjnych w kra-
ju, w tym szpital w Gorzo-
wie Wlkp., ma zostać ukie-
runkowanych na opiekę 
nad zakażonymi pacjenta-
mi i koordynować ich trans-
port oraz przepływ, każdy w 
swoim regionie.

- Musimy dla pacjentów 
covidowych stworzyć od-
działy: chirurgii, kardiologii 
i neurologii, zmienić orga-
nizację szpitala i zwiększyć 
liczbę respiratorów – na pre-
zesa gorzowskiej lecznicy 
informacja o roli koordyna-
tora spadła jak grom z ja-
snego nieba, w każdym ra-
zie podczas poniedziałko-
wej nadzwyczajnej sesji sej-
miku, w której uczestni-

czył. Zdążył oszacować, że 
na wprowadzenie zmian 
potrzebuje jakieś 2 mln zł. 
Tymczasem szpital ma in-
ne problemy. Na 102 łóż-
ka covidowe 12 październi-
ka zajętych było 92. 50 pra-
cowników z pracy wyłą-
czył koronawirus. Leczni-
ca zwróciła się o pomoc do 
zakonów. - Przygotowuje-
my się do rozformowania 
dwóch oddziałów, żeby ka-
dra medyczna, która pracu-
je na tych oddziałach, mo-
gła wspierać nasze działa-
nia covidowe – informował 
prezes Jerzy Ostrouch.

W sytuacji alertu posta-
wiono cały kraj. Biuro woje-
wody zapowiada zakup no-
wego sprzętu dla sanepidu.

- Wojewoda na jego funk-
cjonowanie przekazał już 
1,3 mln zł, wykonano 68 tys. 
testów – informuje dyrektor 
biura lubuskiego wojewody 

Karol Zieliński, pomijając 
fakt, że to najmniej w kra-
ju po województwie opol-
skim. Być może sytuację 
uda się poprawić poza woje-
wodą, dzięki uruchomieniu 
w Zielonej Górze i w Gorzo-
wie dodatkowych punktów 
poboru próbek na badanie 
COVID-19. W Zielonej Gó-
rze miałby powstać na sta-
dionie UZ przy ul. Wyspiań-
skiego, a pobieraniem wy-
mazów zajęliby się studen-
ci szóstego roku medycyny 
zielonogórskiego uniwersy-
tetu. W tej chwili toczą się 
w tej sprawie rozmowy. Oby 
owocne.

Sytuacja jest trudna
Na 509 łóżek w woje-

wództwie lubuskim w 
środę, 14 bm., zajętych 
było 205. Na 30 respira-
torów - 14. Z pozoru nie 
jest źle, ale statystycznie 

człowiek i pies też mają 
po trzy nogi.

- Sytuacja w szpitalu 
jest trudna - mówi Ma-
rek Działoszyński, pre-
zes Szpitala Uniwersytec-
kiego w Zielonej Górze. 
Zgodnie z decyzją woje-
wody, szpital do leczenia 
pacjentów covidowych 
przygotował 35 łóżek dla 
dorosłych, 10 łóżek dla 
dzieci oraz trzy stanowi-
ska intensywnej terapii z 
respiratorami.

– Praktycznie wszystkie 
oprócz pediatrycznych są 
zajęte – mówi szef leczni-
cy, a w audycji Radia In-
dex wyjaśnia: - Nasz szpi-
tal jest nieco oszczędza-
ny, przede wszystkim 
dlatego, że zabezpiecza 
wysokospecjalistyczne 
świadczenia (których nie 
ma gdzie indziej w woje-
wództwie – dop. el). Cho-

dzi o to, by ludzie mieli 
do nich dostęp pomimo 
pandemii.

Wczoraj, 15 bm., 35 pra-
cowników szpitala, w 
tym anestezjolodzy, było 
zakażonych koronawiru-
sem lub w kwarantannie.

- Oddział Intensywnej 
Terapii i SOR, mimo okro-
jonego składu, na razie 
działają normalnie. Cię-
żar dyżurowania wzięli 
na siebie zdrowi pracow-
nicy – informuje Sylwia 
Malcher-Nowak, rzecz-
niczka szpitala.

1 mln zł na Centrum
Jednym z pomysłów 

na poprawę sytuacji 
szpitala uniwersyteckie-
go, wynikającej z obec-
nego braku dostępności 
do szpitalnych łóżek pa-
cjentów ze stwierdzo-
nym COVID-19, jest szyb-

sze oddanie do użytku 
Centrum Zdrowia Matki 
i Dziecka.

- Ta inwestycja ma zo-
stać oddana w przyszłym 
roku – poinformowa-
ła marszałek lubuska na 
sesji sejmiku wojewódz-
twa. - Wystąpiliśmy jed-
nak o przyspieszenie za-
kończenia tej inwesty-
cji, żeby utworzyć łóżka 
covidowe i w ten sposób 
zyskać dodatkową prze-
strzeń dla pacjentów.

Do pomocy szpitalowi 
dołączył prezydent Ja-
nusz Kubicki oraz miej-
scy radni. Na wtorkowej 
nadzwyczajnej sesji rady 
miasta uchwalili zmianę 
w budżecie, dzięki któ-
rej przekazali milion zło-
tych na do� nansowanie 
zakupu pierwszego wy-
posażenia do CZMiD. Do-
datkowo przyjęli apel, 
w którym proszą o po-
moc � nansową dla szpi-
tala wszystkie samorzą-
dy gminne i powiatowe 
(więcej o sesji na str. 3). 
Internetową zbiórkę pie-
niędzy na bieżące po-
trzeby szpitala prowa-
dzi Stowarzyszenie War-
to jest Pomagać.

- 100 proc. środków 
wpłaconych na tę zbiór-
kę zostanie przekaza-
ne na szpital – zapew-
nił Grzegorz Hryniewicz, 
prezes stowarzyszenia.

Z ostatniej chwili
Na prośbę premiera o 

wsparcie pracy Powiato-
wych Stacji Sanitarno-E-
pidemiologicznych skie-
rowaną do samorządów, 
prezydent Janusz Kubic-
ki podjął decyzję o od-
delegowaniu ośmiu pra-
cowników magistratu, 
którzy pod nadzorem PS-
SE będą prowadzić roz-
poznania i wywiady 
epidemiologiczne oraz 
przygotowywać decyzje 
administracyjne dla osób 
w kwarantannie. Dziś (16 
bm.) kończy się szkole-
nie przygotowujące pra-
cowników urzędu do wy-
konywania nowych za-
dań. (el, ap)

Jednym z pomysłów na poprawę sytuacji szpitala uniwersyteckiego, wynikającej z obecnego braku dostępności do łóżek pa-
cjentów ze stwierdzonym COVID-19, jest szybsze oddanie do użytku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Fot. Piotr Jędzura

Zostań w domu
To podstawowe zalecenie rządu, które na czwartkowej konferencji prasowej 
do Polaków skierowali premier i szef resortu zdrowia. Państwo wciska 
hamulec. Połowa kraju od soboty znajdzie się w czerwonej stre� e – 152 
powiaty (w Lubuskiem: krośnieński, żarski, gorzowski i międzyrzecki) oraz 11 
miast wojewódzkich. Zielona Góra pozostaje w żółtej! Jednak od soboty, 17 
października, zaostrzone zostają dotychczasowe restrykcje obowiązujące w 
strefach.
W żółtej:
a  gastronomia czynna w godz. 6.00-21.00, poza tymi godzinami tylko 

posiłki na wynos,

a  w środkach transportu publicznego zajęte może być najwyżej 50 proc. 
miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich miejsc,

a w zgromadzeniach może uczestniczyć tylko do 25 osób,
a  w uroczystościach okolicznościowych (m.in. wesela) od 19 października 

może brać udział maksymalnie 20 uczestników, bez możliwości zabawy 
tanecznej,

a szkoły wyższe i średnie przechodzą na nauczanie hybrydowe,
a wydarzenia sportowe bez udziału kibiców,
a zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni.

(el)
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Na miejskich klombach rozgościła się jesień. Za sprawą na-
sadzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej nasze oczy cieszą 
chryzantemy, dynie, wrzosy i ozdobne kapusty.
 Fot. Piotr Jędzura

W ZIELONEJ GÓRZE

Twoje osocze
może pomóc
Chorowałeś na koronawirusa i wy-
zdrowiałeś? Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
ma do ciebie prośbę, żebyś oddał 
osocze i tym samym pomógł wy-
zdrowieć innym.

Ludzkie osocze zawiera 
przeciwciała, wspomagające 
leczenie chorych na Covid-19 
z ciężkimi, zagrażającymi ży-
ciu objawami zakażenia. War-
to oddać je w najbliższym Cen-
trum Krwiodawstwa i urato-
wać zdrowie i życie drugiemu 
człowiekowi.

Kto może oddać osocze? 
Osocze może zostać pobrane 
od osób, które:

a miały potwierdzony dodat-
ni wynik badania na korona-
wirusa,
a przeszły leczenie i zostały 
uznane za osoby w pełni zdro-
we,
a uzyskały dwa ujemne wyni-
ki badania na koronawirusa, a 
od wykonania ostatniego ba-
dania minęło minimum 14 dni,
a mają od 18 do 60 lat,
a nie mają i nie leczą się z po-
wodu przewlekłych chorób,
a spełniają wymagania sta-
wiane wszystkim potencjal-
nym dawcom krwi i osocza.
Uwaga, kobiety, które by-
ły w ciąży albo osoby, które w 
przeszłości miały przetaczaną 
krew lub jej składniki, muszą 
wykonać dodatkowe badania 
w Centrum.
Więcej informacji na stro-
nie http://www.twojakrew.pl/
ozdrowiency/ (rk)

Osobiście do urzędu?
Lepsza będzie skrzynka
Urząd miasta wprowadził ograniczenia w obsłudze mieszkańców ze względu na sytuację epi-
demiczną. Od 12 października do odwołania osobista obsługa mieszkańców odbywać się 
będzie jedynie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Urzędnicy zachęcają do 
załatwiania spraw w formie 
elektronicznej, zwłaszcza 
za pośrednictwem platfor-
my ePUAP. W holu budyn-
ku urzędu przy ul. Podgór-
nej 22 została wystawiona 
skrzynka na koresponden-
cję. Pisma można również 
doręczać za pośrednictwem 
Poczty Polskiej.

Bezpośrednia obsługa 
mieszkańców w budynkach 
urzędu będzie odbywać się 
w wydzielonych, bezpiecz-
nych strefach, z zachowa-
niem środków ochrony oso-
bistej, po uprzednim umó-
wieniu telefonicznym – in-
formują na stronie interne-
towej urzędnicy. Przypomi-
nają o obowiązku zakrywa-
nia ust i nosa w budynkach 
urzędu miasta.

WYTYCZNE OBSŁUGI PE-
TENTÓW W WYBRANYCH 
WYDZIAŁACH

a Urząd Stanu Cywilnego 
(ul. Grottgera 7)

USC realizuje swoje zada-
nia po wcześniejszym umó-
wieniu interesanta. Wyjąt-
kiem jest sporządzenie aktu 
zgonu. Wizytę w USC moż-
na umówić pod nr telefo-
nów:

- akt zgonu tel. 68 45 64 
946 lub 943,

- akt urodzenia tel. 68 45 
64 942 lub 945,

- zapewnienie do ślubu 
tel. 68 45 64 943 lub 945,

- wpisanie zagranicznego 
aktu stanu cywilnego 68 45 
64 949 lub 946.

Wnioski w sprawach nie-
wymagających osobistej wi-
zyty w urzędzie można zło-
żyć osobiście do skrzynki w 
holu budynku urzędu przy 
ul. Podgórnej 22, za pośred-
nictwem Poczty Polskiej al-
bo elektronicznej platformy 
usług administracji publicz-
nej - adres urzędu: /umzg/
SkrytkaESP

a Sala ślubów w ratuszu
Maksymalna liczba osób 

biorących udział w uroczy-
stościach zawarcia związ-
ku małżeńskiego w sali ślu-
bów w ratuszu to 20 osób, 
wliczając w tę liczbę młodą 
parę, świadków i fotografa. 
Limit 20 osób nie obejmu-
je kierownika USC oraz mu-
zyków. Nie ma możliwości 
wzniesienia toastu po za-
warciu małżeństwa.

a Wydział Spraw Obywa-
telskich (ul. Grottgera 7)

WSO realizuje swoje za-
dania po wcześniejszym 
telefonicznym umówieniu 
interesanta pod nr telefo-
nu 68 475 18 23. Informacje 

ogólne można uzyskać pod 
nr 68 475 18 22.

Sprawy związane z do-
wodami osobistymi (zło-
żenie wniosku o wydanie 
dowodu osobistego, zgło-
szenie utraty bądź uszko-
dzenia dowodu, zgłosze-
nie nieuprawnionego wy-
korzystania danych osobo-
wych, zgłoszenie bądź cof-
nięcie zawieszenia e-do-
wodu), a także związane z 
ewidencją ludności (zamel-
dowanie, wymeldowanie, 
zgłoszenie wyjazdu za gra-
nicę oraz powrót, uzyska-
nie zaświadczenia o zamel-
dowaniu) - można realizo-
wać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem ePUAP lub 
portalu obywatel.gov.pl. 
Dokumenty przesyłane w 
formie dokumentu elektro-
nicznego winny być opa-
trzone kwali� kowanym 
podpisem elektronicznym, 
podpisem osobistym albo 
podpisem zaufanym. Ad-
res elektronicznej skrzynki 
podawczej urzędu: /umzg/
SkrytkaESP

a Kasy urzędu
Kasy pracują na dotych-

czasowych zasadach: od 
poniedziałku do piątku w 
godz. 8.30-14.00. Płatno-
ści z tytułu zobowiązań po-
datkowych oraz innych zo-
bowiązań cywilno-praw-
nych można dokonywać 
również przelewem banko-
wym lub wpłacać bez pro-
wizji w czynnych placów-
kach banku PKO BP na te-

renie miasta. Obsługa in-
teresanta w sprawach dot. 
podatków lokalnych od-
bywa się w pomieszcze-
niu kasowym w godzinach 
pracy urzędu (m.in. skła-
danie informacji i deklara-
cji podatkowych, wyjaśnia-
nie wpłat, składanie wnio-
sków o zwrot nadpłaty w 
podatkach lokalnych). Pi-
sma, wnioski oraz informa-
cje w sprawach podatko-
wych można składać elek-
tronicznie za pośrednic-
twem ePUAP, przesłać za 
pośrednictwem operatora 
pocztowego lub osobiście 
wrzucając do skrzynki wy-
stawionej w holu budyn-
ku urzędu przy ul. Podgór-
nej 22. Na pismach wrzuca-
nych do skrzynki lub skła-
danych osobiście należy 
podać nr tel. kontaktowego 
i/lub adres email.

a Wydział Komunikacji 
(ul. Sienkiewicza 8a)

Wydział Komunikacji ob-
sługuje interesantów po 
wcześniejszym zapisaniu 
się na wizytę. Rezerwacja 
wizyt odbywa za pomocą 
formularza pod adresem: 
www.rezerwacja.zielona-
gora.pl

Wydział Komunikacji in-
formuje też, że w związku 
z wystąpieniem stanu epi-
demii:

- wydłużony został ter-
min na zarejestrowanie po-
jazdu sprowadzonego z za-
granicy lub zakupionego w 
kraju z 30 dni do 180 dni 

(obowiązuje do 31.12.2020 
r.),

- wydłużony został ter-
min na zgłoszenie zby-
cia lub nabycia pojazdu do 
180 dni; dotyczy to pojaz-
dów nabytych/zbytych po 
1 marca 2020 oraz obowią-
zuje do 31.12.2020 r.,

- pozwolenia czasowe 
zachowują ważność do 14 
dni od ogłoszenia zakoń-
czenia stanu epidemii,

- prawa jazdy, których 
termin ważności upłynął 
(ze względu na badania 
psychologiczne lub lekar-
skie), zachowują ważność 
do 60 dni od ogłoszenia za-
kończenia stanu epidemii.

Zgłoszenia nabycia lub 
zbycia pojazdu można do-
konać w następujący spo-
sób: za pośrednictwem 
Poczty Polskiej wysyłając 
pod adres: 65-443 Zielo-
na Góra, ul. Sienkiewicza 
8A kopię umowy (faktu-
ry) oraz wypełniony druk 
zgłoszenia zbycia lub na-
bycia pojazdu; wrzucając 
kopertę z w/w dokumenta-
mi do skrzynki w holu bu-
dynku urzędu przy ul. Pod-
górnej 22; za pośrednic-
twem elektronicznej plat-
formy usług administracji 
publicznej ePUAP (wpisać 
w przeglądarce „ePUAP”, 
zalogować się do serwisu, 
wejść w katalog spraw, wy-
brać motoryzacja i trans-
port, wybrać zawiadomie-
nie o zbyciu lub nabyciu 
pojazdu).

(ap)

Szczegółowe informacje dotyczące ograniczenia zadań publicznych znajdują się na stronie 
urzędu miasta (www.zielona-gora.pl) w zakładce aktualności Fot. Igor Skrzyczewski/UM
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W ZIELONEJ GÓRZE

Spotkanie autorskie online
Dziś (piątek, 16 października) o 16.30 

Biblioteka Norwida zaprasza na spotkanie 
z Katarzyną Enerlich, pisarką urodzoną w 
Mrągowie, zakochaną w Mazurach, autorką 
m.in. książek „Czas w dom zaklęty”, „Oplą-
tani Mazurami”, „Piękno z pól i łąk”, która 
w swoich książkach pokazuje cichy świat 
prowincji. Spotkanie w ramach projektu 
EKOlogika, na żywo na Facebooku.

W ZIELONEJ GÓRZE

Biennale wystartowało
Od czwartku, 15 października w mieście 

odbywa się 2020 Biennale Zielona Góra 
– „Wracając do przyszłości”. Wydarzenie 
potrwa do 15 listopada, będą to wystawy, 
sympozjum i program publiczny, weźmie w 
nich udział kilkudziesięciu artystów. Wystawa 
główna prezentowana jest w salach BWA oraz 
Galerii Nowy Wiek Muzeum Ziemi Lubuskiej. 
Program na www.biennalezielonagora.pl

W ZIELONEJ GÓRZE

Koncert New Bone
W sobotę, 17 października, o 18.00, w 

Hydro(za)gadce, w Zielonogórskim Ośrodku 
Kultury wystąpi kwintet jazzowy New Bone. 
Koncert promuje najnowszą płytę zespołu 
„Longing”. Bilety w cenie 30 zł do nabycia 
w systemie sprzedaży abilet.pl i na godzinę 
przed koncertem (jeżeli wcześniej nie 
zostaną wyprzedane). Koncert odbędzie się 
w ramach cyklu „Bez kurtyny”.

W OCHLI

Targi książki w skansenie
Muzeum Etnogra�czne zaprasza w 

niedzielę, 18 października, na kolejną edycję 
Targowiska zapomnianej książki. Można 
przynosić i wymieniać książki na stoisku w 
namiocie na Kamiennej. – Przynieś książkę, 
odbierz książkę. Obowiązuje wymiana 
jedna za jedną, ale nie ma limitu książek. 
Czekamy od 9.00 do 15.00 – zachęcają 
organizatorzy. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Milion złotych 
dla szpitala
Na wtorkowej nadzwyczajnej 
sesji radni miasta przyjęli apel 
o pomoc dla Szpitala Uniwersy-
teckiego oraz przekazali milion 
złotych z miejskiej kasy na wypo-
sażenie Centrum Zdrowia Matki i 
Dziecka. Choć zagłosowali niemal 
jednogłośnie, nie obyło się bez 
politycznych dyskusji.

Przyspieszenie prac 
nad oddaniem do użytku 
Centrum Zdrowia Matki i 
Dziecka pozwoli uzyskać 
dodatkową przestrzeń 
dla oddziału zakaźnego 
oraz zwiększy liczbę do-
stępnych łóżek dla pa-
cjentów chorych na CO-
VID-19. Dlatego prezy-

dent Janusz Kubicki po-
stanowił odpowiedzieć 
na prośbę marszałek wo-
jewództwa i wspomógł 
samorząd województwa 
kwotą miliona złotych 
na pierwsze wyposaże-
nie do CZMiD. Dodatko-
wo radni przyjęli apel, 
w którym proszą o po-
moc wszystkie samorzą-
dy gminne i powiatowe. 
- Pomóżmy razem samo-
rządowi województwa w 
zwiększeniu zdolności 
leczniczych oddziałów 
zakaźnych. Szpitale wo-
jewódzkie są szpitalami 
wszystkich Lubuszan i w 
trudnej sytuacji wszyst-
kie samorządy powinny 
je wspierać – czytamy w 
apelu.

Radny Sławomir Koty-
lak (PO) zaproponował, 
żeby w apelu zawrzeć za-

sadę, np. proporcjonal-
ności i wyjaśnić, dlacze-
go Zielona Góra przeka-
zała akurat milion zło-
tych. Dzięki temu inne 
samorządy wiedziałyby, 
ile mają dołożyć od sie-
bie.

- Każdy, kto będzie 
chciał wspomóc szpital, 
zrobi to w wysokości, na 
jaką może sobie pozwo-
lić. Przez pandemię każ-
dy ma ograniczone �-
nanse – tłumaczył wice-
prezydent Krzysztof Ka-
liszuk. Wyliczał również, 
że miasto wsparło Szpital 
Uniwersytecki w tym ro-
ku kwotą około 3,5 mln.

Radna Bożena Rono-
wicz (PiS) poddała w 
wątpliwość zasadność 
zbiórki na bieżące wy-
datki szpitala przez Sto-
warzyszenie „Warto jest 

pomagać”. - Organizacja 
ta zabiera 10 proc. z każ-
dej wpłaty na działalność 
administracyjną – twier-
dziła B. Ronowicz.

Prezes stowarzyszenia 
i radny Grzegorz Hrynie-
wicz (Zielona Razem) od-
powiedział, że jego sto-
warzyszenie działa non 
pro�t. - Przechodzimy 
liczne kontrole, nie ma 
żadnych nieprawidłowo-
ści. 100 proc. zebranych 
środków przekażemy na 
potrzeby szpitala – za-
pewnił.

Radni PO dyskutowa-
li również o współpracy 
pomiędzy prezydentem 
Kubickim a marszałek 
Elżbietą Anną Polak. Do-
pytywali dlaczego prezy-
dent zdecydował się po-
móc �nansowo szpita-
lowi dopiero teraz. - Mi-

lion złotych to jest niepo-
ważna kwota – stwierdził 
Adam Urbaniak (PO).

Dyskusję próbował za-
kończyć Paweł Wysocki 
(Zielona Razem). - To jest 
tak, jakby zwrócił się do 
was przyjaciel, bo zna-
lazł się w trudnej sytu-
acji. Wy mu chcecie po-
móc, dajecie pieniądze, 
a on wypomina, dlacze-
go tylko tyle, dlaczego 
wcześniej nie mogliście 
albo że nie w takiej for-
mie. Zakończmy tę żenu-
jącą dyskusję – prosił.

Wreszcie radni przyję-
li apel w niezmienionej 
formie oraz uchwałę o 
przekazaniu miliona zło-
tych dla CZMiD. 20 rad-
nych było za, jeden prze-
ciw, jeden wstrzymał się 
od głosu.

(ap)

Seniorzy chcą już wracać do Domu
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów pod nieobecność swoich pensjonariuszy przechodzi wielkie zmiany.

- Został już zdezynfeko-
wany i oddany miastu – 
mówi Karol Zieliński, dy-
rektor biura lubuskiego wo-
jewody. Kiedy będzie do-
stępny dla podopiecznych? 
- To decyzja zarządzających 
obiektem, czyli prezydenta 
Zielonej Góry – wyjaśnia.

Przypomnijmy: z powo-
du dużego ogniska zakaże-
nia koronowirusem w DPS 
dla Kombatantów i kwa-
rantanny nałożonej na jego 
pracowników, 169 miesz-
kańców domu pomocy 
przy ul. Lubuskiej zostało 
przetransportowanych do 
kilku szpitali w wojewódz-
twie. Do Gorzowa, Torzy-
mia, Drezdenka, Żagania 
i Zielonej Góry. Pisaliśmy 
o tym w poprzednim wy-
daniu „Łącznika”. Zakażo-
nych było ponad 100 osób, 
pensjonariusze i pracowni-
cy.

Do Szpitala Uniwersytec-
kiego w Zielonej Górze tra-
�ł pierwszy pacjent z ogni-
ska koronawirusa w DPS 
dla Kombatantów, był bez-
objawowy, nieco później 
dwóch innych pensjonariu-
szy. Jeden zmarł, drugi już 

przebywa w DPS przy ul. 
Słowackiego.

W gorzowskim szpita-
lu przy Walczaka, do któ-
rego tra�ło 67 mieszkań-
ców z potwierdzonym za-
każeniem koronawirusem, 
zmarło trzech z nich. - Bę-
dziemy gotowi w środę lub 
czwartek przekazać część 

pensjonariuszy do DPS w 
Zielonej Górze – informował 
podczas poniedziałkowej 
sesji sejmiku Jerzy Ostro-
uch, prezes szpitala. Tego 
dnia nie dysponował jesz-
cze raportem końcowym 
konsylium, które na jego 
prośbę zostało zwołane, by 
dokonać oceny stanu kli-

nicznego pacjentów i opra-
cować standard ich leczenia 
oraz pielęgnacji.

Do szpitala w Torzymiu 
mieli tra�ć pensjonariusze 
z negatywnym wynikiem 
testów. Ostrożność szpitala 
opłaciła się. Wśród 74 senio-
rów, którymi zaopiekowała 
się lecznica, kilku okazało 

się zakażonych koronawiru-
sem. Przewiezieni zostali do 
lubuskich szpitali z łóżkami 
covidowymi.

- Pacjenci są w stanie ade-
kwatnym do wieku, wie-
lochorobowości – potwier-
dza Katarzyna Lebiotkow-
ska, prezes szpitala w To-
rzymiu. - Zostaną podda-
ni kolejnemu badaniu na 
obecność COVID. Jeżeli ich 
wyniki będą ujemne, wte-
dy będziemy rozmawiać, 
co dalej z tymi podopiecz-
nymi. Miałam informację 
ze strony urzędu miasta, że 
potrzeba 2-3 tygodni, żeby 
ten DPS przygotować na po-
wrót pensjonariuszy – infor-
muje.

- W tej chwili  robimy 
wszystko co tylko możliwe, 
by eliminować ryzyko za-
każenia. Chcemy przewieźć 
naszych seniorów w bez-
pieczne warunki, żeby to, 
co się stało, już się nie po-
wtórzyło – podkreśla Wio-
letta Baziuk, była dyrektor-
ka Dziennego Domu Pobytu 
„Senior-Wigor”, która prze-
jęła obowiązki nowego dy-
rektora DPS dla Kombatan-
tów. Dziś towarem najbar-

dziej de�cytowym jest dla 
niej czas. - Jesteśmy po de-
zynfekcji obiektu, na etapie 
jego porządkowania, zabez-
pieczamy izolatorium – wy-
mienia.

Jeden z osobnych pawilo-
nów DPS-u przy Lubuskiej, 
będzie teraz pełnić rolę izo-
latorium dla zakażonych se-
niorów. Ma to podnieść bez-
pieczeństwo sanitarne całej 
placówki.

- Chcemy żeby nasi pen-
sjonariusze wrócili do nas 
jak najszybciej, dzwonią do 
nas i o to dopytują. Ale jesz-
cze nie jesteśmy gotowi. De-
cyzje będziemy podejmo-
wać wspólnie ze szpitalami 
i lekarzami, z którymi jeste-
śmy w kontakcie – wyjaśnia 
W. Baziuk.

Pytamy również o perso-
nel. Czy już wrócił?

– Pracownicy wracają suk-
cesywnie z izolacji, z kwa-
rantanny, zgodnie ze zdej-
mowanym z nich reżimem 
sanitarnym. Mogę powie-
dzieć jedno: ci którzy są tu z 
nami od tygodnia, to wspa-
niali ludzie – mówi nowa 
dyrektorka.

(el)

Transport pensjonariuszy DPS dla Kombatantów do szpitali przeprowadzali żołnierze 151 ba-
talionu lekkiej piechoty ze Skwierzyny, wspierani przez 11 LDKPanc, strażaków i policję
 Fot. Materiały 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
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Dzielna Ania 
walczy z SMA
SMA 1 – rdzeniowy zanik mięśni – dla 
rodziców maleńkiej Ani diagnoza 
brzmiała jak wyrok. Ale nie poddali 
się w walce o córkę, a na ich apel 
odpowiedziało wielu dobrych ludzi. 
Wciąż jednak brakuje ogromnej 
kwoty na specjalistyczną terapię.

Ania urodziła się 26 czerwca 
tego roku. Przez półtora mie-
siąca dziewczynka rozwija-
ła się prawidłowo. W połowie 
sierpnia jej mama, Joanna Or-
łowska, zauważyła niepokoją-
ce objawy i zgłosiła się na kon-
sultację do �zjoterapeuty, po-
tem do pediatry, która skiero-

wała dziecko na badania do 
oddziału neurologicznego w 
Nowej Soli. Podejrzenia SMA1 
potwierdziły się 9 września po 
diagnostyce w Szczecinie.

SMA1 to najgorszy typ cho-
roby, która powoduje zanik 
neuronów odpowiedzialnych 
za pracę mięśni, dzięki którym 
się oddycha, porusza, połyka 
i mówi. Jedynym ratunkiem 
jest terapia genowa. Dostęp-
na jest już w Polsce i polega na 
podaniu preparatu dostarcza-
jącego kopię wadliwego genu. 
Lek najlepiej podać do szóste-
go miesiąca życia. – Na począt-
ku nie wiedzieliśmy, z czym 
mamy do czynienia. Ale bar-
dzo wspierali nas rodzice in-
nych dzieci cierpiących na 
SMA1. Dzielili się doświadcze-
niem i radą. Dla nas jest prio-

rytetem, by jak najszybciej po-
dać Ani lek genowy, by mogła 
stać się samodzielna – mówi 
J. Orłowska. Koszt terapii jest 
gigantyczny. Trzeba zebrać aż 
9,5 mln zł.

W tym celu trwa zbiórka 
charytatywna na portalu: ht-
tps://www.siepomaga.pl/ania

W mieście odbywają się 
też aukcje, z których dochód 
wspiera leczenie Ani. Poma-
gają żużlowcy, radcy prawni, 
ponieważ w tym środowisku 
pracują rodzice dziewczynki. 
Zaangażowani są też biegacze, 
bo za każdy kilometr aplika-
cja Endomondo wpłaca okre-
śloną kwotę na konto Ani. A 23 
października, w Palmiarni, ma 
się odbyć charytatywny kier-
masz gadżetów na rzecz małej 
zielonogórzanki. (md)  Fot. Archiwum prywatne

Park otwarty, uroczystości odwołane
Koronawirus storpedował otwarcie Parku Książęcego w Zatoniu. Żadnych o�cjalnych uroczystości nie będzie. Park jest jednak cały czas do-
stępny. Działająca w nim kawiarnia również. Zaprasza we wszystkie dni tygodnia.

- Nie tak sobie wyobra-
żaliśmy moment otwarcia. 
Miałem nadzieję, że się nam 
uda i epidemia nie storpe-
duje planów – wzdycha Ja-
rosław Skorulski, szef Sto-
warzyszenia Nasze Zatonie. 
– Miała być konferencja, 
dwa koncerty, historycz-
ny przemarsz. Nic z tego. W 
obecnej sytuacji nie ma sen-
su narażać zielonogórzan. 
Jakąś fetę z „fajerwerkami” 
urządzimy może na wiosnę. 
Ale park można zwiedzać.

Trzeba pamiętać, że park 
w Zatoniu to najcenniejsze 
tego typu założenie w Zie-
lonej Górze i okolicy. To tu-
taj, po wyjeździe z Francji w 
1840 r. zamieszkała księżna 
Dorota Talleyrand-Perigord. 
Na jej zlecenie przebudowa-
no pałac. I to księżna wy-
najęła Petra Lenne, królew-
skiego architekta ogrodni-
czego pracującego na dwo-
rze Hohenzollernów, by za-
projektował park w Zatoniu. 
Mistrz stworzył park w sty-
lu angielskim z charaktery-
stycznymi alejkami i zako-
lami. Głównym elementem 
założenia stała się wielka 
łąka Joanny z rosnącym na 
niej dębem Talleyranda.

Po wojnie park zarósł i 
stracił pierwotny charakter. 
Jego rewitalizację zaprojek-
towała Agnieszka Kochań-
ska, która ocenia, że jesz-
cze trzeba przynajmniej kil-
ku lat, by posadzone rośliny 
(np. kwiaty) urosły i nada-

ły mu odpowiedni charak-
ter. Jednak już teraz Zatonie 
zachwyca. Można to spraw-
dzić w każdej chwili.

- W sobotę, 17 paździer-
nika, poprowadzimy kilka 
wycieczek. Trzeba się by-
ło wcześniej zapisać. Prze-

wodnicy będą ubrani w stro-
je z epoki. Pojawi się księżna 
Dorota i pałacowy ogrodnik 
– zdradza J. Skorulski, który 
wcieli się w postać Augusta 
Talleyranda-Perigord, syna 
księżnej Doroty. To on do-
budował do pałacu oranże-

rię. Dzisiaj pałac jest trwałą 
ruiną, natomiast oranżeria 
została odbudowana i mie-
ści się w niej kawiarnia.

Proponowane słodko-
ści, np. deser Del�nka 
czy ciastka Kule Talley-
randa powstały na zamó-
wienia zatońskiej kawiar-
ni i będą do kupienia tyl-
ko w tym miejscu. – Inspi-
racją do ich stworzenia by-
ły autentyczne dokumen-
ty dotyczące księżnej Do-
roty. Sprawdził je dla nas 
Zbigniew Bujkiewicz z Ar-
chiwum Państwowego, 
gdzie zachowały się prze-
pisy dworskich kucharzy, 
głównie obiadowe – wy-
jaśnia Maria Idzikowska, 
która prowadzi kawiarnię. 
W lokalu również mają się 
odbywać wydarzenia arty-
styczne.

- Zapraszam na wyśmie-
nitą kawę – śmieje się M. 
Idzikowska. Kawiarnia jest 
czynna od poniedziałku do 
czwartku w godz. 15.30-
19.00, w piątki od 15.00 do 
20.00, w soboty i niedziele 
od 11.00 do 20.00.

Zmrok nie powinien być 
dla spacerowiczów prze-
szkodą, bo teren wokół pa-

łacu i prowadzące do nie-
go alejki zostały oświetlo-
ne. Podobnie jak parking 
przy ul. księżnej Doroty 
(droga w kierunku Marzę-
cina). Przy nim stoi budy-
nek informacji turystycz-
nej. – Właśnie rozpoczyna-
my działalność – informu-
je Hubert Małyszczyk, szef 
Visit Zielona Góra. Placów-
ka będzie czynna przez 
pięć dni w tygodniu, od 
środy do niedzieli w godz. 
10.00-18.00.

W godzinach otwarcia 
kawiarni i informacji tury-
stycznej czynne będą znaj-
dujące się w nich bezpłat-
ne toalety.

Przez kilka tygodni, w 
ruinach pałacu będzie 
można obejrzeć wystawę 
ukazującą park i pałac 100 i 
50 lat temu - w czarno-bia-
łej fotogra�i. Natomiast w 
soboty będą odbywać się 
spacery z przewodnikami 
o pełnych godzinach - od 
11.00 do 16.00. Obowiązu-
ją zapisy mailowe, adres: 
info@visitzielonagora.pl. 
Gdy zamykaliśmy ten nu-
mer „Łącznika” było jesz-
cze kilka wolnych miejsc.

(tc)

W odbudowanej dawnej oranżerii mieści się kawiarnia działająca przez cały tydzień
 Fot. Tomasz Czyżniewski
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Drzonkowianka
nie składa broni
Przed tym sezonem za stery w 
Drzonkowiance Racula chwycił 
Krzysztof Nykiel. W klubie zaszło 
sporo zmian. Wyniki na razie nie 
powalają na kolana.

Drzonkowianka dotych-
czas wygrała jeden mecz, 
dwa zremisowała i aż dzie-
więć przegrała. Zespół roz-
grywający swoje domowe 
spotkania w Starym Kisieli-
nie strzelił też najmniej bra-
mek spośród wszystkich 
ekip zielonogórskiej klasy 
okręgowej – 7. Podopieczni 

Krzysztofa Nykiela zajmu-
ją obecnie 16. miejsce. – W 
lipcu padło pytanie, czy nie 
spróbowałbym. Po dwóch 
tygodniach, po obejrzeniu 
dwóch sparingów podjąłem 
decyzję. Bardziej sercem niż 
rozumem – przyznaje K. Ny-
kiel.

W Drzonkowiance zaszło 
sporo zmian pod względem 
organizacyjnym. Z klubu 
odeszli niemal wszyscy pił-
karze, którzy stanowili o si-
le zespołu w ubiegłym se-
zonie. - Rozum mówił, że 
to bardzo trudny temat i że 
ciężko będzie wszystko po-
układać. Nie żałuję jednak, 
bo Drzonkowianka napędza 
mnie do szukania nowych 
rozwiązań treningowych. 

Drugi raz podjąłbym tę sa-
mą decyzję – dodaje trener. 
Po zmianach zarządu posta-
nowiono stawiać na model: 
miejscowi + młodzi. I nie 
płacić za granie. – To podob-
na droga, którą wybrał kie-
dyś zarząd Zorzy Ochla – za-
znacza trener. Dziś Zorza 
jest liderem „okręgówki”.

A Drzonkowianka? W 
ostatniej kolejce przegrała 
w Jaromirowicach z Alfą 1:3, 
wcześniej zremisowała bez-
bramkowo z ostatnią w ta-
beli Deltą Sieniawa Żarska. 
Zdarzały się też dotkliwe 
porażki. Najwyższa w Lub-
sku, z Budowlanymi aż 1:10. 
Jedyne zwycięstwo, które 
odnieśli gracze K. Nykiela, 
było nad lokalnym rywalem 

- Chynowianką. – My mamy 
wszystko do poprawy – wy-
znaje wprost szkoleniowiec 
Drzonkowianki. Szczegól-
nie mocno kuleje utrzyma-
nie piłki tuż po przejęciu jej 
od rywala.

Mimo, że raculanie w run-
dzie jesiennej nie błyszczą, 
to liczą, że zdołają się utrzy-
mać. – To byłaby szansa, że-
by ten projekt z miejscowy-
mi i młodymi graczami roz-
wijać – dodaje K. Nykiel.

W tę sobotę, 17 paździer-
nika, Drzonkowiankę cze-
ka piekielnie trudny poje-
dynek z trzecią siłą ligi – 
Promieniem Żary. Początek 
meczu w Starym Kisielinie 
o 15.00.

(mk)

PIŁKA NOŻNA

Lechia jedzie do lidera
Na piąte miejsce w tabeli III ligi wskoczyli piłkarze Lechii Zielona Góra. Stało się tak w środę, po wygranej w 
zaległym meczu 4. kolejki z rezerwami Miedzi Legnica 2:1 (1:1). Teraz wyjazdowy mecz ze Ślęzą Wrocław.

Zwycięską bramkę dla zie-
lonogórzan zdobył w 81. mi-
nucie z rzutu karnego Szy-
mon Kobusiński. To już je-
denaste tra� enie najskutecz-
niejszego gracza Lechii. W 
klasy� kacji strzelców pozy-
cjonuje go na trzecim miejscu 
za dwójką „Ślązaków” – Ada-
mem Żakiem z Polonii Bytom 
- 15 bramek i Mariuszem Idzi-
kiem z Ruchu Chorzów – 12. – 
Bramka cieszy, ale sytuacje, 
które miałem powinienem 
skończyć jeszcze lepiej i mo-
gło być tych bramek więcej – 
wyznał po meczu nienasyco-
ny strzelecko „Kobus”, który 
najbardziej i tak cieszył się ze 
zwycięstwa zespołu. – Byli-
śmy bardzo zdeterminowani, 
zasłużyliśmy na wygraną, bo 
prowadziliśmy grę w drugiej 
połowie.

Zielonogórzanie prowadzi-
li po golu Jędrzeja Króla zdo-
bytym w 41. minucie spotka-
nia, ale do przerwy był remis, 
bo tuż przed końcem pierw-
szej połowy wyrównał Ar-
tiom Carastoian. Nerwy by-
ły też w końcówce meczu, 
ale na szczęście rywale nie 
byli w stanie skutecznie za-
grozić bramce Wojciecha Fa-

bisiaka. – We wcześniejszym 
meczu (z Piastem Żmigród 1:1 
– dop. mk) straciliśmy zwy-
cięstwo w 90. minucie i tutaj 
chcieliśmy się wystrzec błę-
dów. Z tyłu głowy siedziały te 
stracone gole w ostatniej ak-
cji. Chyba byśmy się pozabi-
jali w szatni, gdyby nam zno-
wu strzelili w ostatniej minu-
cie – uśmiechał się Jakub Ba-
bij, piłkarz Lechii.

Zielonogórzanie wygrali po 
raz piąty w sezonie i wsko-
czyli na piąte miejsce w ta-
beli. Ścisk w tabeli jednak 
jest - jak zawsze ogromny. Je-
den dobry mecz mocno win-
duje w górę, wpadka skutku-
je dość znaczącym spadkiem. 
W niedzielę, 18 październi-
ka, we Wrocławiu mecz dru-
żyn z czołówki 3. grupy. Le-
chia zagra z liderem, Ślęzą. – 

Na pewno powalczymy o trzy 
punkty – zapowiada Szymon 
Kobusiński. Ślęza też grała 
w środę, też odrabiała ligo-
we zaległości i też padł wy-
nik 2:1. Tyle, że nieoczekiwa-
nie ze zwycięstwa cieszyli się 
rywale – Pniówek Pawłowi-
ce Śląskie. Pierwszy gwizdek 
niedzielnego meczu we Wro-
cławiu o 14.00.

 (mk)

Szymon Kobusiński jest największą bronią Lechii Zielona Góra Fot. Marcin Krzywicki

TENIS STOŁOWY

Zalewski powalczył w Berlinie
Mateusz Zalewski zajął piąte 

miejsce w rozgrywanym w Berlinie 
Europe Youth Top 10, w kategorii 
kadetów. Start w tej imprezie 
utalentowany reprezentant Polski, 
zawodnik ZKS-u Drzonków zakoń-
czył z dorobkiem czterech zwy-
cięstw i trzech porażek. Zalewski 
jako jedyny pokonał triumfatora 
całych zmagań – Francuza Feliksa 
Lebruna (6 zwycięstw, 1 porażka). 
W klasy� kacji wyprzedzili go 
jeszcze: Iulian Chirita (5-2), Andrei 
Teodor Istrate (5-2) i Darius Mo-
vileanu (5-2). Cała trójka znalazła 
sposób na naszego zawodnika i 
wygrywała z nim mecze. Zielono-
górzanin zebrał jednak za swoją 
grę bardzo dobre recenzje.

(mk)Fot. ZKS Palmiarnia Zielona Góra

NORDIC WALKING

Rosak z rekordem
W minioną sobotę, w Białym 

Borze (zachodniopomorskie) 
rozegrano VII mistrzostwa Polski 
w maratonie nordic walking. 
Tytułu bronił zielonogórzanin 
Marcin Rosak. Tym razem nie tylko 
zwyciężył, ale jeszcze pobił rekord 
nordicowego maratonu w kraju – 4 
godziny 32 min. 44 sek. Drugiego na 
mecie Krzysztofa Czerskiego z Łodzi 
wyprzedził o prawie 8 minut. Trzeci 
na mecie Krzysztof Członkowski 
ze Szczekocin stracił do zwycięzcy 
prawie 12 minut. Impreza pierwot-
nie była planowana na kwiecień. 
W dobie koronawirusa zawodnicy 
startowali co 7 sekund i rywalizowali 
na dziesięciu pętlach o długości 4,2 
km wokół jeziora Łobez.

(mk) Fot. Zbiory prywatne Marcina Rosaka

Drzonkowianka mimo niezadowalających wyników nie za-
mierza się poddawać Fot. Marcin Krzywicki

KOSZYKÓWKA

Radom
i dom
Koszykarze Zastalu Enei BC Zielo-
na Góra po niepełnych wojażach 
w lidze VTB wracają do rywaliza-
cji w Energa Basket Lidze.

Niepełnych, bo tylko jed-
no z dwóch zaplanowanych 
spotkań w Rosji się odbyło. 
W minioną sobotę zielono-
górzanie znów mocno po-
stawili się rywalowi – Niżne-
mu Nowogrodowi, ale ulegli 
ostatecznie 93:100. We wto-
rek mieli grać w Permie z 
Parmą, ale mecz nie doszedł 
do skutku, z uwagi na wy-
krycie koronawirusa w sze-
regach rywali. W dobie pan-
demii kreślenie w obu ter-
minarzach – zarówno li-
gi polskiej, jak i w VTB jest 
niemal codziennością. Spo-
tkanie 8. kolejki EBL w Byd-
goszczy z Eneą Astorią od-
będzie się 25 stycznia, teraz 
przed zielonogórzanami, w 
tę niedzielę o 19.00, mecz w 
Radomiu z HydroTruckiem. 
Następnie Zastal będzie szy-
kował się do dwóch domo-
wych spotkań. W środę, 21 
października o 18.00 w ha-
li CRS zagra awansem z PGE 
Spójnią Stargard. W niedzie-
lę, 25 października pierw-
szy mecz ligi VTB w Zielonej 
Górze. Zastal o 18.00 zmie-
rzy się z Lokomotiwem Ku-
bań Krasnodar.

(mk)

mu Nowogrodowi, ale ulegli 

rek mieli grać w Permie z 
Parmą, ale mecz nie doszedł 

krycie koronawirusa w sze-
regach rywali. W dobie pan-

minarzach – zarówno li-
gi polskiej, jak i w VTB jest 
niemal codziennością. Spo-
tkanie 8. kolejki EBL w Byd-
goszczy z Eneą Astorią od-
będzie się 25 stycznia, teraz 
przed zielonogórzanami, w 
tę niedzielę o 19.00, mecz w 
Radomiu z HydroTruckiem. 
Następnie Zastal będzie szy-
kował się do dwóch domo-
wych spotkań. W środę, 21 
października o 18.00 w ha-
li CRS zagra awansem z PGE 

lę, 25 października pierw-

rzy się z Lokomotiwem Ku-
bań Krasnodar.

Jakub Babij:

- Przeplatamy dobre mecze z 

troszkę gorszymi, ale każdy 

jest taki, że wszystko się 

może zdarzyć. Może oprócz 

spotkania z Chorzowem, 

gdzie trochę nie dojechali-

śmy z formą (Lechia przegra-

ła 0:4 – dop. mk). W każdym 

meczu staramy się jednak 

walczyć o komplet punktów. 

Jesteśmy w stanie to robić.
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ŻUŻEL

Miks satysfakcji z niedosytem
Dokładnie 121 dni trwały rozgrywki PGE Ekstraligi 2020. Wyjątkowo krótkie, zupełnie normalnie emocjonujące, 
ze zmiennymi – jak zawsze – nastrojami kibiców. RM Solar Falubaz zdecydowanie częściej nas cieszył niż smucił.

Zielonogórzanie ostatecz-
nie zakończyli sezon za po-
dium, przegrywając z Betar-
dem Spartą Wrocław dwu-
mecz o brąz. Rywale osłabie-
ni brakiem Taia Wo·  ndena 
na tle zielonogórzan wyglą-
dali jednak jak zespół znacz-
nie równiejszy. – Zastępstwo 
zawodnika doskonale wypeł-
niło lukę po Brytyjczyku – 
stwierdził Tomasz Walczak, 
kierownik drużyny zielono-
górzan, który uważa, że dru-
żyna i tak zanotowała udany 
sezon. – Choć apetyt rósł w 
miarę jedzenia. I pewien nie-
dosyt pozostaje.

Zaczęło się od planowej 
wygranej na terenie benia-
minka w Rybniku. Potem by-
ło niewidziane od trzech de-
kad w Zielonej Górze tak wy-
sokie lanie od częstochowian. 
I od tego meczu Falubaz rósł. 
Ekipa Piotra Żyty przegrała 
dopiero nieznacznie z wielką 
Fogo Unią w Lesznie, a i tak 
zebrała za ten mecz więcej 
komplementów niż… zwy-
cięzcy. Triumfy na wyjeździe 
jednak były – w Częstocho-

wie i Grudziądzu, a następ-
nie przytra� ła się porażka z 
Betardem Spartą u siebie. Jak 
się później okazało, apogeum 
formy było już za zielonogó-
rzanami, którzy potem ulegli 
dość wyraźnie w Gorzowie. 
Zaczęło się liczenie punk-
tów, czy kapitał zgromadzony 
wcześniej wystarczy do tego, 
aby pozostać w czwórce. Uda-

ło się, bo bieg sezonu w Lubli-
nie zanotował Patryk Dudek, 
który zamknął wrota do play
-o¹ ów rozpędzonemu Moto-
rowi. Wcześniej było jeszcze 
wyczekiwane od lat zwycię-
stwo z leszczynianami u sie-
bie, ale już ci leszczynianie w 
pół� nałach byli poza zasię-
giem. Wszystkich, nie tylko 
Falubazu.

Bilans sezonu 2020 na 
pewno jest dodatni, na pew-
no w przypadku juniorów, 
którzy w nowym sezonie ju-
niorami już jednak nie bę-
dą.– Mamy Jakuba Osyczkę, 
Nile Tu¹ ta i Fabiana Ragusa, 
w którym z racji wieku po-
kładamy największe nadzie-
je – wyznaje T. Walczak. Zda-
niem kierownika drużyny Fa-

lubazu rynek juniorów z ze-
wnątrz jest tak ubogi, że le-
piej stawiać na swoich. A co 
z seniorami? Ważne kontrak-
ty mają Patryk Dudek i An-
tonio Lindbaeck, za którego 
w ostatnich meczach sezo-
nu jako gościa oglądaliśmy 
Rohana Tungate’a. – Poten-
cjał oczywiście jest. Myśli-
my o tym zawodniku, ale że-
by się ścigać na wysokim po-
ziomie w ekstralidze, to chy-
ba jeszcze trochę czasu Ro-
han potrzebuje. I troszecz-
kę sprzętu też. Wiem, że jest 
mocno zdeterminowany, że-
by do tej ekstraligi tra� ć – do-
daje Walczak. W przyszłym 
roku obowiązkowo w skła-
dzie będzie się musiał zna-
leźć również zawodnik do lat 
24. – Wybór jest spory, ale my 
preferujemy wychowanków 
– mówi Walczak. Potencjal-
ni kandydaci na to miejsce? 
W przyszłym roku 22-latko-
wie – Norbert Krakowiak, Da-
mian Pawliczak i Mateusz 
Tonder, a także czeski junior 
Jan Kvech.

(mk)

SIATKÓWKA

Na koncie
nadal zero
Bez zwycięstwa pozostają w roz-
grywkach II ligi siatkarze AZS-u 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Akademicy w miniony weekend 
urwali tylko seta Ikarowi Legnica.

Zielonogórzanie przegra-
li 1:3. Spotkanie z Ikarem 
bardzo dobrze zaczęli, wy-
grali pierwszego seta 25:22, 
ale im dalej w las, tym by-
ło ciemniej. Następne partie 
akademicy wprawdzie nie-
źle zaczynali, ale dalej do-
minowali już rywale. I wy-
grywali kolejne partie ko-

lejno do 17, 20 i 19. Dla AZ-
S-u, po dwóch wcześniej-
szych porażkach miał to być 
mecz na przełamanie, skoń-
czył się jedynie pierwszym 
w tym sezonie wygranym 
setem. – Dużo błędów po-
pełniamy niemal w każdym 
elemencie. Gra jest nerwo-
wa. Zagraliśmy na tyle, na 
ile było nas stać – mówił po 
meczu Robert Sokal, tre-
ner akademików. – Plan jest 
taki, żeby trenować i wal-
czyć w każdym meczu. Nie-
mal wszyscy byli na boisku, 
a nie przyniosło to efektu. 
Spróbujemy w następnym 
spotkaniu.

– Jeśli tak dalej będziemy 
grać, to będzie ciężko, żeby 
zdobyć jakikolwiek punkt. 

Musimy poważnie ze sobą 
porozmawiać – zapowiadał 
Robert Bitner, grający II tre-
ner akademików. Jakie będą 
efekty tych rozmów? Przed 
AZS-em teraz wyjazd do 
beniaminka. W tę sobotę, 
17 października akademicy 
zmierzą się na wyjeździe z 
Volleyem Jelcz-Laskowice. 
Należy się spodziewać trud-
nej przeprawy, bo rywa-
le po raz pierwszy w histo-
rii rywalizują w tym sezo-
nie na drugoligowym szcze-
blu i po raz pierwszy zagra-
ją u siebie. Dotychczas grali 
tylko raz, w inauguracyjnej 
kolejce ulegli w Nowej Soli 
Astrze 0:3. Początek sobot-
niego spotkania o 18.00.

(mk)

 WEEKEND KIBICA
KOSZYKÓWKA
a niedziela, 18 październi-
ka: 9. kolejka Energa Basket 
Ligi, HydroTruck Radom – 
Zastal Enea BC Zielona Góra, 
19.00

PIŁKA NOŻNA
a sobota, 17 października: 
13. kolejka klasy okręgowej, 
Odra Bytom Odrzański – Zorza 
Ochla, 15.00; Drzonkowianka 
Racula – Promień Żary, 15.00; 
TKKF Chynowianka-Francepol 
Zielona Góra – Budowlani Lub-
sko, 16.00; 11. kolejka A-klasy, 
Fadom Nowogród Bobrzański 
– Ikar Zawada, 15.00; Cargovia 
Kargowa – Sparta Łężyca, 
15.00
a niedziela, 18 paździer-
nika: 13. kolejka III ligi, Ślęza 
Wrocław – Lechia Zielona 
Góra, 14.00; 13. kolejka IV ligi, 
Lechia II Zielona Góra – Syrena 
Zbąszynek, 12.00

SIATKÓWKA
a sobota, 17 października: 
4. kolejka II ligi, Volley Jelcz
-Laskowice – AZS Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego, 18.00

FUTBOL AMERYKAŃSKI
a niedziela, 18 październi-
ka: ćwierć� nał play-oµ  LFA9, 
AZS UWM Olsztyn Lakers – KFA 
Wataha Zielona Góra, 12.00

BIEGI/JAZDA NA ROWERZE
a sobota, 17 października: 
Polsko – Niemiecki Cross 
Duathlon 2020, 10.00, WOSiR 
Drzonków

(mk)
W ataku Adrian Łakatyszewski. Niestety, częściej powody do 
radości po udanych akcjach mieli rywale. Fot. Marcin Krzywicki

TENIS

Królowa Iga
W lutym 2019 roku grała w naszej 
hali CRS mecze w ramach Pucharu 
Federacji. Już wtedy tra® ła na pierw-
szą stronę „Łącznika”. Pisaliśmy o 
niej jako o nadziei polskiego tenisa.

I nadal nią jest, ale te-
raz z największym sukce-
sem w historii tej dyscypli-
ny sportu w naszym kraju. 
19-letnia Iga Świątek zosta-
ła mistrzynią French Open. 
Na kortach Rolanda Garro-
sa nie miała sobie równych. 
Gdy grała turniej I Strefy 
Euro-Afrykańskiej w na-
szym mieście, była klasy-
� kowana w drugiej setce 
światowego rankingu WTA. 
Teraz, po sukcesie w Pary-

żu jej nazwisko widnieje na 
17. pozycji. W trakcie tur-
nieju w Zielonej Górze uję-
ła nas swoją skromnością 
poza kortem i bezkompro-
misowością na nim. Polki 
wtedy zajęły trzecie miej-
sce w turnieju, a Iga wy-
jeżdżała zadowolona. - By-
ło wspaniale. Kibice zrobili 
najwięcej, jeśli chodzi o at-
mosferę. Cieszę się, że za-
wsze byli za naszymi ple-
cami i nam kibicowali. Or-
ganizacja też była świetna. 
Chciałabym wszystkim po-
dziękować – mówiła o zma-
ganiach w Winnym Gro-
dzie. Teraz to my dziękuje-
my za emocje w Paryżu. Li-
czymy też na to, że kobieca 
kadra jeszcze zawita do ha-
li CRS. Z mistrzynią w skła-
dzie. (mk)Fot. Piotr Jędzura

Martin Vaculik (na czele) zdobył 18 punktów z 40 całej drużyny w ostatnim meczu we Wrocła-
wiu Fot. falubaz.com
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Ślimak z unikatową panoramą miasta
To centralny punkt wystawy w nowej części rozbudowanego muzeum. Panorama Zielonej Góry z przełomu XIX i XX wieku. Zanim 
wystawa zostanie otwarta, w kolejnych odcinkach Spacerownika opowiem, co na niej można zobaczyć. To zaczynamy! Od leporello…

- Czyżniewski! Jako na-
uczycielka żądam, byś na-
tychmiast wyjaśnił, co to 
jest leporello. I nie pisz, że 
umyłeś patelnię, bo ja to 
zrobiłam – moja żona sta-
nęła mi nad głową z naczy-
niem w dłoni. Bardzo nie 
lubię takich sytuacji…

Leporello to taka skła-
dana harmonijka, którą 
tworzy np. kilka-kilkana-
ście widokówek. Można ją 
rozłożyć i oglądać zdjęcia. 
Mogą dotyczyć jednego te-
matu (zwierzęta, zabyt-
ki) lub układać się w inną 
spójną całość.

- Nasze leporello skła-
da się z 10 zdjęć z przeło-
mu XIX i XX wieku. Ma-
my je dzięki darczyńcy z 
Niemiec. Fotograf stanął w 
miejscu, gdzie dzisiaj jest 
Palmiarnia. Widać prawie 
całe miasto. My fotogra� e 
powiększyliśmy i połączy-
liśmy te zdjęcia w jedną ca-
łość – opowiada Leszek Ka-
nia, dyrektor Muzeum Zie-
mi Lubuskiej. Stoimy we-
wnątrz konstrukcji nazwa-
nej przez muzealników 
„ślimakiem”. Dookoła nas 
Grünberg z około 1900 r. 
Taki cykl łatwo było zro-
bić, bo na Winnym Wzgó-
rzu stał jedynie domek wi-
niarski Gremplera, który 
dzisiaj jest jednym z ele-
mentów Palmiarni. Z jego 

dachu można było podzi-
wiać panoramę miasta w 
każdym kierunku. Nasz fo-
tograf rozpoczął od dzisiej-
szej ul. Podgórnej. Na skra-
ju pierwszego zdjęcia wi-
dać komin cegielni, która 
funkcjonowała na terenie 
dzisiejszego uniwersytetu. 
W oddali widać również 
Wieżę Braniborską. I tak na 
10 kolejnych zdjęciach – na 
pierwszym planie winnice, 
a w oddali miasto. Ostatnie 
ujęcie dochodzi do ul. Ban-
kowej. Widać dach redak-
cji „Gazety Lubuskiej”, a 
przy ul. Chopina murowa-
ny wiatrak typu holender-
skiego.

Zastanawiacie się, cze-
mu fotograf nie zrobił ko-
lejnych zdjęć? Może je wy-
konał, ale wydawca lepo-
rello mógł je uznać ze nie-
atrakcyjne. W 1900 r. tam 
praktycznie nic nie by-
ło, pojedyncze domy to-
nęły w zieleni. Jeszcze nie 
zbudowano kompleksu 
szpitalnego przy ul. Wa-
zów. Diakonisy jeszcze nie 
wiedziały, że w tym miej-
scu zbudują swój dom za-
konny, szpital, dom dziec-
ka i szkołę. Tym bardziej 
nie można podejrzewać, 
że właściciel fabryki Wa-
gonów (powojenny Zastal) 
Georg Beuchelt już wtedy 
myślał o ufundowaniu no-

wej świątyni. Kościół pw. 
Najświętszego Zbawiciela 
powstał dopiero po I woj-
nie światowej.

Dzisiaj prezentuję środko-
wy fragment panoramy (2,5 
pocztówki). To ul. Wrocław-
ska (tak się również nazy-
wała przed wojną). Świetnie 
ukazuje, jak zmieniało się 

miasto. 120 lat temu środko-
wy fragment nie był inten-
sywnie zabudowany. Z bie-
giem lat powstawały kolej-
ne kamienice, które doszły 
do zabudowań fabrycznych 
powojennej Polskiej Weł-
ny. Kilkadziesiąt lat później 
okazało się, że tutaj będzie 
przebiegać jedna z najważ-

niejszych ulic w mieście – 
al. Konstytucji 3 Maja. Ka-
mienice zburzono, dzisiaj w 
tym miejscu jest skrzyżowa-
nie przed Focus Mall.

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 

i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.to-

masz

- Leporello składa się z 10 pocztówek wykonanych na przełomie XIX i XX wieku – opowiada Leszek 
Kania, dyrektor muzeum Fot. Tomasz Czyżniewski

Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej

PRZY 
BRESLAUERSTRASSE
Widok z około 1900 r. Za 80 lat tu-
taj zaczynać się będzie al. Konsty-
tucji 3 Maja. To unikatowe zdjęcie, 
bo żaden z budynków widocznych 
na pierwszym planie nie przetrwał 
do dzisiaj. Ocalała jedynie kamie-
nica w drugim rzędzie po prawej 
stronie (widać górną część budyn-
ku). Opowiem o niej w kolejnym 
odcinku Spacerownika.
Budynek po lewej stronie to fabry-
ka włókiennicza rodziny Förster. 
Fabryka powstała w XIX wieku. Na 
jej tyłach w latach 20. XX wieku 
wybudowano nowy zakład, czyli 
powojenną Polską Wełnę. Stary 
obiekt został zburzony w latach 30. 
Dzisiaj w tym miejscu jest stacja 
benzynowa.

WINNE WZGÓRZE
To samo miejsce. Trwa budowa al. Konsty-
tucji 3 Maja, dzisiaj jednej z najważniej-
szych arterii komunikacyjnych miasta. 
Inwestycję rozpoczęto wiosną 1978 r. 
Zaczęto od wyburzania domów stojących 
na trasie dwujezdniowej ulicy. Chodziło 
o kilkadziesiąt budynków. W 1979 r., jak 
widać na zdjęciu, zaczęto burzyć domy 
wzdłuż ul. Wrocławskiej – kilka kamienic 
zagradzało wylot przyszłej Konstytucji 
3 Maja. Ciekawostką jest stan Winnego 
Wzgórza. Widzicie tutaj gdzieś winnice? 
Krzewy winorośli? Otóż to – nie ma ich! 
Została tylko łąka… Na szczęście później 
winne krzewy znowu pojawiły się na 
swoim miejscu.

ROZBUDOWA MUZEUM
Nowa ekspozycja znajduje się w 
nowym budynku. Ten został „dokle-
jony” do gmachu głównego od strony 
podwórza. Dzięki temu muzeum zyska-
ło na czterech kondygnacjach około 2 
tys. mkw. powierzchni. Zwiedzających 
najbardziej zaciekawią dwie nowe eks-
pozycje stałe. Pierwsza to „Dziedzictwo 
i współczesność. Zielona Góra – region 
lubuski”. Koncentruje się ona na historii 
Zielonej Góry oraz powojennym osad-
nictwie w całym regionie Środkowego 
Nadodrza. Do ekspozycji wykorzystano 
wiele multimediów. Możemy też wysłu-
chać nagrania wypowiedzi świadków 
historii. Druga wystawa stała – „Galeria 
Złotego Grona. Kolekcja sztuki polskiej 
XX wieku” – prezentuje muzealną 
kolekcję zbieraną od lat 50.
Placówka zyskała również pomieszcze-
nia na zajęcia z uczniami oraz dużą salę 
konferencyjno-koncertową. Ozdobą 
parteru jest renesansowy portal z 
Przytoku, który powstał w 1596 r.
Inwestycja kosztowała ponad 20 mln 
zł. Całość miała być gotowa pod koniec 
września. Później o� cjalny termin 
otwarcia wyznaczono na 11 listopada, 
podczas uroczystej sesji sejmiku 
województwa. Z powodu epidemii 
ten termin upadł. Na razie nie ma daty 
otwarcia.





Fot. Czesław Łuniewicz/zbiory Archiwum Państwowego w Zielonej Górze




