
>>  6-7

2

nr 43 (382) 13 listopada 2020

Chcesz zagrać w styczniu razem z WOŚP? Pospiesz się, bo ruszyła 
już rejestracja wolontariuszy! W tym roku wyłącznie przez internet.

I wszystko jasne! Matej Žagar, 
zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami, pojedzie w żół-
to-biało-zielonych barwach 
w sezonie 2021. Razem ze 
Słoweńcem do drużyny Fa-
lubazu Zielona Góra dołączy 
Australijczyk Max Fricke. Jak 
widzą swoją przyszłość w 
klubie nowe „Myszy”? >>  6

POLIKLINIKA MA LECZYĆ
CHORYCH NA COVID-19
Z pandemią przegrywamy nie wtedy, gdy wzrasta liczba zakażonych, lecz wtedy, gdy w szpitalach zaczyna brakować miejsc dla 
chorych. – Należy się tego obawiać i myśleć do przodu – mówi prezydent Janusz Kubicki. Dlatego miasto próbuje wyciągnąć ko-
lejnego asa z rękawa, zielonogórską Poliklinikę.

Miesiąc temu Zielona Gó-
ra kwotą 1 miliona zł wspar-
ła inwestycję samorządu lu-
buskiego - Centrum Zdro-
wia Matki i Dziecka - prze-
kształcane w szpital tym-
czasowy. Teraz taka sama 
kwota ma tra�ć do zielono-
górskiego SPZOZ MSWiA, 
by i on mógł się włączyć w 
leczenie pacjentów chorych 
na COVID-19. Wszystkie rę-
ce na pokład, po prostu. W 
dobie pandemii miasto w 
miarę swoich budżetowych 
możliwości wspiera rodzi-
mych przedsiębiorców, se-
niorów, opiekę zdrowot-
ną... Na czwartkowej sesji 
nadzwyczajnej rada miasta 
poparła wniosek prezyden-
ta o przekazanie pieniędzy 
Poliklinice na przygotowa-
nie miejsc covidowych.

Trzy, cztery tygodnie
Poliklinika ma w swej 

strukturze własny szpital z 
trzema oddziałami: chorób 
wewnętrznych i diabetolo-
gii, kardiologicznym i reha-
bilitacji neurologicznej. Od-
dzielone od ambulatoryjnej 
części zakładu, funkcjonu-
ją na trzech ostatnich kon-
dygnacjach budynku. By-
łoby tu miejsce na opiekę 
nad 76 pacjentami chory-
mi na COVID-19, ale zapro-
ponowane rozwiązanie wy-
maga oceny stanu zdrowia 
obecnych pacjentów szpi-
tala i wypisania ich do do-
mów lub innych placówek 
medycznych.

- W trzy, cztery tygodnie, 
bez wielomilionowych na-
kładów �nansowych można 
go przekształcić w miejsce 
leczenia pacjentów covido-
wych w lżejszym stanie, na 
wypadek gdyby w regionie 
miało ich przybywać szyb-
ciej niż łóżek – mówi prezy-
dent, który wcześniej zasię-
gnął w tej sprawie opinii fa-
chowców. - Pierwsi pacjenci 
do szpitala tymczasowego 
w Centrum Zdrowia Matki 
i Dziecka tra�ą w grudniu, 

a przekształcenie hal spor-
towych przy ul. Sulechow-
skiej w obiekt medyczny to 
koncepcja jeszcze bardziej 
przyszłościowa. Rozwiąza-
nie z Polikliniką jest prost-
sze, tańsze, szybsze… i oby 
tylko wystarczyło.

Wybiegać w przyszłość
Trzy dni temu (10 bm.), 

gdy minister Adam Nie-
dzielski mówił o malejącym 
wzroście zakażeń korona-
wirusem i zbliżaniu się „do 
stabilizacji ścieżki zachoro-
wań”, w kraju odnotowa-
no 25,5 tysięcy nowych po-
twierdzonych przypadków 
zakażenia, a w Lubuskiem 
padł kolejny rekord – 650 
zakażonych. To blisko trzy-
krotny wzrost odnotowa-

nych infekcji w regionie w 
stosunku do poprzedniego 
wtorku… warto zaznaczyć, 
że przy mniejszej liczbie 
wykonanych teraz testów. 
Dzień później, znów ponad 
25 tys. zakażeń w kraju, a w 
Lubuskiem już 791! Czwar-
tek, 12 bm. - u¥… lekki spa-
dek.

Miasto wybiega w przy-
szłość. Szuka rozwiązań, 
które mogą pomóc lubu-
skiej ochronie zdrowia. - 
Choć to nie nasze zadanie, 
w tak trudnej sytuacji nie 
możemy stać z boku – mó-
wi wiceprezydent Krzysztof 
Kaliszuk.

Szpital tymczasowy w 
Centrum Zdrowia Matki i 
Dziecka będzie dyspono-
wał 170 miejscami dla pa-

cjentów, w tym 25 łóżka-
mi respiratorowymi. Dwie 
kondygnacje są już prawie 
gotowe i czekają na wypo-
sażenie, a cały obiekt na 
przyjęcie pacjentów ma być 
przygotowany 7 grudnia.

- Prace idą zgodnie z pla-
nem – ocenił wojewoda lu-
buski Władysław Dajczak, 
który we wtorek zawitał w 
budowanym obiekcie z wi-
zytą roboczą. Tego samego 
dnia w szpitalu uniwersy-
teckim wszystkie łóżka i re-
spiratory dedykowane pa-
cjentom covidowym były 
znów zajęte.

- Dziś rano mieliśmy 52 
pacjentów z COVID-19, w 
tym sześcioro dzieci – in-
formował Robert Kowalik. 
Kilkunastu pacjentów ho-

spitalizowano w pokojach 
izolowanych poza oddzia-
łem zakaźnym, który dys-
ponuje 35 łóżkami dla do-
rosłych i 10 dla dzieci.

To nie jest łatwe
- Nie ma na co czekać, 

potrzebne są szybkie roz-
wiązania – mówią w magi-
stracie. Od kilku dni mia-
sto konsultuje projekt z 
kierownictwem Polikliniki, 
poszukując odpowiedzi na 
pytania: co można zrobić, 
w jakim kształcie i jak to �-
nansować? W rozmowach 
uczestniczą też m.in. Mi-
rosław Szwed, który pilo-
tuje przekształcenie obiek-
tów sportowych w szpita-
le, anestezjolog Maciej Na-
skręt, lekarz szpitala covi-

dowego w Wielkopolsce i 
Tomasz Cichocki z biura 
projektowego Arcus – Con-
sult.

- Jeśli komuś się wyda-
je, że przekształcenie ist-
niejącego szpitala w szpital 
covidowy jest łatwe, to się 
grubo myli. To są inne ty-
py placówek, z bardzo róż-
nymi rozwiązaniami orga-
nizacyjnymi, a więc i archi-
tektonicznymi – mówi ar-
chitekt. A projekt zmierza 
właśnie w tym kierunku, 
z jednym jednak zastrze-
żeniem: tradycyjne szpita-
le prawdopodobnie nadal 
będą leczyć najciężej cho-
rych pacjentów, a pozo-
stałe, te tworzone obecnie 
– np. szpital tymczasowy 
na PGE Narodowym - ma-
ją raczej odciążać je z opie-
ki nad chorymi, którzy nie 
wymagają intensywnego 
leczenia. To sposób rządu 
na „luzowanie” szpitali.

- Ludzie którzy duszą się 
pod szpitalnym oddziałem 
ratunkowym czy w domu, 
nie mogąc doczekać się ka-
retki, potrzebują konkret-
nych rozwiązań: opieki 
medycznej, łóżka i dostępu 
do tlenu – mówi radny Ro-
bert Górski, lekarz pogoto-
wia ratunkowego.

W oczekiwaniu na de-
cyzję wojewody (z któ-
rym prezydent wcześniej 
uzgodniał zamiar prze-
kształcenia szpitala Poli-
kliniki, informując o nim 
również panią marszałek), 
projekt miasta jest dopra-
cowywany… w rytm wciąż 
zmieniających się przepi-
sów, wytycznych i zaleceń 
nadchodzących „z góry”.

- Ta praca jest dynamicz-
na, ale mamy już plan, któ-
rego realizacja pozwo-
li skuteczniej leczyć Lubu-
szan przy wzrastającej licz-
bie chorych – mówi pre-
zydent Kubicki i dodaje:  
– Współpraca z Poliklini-
ką układa się lepiej niż do-
brze. (el)

Rada miasta poparła wniosek prezydenta o przekazanie 1 miliona złotych Poliklinice na przygotowanie miejsc covidowych
 Fot. Tomasz Czyżniewski
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Każdy zaciska teraz pasa
- Nasza branża wróci do względnej normalności dopiero wtedy, gdy szczepionka na 
COVID będzie ogólnodostępna. W przyszłym roku będziemy wstawać z kolan i odra-
biać tegoroczne straty – uważa Rafał Kasza.

- Najpierw wiosenny loc-
kdown, później chwilowe 
rozmrożenie i pozorny po-
wrót do normalności. Jesie-
nią branżę gastronomiczną 
znowu dotknęły obostrzenia 
– najpierw lokale mogły być 
otwarte do 21.00, teraz do 29 
bm. możliwe jest wydawa-
nie posiłków jedynie na wy-
nos. Jak radzą sobie w tej sy-
tuacji zielonogórscy właści-
ciele lokali?

Rafał Kasza, radny Zielona 
Razem, pracownik lokalu ga-
stronomicznego: - Każdy lo-
kal to inna historia. Każdy z 
właścicieli przyjął jakąś tak-
tykę działalności, dzięki któ-
rej próbuje przetrwać. Nie-
którzy wprowadzili do oferty 
dowozy, chociaż wcześniej 
tego nie robili, inni sami za-
częli pracować w kuchni lub 
właśnie przy dowozach. Lo-
kale prześcigają się w ofer-
tach, zmieniają menu. Jedno 
jest pewne – każdy zaciska 
teraz pasa. Trzeba też spoj-
rzeć na problem z perspek-
tywy klientów. Oni też ma-
ją ograniczone dochody, du-
żo osób pracuje zdalnie, ma 
więcej czasu na gotowanie 
w domu. Tych dowozów nie 
jest wcale aż tak dużo.

- Dowozy to chyba jednak 
nie jest rozwiązanie dla każ-
dego?

- Mój lokal jest zamknię-
ty. Nie działamy, bo jesteśmy 
branżą rozrywkową. Alkohol 
jest wiodącym towarem, po-
siłki to rzecz drugorzędna. 
Nawet na początku, jak byli-
śmy otwarci, to ludzie prze-
stali przychodzić. Na dep-
taku było pusto. Klienci do-
cierają do nas zazwyczaj po 
21.00, a o tej godzinie musie-
liśmy już zamykać. Dla nas 
lockdown rozpoczął się na 
początku października.

- Sytuacja nadal jest nie-
pewna, nie wiadomo, jakie 
będą kolejne obostrzenia. 

Jak długo biznesy dadzą ra-
dę przetrwać?

- W rozmowach z kolega-
mi słyszę smutek. Mówią, 
że miesiąc dadzą radę, ale 
dłużej już nie. Musimy pa-
miętać, że subwencje, któ-
re przyznano po pierwszym 
lockdownie, zobowiązują do 
utrzymania �rmy i miejsc 
pracy. Jeśli właściciel tego 
nie zrobi, musi oddać pienią-
dze. Ci, którzy teraz wyka-
żą spadek przychodów o 30 
proc. w porównaniu do ze-
szłego roku, otrzymają po-
moc dopiero w lutym. Do te-
go czasu trzeba jakoś prze-
trwać. Niestety, nie wszyst-
kim się to uda. Na pożyczki i 
zwolnienia z ZUS-u zapowia-
dane ostatnio przez premie-
ra, nie ma jeszcze dostęp-
nych wniosków.

- Jakie działania udało się 
wprowadzić na naszym, zie-
lonogórskim „podwórku”?

- Od początku starałem się 
małymi krokami pomagać ga-
stronomii i przekonywałem 
do tych działań urząd miasta. 
Pierwszym pomysłem było 
wprowadzenie tylko symbo-

licznej opłaty w wysokości 1 
zł za ogródki gastronomicz-
ne. To była kropla w morzu 
potrzeb, jednak pomysł przy-
jęto z entuzjazmem. Póź-
niej wprowadziliśmy wspól-
nie z miastem akcję „Miasto 
dla Gastro”. To również był 
sukces, ludzie brali udział w 
konkursach i realizowali bo-
ny w różnych knajpach. Naj-
większym zainteresowaniem 
cieszyły się pizzerie. Następ-
nym krokiem było posze-
rzenie obszaru dla letnich 
ogródków. Stoliki można by-
ło postawić między latarnia-
mi, donicami, tak żeby z za-
chowaniem zasad sanitar-
nych, lokale mogły przyjąć 
większą liczbę gości. W cza-
sie Winobrania, kiedy za wy-
najem ogródków odpowie-
dzialne jest Centrum Bizne-
su, a opłaty są liczone wtedy 
według innej stawki, posta-
nowiono również zostawić 
tę symboliczną złotówkę. Lo-
kale wynajmowane od mia-
sta też kosztowały jedynie 
1 zł. Ostatnim moim pomy-
słem wprowadzonym w ży-
cie jest pozwolenie na pozo-
stawienie ogródków na czas 

jesienno-zimowy. Koszt zło-
żenia takiej konstrukcji się-
ga nawet 7-8 tys. zł. Żeby tyle 
zarobić na czysto w gastrono-
mii, trzeba się sporo napraco-
wać. Są to realne oszczędno-
ści dla właścicieli lokali. Te 
pieniądze mogą przeznaczyć 
na ratowanie swoich bizne-
sów.

- Dla branży gastronomicz-
nej to zdecydowanie trudny 
rok. Przyszły zapowiada się 
bardziej optymistycznie?

- Na naszych oczach two-
rzy się historia, nowy po-
rządek świata. Zmieniają 
się przyzwyczajenia, prze-
chodzimy do świata onli-
ne. Myślę, że będziemy bar-
dziej ograniczać kontakty, 
życie towarzyskie będzie ist-
niało tylko w weekendy. Na-
sza branża wróci do względ-
nej normalności dopiero wte-
dy, gdy szczepionka na CO-
VID będzie ogólnodostępna. 
W przyszłym roku będziemy 
wstawać z kolan i odrabiać 
tegoroczne straty.

- Dziękuję.
Agata Przybylska

Symboliczny pogrzeb branży gastronomicznej odbył się 24 października na deptaku. Wła-
ściciele zielonogórskich lokali wbili gwoździe w wieko trumny, w której znalazły się zdjęcia z 
knajpek i restauracji, zapalili znicze. Na zdjęciu Rafał Kasza. Fot. Piotr Jędzura

W ZIELONEJ GÓRZE

Wolontariusze 
do komputerów!
Rusza rejestracja wolontariuszy 
do zielonogórskiego sztabu 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W tym roku – tylko w 
wersji internetowej.

W ubiegłych latach ko-
lejki chętnych ustawia-
ły się przed ratuszem, że-
by odpowiednio wypełnić 
wniosek i dopisać się do 
grona wolontariuszy WO-
ŚP. W tym roku, ze wzglę-
du na sytuację epidemiolo-
giczną, takich obrazków ra-
czej nie zobaczymy. Nabór 
chętnych do pomocy przy 

kwestowaniu odbędzie się 
tylko online. - Mamy to! Za-
wiązał się nasz zielonogór-
ski sztab WOŚP, po raz ko-
lejny ruszamy z organizacją 
superimprezy. Zaprasza-
my Was, żebyście zostali 
naszymi wolontariuszami 
– zachęca Filip Gryko, szef 
sztabu WOŚP Zielona Gó-
ra. I dodaje, że nie wie jesz-
cze, jak będzie ostatecznie 
wyglądał 29. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. - Nie wiem, czy bę-
dą koncerty, �nał na sce-
nie, czy może kwesty onli-
ne. Na pewno potrzebuje-
my do pomocy wolontariu-
szy! To ważne, żeby zbierać 
pieniądze na służbę zdro-
wia. Wierzę, że Zielona Gó-
ra okaże wielkie serce i po-

bijemy kolejne rekordy – 
mówi F. Gryko.

Rejestracja wolontariuszy 
jest już dostępna pod adre-
sem: https://iwolontariusz.
wosp.org.pl/login/disabled

Przez ostatnie dni trwała 
przerwa techniczna, strona 
była testowana przez głów-
ny, warszawski sztab. O�-
cjalnie rejestracja ruszyła w 
czwartek, 12 listopada, oko-
ło godziny 12.00.

Liczba miejsc jest ograni-
czona, więc warto szybko 
dopisać się do listy! Pomoc 
oraz odpowiedzi na pyta-
nia w sprawie wolontariatu 
można uzyskać w zielono-
górskim sztabie pod nume-
rem tel. 603 307 450. Finał 
WOŚP odbędzie się 10 stycz-
nia. (ap)

Zielonogórscy sztabowcy przypominają: - Rejestracja wolontariuszy ruszyła. Liczba miejsc 
jest ograniczona! Fot. Igor Skrzyczewski/sztab WOŚP Zielona Góra

W DRZONKOWIE

Dyskusja 
nad planem
Do końca listopada wyłożony jest 
do publicznego wglądu projekt 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obsza-
ru między ul. Drzonków-Olimpij-
ska i ul. Drzonków-Słoneczna.

- Jest to już drugie wy-
łożenie tego dokumentu. 
Wprowadzone zmiany w 
stosunku do poprzedniego 
projektu dotyczą głównie 
korekty układu komunika-
cyjnego oraz rozmieszcze-
nia terenów usługowych 
– mówi Agnieszka Fabiań-

czyk z Biura Urbanistyki i 
Planowania.

Projekt planu można 
oglądać na stronach BIP 
urzędu miasta w zakładce 
planowanie przestrzenne, 
wyłożenie do publicznego 
wglądu.

Z powodu epidemii dys-
kusja odbędzie się w for-
mie elektronicznej, 18 li-
stopada, w godz. 13.00-
15.00. Chęć udziału w dys-
kusji należy zgłosić na ad-
res: plany@um.zielona-go-
ra.pl w dniach 16 i 17 listo-
pada. Link do spotkania 
zostanie przesłany w mailu 
zwrotnym. Uwagi do pro-
jektu planu będą zbierane 
do 15 grudnia br.

(tc)



www.Lzg24.pl 13 listopada 2020    łącznik zielonogórski 3

Laptopy trafi ły do naszych szkół
Wczoraj (12 listopada) � rma kurierska rozwiozła po zielonogórskich szkołach ponad 400 laptopów kupionych przez miasto.

- My otrzymaliśmy 
15 sztuk. Bardzo się 
cieszymy. Większość 
rodziców dobrze przy-
gotowała swoje dzie-
ci do zdalnej nauki. 
W trudnych przypad-
kach będziemy mo-
gli wesprzeć uczniów 
sprzętem kompute-
rowym - informu-
je Agnieszka Łyszkie-
wicz, dyrektorka SP 
13. W ciągu kilku dni 
do zielonogórskich 
szkół tra�  1.200 kom-
puterów, które zosta-
ną rozdzielone pro-
porcjonalnie do liczby 
uczniów, np. SP 2 do-
stało ich 31, SP 25 – 14 
a SP 14 – 40 sztuk.

Komputery zostały 
zamówione w ramach 
projektu Świat Nauki. 
Są � nansowane z unij-
nych funduszy w ra-
mach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorial-
nych. Projekt dotyczy 
całego terenu Miejskie-
go Obszaru Funkcjo-
nalnego Zielonej Gó-
ry. Dlatego 1.200 lap-
topów tra�  do Zielo-
nej Góry, a 300 do są-
siednich gmin wcho-
dzących w skład MOF: 
Czerwieńska, Zaboru, 
Świdnicy i Sulechowa. 
Całość kosztowała 3,9 
mln zł. O takim rozwią-
zaniu jeszcze wiosną 
tego roku mówił pre-

zydent Janusz Kubic-
ki, zapowiadając zakup 
sprzętu.

Ogłoszony latem 
przetarg wygrała � rma 
Hewlett-Packard, która 
dostarczyła laptopy HP 
Probook 455 G7 wraz 
z oprogramowaniem, 
myszką i torbą.

- W ten sposób wspo-
możemy nauczycieli i 
uczniów, którzy mają 
problemy ze sprzętem 
do zdalnego naucza-
nia – cieszy się Wioleta 
Haręźlak, dyrektor De-
partamentu Edukacji 
i Spraw Społecznych. 
Właścicielem laptopów 
będzie szkoła, która je 
otrzyma. (tc)

W ZIELONEJ GÓRZE

Wyzdrowiałeś?
Oddaj osocze
 i pomóż innym!
Pokonałeś COVID-19? Oddaj 
osocze i pomóż wyzdrowieć 
innym – apeluje Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Zielonej 
Górze, do którego dołączają 
medycy z klinicznego oddziału 
zakaźnego.

Od marca br. koro-
nowirusem zarazi-
ło się ponad 13 tysię-
cy Lubuszan, z tego 
prawie 5,5 tysiąca już 
wyzdrowiało (dane 
LUW – 12.11). Wielu z 

nich może zmniejszyć 
cierpienia pacjentów, 
którzy z chorobą CO-
VID-19 zmagają się te-
raz, skrócić czas ich 
leczenia, a nawet ura-
tować życie. Osocze 
ozdrowieńców zawie-
ra przeciwciała, któ-
re neutralizują wiru-
sa SARS-CoV-2 i wspo-
maga leczenie cho-
rych na COVID-19 z 
ciężkimi, zagrażający-
mi życiu objawami za-
każenia.

Osocze mogą od-
dać osoby w wieku 18-
65 lat, które przecho-
rowały COVID-19 al-
bo zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2 przeszły 
bezobjawowo, zosta-
ły uznane za wyleczo-

ne i czują się zdrowe. 
Pobiera się je od osób, 
które spełniają kryte-
ria kwalifikacji okre-
ślone dla wszystkich 
dawców krwi. Osocze 
można oddać dopiero 
28 dni od zakończenia 
objawów i 18 dni od 
zakończenia izolacji.

W Zielonej Gó-
rze można to zrobić 
w Regionalnym Cen-
trum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa przy 
ul. Zyty 21. Ale uwa-
ga: najpierw zadzwoń 
pod nr tel. 609 466 
944 (telefon RCKIK 
czynny jest od po-
niedziałku do piątku 
w godz. 8.00-14.00). 
Możesz też wysłać 
e-mail na adres: oso-

cze@rckik.zgora.pl, 
podając swoje dane 
osobowe, numer tele-
fonu, informacje o za-
chorowaniu, ewentu-
alnie załączając wyni-
ki badań.

Warto wiedzieć: po-
bieranie osocza nie 
boli, jest bezpieczne i 
trwa od 30 do 40 mi-
nut.

- Osocze jest stoso-
wane w leczeniu pa-
cjentów naszego od-
działu zakaźnego – 
mówi Robert Kowa-
lik ze szpitala uniwer-
syteckiego w Zielonej 
Górze. - Tym bardziej 
przyłączamy się do 
apelu, aby oddawać 
go jak najwięcej!

 (el)

Hutu, Tutsi i ...ci trzeci
Miałem czas w życiu, iż co 
drugi czwartek jadłem obiad w 
szerokim towarzystwie. Gospo-
darzem tych obiadów był znany 
dziennikarz Adam Halber, który 
do stołu, prócz stałej ekipy, 
dopraszał, jak to się mówi, 
„ciekawych ludzi”. Towarzystwo 
bywało różnorodne: politycy, 
pisarze, ludzie kultury, telewizji 
i sportu, byli i obecni ambasa-
dorzy. Przy stole siedzieli ludzie 

o poglądach od prawa do lewa, a gdy dyskusja schodziła na politykę, a 
schodziła niechybnie - to mimo gorącego tonu, jej uczestnicy nigdy nie 
schodzili poniżej pewnego poziomu przystającego ludziom z cenzusem.
Dziś te czasy minęły bezpowrotnie. Dziś chyba nikt nie ma żadnych zaha-
mowań, by użyć kłamstwa w świetle re� ektorów, zastosować chwyt godny 

Goebbelsa, odmówić drugiej stronie jakiejkolwiek racji. Jesteśmy jak Tutsi 
i Hutu. Tylko maczet nie mamy… Jeszcze… Ale przyzwolenie na ich użycie 
już jest. Z jednej strony przyzwolenie do naruszenia tabu, jakim jest świą-
tynia, z drugiej przyzwolenie do bicia kobiet, które mają inne poglądy.
Przyzwolenie budują wszystkie strony. Poseł prawicowy, który pozwala 
swojemu pracownikowi zamieścić na „fejsbuku” post nazywający kobiety 
„szmatami” i lewicowa ponoć posłanka, która nazywa dyrektora szkoły 
„donosicielem”, podczas gdy ten wykonał po prostu zalecenie władzy 
zwierzchniej. Ale ponieważ możemy przypuszczać, że było zgodne z jego 
przekonaniami, a niezgodne z przekonaniami pani poseł, to został „dono-
sicielem”.
Hutu i Tutsi.
Nie ma miejsca dla tych trzecich, którzy widzieliby trochę dobrego u 
jednych, trochę dobrego u drugich, złe rzeczy i tu, i tam. Dziś nikt nie 
chce zauważać różnic, wczytywać się w subtelności. Dziś liczy się tylko 
maczeta...
Niedawno napisałem o tym, że miasto współpracuje z posłem Materną 
i rozmawiamy merytorycznie o sprawach miejskich, nie rozmawiamy 

za to o sprawach ideologicznych, bo strony wiedzą, że w tej materii 
stoją po przeciwnych stronach barykady. Tutsi lub Hutu nie chcieli 
doczytać drugiej części zdania. I rozgłaszają, że prezydent Kubicki to 
już sojusz z Materną zawiązał absolutny. Wiedzą, że tak nie jest, ale 
kłamią. Po co? Bo tak można obrzucać przeciwnika błotem, oczernić 
w oczach mniej zorientowanych, przypiąć łatkę zwolennika PIS. Gdy 
lata temu Kubicki współpracował z ówczesnym senatorem Sługockim, 
który wtedy był parlamentarzystą opcji rządzącej, to było OK i senator 
chwalił się szeroko, jak to miastu pomaga… Gdy teraz prezydent roz-
mawia z parlamentarzystą opcji rządzącej, w oczach naszych Hutu to 
się nie liczy.
Podzieliliśmy się na Hutu i Tutsi. Samorządowcy, którzy są w partii 
„moje miasto” i próbują lawirować między wielkimi partiami są, w 
mojej ocenie, skazani na porażkę. Między Hutu i Tutsi  nie ma miejsca 
dla tych trzecich. Kubicki, Milewski, Wójcicki jeszcze dzielnie walczą, 
ale skoro prezydenci największych miast w Polsce już się dawno opo-
wiedzieli, więc ci trzej też będą to musieli zrobić.
Obym się mylił....

ROZMYŚLANIA PRZY CZWARTKOWYM OBIEDZIE

Andrzej Brachmański

W ZIELONEJ GÓRZE

Na badanie
w samochodzie
W mieście ruszył trzeci punkt 
pobierania wymazów, potrzeb-
nych do wykonania badań na 
obecność koronawirusa.

Zlokalizowany jest na 
parkingu i pętli MZK przy 
ul. Wrocławskiej. Jest to 
punkt Drive&Go-Thru, któ-
ry z pomocą miasta uru-
chomiły Laboratoria Me-
dyczne Diagnostyka. Prób-
kę do badania pobiera się 
tu wyłącznie od pacjen-
ta przebywającego w sa-
mochodzie. Punkt działa 
od wczoraj, 12 bm. I co naj-
ważniejsze, próbki do ba-

dań pobiera też bezpłatnie, 
od pacjentów ze zleceniem 
wystawionym przez leka-
rza.

Podajemy godziny przyj-
mowania pacjentów. W po-
niedziałek, wtorek, śro-
dę i piątek: 8.00-10.00 - 
badania prywatne, płat-
ne; 10.00-12.15 - badania 
� nansowane przez NFZ. 
W czwartek: 13.00-15.00 - 
prywatne, płatne; 15.00-
17.15 - � nansowane przez 
NFZ. W sobotę i niedzielę: 
8.00-9.00 - prywatne, płat-
ne; 9.00-11.15 - � nansowa-
ne przez NFZ.

Przypominamy, że prób-
ki do badań pobiera w Zie-
lonej Górze również szpi-
tal uniwersytecki i punkt 
mobilny na parkingu przy 
CRS. (el)

Bernardeta Marchewka z SP 13 właśnie odebrała komputery Fot. Tomasz Czyżniewski
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Dokładka do remontu
Szykują się dodatkowe prace remontowe przy ul. Energetyków. Jakie? Miasto m.in. 
przedłuży ścieżkę rowerową.

- Pomiędzy zjazdem do 
Tesco a rondem na ul. Ba-
torego zostanie wydzielony 
dodatkowy, trzeci pas włą-
czania do ruchu z marketu 
przy ul. Energetyków i wy-
łączenia z ruchu z ul. Ener-
getyków w Batorego. Ma to 
pomóc rozładować korki - 
poinformował Krzysztof Ja-
rosz, kierownik biura budo-
wy dróg w miejskim Depar-
tamencie Zarządzania Dro-
gami. - Poszerzona zosta-
nie budowana ścieżka rowe-
rowa w kierunku zjazdu na 
osiedle, za marketem.

W ramach tej inwestycji 
mają być wymienione beto-
nowe krawężniki i chodnik. 
Nową nawierzchnię zyska 
jezdnia w obrębie skrzyżo-
wania z ul. Elektronową. Za-
montowane zostaną też no-
we wpusty uliczne.

– Prace na Energetyków 
przebiegają zgodnie z har-
monogramem i zakończą się 
w tym roku- dodał Krzysztof 
Staniszewski, zastępca dy-
rektora Departamentu Za-
rządzania Drogami. – Jeże-
li chodzi o nowy zakres ro-
bót, to jezdnia dostanie no-
wą nawierzchnię w tym ro-
ku, chodniki wykonamy w 
przyszłym.

Przypomnijmy. Dzię-
ki zmianom na skrzyżowa-

niu ulic Energetyków i Elek-
tronowej kierowcom ma być 
łatwiej skręcić do centrum 
handlowego. Ulica Energe-
tyków ma być poszerzona o 
dodatkowe pasy ruchu dla 
bezpieczeństwa pieszych i 
kierowców. Na wspomnia-
nym skrzyżowaniu Energe-

tyków i Elektronowej wy-
dzielony ma być lewoskręt w 
ul. Elektronową. W ramach 
inwestycji wykonana ma być 
kanalizacja deszczowa, usu-
nięte kolizje z uzbrojeniem, 
na jezdni położony asfalt.

Teren odwodniono i wy-
cięto część drzew. Na czas 

trwania robót miasto wpro-
wadziło nową organizację 
ruchu.

Wykonawcą remontu jest 
Przedsiębiorstwo Drogo-
we Bud-Dróg z Kożuchowa. 
Koszt zadania to 1 mln 67 
tys. zł. Inwestycję współ�-
nansuje Tesco. (rk)

W ZIELONEJ GÓRZE

Świętowanie 
inne niż zawsze
Tegoroczne obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości 
były w naszym mieście bardzo 
skromne. Z powodu epidemii 
koronawirusa nie odbyły się tra-
dycyjne, tłumne uroczystości.

Nie było przemarszu, 
orkiestry, zgromadze-
nia mieszkańców, in-
scenizacji, patriotycz-
nych śpiewów. Pod po-
mnik na placu Matej-
ki samotnie wybrał się 
prezydent Janusz Ku-

bicki, by złożyć wiązan-
kę kwiatów.

- Dzisiejsze obchody 
102. rocznicy odzyska-
nia niepodległości Pol-
ski to manifestacja mi-
łości do ojczyzny i sza-
cunku do jej historii. 
Składamy hołd naszym 
przodkom, którzy poda-
rowali nam wolność. Pa-
miętajmy, że dziś to wła-
śnie patriotyzm i świa-
domość narodowa dają 
nam naszą własną toż-
samość. Zróbmy wszyst-
ko, aby 11 listopada był 
dniem radosnym i wy-
jątkowym dla każdego z 
Nas. Manifestujmy swój 
patriotyzm i uczmy na-

sze dzieci miłości do oj-
czyzny – napisał prezy-
dent miasta na swojej 
oficjalnej stronie na Fa-
cebooku.

W nietypowej formu-
le, narzuconej przez epi-
demię, święto uczci-
li mieszkańcy Chynowa. 
Ulicami dzielnicy prze-
jechał sznur samocho-
dów, ustrojonych w na-
rodowe symbole. Miesz-
kańcy wychodzili przed 
domy z »agami i pozdra-
wiali zmotoryzowany 
„pochód”, kierowcy trą-
bili, pasażerowie macha-
li, z głośnika płynęły pa-
triotyczne pieśni.

 (dsp)Janusz Kubicki złożył kwiaty pod pomnikiem na pl. Matejki Fot. Piotr Dubicki/UM

W NOWYM KISIELINIE

Kosmiczna 
budowa
W poniedziałek została podpi-
sana umowa na budowę Parku 
Technologii Kosmicznych. Wy-
konawcą inwestycji będzie ¢rma 
Nickel.

Firma ma przygoto-
wać koncepcję i do grud-
nia 2022 r. postawić w No-
wym Kisielinie budynki, 
w których mieścić się bę-
dą m.in. laboratoria elek-
troniki satelitarnej, me-
dycyny kosmicznej, sys-
temów zrobotyzowanych 
i sztucznej inteligencji, 
czy kryptogra�i i przeciw-
działania cyberzagroże-
niom.

To inwestycja samorzą-
du województwa. Part-
nerami są: Uniwersytet 
Zielonogórski, Hertz Sys-
tems i Centrum Badań Ko-
smicznych Polskiej Aka-
demii Nauk. W pierw-
szym etapie powstaną bu-
dynki, w drugim kupio-
ne zostanie wyposażenie. 
Projekt wart jest 60,7 mln 
zł. Do�nansowanie z UE: 
41,9 mln zł. Wkład własny 
z budżetu województwa: 
18,7 mln zł oraz z Hertz 
Systems: 607 tys. zł.

- To kamień milowy. 
Dzięki temu zyskamy na 
innowacyjności, nowo-
czesnych technologiach – 
mówi marszałek lubuska 
Elżbieta Anna Polak.

 (tc)

W REGIONIE

Ograniczenia 
w kursowaniu
Ze względu na mniejsze zaintere-
sowanie podróżami i wdrożenie 
rozwiązań zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się korona-
wirusa, przewoźnicy kolejowi 
zawieszają niektóre połączenia.

Od czwartku, 12 listopa-
da, z rozkładu jazdy Polre-
gio znikną cztery kursy do-
tyczące Zielonej Góry. Do 
29 listopada odwołane zo-
stają pociągi relacji: Zielo-
na Góra Gł. (16.22) – Żagań 
(17.45), Żagań (6.05) – Zie-
lona Góra Gł. (7.22), Szcze-
cin Gł. (18.41) – Zielona Góra 
Gł. (21.41) na odcinku Rze-
pin - Zielona Góra, Zielona 
Góra Gł. (5.08) – Szczecin 
Gł. (8.12) na odcinku Zielo-
na Góra Gł. - Rzepin. Ponad-
to pociąg relacji Zielona Gó-
ra Gł. (17.55) – Gorzów Wlkp. 
(20.37/21.17) zostaje odwo-
łany w niedziele na odcinku 
Zbąszynek – Gorzów Wlkp.

Połączenie dotyczące Zie-
lonej Góry ogranicza rów-
nież PKP Intercity. Pociąg 
„Wawel” relacji Kraków Gł. - 
Zielona Góra, od 7 bm. kur-
suje w relacji Kraków Gł. – 
Poznań Gł., podobnie jak 
pociąg relacji Zielona Góra – 
Kraków Gł., który od 8 bm. 
kursuje jedynie na odcin-
ku trasy Poznań Gł. - Kra-
ków Gł.

8 bm. zaczęła również 
obowiązywać korekta go-
dzinowa rozkładu jazdy po-
ciągów. Zmiany mają cha-
rakter minutowy i potrwa-
ją do 12 grudnia. - Udało się 
nawiązać wieczorne sko-
munikowanie na stacji Zie-
lona Góra Gł. pociągów ze 
stacji Frankfurt (przyjazd 
19.35) z pociągiem do Wro-
cławia o 19.41 – informuje 
Paweł Nijaki, rzecznik Lu-
buskiego Zakładu Polregio. 
Nadal obowiązuje autobu-
sowa komunikacja zastęp-
cza na odcinku Zielona Gó-
ra – Zbąszynek. Trwa tam 
modernizacja linii kolejo-
wej. W komunikacji autobu-
sowej są ograniczone możli-
wości przewozu wózków (w 
tym inwalidzkich) oraz za-
kaz przewozu rowerów.

Coroczna zmiana rozkła-
du jazdy pociągów plano-
wana jest na 13 grudnia. (ap)

Kierowcy powinni uważać, na czas remontu została wprowadzona nowa organizacja ruchu
 Fot. Rafał Krzymiński
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Seniorze, uważaj na siebie!
W czasie pandemii koronawirusa starsze osoby powinny jak najmniej wychodzić z domu. Jeśli już muszą, warto, żeby pamiętały o 
zasadach bezpieczeństwa – zamieszczamy je poniżej.
Drukujemy też kartę, takie gotowe „ogłoszenie” - może przydać się tym, którzy chcą nieść pomoc samotnym seniorom.

Seniorze, dbaj o swoje zdrowie! Pamiętaj:
a Zasłaniaj usta i nos.
Możesz to zrobić za pomocą maseczki, ale także chusty, 
apaszki, szalika lub przyłbicy.
a Ogranicz przebywanie w miejscach publicznych.
Poproś bliskich, znajomych, sąsiadów o pomoc w codzien-
nych czynnościach, zakupach, zaopatrzeniu w leki, zała-
twieniu spraw urzędowych, wyprowadzeniu psa.
a Często myj ręce.
Używaj wody z mydłem lub dezynfekuj ręce płynami/żela-
mi na bazie alkoholu minimum 60 procent.
a Unikaj dotykania oczu, nosa i usta.
Dotykając tych miejsc zanieczyszczonymi rękami możesz 
przenieść wirusa.
a Regularnie myj lub dezynfekuj dotykane powierzchnie.
Stoły, klamki, włączniki światła itp. przecieraj regularnie 
z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego.
a Regularnie dezynfekuj telefon.
Do dezynfekcji używaj np. wilgotnych chusteczek nasą-
czonych środkiem dezynfekującym.
a Zadbaj o prawidłową higienę spożywania posiłków.
Ogranicz dzielenie się posiłkami. Nie pij z jednej butelki.
a Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy.
Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od drugiej oso-
by.
a Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.
Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łok-
ciem lub chusteczką. Chusteczkę wyrzuć do kosza i umyj 
ręce.
a Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organi-
zmu.
Stosuj zrównoważoną dietę. Pamiętaj, aby w Twojej diecie 
były warzywa i owoce. Unikaj przetworzonej żywności.

W sytuacji, gdy nie masz na kogo liczyć, warto skorzystać 
ze specjalnie uruchomionej infolinii.

ZADZWOŃ 
tel. 22 505 11 11

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Se-
niorów dla osób powyżej 70. roku ży-

cia.
Osoba z infolinii przekaże Twój numer 
do ośrodka pomocy społecznej w Two-
jej gminie. Czekaj na telefon pracowni-
ka ośrodka, który skontaktuje się z To-
bą i ustali wszystkie szczegóły. Wolon-
tariusz dostarczy Ci produkty lub leki, 

o które poprosiłeś.
Przekaż pieniądze za zakupy wolonta-

riuszowi.
Usługa jest bezpłatna!

aaa Chcesz pomóc? Daj znać seniorom!
Zachęcamy też do niesienia pomocy seniorom. Obok 
drukujemy specjalną kartę. Jeśli jesteś chętny, by po-
móc starszemu sąsiadowi, możesz wpisać na karcie 
swój numer telefonu, wyciąć i powiesić ją w widocz-
nym miejscu np. na klatce schodowej, na drzwiach lub 
płocie.

(red)
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KOSZYKÓWKA

Intensywny 
tydzień
Koszykarze Zastalu Enei BC znów 
mają napięty gra¢k. Zielonogó-
rzanie mecze Energa Basket Ligi 
przeplatają rozgrywkami ligi 
VTB.

W Polsce maszyna dzia-
ła jak należy. W świątecz-
ną środę podopieczni Žana 
Tabaka wygrali w Starogar-
dzie Gdańskim z Polphar-
mą 103:77. Niech nikogo nie 
zwiedzie wynik oraz do-
tychczasowy dorobek ry-
wala. „Kociewskie diabły” 
dotąd wygrały tylko raz, 
ale mistrzom Polski stawia-

ły się długo. „Zastalowcy” 
złamali ich tak naprawdę w 
czwartej kwarcie. Zielono-
górzanie pokazali, że ma-
ją najlepszy atak w polskiej 
lidze i najlepiej też rzuca-
ją za 3 punkty. Polpharmie 
sześć „trójek” zaapliko-
wał Kris Richard. Amery-
kanin jest w Zastalu mniej 
niż miesiąc, a na parkiecie 
wygląda, jakby występo-
wał tu przynajmniej od po-
czątku sezonu. Zastal ma w 
EBL 9 zwycięstw i jedną po-
rażkę. W lidze VTB ma jed-
no zwycięstwo i pięć po-
rażek. Ostatnio zielonogó-
rzanie przegrali z euroligo-
wym Zenitem Sankt Peters-
burg 74:94. Trener zielono-
górzan mówił po meczu, że 
jego podopieczni mieli aż 

za duży respekt dla rywala. 
Jak będzie w sobotę? Tym 
razem do hali CRS przyje-
dzie Unics Kazań. Rosjanie 
dotychczas grali tylko trzy-
krotnie. Dwa mecze wygra-
li, jeden przegrali. Kolejny 
tydzień upłynie zielono-
górzanom znów pod zna-
kiem polskiej ligi. W ponie-
działek i w środę odrabia-
nie zaległości kolejno z Hy-
droTruckiem Radom w CRS 
(19.00) i dwa dni później w 
Bydgoszczy z Eneą Asto-
rią (19.30). W kolejną sobo-
tę, 21 listopada powrót do 
domu na mecz z Arged BM 
Slam Stalą Ostrów Wlkp. 
(17.35). Potem będzie prze-
rwa na okienko reprezenta-
cyjne.

(mk)

ŻUŻEL

Nowe twarze Falubazu Zielona Góra
Max Fricke i Matej Žagar, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, pojadą w żółto-biało-zielonych barwach w sezonie 2021. Austra-
lijczyk i Słoweniec mają wypełnić lukę m.in. po Martinie Vaculiku.

37-letni Słoweniec otwie-
ra tym samym siódmy roz-
dział w swojej karierze na 
polskich torach. Jeździł już 
w ekipach z Częstochowy, 
Torunia, Gorzowa (najdłu-
żej – dop. mk), a ostatnio 
Lublina. W barwach Motoru 
Žagar zanotował rewelacyj-
ny sezon. Można być pew-
nym, że gdyby nie przepis 
o obowiązkowej obecności 
w składzie zawodnika do lat 
24, kontynuowałby swoją 
karierę nad Bystrzycą. Sło-
weński żużlowiec ze śred-
nią 2,069 na bieg uplasował 
się na 9. miejscu w indywi-
dualnych statystykach PGE 
Ekstraligi. - Chcę być jed-
nym z liderów tej drużyny. 
Ważna dla mnie jest współ-
praca, atmosfera w ekipie i 
skuteczna jazda w barwach 
Zielonej Góry. Ten klub ma 
charyzmę i zawsze jak prze-
grywaliśmy z Falubazem, 
wszyscy mówili, że tak jest, 
że Falubaz to magia. Teraz 
zostałem w tę magię wkrę-
cony i nie mogę się docze-
kać jazdy – powiedział po 
podpisaniu umowy Słowe-
niec.

Przeszło półtora punktu na 
bieg to z kolei średnia Mak-
sa Fricke. Choć ma już 24 lata, 
nadal uchodzi za nadzieję au-
stralijskiego żużla. Na zdoby-
cie medali mistrzostw świata 
włącznie. W tym roku debiu-
tował w cyklu Grand Prix jako 
pełnoprawny uczestnik. Zajął 
dziesiąte miejsce w klasy�ka-

cji generalnej, w przedostat-
niej rundzie na toruńskiej Mo-
toarenie sprawił niemałą nie-
spodziankę, kradnąc show Po-
lakom i stając na najwyższym 
stopniu podium. Toruń to 
zresztą jego klubowa pierw-
sza przystań w Polsce. Później 
na trzy sezony osiadł w Rybni-
ku. W trakcie jazdy na Śląsku 

sięgnął też indywidualnie po 
mistrzostwo świata juniorów 
(2016 r.).

- Cieszę się, że będę mógł 
startować w żółto-biało-zielo-
nych barwach. Wiele dobrego 
słyszałem o klubie z Zielonej 
Góry. Mam nadzieję, że będę 
mógł tutaj rozwijać swój ta-
lent, żużlową pasję i zrobić z 

drużyną sporo pozytywnego 
zamieszania w PGE Ekstrali-
dze – mówi Australijczyk.

Obaj panowie w minionym 
sezonie dobrze radzili sobie 
przy W69. Žagar był najsku-
teczniejszym zawodnikiem 
Motoru w Zielonej Górze. Zdo-
był 11 punktów w sześciu star-
tach. Fricke jechał u nas dwa 

razy. W rundzie zasadniczej 
zanotował 7 punktów z bonu-
sem w czterech występach, 
zaś w meczu o brąz przy-
wiózł 10 „oczek”. Nowe twa-
rze Falubazu to także uczest-
nicy przyszłorocznego cyklu 
Grand Prix.

Kibice zielonogórzan nie 
wyobrażają sobie drużyny bez 
Piotra Protasiewicza. PePe zo-
staje i pojedzie w Zielonej Gó-
rze już swój 19. sezon. - Kapi-
tan był pierwszym zawodni-
kiem, z którym podpisaliśmy 
nowy kontrakt. Nie wyobra-
żam sobie zielonogórskiej 
drużyny bez Piotra – przyzna-
je Wojciech Domagała, pre-
zes klubu. Nowe umowy z Fa-
lubazem parafowali także Ma-
teusz Tonder, który w przy-
szłym roku po raz pierwszy 
pojedzie jako senior oraz tre-
ner Piotr Żyto. Umowa szko-
leniowca obowiązuje do 2022 
roku.

Z Falubazem pożegnali się, 
o czym już informowaliśmy 
w „Łączniku”, Martin Vaculik 
i Norbert Krakowiak, a tak-
że Duńczycy Michael Jepsen 
Jensen i Jonas Jeppesen oraz 
Szwed Antonio Lindbaeck. (mk)

Kris Richard świetnie odnalazł się w klubie z Zielonej Góry Fot. Piotr Jędzura

KOLARSTWO

Świetne miejsce 
do ścigania
Pandemia nie przeszkodziła 
kolarzom rywalizować w ramach 
IV serii zawodów Pucharu Polski 
w kolarstwie przełajowym.

Impreza do ostatniej 
chwili stała pod znakiem 
zapytania. Powodem były 
napływające do ostatnich 
chwil obostrzenia rządo-
we, które doprowadziły do 
odwołania wyścigu kolarzy 
amatorów. Już wcześniej 
organizatorzy zrezygnowali 
z rywalizacji dziecięcej. Na 
starcie i tak pojawiło się w 
sumie ok. 350 miłośników 

kolarstwa. Nie tylko z na-
szego kraju, bo do Drzonko-
wa licznie przyjechali rów-
nież m.in. Czesi. – Walczy-
liśmy o te zawody, budo-
waliśmy trasę, mimo że by-
ło chyba 5 procent szans na 
odbycie się imprezy – przy-
znał Leszek Dutczak, pre-
zes LKS-u Trasy Zielona Gó-
ra, organizator zawodów.

Najbardziej prestiżowy 
wyścig, w kategorii elity 
padł łupem pochodzącego 
z Zielonej Góry Marka Kon-
wy. Olimpijczyk z Londy-
nu nie dał rywalom szans. 
- Impreza na najwyższym 
poziomie. Przyjechało du-
żo zawodników z zagrani-
cy. Moja dyspozycja była 
bardzo dobra. Atakowałem 
od samego początku. Uda-

ło się, zostawiłem rywali w 
tyle i z rundy na rundę zy-
skiwałem przewagę – po-
wiedział triumfator, który 
drugiego na mecie Barto-
sza Miklera wyprzedził pra-
wie o minutę. Sukces po-
wtórzył także w Narodo-
we Święto Niepodległości, 
w kolejnej rundzie pucha-
ru rozegranej w Koziegło-
wach.

„Błotniacy” pojawi-
li się w Drzonkowie po raz 
pierwszy. Jedna pętla mia-
ła długość 2,7 km. – Wszy-
scy chcą tu przyjeżdżać 
na zgrupowania. Ci, któ-
rzy startowali nawet w mi-
strzostwach świata mówi-
li, że zaplecze było na naj-
wyższym poziomie – dodał 
L. Dutczak. (mk) Na starcie pojawiło się 350 kolarzy Fot. Maciej Noskowicz

Matej Žagar i Max Fricke nowymi zawodnikami Falubazu Fot. www.falubaz.com



www.Lzg24.pl 13 listopada 2020    łącznik zielonogórski 7
PIŁKA NOŻNA

Ikar może latać jeszcze wyżej
Szatnia, awans i drużyna juniorów – to ambitne plany Ikara Zawada. Na razie zespół gra w A-klasie i plasuje 
się w środku tabeli. W przyszłym roku klub będzie obchodził 70-lecie istnienia.

Awans na jubileusz? Py-
tamy prezesa Ikara Zawada, 
Tomasza Pasternaka. - Ja 
im powiedziałem, że jeże-
li chcą awansować do okrę-
gówki, to im w tym pomo-
gę. Pieniądze po awansie się 
znajdą. Boisko też. W przy-
szłym roku klub obchodzi 
70-lecie, a my jeszcze nigdy 
nie graliśmy w okręgówce 
– zauważa sternik, który w 
roli działacza klubu wystę-
puje od dwóch lat. Ma jedną 
dewizę: prezes ma pomagać 
a nie przeszkadzać.

- Dwa lata temu był kon-
» ikt między piłkarzami 
a poprzednim prezesem. 
Chłopaki przyszli do mnie 
z prośbą, czy bym nie po-
mógł. Chcieli, żeby był 
ktoś, kto przypilnuje doku-
mentów. W takiej A-klaso-
wej piłce też jest sporo for-
malności. Zgodziłem się, 
wybraliśmy zarząd i działa-
my – wyjaśnia. Ikar od prze-
szło roku gra na nowym bo-
isku. Płyta jest fajna. W Za-
wadzie mówią na nią „lot-
nisko”. Niejeden faworyt 
wyjeżdżał już z Zawady bez 
punktów. - Drużyny zazwy-

czaj przyjeżdżają do nas z 
mniejszych obiektów i tro-
chę się gubią – uśmiecha się 
T. Pasternak.

W Zawadzie grał przed la-
ty. Do czasu odniesienia po-
ważnej kontuzji, która wy-
łączyła go z rozgrywek. 
Przy sporcie został, ale w 
roli działacza. Najpierw po-

magał przy Falubazie, gdy 
ten znów stał się Lechią. 
Wiedzę tam zdobytą wy-
korzystuje w Zawadzie. W 
klubie średnia wieku to 25 
lat. - Mamy paru piłkarzy, 
którzy grali np. w IV lidze, 
jak Tomasz Piwowarski. 
Mamy trzon takich „lokal-
sów”, którzy grają wiele lat 

i stanowią o sile oraz o jed-
ności tego klubu. Bez nich 
już dawno by go nie było.

Nowe władze w Ika-
ra tchnęły nowego ducha. 
W planach jest też budowa 
szatni z prawdziwego zda-
rzenia. Na razie piłkarze 
przebierają się w szatni przy 
orliku i stamtąd idą 200 me-

trów na boisko. Być może 
obiekt już by był, ale pla-
ny krzyżuje koronawirus. – 
Uzbieraliśmy 150 tys. zł, po-
trzeba ponad 400. Projekt 
jest zrobiony – dodaje pre-
zes, który roczny budżet 
klubu szacuje na 25 tys. zł. - 
To jest budżet, w którym nie 
poszalejemy, nie kupimy co 
roku nowych dresów i piłek, 
ale na wszystko starczy. Mo-
wa tu o opłatach bieżących.

Większość pieniędzy po-
chodzi z miasta. - Resztę do-
kładam ja, jest też pan, któ-
ry mieszka obok boiska i też 
nam mocno pomaga. Ta-
cy ludzie tutaj są, pasjonaci 
piłki. A u nas każda złotów-
ka jest na wagę złota – za-
pewnia T. Pasternak.

W klubie za granie nie 
płacą, ale opłacają sprzęt 
do grania. – Jak komuś się 
zniszczą buty, kupujemy 
nowe – dodaje sternik Ika-
ra, któremu marzy się też 
zaplecze ludzkie.  – Chcieli-
byśmy mieć drużynę junio-
rów, żeby dzieciaki miały 
gdzie grać i żeby nie siedzia-
ły przy komputerze.

(mk)

PIŁKA NOŻNA

Znakomita 
runda
Na pewno na podium spędzi zimę 
w zielonogórskiej klasie okręgo-
wej Zorza Ochla. Za ekipą Michała 
Grzelczyka świetna jesień.

Na razie zespół z Ochli 
plasuje się na drugiej po-
zycji. Jesienią nazbierał 39 
punktów. Tyle samo, co li-
der – Budowlani Lubsko i 
trzeci w tabeli Promień Ża-
ry. Rywale mają jednak do 
rozegrania jeszcze jedno 
spotkanie. Promień mo-
że zepchnąć zielonogórzan 
na trzecie miejsce, jeśli w 
tę sobotę, 14 listopada, za-

punktuje w zaległym me-
czu z rywalem zza miedzy, 
Unią Kunice.

Zorza w ostatnich dwóch 
spotkaniach rundy zdo-
była 4 punkty. Najpierw w 
minioną sobotę, w Ochli, 
gospodarze wygrali z Ka-
do Górzyn 4:1. Autorem 
dwóch tra� eń był nieza-
wodny Tomasz Wasielew-
ski. – To jest nasz as. Jak ma 
piłkę przy sobie, to ją zmie-
ści niemal z każdej pozy-
cji. Wchodzi z ławki i nas 
podrywa – komplemento-
wał kolegę Łukasz Janus, 
kapitan Zorzy.

W świąteczną środę pił-
karze z Ochli zremisowa-
li na trudnym terenie w 
Przyborowie z Pogonią 
1:1, bramkę na wagę punk-

tu strzelił Tomir Kijowski. 
– Oceniamy tę rundę bar-
dzo pozytywnie. Nikt się 
tylu zwycięstw po nas nie 
spodziewał  - uważa Ł. Ja-
nus. Zorza była niepokona-
na przez pierwsze dziesięć 
kolejek. W domu przegra-
ła pierwszy i jedyny raz w 
11. kolejce z Budowlanymi 
Lubsko 1:2 oraz na wyjeź-
dzie z Odrą Bytom Odrzań-
ski 1:4.

Piłkarze po każdym wy-
granym meczu śpiewali, że 
grają dla Pitera, czyli Pio-
tra Godzisza, który w trak-
cie rundy uległ wypadko-
wi. – Każde zwycięstwo de-
dykujemy jemu i mamy na-
dzieję, że wiosną do nas 
wróci – kończy kapitan Zo-
rzy. (mk)

 WEEKEND KIBICA
KOSZYKÓWKA

a sobota, 14 listopada: liga 

VTB, Zastal Enea BC Zielona 

Góra – Unics Kazań, 18.00 

(transmisja: www.basketzg.pl, 

www.vtb-league.com)

PIŁKA NOŻNA

a sobota, 14 listopada: 17. 

kolejka III ligi, Lechia Zielona 

Góra – Rekord Bielsko-Biała, 

13.00 (transmisja na Facebo-

oku Lechii Zielona Góra); 18. 

kolejka Jako IV ligi, Piast Iłowa 

– Lechia II Zielona Góra, 13.00

SIATKÓWKA

a sobota, 14 listopada: 7. 

kolejka II ligi, AZS Uniwersyte-

tu Zielonogórskiego – Sobieski 

Arena Żagań, 15.00 (transmi-

sja: Radio Index)

PIŁKA RĘCZNA

a sobota, 14 listopada: 7. 

kolejka I ligi, PKM Zachód AZS 

Uniwersytetu Zielonogórskie-

go – Ostrovia Ostrów Wlkp., 

19.00 (transmisja: Radio Index)
(mk)

UWAGA! Przypominamy, że 

zgodnie z rządowymi obo-

strzeniami wszystkie mecze 

odbywają się bez udziału 

publiczności

Łukasz Janus (przy piłce) wraz z kolegami może mieć powody do radości
Fot. Marcin Krzywicki

PIŁKA NOŻNA

Wygrana
na koniec
16. kolejek rundy jesiennej 
czekali na domowe zwycięstwo 
w klasie okręgowej piłkarze 
Drzonkowianki Racula. Wykorzy-
stali ostatnią okazję gry o ligowe 
punkty w tym roku.

Wygrali i to w jakim stylu! 
Podopieczni Krzysztofa Ny-
kiela pokonali Lecha Sule-
chów aż 7:1 (4:1). – Chłopa-
kom są potrzebne te zwy-
cięstwa, żeby zobaczyć, że 
praca przynosi efekt – ko-
mentował po końcowym 
gwizdku środowego spotka-
nia opiekun raculan. Przed 

meczem z Lechem gospo-
darze strzelili tylko jedną 
bramkę na domowym bo-
isku w Starym Kisielinie. 
Jednym z bohaterów był Ro-
berto Piantini, który popisał 
się hat-trickiem. Snajper, 
który sezon zaczynał na… 
obronie. – Chyba odkryli-
śmy „dziewiątkę”, która po-
tra�  nam przytrzymać pił-
kę, s� nalizować akcję. Bra-
kowało nam tego – komple-
mentował Włocha trener.

Zespół oprócz wygranej 11 
listopada z Lechem, dołożył 
jeszcze jesienią dwa triumfy 
na wyjazdach. Na początku 
rundy z TKKF-em Chyno-
wianką-Francepolem Zielo-
na Góra 1:0 i nad Spartą w 
Grabiku 6:2. Do tego były 
dwa remisy i aż dwanaście 

porażek. Suma – 11 punk-
tów, pozwala przezimować 
na 14. pozycji w 18-zespo-
łowej stawce. – Straciliśmy 
punktów drugie tyle. Oko-
ło 22 „oczek” w naszym do-
robku to byłby prawdziwy 
obraz Drzonkowianki. Nie-
które mecze przegraliśmy 
na swoje życzenie – zazna-
cza K. Nykiel, który pierw-
szy sezon prowadzi racu-
lan. – Ta drużyna jest w po-
wijakach, wiele mamy jesz-
cze do przepracowania, ale 
w „okręgówce” naprawdę 
tylko może pierwsza piąt-
ka jest poza zasięgiem. W 
konfrontacji z pozostałymi 
najważniejsza jest dyspo-
zycja dnia – uważa opiekun 
Drzonkowianki.

(mk)
Roberto Piantini (z prawej) napsuł sporo krwi obrońcom Le-
cha Sulechów Fot. Marcin Krzywicki

W środę Ikar rozgromił na własnym boisku Błękitnych Zabłocie 7:0  Fot. Marcin Krzywicki



łącznik zielonogórski    13 listopada 2020 www.Lzg24.pl8

SPACEROWNIK ZIELONOGÓRSKI ODC. 382

Płyta z Briegerem i Broniewskim
Pierwszy był winiarzem, drugi poetą. Ich nazwiska znalazły się po przeciwnych stronach płyty z nagrobka. Teraz los ich „pogodził”. 
Płyta z ich nazwiskami znalazła się na nowej ekspozycji muzealnej.

- Czyżniewski! Wreszcie 
się doczekałeś – moja żona 
tra�ła w punkt. Tak się za-
myśliłem nad ludzkim lo-
sem, że nawet nie wiem, czy 
mówiła o myciu patelni. Mo-
że była czysta?

- Brieger z Broniewskim 
będą na ekspozycji? – to by-
ło jedno z moich pierwszych 
pytań, kiedy ruszyły prace 
nad nową wystawą w roz-
budowanym Muzeum Ziemi 
Lubuskiej. Chociaż jest go-
towa, nie zdążono jej otwo-
rzyć zanim koronawirus „za-
mknął” muzea. Dlatego od 
kilku tygodni opowiadam o 
ekspozycji w Spacerowniku.

- Tak. Brieger z Broniew-
skim będą na nowej wysta-
wie. W dobrym miejscu – 
bez namysłu odpowiedział 
mi dyrektor Leszek Kania. I 
słowa dotrzymał. Płyta stoi 
pomiędzy ekspozycją po-
święconą przedwojennej hi-
storii Grünberga a powojen-
nymi dziejami Zielonej Góry.

Stary nagrobek jest sym-
bolem naszych losów. Naj-
pierw, ustawiony na cmen-
tarzu, upamiętniał znanych 
zielonogórzan. Później pły-
tę przerobiono na pamiątko-
wą tablicę poświęconą Wła-
dysławowi Broniewskie-
mu. Na szczęście nikomu nie 
chciało się zeszlifować nie-
mieckich nazwisk, a słowa 
poświęcone Broniewskiemu 
wyryto na odwrotnej stro-
nie kamienia i umieszczo-
no w ścianie ówczesnej SP 6 
przy ul. Licealnej, której pa-
tronem był poeta. I tak Bro-
niewski przez prawie 40 lat 
tkwił sobie w ścianie budyn-
ku. W momencie, gdy budy-
nek przekazano uniwersy-
tetowi (2005 r.) płyta zaczę-
ła coraz bardziej uwierać no-
wych gospodarzy. Podczas 
remontu w 2007 r. zdemon-
towano ją.

- Otrzymaliśmy sygnał, 
że jest taka płyta i ewentu-
alnie możemy ją zabrać. To 
był szok, gdy zobaczyliśmy, 
że z dwóch stron są nazwi-
ska. Przywieźliśmy ją do nas 

– wspomina Tomasz Kowal-
ski, pracownik muzeum.

– Najpierw poddamy ją 
konserwacji – obiecywał mi 
ówczesny dyrektor muzeum 
Andrzej Toczewski. – Może 
ustawimy ją w budowanym 
w piwnicach muzeum wina?

Jednak nie zdecydował 
się na to. Płyta przeleżała w 
piwnicach muzeum 13 lat. 

Teraz możemy ją oglądać na 
ekspozycji.

Czytam wyryty po polsku 
napis (ułożony poziomo):

„Szkoła Podstawowa nr 6 
im. Władysława Broniew-
skiego w Zielonej Górze”

Pod spodem wiersz poety:
„Polska – to robić, Polska 

– to żyć,
Pracując w trudzie i znoju

Polska potra� się dobrze 
bić,

Lecz Polska pragnie po-
koju”.

Przechodzę na drugą 
stronę. To tradycyjna płyta 
nagrobna z napisem w pio-
nie.

„Tu spoczywa w Bogu 
producent szampana Frie-
drich Brieger (1849-1918) i 

jego żona Ernstine (1846-
1890) z domu Walter”.

Płyta prawdopodobnie 
pochodzi z cmentarza przy 
ul. Wazów (dziś Park Ty-
siąclecia). Przed kilkudzie-
sięciu laty często przerabia-
no stare nagrobki na współ-
czesne. Prawdopodobnie 
wykopano ją podczas likwi-
dacji cmentarza i kilka lat 

przeleżała w magazynach. 
Na ścianę szkoły przy ul. Li-
cealnej tra�ła w 1968 r., gdy 
27 kwietnia nadano szkole 
imię Władysława Broniew-
skiego.

Władysława Broniewskie-
go nie trzeba przedstawiać, 
ale kim był Fritz Brieger?

W historii miasta zapi-
sał się jako właściciel dru-
giej co do wielkości wy-
twórni szampana przy ul. 
Zamkowej. Założył ją ma-
jąc 31 lat, w 1880 r. Ustępo-
wała jedynie znanemu w ca-
łych Niemczech Gremplero-
wi (winiarnia przy ul. Mo-
niuszki). Brieger produko-
wał alkohol i prowadził du-
żą hurtownię.

W ramach reklamy wyda-
wał pocztówki pokazujące 
jego majątek. Dzięki temu 
mamy swoistą opowieść o 
życiu winiarza i jego rodzi-
ny. Najpierw spotykamy ich 
na winnicach, gdzie trwa 
właśnie zbiór winogron. 
Większość zgromadzonych 
jest elegancko ubrana. Przy-
szli zrobić sobie zdjęcie. 
Tylko kilka osób rzeczywi-
ście tutaj pracuje. To samo 
towarzystwo spotkamy na 
kolejnej pocztówce poka-
zującej spożywanie własne-
go wina w letnim ogródku, 
najprawdopodobniej w po-
dwórku domu przy ul. Zam-
kowej. I oczywiście Brie-
ger pokazuje swoją �rmę, w 
której nie tylko produkował 
alkohol, ale również prowa-
dził handel hurtowy.

Interes szedł nieźle. W 
1942 r. spadkobiercy Briege-
ra znacznie rozbudowali fa-
brykę, prawie dwukrotnie 
powiększając powierzch-
nię produkcyjną i magazy-
nową. Główny budynek - z 
mieszkaniem właściciela na 
piętrze - wciąż stoi na swo-
im miejscu. Niestety, czasy 
świetności ma za sobą.
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Rok 2007. Płyta pamiątkowa tuż po przywiezieniu do muzeum. Fot. Tomasz Czyżniewski

Gruss aus Grünberg - pozdrowienia z Zielonej Góry. Pocztówka z przełomu XIX i XX wieku. Na tle 
panoramy miasta umieszczono widok wytwórni Briegera przy ul. Zamkowej.
 Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Płyta jest dzisiaj ustawiona w eksponowanym miejscu Fot. Tomasz Czyżniewski

Eleganckie towarzystwo w winiarni Briegera, prawdopodobnie przy ul. Zamkowej
 Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Butelka po szampanie z wy-
twórni Briegera
 Fot. Tomasz Czyżniewski

Poeta Władysław Broniew-
ski podczas wizyty w Zielonej 
Górze Fot. Bronisław Bugiel


