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Uwaga, kierowcy! Od wtorku pojedziemy inaczej remontowanym 
odcinkiem ul. Zjednoczenia. Sprawdźcie szczegóły na mapce.

Żużlowe okienko 
transferowe zamknię-
te. Kto królem polowa-
nia? Kto największym 
przegranym? Jak stoją 
akcje RM Solar Faluba-
zu przed sezonem 
2021? Na co będzie 
stać zielonogórskich 
zawodników? >>  6

PIERWSZY SPRZĘT
DO NOWEGO SZPITALA
W powstającym szpitalu tymczasowym będzie 170 łóżek dla pacjentów covidowych, z czego 25 to stanowiska z respiratorami. 
W poniedziałek tra� ła tutaj pierwsza partia łóżek. Całość ma być gotowa 7 grudnia. Największym problemem jest brak personelu.

- Największy problem jest 
z lekarzami i pielęgniarka-
mi. Do tej pory zgłosiło się 
tylko trzech anestezjolo-
gów, dwie pielęgniarki, je-
den stomatolog i jeden � -
zjoterapeuta – mówi Emil 
Korczak, naczelny lekarz 
szpitala uniwersyteckiego. 
– Bardzo potrzebni są psy-
cholodzy i � zykoterapeu-
ci. W sumie personel nowej 
placówki będzie liczył ok. 
300 osób.

Utworzenie szpitala tym-
czasowego w Centrum 
Zdrowia Matki i Dziec-
ka to efekt porozumie-
nia pomiędzy wojewo-
dą Władysławem Daj-
czakiem i marszałek 
Elżbietą Anną Polak. 
To rząd ma s� nansować 
przystosowanie placówki 
i wyposażenie na potrzeby 
placówki covidowej.

- Sprzęt do szpitala tym-
czasowego zostanie dostar-
czony na podstawie umo-
wy, którą wojewoda zawarł 
z � rmą wyposażającą szpi-
tal. Firma ta otrzymała po-
lecenie od ministra zdro-
wia na wyposażenie szpita-
la w sprzęt medyczny – in-
formuje Karol Zieliński, dy-
rektor biura wojewody. Do-
stawy zostaną zrealizowa-
ne najpóźniej do 31 grudnia 
br. Natomiast do 7 grud-
nia br. dostarczony zosta-
nie sprzęt i środki ochrony 
osobistej, które zapewnią 
rozpoczęcie działalności.

Pacjenci będę mieli do 
dyspozycji trzy piętra. 
Pierwsze i trzecie piętro to 
będzie tzw. obszar obser-
wacyjno-zakaźny, dla pa-
cjentów lżej chorych. Na-
tomiast na drugie piętro 
będą kierowani chorzy w 
stanie ciężkim. Będzie na 
nim również 25 respirato-
rów. – W tym miejscu po-
trzeba najwięcej persone-
lu. Jestem przekonany, że 
tutaj skompletujemy za-

łogę – uważa dr Korczak. – 
Opierać się będziemy np. 
na anestezjologach już pra-
cujących w naszej lecznicy.

Szpital zakłada, że zapew-
ni około 30 procent perso-
nelu nowej placówki. Resz-
tą ma się zająć wojewoda. 
Jeżeli personelu będzie za 
mało, to być może 7 grud-
nia nie wszystkie łóżka bę-
dą dostępne dla chorych, 

bo nie będzie miał kto przy 
nich czuwać.

Jednak nie całe CZMiD bę-
dzie covidowe. Poza strefą 
zakaźną będą np. bloki ope-
racyjne. Są one już gotowe, 
ale trzeba będzie zainstalo-
wać w nich specjalistyczny 
sprzęt. Zajmujące się tym 
� rmy będą miały dostęp bez 
wchodzenia w tzw. brudną 
część szpitala. (tc, el)

Sala dla noworodków. Wyposażenie trzeba skompletować. Tutaj będą stanowiska dla inkuba-
torów. Fot. Tomasz Czyżniewski

POWSTANĄ KOLEJNE
SZPITALE 
TYMCZASOWE?
To zależy od rozwoju sytuacji. Ma-
gistrat przygotowuje się do dwóch 
lokalizacji. Decyzje jeszcze nie 
zapadły.
Poliklinika. Przed tygodniem 
miejscy radni uchwalili przekazanie 1 
mln zł dla zielonogórskiego szpitala 
MSWiA, by i on mógł się włączyć w 
leczenie chorych na COVID-19. Polikli-
nika ma w strukturze szpital z trzema 
oddziałami: chorób wewnętrznych 
i diabetologii, kardiologicznym i 
rehabilitacji neurologicznej. Funk-
cjonują na trzech ostatnich piętrach 
budynku. Byłoby tu miejsce dla 76 
pacjentów.
Hala sportowa MOSiR. Innym roz-
wiązaniem jest zaadaptowanie hali 
lekkoatletycznej i tenisowej. Tutaj 
miałoby się znaleźć 240 łóżek, ale 
adaptacja potrwałaby do stycznia. – 
Mam nadzieję, że taka zamiana nigdy 
nie będzie potrzebna, ale trzeba się 
zabezpieczyć – komentował prezy-
dent Janusz Kubicki.

EMIL KORCZAK
naczelny lekarz
szpitala 
uniwersyteckiego

- Szpital tworzony na bazie CZMiD 
ma być placówką zapewniającą 
pełnopro¡ lowe leczenie pacjen-
tów z COVID-19. To oznacza, że 
będą do niego przyjmowani także 
pacjenci w stanie ciężkim, czy z 
innymi chorobami współistnie-
jącymi. To oczywiście zależy od 
sprzętu, jaki będziemy mieli do 
dyspozycji i kadry.
Chodzi o to, żeby odblokować 
inne oddziały, w których przez 
epidemię ograniczyliśmy działal-
ność. W pozostałej części szpitala 
będziemy mogli prowadzić nor-
malne leczenie a personel będzie 
mniej narażony na zakażenie 
się. Dzięki temu będzie możliwy 
powrót do zabiegów planowych.

NIE BĘDZIE LUZOWANIA
- Sytuacja się stabilizuje, najgorsze za nami – informował w miniony wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. A już w 
kolejne dwa dni koronawirus zebrał w kraju największe żniwo. 18 i 19 bm. w Polsce zmarło aż 1240 osób, w tym 48 Lubu-
szan. W lubuskich szpitalach leżało prawie 800 chorych na COVID-19, a za 52, potem 48 pacjentów o każdy oddech walczył 
respirator… i tylko osiem, później 12 aparatów w województwie dedykowanych pacjentom covidowym było jeszcze 
wolnych. Ani jeden w Zielonej Górze. Oddział zakaźny szpitala uniwersyteckiego od wielu tygodni wykorzystywany jest do 
ostatniego łóżka, więc pacjenci leżą też na nefrologii, pediatrii, kardiologii… oczywiście w pokojach izolowanych. Zajęte są 
też wszystkie miejsca na intensywnej terapii dedykowane chorym na COVID-19. - Pod respiratorem mamy dziś 8 pacjen-
tów – raportowała w środę rzeczniczka szpitala.
Wczoraj, 19 bm., liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem znów przekroczyła 20 tysięcy… o prawie 4 tysiące! 
Na szczęście optymizm szefa resortu był ostrożny: – Pandemia już kilka razy nas zaskoczyła. Więc do 29 listopada nie 
będzie żadnego luzowania! (el)

Pierwsza dostawa sprzętu. 
W poniedziałek tra� ło tutaj 
25 łóżek. Natomiast w czwar-
tek pojawił się nowoczesny 
sprzęt ultrasonogra� czny 
systemu Aloka, wart 220 
tys. zł. Po likwidacji szpitala 
tymczasowego pozostanie w 
CZMiD. Fot. Paweł Urbański
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W ZIELONEJ GÓRZE

Miasto wesprze 
uniwersytet
Koronawirus daje się we znaki 
uczelni. Skutki pandemii to po-
ważne obciążenie �nansowe.

- W wyniku zawiesze-
nia działalności dydak-
tycznej i kształcenia w 
trybie stacjonarnym, 
domy studenta zosta-
ły w pierwszym okresie 
pandemii zamknięte, a 
od rozpoczęcia nowe-
go roku akademickiego 
– zasiedlone w 18 pro-
centach. Spowodowa-
ło to spadek przycho-
dów tylko w tym obsza-
rze o ponad 1,5 mln zł 
– informuje prof. Woj-
ciech Strzyżewski, rek-
tor Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego. – Rów-
nież w wyniku pande-
mii i zakazu organizo-
wania imprez, na przy-
kład koncertów, spo-
tkań teatralnych, przy-
chody uniwersytetu 
są niższe w porówna-
niu do ubiegłego roku o 
około 2 mln zł.

Z tego powodu uczel-
nia zwróciła się do ma-
gistratu z prośbą o do�-
nansowanie w wysoko-
ści 1 mln 25 tys. zł kosz-

tów kształcenia na kie-
runkach: prawo, admi-
nistracja, logistyka i le-
karskim. Kwota ta wy-
nika z kosztów wyna-
grodzeń nauczycieli 
akademickich zatrud-
nionych na tych kie-
runkach. Uczelnia pro-
si też o do�nansowanie 
kursu „Więcej niż Lek” 
przygotowującego do 
lekarskiego egzaminu 
końcowego, który będą 
zdawać pierwsi absol-
wenci kierunku lekar-
skiego UZ.

Rektor Strzyżewski 
spotkał się w tej spra-
wie z prezydentem mia-
sta w minioną środę.

- Kiedy miasto po-
trzebowało miejsca 
na stworzenie izolato-
rium, miejsca odbywa-
nia kwarantanny czy 
pomocy dla pogotowia 
ratunkowego w rozlo-
kowaniu poszczegól-
nych załóg, uniwer-
sytet bez wahania za-
oferował swoje obiek-
ty. Teraz miasto mo-
że i bardzo chętnie po-
może naszej uczel-
ni – odpowiada pre-
zydent Janusz Kubic-
ki. - Jestem przekona-
ny, że nasza współpra-
ca wciąż będzie ukła-
dała się bardzo dobrze. 
 (tc)

Zasadzisz sobie lipkę
Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej wkopali właśnie w ziemię 145 nowych 
drzewek. Wiosną każdy chętny będzie mógł zasadzić swoje drzewko. I nadać mu imię.

Do końca roku co-
raz mniej czasu, a drze-
wek do posadzenia jest 
jeszcze sporo! – Spokoj-
nie, zdążymy – uspokaja 
Agnieszka Barczyk, kie-
rownik działu utrzyma-
nia zieleni w ZGK, która 
czuwa nad akcją. – W tym 
roku posadzimy łącznie 
360 drzewek. To rekom-
pensata za wszystkie cho-
re i zagrażające bezpie-
czeństwu, które musieli-
śmy wyciąć. Stawiamy na 
gatunki odporne na za-
nieczyszczenia i choroby, 
dobrze przystosowane do 
życia w warunkach miej-
skich. Dla przykładu - li-
pa doskonale znosi cięcie.

Nowe drzewka pojawi-
ły się przy ul. Wyspiań-
skiego, przy rondzie na 
ul. Sulechowskiej, przy 
ul. Zamenhofa, Podgór-
nej, Wazów, Zachodniej, 
Partyzantów i na Wagmo-
stawie. To jarząb szwedz-
ki, lipa, klony: polny, po-
spolity i czerwony oraz 
dęby. W Parku Tysiącle-
cia możemy podziwiać 

cztery drzewa iglaste: 
choinę kanadyjską i da-
glezję zieloną. Na życze-
nie jednego z mieszkań-
ców przy konkatedrze 
św. Jadwigi posadzono 
głóg. W parku odtworzo-
no też aleję lipową (20 
drzewek). Z kolei na pla-
cu Powstańców Wielko-
polskich, w sąsiedztwie 
�lharmonii, na miejscu 
dwóch uschniętych kasz-

tanowców rosną już na-
stępcy z tego samego ga-
tunku.

A. Barczyk zapewnia, 
że drzewka mają właści-
wą opiekę. Podlewane są 
przy pomocy rur drenar-
skich. Dzięki usypanym 
kopczykom nie będzie 
uciekać woda.

Krzysztof Sikora, pre-
zes ZGK zdradził nam 
jeszcze jedną niespo-

dziankę. – Na wiosnę za-
prosimy zielonogórzan, 
aby posadzili z nami swo-
je drzewko – mówi. – Każ-
dy będzie mógł je nazwać 
swoim imieniem, żony, 
męża lub dziecka i posta-
wić odpowiednią tablicz-
kę, która poinformuje 
wszystkich, kto jest opie-
kunem drzewka. Będzie-
my mieli kilkaset sadzo-
nek. (rk)

Drzewka będą podlewane przy pomocy rur drenarskich Fot. Piotr Jędzura

W ZIELONEJ GÓRZE

Zmiany na 
ul. Zjednoczenia
Od wtorku, 24 listopada, poje-
dziemy inaczej remontowanym 
odcinkiem ul. Zjednoczenia. 
Zmiany w organizacji ruchu 
drogowcy mają wprowadzać 
już w poniedziałkowy wieczór. 
Kierowcy, uwaga!

Prace toczą się w tym 
miejscu od września – 
chodzi o fragment ul. 
Zjednoczenia od skrzy-
żowania z ul. Herberta 
do serwisu ogumienia 
samochodowego. W tej 
chwili remont dochodzi 
do drugiego etapu.

– Kończą się prace na 
jezdni lewej, jadąc od 
ronda PCK w stronę ul. 
Herberta i wiaduktu – in-
formuje Arkadiusz Sob-
ków, kierownik Biura 
Ruchu Drogowego i Stre-
fy Płatnego Parkowa-
nia w magistracie. – W 
związku z tym od wtor-
ku, 24 listopada, puści-
my ruch po lewej stronie 
jezdni, a roboty przenio-
są się na prawą.

Kierowcy muszą uwa-
żać i nie jechać „na pa-
mięć”. Z ul. Zjednocze-
nia nie będzie można 
skręcić w ul. Działkową, 
a z ul. Działkowej poje-
chać w lewo na Zjedno-
czenia.

W trakcie drugiego 
etapu remontu możliwy 
będzie dojazd do pose-
sji i skorzystanie z tym-
czasowego przystanku 
MZK.

Przypomnijmy, że w 
ramach inwestycji wy-
mieniona ma być na-
wierzchnia jezdni, za-
tok autobusowych, cią-
gów pieszych i pieszo
-rowerowych oraz zjaz-
dów. Zakres prac obej-

muje też budowę nowej 
kanalizacji deszczowej, 
przebudowę oświetle-
nia i sygnalizacji świetl-
nej. W planach jest usu-
nięcie kolizji z istnieją-
cym uzbrojeniem tere-
nu.

Wykonawcą inwestycji 
za 4 mln 300 tys. zł jest 
�rma Kontrakt z Krosna 
Odrzańskiego. Zgodnie z 
planem modernizacja ul. 
Zjednoczenia ma zakoń-
czyć się do 18 grudnia.

(rk)

 Fot. Materiały UM
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Pierwsze łóżka już są w szpitalu
W naszym szpitalu tymczasowym nie ma wielkich sal z dziesiątkami łóżek, jakie znamy z przekazów z warszawskiego Stadionu 
Narodowego. Dla chorych są sale jedno i dwuosobowe.

Centrum Zdrowia Mat-
ki i Dziecka to nowy szpi-
tal, budowany od podstaw. 
Kosztować będzie około 
120 mln zł, pieniądze po-
chodzą głównie z fundu-
szy europejskich. To in-
westycja marszałka wo-
jewództwa. Początkowo 
centrum miało być goto-
we jesienią tego roku. Ter-
min przesunięto na przy-
szły rok. Teraz, z powodu 
pandemii, prace przyspie-
szono, by w ekspresowym 
tempie placówkę przero-
bić na tymczasowy szpital 
covidowy. To wynik poro-
zumienia marszałek Elż-
biety Anny Polak z woje-
wodą Władysławem Daj-
czakiem. To rząd wyłoży 6 
mln zł na zakończenie prac 
prowadzonych przez Mo-
stostal Zabrze. Wojewoda 
ma też zapewnić wyposa-
żenie.

W poniedziałek do szpi-
tala tra� ło pierwsze 25 łó-
żek. - Zaraz zostały roz-
wiezione do pokojów – 
mówi Paweł Urbański, kie-
rownik szpitalnego dzia-
łu inwestycji i remontów. 
I zaprasza do środka. Na 
parterze ruch. Z su� tów 
zwisają kable i rury, wszę-
dzie stoją rusztowania. To 
miejsce, gdzie rodzice z 
dziećmi będą oczekiwać 
na przyjęcie, będą mogli 
skorzystać też z dwóch pa-
tio. My idziemy na pierw-
sze piętro, gdzie w pierw-
szej kolejności ma tra� ć 
sprzęt i meble od służb 
wojewody. Jest czysto i ci-
cho. Na pacjentów czeka-
ją jedno lub dwuosobo-

we, klimatyzowane poko-
je. Każdy z łazienką wypo-
sażoną w prysznic. Wszę-
dzie szerokie drzwi dla 
wózków.

Uwagę zwracają wąskie, 
ale wysokie okna. Zamo-
cowane tak nisko, że mo-
że patrzeć przez nie dziec-
ko. W każdym pokoju jest 
niezbędna sieć medyczna, 
np. dostarczająca tlen. Za 

oknem widać wielki, biały 
zbiornik na tlen postawio-
ny specjalnie dla CZMiD.

Na tym piętrze pozosta-
ło jeszcze wybudowanie 
pięciu śluz. – Stoimy teraz 
w stre� e czystej. Przed na-
mi będzie śluza wejściowa 
– pokazuje P. Urbański. – A 
za nami postawimy śluzę 
wyjściową. Mają być goto-
we do końca listopada.

Ostatnie prace toczą się 
już na drugim piętrze, a 
najwięcej do zrobienia jest 
na trzecim. Są już gotowe 
m.in. bloki operacyjne.

- Zgodnie z decyzją wo-
jewody, wszystko ma być 
gotowe 7 grudnia. Szpital 
tymczasowy ma działać do 
kwietnia. Sprzęt na potrze-
by leczenia covidowego ma 
dostarczyć wojewoda – in-

formuje Sebastian Ciem-
noczołowski, główny spe-
cjalista ds. rozwoju. – Rów-
nolegle będziemy komple-
tować sprzęt niezbędny do 
normalnego funkcjonowa-
nia CZMiD. Mamy na ten cel 
15 mln zł z budżetu woje-
wództwa, 20 mln zł z fun-
duszy unijnych i 1 mln zł od 
miasta.

(tc)

Gotowe są już m.in. sale operacyjne, trzeba jeszcze zainstalo-
wać wyposażenie Fot. Tomasz Czyżniewski

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom Miejskich 
Jednostek Pomocy Społecznej.

Pragnę wyrazić wdzięczność i wyrazy uznania za odpowiedzialne podejście do trudności i problemów życiowych 
mieszkańców, a także zdolność zrozumienia drugiego człowieka, życzliwość i tolerancję.

Państwa praca jest niezwykle trudna, ale też bardzo potrzebna.
Życzę Państwu zdrowia i pomyślności w życiu osobistym oraz wytrwałości i satysfakcji z pracy, a także przekonania, 

że Wasze wysiłki ułatwiają życie wielu mieszkańcom Zielonej Góry.
 Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry

Nowy szpital jest połączony z oddziałem położniczym. Od tej strony karetki będą przywozić 
pacjentów. Fot. Tomasz Czyżniewski

W szpitalu są dwa patia z roślinami. Przed budynkiem będzie też plac zabaw.
 Fot. Tomasz Czyżniewski

A CO Z KADRĄ?
Szpital tymczasowy w Zielonej 
Górze ma leczyć pacjentów z CO-
VID-19, nawet tych w najcięższym 
stanie. – Chcemy, by od grudnia 
tra¡ ali w Zielonej Górze do jedne-
go z dwóch budynków: szpitala 
tymczasowego albo oddziału za-
kaźnego – zapowiada rzeczniczka 
Sylwia Malcher-Nowak. - Dodatni 
pacjenci nie byliby już hospitali-
zowani w pozostałych oddziałach 
szpitala uniwersyteckiego.
Kto powinien ich leczyć w szpitalu 
tymczasowym? Oto wyliczenia: 
20 anestezjologów, około 25 
lekarzy innych specjalności, 30 
lekarzy rezydentów i stażystów, 
20 pielęgniarek anestezjologicz-
nych, 114 pielęgniarek innych 
specjalności oraz ratowników 
medycznych, około 15 sekreta-
rek medycznych, 5 techników 
radiologii, 80-100 pracowników 
personelu pomocniczego, tj. sani-
tariuszy, pielęgniarek stażystek, 
studentów medycyny, opieku-
nów medycznych, żołnierzy…
- 30 procent tej kadry zapewni 
szpital, to będą nasi pracownicy – 
mówi rzeczniczka.
W ramach pozostałych 70 
procent do pracy zgłosiło się: 3 
anestezjologów, 1 stomatolog i 2 
pielęgniarki. I w ramach wolon-
tariatu: 46 studentów medycyny, 
ratownictwa medycznego i 
pielęgniarstwa, 1 psycholog i 1 
student psychologii.

(el)

Pierwsze łóżka tra� ły do pokojów pacjentów
 Fot. Tomasz Czyżniewski

Na korytarzach trwają ostatnie prace instalacyjne
 Fot. Tomasz Czyżniewski
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KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA

Potrzebne wsparcie? Zadzwoń!
Przypominamy o uruchomionej w związku z epidemią bezpłatnej pomocy psycho-

logiczno-pedagogicznej. Specjaliści są dostępni przez cały tydzień od 8.00 do 16.00. 
Telefony do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wsparcie psychologiczne: 601 539 
786, 601 994 924, 609 241 383; wsparcie pedagogiczne: 600 155 572, 883 919 260, 502 
472 004, 698 773 042. Kontakt do Biura Pro¡laktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom 
MOPS: Wioletta Sokołowska-Domagała – psycholog, dyżur w poniedziałek, 16.00-20.00, 
Roman Romanowski – psycholog, tel. 533 329 677, dyżur w czwartek, 11.00-13.00, Andrzej 
Draszawka – psychoterapeuta, tel. 693 813 237, dyżur w środę, 10.00-12.00. (um)
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W ZIELONEJ GÓRZE

Podarunek
od myśliwych
Nietypowy prezent przekazali 
myśliwi z okręgu zielonogórskie-
go dla Centrum Zdrowia Matki i 
Dziecka. Kupili karetkę do prze-
wozu małych pacjentów.

Do zbiórki na zakup ambu-
lansu włączyło się około stu 
różnych podmiotów: koła ło-
wieckie, nadleśnictwa, insty-
tucje i � rmy związane z ło-
wiectwem oraz osoby pry-
watne. - Wspólnie zebrali-
śmy około 130 tys. zł. Chętni 
wpłacali pieniądze na konto 
stowarzyszenia, każdy tyle, 
na ile mógł sobie pozwolić – 

opowiadał podczas przekaza-
nia karetki szpitalowi Damian 
Olszewski ze stowarzyszenia 
„Myśliwi Okręgu Zielonogór-
skiego Dzieciom”.

Akcja zbierania funduszy 
ruszyła w marcu br., we wrze-
śniu myśliwi byli już gotowi 
do zakupu opla movano. Za 
wyposażenie i przystosowa-
nie busa do potrzeb medycz-
nych zapłacił Szpital Uniwer-
sytecki. - Całkowity koszt am-
bulansu to 230 tys. zł. Został 
wyposażony w sza± i i pół-
ki do przechowywania leków 
i sprzętu, butle tlenowe, no-
sze, krzesełko kardiologicz-
ne, de� brylator, respirator. 
Wszystko to sprzęt wyso-
kiej klasy – podkreślił Witold 
Głodecki, kierownik Zespołu 
Transportu Medycznego.

Karetka jest przeznaczona 
do transportów specjalistycz-
nych, m.in. pacjentów w sta-
nie zagrożenia życia. - Doce-
lowo będzie wykorzystywa-
na do transportu dzieci z Cen-
trum Zdrowia Matki i Dziec-
ka, jednak w dobie COVID-u, 
za pozwoleniem o� arodaw-
ców, wykorzystamy ją też do 
innych celów – powiedział 
Marek Działoszyński, prezes 
szpitala.

Ambulans z logo Polskiego 
Związku Łowieckiego jest w 
pełni przystosowany do wy-
jazdu na ulice. - Mam nadzie-
ję, że ten piękny dar jak naj-
dłużej będzie służył i poma-
gał w ratowaniu życia – dodał 
Andrzej Bawłowicz ze stowa-
rzyszenia.

(ap)

Grill, wiaty i lampy
W sołectwach nie brakuje nowych inwestycji. Niektóre są „drobne”, ale ważne dla 
mieszkańców. Ostatnio wzbogaciły się Jany, Sucha i Zatonie.

W Janach stanęła altanka 
i grill. Wydzielono też miej-
sce na ognisko. – Bardzo się 
cieszę - mówi sołtys Domi-
nik Delikat. – Pomimo trud-
nych czasów, wiosną będzie 
się dużo dobrego u nas dzia-
ło – deklaruje.

To sołtys wpadł na pomysł 
stworzenia placu rekreacyj-
nego, który stałby się cen-
trum wydarzeń kulturalnych 
w Janach i integrował miesz-
kańców np. w trakcie uroczy-
stości dożynkowych. Wszy-
scy przyklasnęli tej inicjaty-
wie. W sołectwie z powodze-
niem działa już boisko, na 
którym można pograć mię-
dzy innymi w piłkę nożną. Do 
kompletu brakowało placu 
z altanką. W planach jest za-
bezpieczenie obiektu przed 
nieproszonymi gośćmi, do-
prowadzenie prądu i zamon-
towanie oświetlenia. – Na 
pewno ta nasza altanka nie 
będzie stała pusta, już my się 
o to postaramy – zapowiada 
ze śmiechem sołtys Delikat.

Inwestycja kosztowała 30 
tys. 892 zł.

Mieszkańcy sołectwa Su-
cha mogą już skorzystać z od-
nowionego terenu przy bo-

isku. Dwie nowe wiaty po-
zwolą na organizację spotkań 
i pikników.

Każda z wiat w Suchej ma 
powierzchnię 37 mkw. Jest 
w nich wystarczająco dużo 
miejsca na imprezy integra-
cyjne mieszkańców. W do-
datku będzie można zorga-
nizować tu ognisko. Wyko-
nano plac z kostki betonowej 
i misy z kostki granitowej. 

Jak nam powiedziała Moni-
ka Krajewska, zastępca dy-
rektora Departamentu Inwe-
stycji Miejskich w magistra-
cie, zadanie kosztowało 44 
tys. 895 zł.

Z kolei przy ulicy Jęcz-
miennej w Zatoniu mia-
sto postawiło nowe lampy. – 
Przy ulicy Różanej mamy 15 
nowych lamp, dostawimy tu 
jeszcze trzy – dodaje Krzysz-

tof Sadecki, sołtys Zatonia. – 
W przyszłym roku planuje-
my kolejne lampy przy uli-
cy Kościelnej i Różanej - przy 
obiekcie sportowym. W Zato-
niu sporo się dzieje. I nie mó-
wię tylko o pięknym Parku 
Książęcym. Wzbogaciliśmy 
się o dwie wiaty na placu fe-
stynowym, na terenie kom-
pleksu sportowego.

 (rk)

W ZIELONEJ GÓRZE

Nauczyciel
muzyki
aresztowany
Pod zarzutem pedo� lii aresz-
towano nauczyciela szkoły 
podstawowej i prywatnej szkoły 
muzycznej.

Jak ustalił portal poscigi.pl, 
policja zatrzymała nauczy-
ciela muzyki i rytmiki. Pra-
cował w szkole podstawowej 
na os. Pomorskim i w znanej 
prywatnej szkole muzycz-
nej w Zielonej Górze. Miał też 
uczyć rytmiki w przedszko-
lach. Został aresztowany pod 
zarzutem pedo� lii.

Informację portalu po-
twierdza Zbigniew Fąfera, 
rzecznik zielonogórskiej pro-
kuratury okręgowej. – Doszło 
do zatrzymania i aresztowa-
nia mężczyzny pod zarzu-
tem pedo� lii – mówi proku-
rator Fąfera. Nauczyciel zo-
stał aresztowany tymczaso-
wo na trzy miesiące. Żadnych 
innych informacji na ten te-
mat prokuratura nie udziela.

Portal poscigi.pl ustalił, 
że w sprawie chodzi między 
innymi o nagrywanie ma-
teriałów pornogra� czny z 
udziałem dzieci. Śledczy bę-
dą sprawdzać, czy na nagra-
niach są uczniowie areszto-
wanego mężczyzny.

(poscigi.pl)

W ZIELONEJ GÓRZE

Żużlowcy
w „Familiadzie”
Reprezentanci RM Solar Falubazu 
Zielona Góra wystąpią w „Fami-
liadzie” – jednym z najpopular-
niejszych polskich teleturniejów. 
Za rywali będą mieli zawodników 
z Gorzowa.

Trener Piotr Żyto, kapitan 
Piotr Protasiewicz i jeden z lide-
rów zielonogórskiego zespołu – 
Patryk Dudek, w grze prowa-
dzonej przez Karola Strasbur-
gera, zmierzą się z przedstawi-
cielami drużyny Moje Bermudy 
Stal Gorzów. – Liczymy na fajną 
zabawę, z której pieniądze tra-
� ą na szczytny cel – podkreślają 
zielonogórscy żużlowcy.

Zawodnicy i trener będą od-
powiadać na pytania z różnych 
dziedzin życia zadane wcze-
śniej ankietowanym. Ich zma-
gania zobaczymy w noworocz-
nym wydaniu telewizyjnego 
turnieju.

„Familiada” emitowana jest 
od 1994 roku i ma sporo grono 
wielbicieli. – To program, któ-
ry od lat zapewnia rozrywkę. 
Formuła się nie zmienia, a pro-
gram jest cały czas popularny, 
podobnie jak jego prowadzą-
cy Karol Strasburger – prywat-
nie fan żużla. Mam nadzieję, że 
odwiedzi nas przy W69 i będzie 
trzymał kciuki za Falubaz w no-
wym sezonie – mówi P. Żyto.
 (md)

W Janach stanęła altanka i grill. Wydzielono też miejsce na ognisko. Fot. Piotr Jędzura

Zdziwienie tygodnia
Ubiegłotygodniowa sesja nadzwy-
czajna RM, jedna z najkrótszych 
w dziejach, była wydarzeniem 
znamiennym. Po wielu latach 
zaciągnęliśmy kredyt, by pokryć 
dziurę we wpływach do miejskiej 
kasy. Do tej pory też braliśmy 
pożyczki, ale były to kredyty na 
inwestycje.
Kredytowanie działalności ¡ rmy 
(miasto jest swoistą ¡ rmą) do 
pewnego poziomu, samo w 

sobie jest rzeczą normalną. Wie o tym każdy przedsiębiorca. Duży i mały. W 
dzisiejszym świecie rozwój odbywa się przez pozyskiwanie środków z kredytu 
(lub emisję akcji).
Zielona Góra, dzięki dobrej polityce władz i obrotności skarbników – wielolet-
niej skarbniczki Emilii Wojtuściszyn i obecnej Reginy Renc – od lat jest w dobrej 

kondycji ¡ nansowej a nasze możliwości kredytowe ciągle są duże. Do bariery 
bezpieczeństwa nadal daleko, ale...
W ciągu 10 miesięcy tego roku dochody  miasta spadły o 12,99 procent.
Powiedzenie o zaciskaniu pasa nie jest więc tylko zwrotem retorycznym. Wiele 
rzeczy, o których marzyliśmy jeszcze rok temu, oddala się w bliżej nieokreśloną 
przyszłość. Nie ma co udawać – COVID-19 zmienił priorytety. Dziś wyzwaniem 
nie jest szybki rozwój miasta, lecz utrzymanie jego funkcjonowania.
Miasto to nie tylko instytucje miejskie. To także ¡ rmy - fabryki i manufakturki, 
pizzerie i kwiaciarnie, e-obuwie i fabryczka błyskotek wędkarskich. Prezydent 
Kubicki już na początku pandemii podjął decyzję: spróbujmy im pomóc na tyle, 
na ile nam pozwala prawo i możliwości.
I tu zaczyna się polityka. Oto radni PO podnieśli krzyk, że prezydent uprawia 
propagandę, a nie pomaga, a jak nawet pomaga - to za mało. Celował w tym 
radny - przedsiębiorca, który... sam złożył wniosek o takową pomoc. Obserwa-
torzy lokalnej sceny politycznej mieli trochę ubawu, hejterzy obu stron dawali 
upust emocjom.
Mijały tygodnie, „Koronapomoc” działała i przyszedł czas zapłaty rachunków. 
Prezydent policzył, iż na pomoc dla przedsiębiorców w różnych formach 

miasto wydało niezaplanowane wcześniej 9 milionów złotych. Trzeba lukę w 
budżecie uzupełnić o te 9 milionów. Jak? Biorąc pożyczkę.
W gruncie rzeczy jest to kredyt miasta na rzecz przedsiębiorców, brany rów-
nież po to, by móc dalej kontynuować „Koronapomoc”.
Jakież więc było moje zdziwienie, kiedy na tablicy wyników głosowań zoba-
czyłem, iż radni Koalicji Obywatelskiej zagłosowali przeciwko tej uchwale, 
czyli de facto przeciwko pomocy dla przedsiębiorców. Szczęka mi opadła 
nisko.
Pomyślałem o dwóch wyjaśnieniach tego dziwnego zachowania: albo - 
wbrew pięknemu gadaniu - nie zależy im na przedsiębiorcach i tylko stroją się 
w piórka ich obrońców, albo kompletnie nie wiedzieli nad czym głosują, nie 
zadali sobie trudu przeczytania projektu i dla zasady zagłosowali przeciwko 
prezydenckiemu przedłożeniu, a tym samym przeciwko naszym przedsię-
biorcom. Bez względu na to, który to przypadek, mówienie PO o działaniu dla 
przedsiębiorców okazało się gadaniem austriackim.*

* Czyli: mówienie bez głębszego sensu i celu, nieważne, próżne, niewarte uwagi. 
Jerzy Bralczyk. Słownik Języka Polskiego PWN

PRZY CZWARTKOWYM OBIEDZIE

Andrzej Brachmański

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Myśliwi Okręgu Zielonogórskiego Dzieciom” oraz Marek 
Działoszyński i Witold Głodecki podczas uroczystego przekazania ambulansu do transportu 
małych pacjentów Fot. Agata Przybylska
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Co pokażą nasi zawodnicy?
Okienko transferowe zamknięte. Kto królem polowania? Kto największym przegranym? Jak stoją akcje RM 
Solar Falubazu przed sezonem 2021?

Matej Žagar i Max Fricke 
to nowe twarze w Zielonej 
Górze. – Ci zawodnicy mają 
zagwarantować nam emo-
cje – ocenia Wojciech Do-
magała, prezes klubu. Z Au-
stralijczykiem klub podpi-
sał dwuletnią umowę. - Od 
razu rozmawialiśmy o umo-
wie wieloletniej i zdecydo-
waliśmy się podpisać dwu-
letni kontrakt – dodaje ster-
nik klubu.

Do Falubazu nie tra�ł 
ostatecznie Rohan Tunga-
te. Australijczyk, który w 
minionym sezonie pojechał 
w Zielonej Górze jako gość, 
podpisał umowę z Unią Tar-
nów. Tuż przed zamknię-
ciem okienka transferowe-
go tzw. kontrakt warszawski 
parafował z zielonogórskim 
klubem Czech Vaclav Milik.

O Falubazie najgłośniej 
mówiło się nie w chwi-
li podpisywania kontrak-
tów z nowymi zawodnika-
mi, a w momencie, gdy sta-
ło się jasne, że lider zespo-
łu w ostatnich dwóch latach 
- Martin Vaculik - zamienia 
Zieloną Górę na Gorzów. - 
Nie rozchodziło się o �nan-
se. Martin dostał od nas 

godną ofertę, co przyzna-
wał, ale chciał zmienić kli-
mat ze względu na przyjaźń 
z Bartkiem Zmarzlikiem. 
Nie szukałbym problemu – 
zaznacza W. Domagała.

Z taką narracją klubu nie 
zgadza się Jacek Frątczak. 
Były menadżer, żużlowy 
ekspert uważa, że Falubaz 

powinien zrobić wszystko, 
aby 30-letni Słowak został 
w Zielonej Górze. - Odejście 
Vaculika jest bolesne i bę-
dzie bolało jeszcze przez kil-
ka sezonów – uważa. Jedno-
cześnie Frątczak jest zwo-
lennikiem sprowadzenia do 
Zielonej Góry Maksa Fric-
ke’a. – Będzie on jednak de-

biutantem w roli lidera. Do 
tej pory był zawodnikiem 
bardzo pożytecznym. Miał 
też skomplikowane proble-
my sprzętowe. Teraz jed-
nak pojedzie w drużynie, w 
której będzie musiał zdoby-
wać punkty, wejdzie w ro-
lę jednego z liderów. Z ca-
łą pewnością jego przyjście 

na miejsce Michaela Jep-
sena Jensena czy Antonio 
Lindbaecka jest bardzo po-
zytywne – zaznacza J. Frąt-
czak, który w przedsezono-
wych notowaniach najwy-
żej ocenia akcje gorzowian, 
wrocławian i leszczynian.

Zielonogórzanie, podob-
nie jak przed poprzednim 
sezonem, nie będą fawory-
tami bukmacherów i są ty-
powani do walki o utrzyma-
nie, wraz z beniaminkiem 
z Torunia oraz MR Garden 
GKM-em Grudziądz. Prezes 
klubu liczy jednak na to, że 
Falubaz znów będzie w sta-
nie pokusić się o niespo-
dziankę - W ostatnim sezo-
nie dawano nam małe szan-
se na sukces, a przez więk-
szość czasu byliśmy w to-
pie tabeli ligowej. Weszli-
śmy do play-o·ów, jecha-
liśmy o medale. W żużlu 
nie decydują nazwiska, tyl-
ko wiele czynników. Druży-
ny określane jako dream-te-
amy często nie osiągają za-
kładanych celów – uważa W. 
Domagała. Działacz podkre-
śla też, że sytuacja �nanso-
wa klubu jest stabilna.

 (mk)

SIATKÓWKA

Lanie 
w derbach
Zero zwycięstw i 7 porażek – to 
bilans siatkarzy AZS-u Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego w II lidze. 
W ostatnim meczu zielonogórza-
nie w nieco ponad godzinę gładko 
ulegli Sobieskiemu Żagań 0:3.

W konfrontacji z rywalem 
zza miedzy AZS wyglądał na 
zespół kompletnie bezrad-
ny. Wyniki setów są tego po-
twierdzeniem. Akademicy 
przegrywali do 18, 19 i 15. 
– W tym ostatnim secie już 
w ogóle nie było walki. Za-
miast cieszyć się grą, to wy-
chodzą na boisko jak star-

si i smutni panowie – mó-
wił gorzko po meczu Robert 
Sokal, trener zielonogórzan. 
AZS jest jedynym zespołem 
w grupie IV drugiej ligi, któ-
ry przegrał wszystkie me-
cze. Z zaledwie trzema wy-
granymi setami akademicy 
ugrzęźli na dnie tabeli. – Nie 
wiem, jakie pomysły mają 
szkoleniowcy, ale jeżeli nic 
nie zmienimy, to pożegna-
my się z II ligą w tym roku – 
skomentował Mateusz Szu-
bart, gracz akademików.

AZS nie tylko dotkli-
wie przegrał, ale w dodat-
ku stracił swojego grające-
go drugiego trenera. Ro-
bert Bitner ucierpiał w koń-
cówce meczu z Sobieskim. 
Wpadł w niego zawodnik 
drużyny rywali. – Chcia-

łem podbić piłkę na drugiej 
stronie, niestety natkną-
łem się na zawodnika rywa-
li. To przypadkowe zagranie 
w ferworze walki – tłuma-
czył Hubert Mańko. Innego 
zdania są akademicy, którzy 
wystosowali pismo do Wy-
działu Dyscypliny Polskie-
go Związku Piłki Siatkowej. 
Bitner złamał kość łódecz-
kowatą w prawej ręce. Do 
gry w tym sezonie może już 
nie wrócić.

Bez niego akademicy bę-
dą musieli radzić sobie już 
w tę sobotę, gdy zmierzą 
się na wyjeździe z Biela-
wianką Bielawa. Rywal też 
nie błyszczy, ale dwa mecze 
wygrał i jest na ósmej pozy-
cji w tabeli.

(mk)

W ostatnim sezonie kibice Falubazu dopingowali Vaculika. Teraz będą trzymać kciuki za Fric-
ke’a. Fot. Łukasz Forysiak/falubaz.com

PIŁKA RĘCZNA

Nieskuteczni 
akademicy
Z jednym zwycięstwem pozostają 
na pierwszoligowych parkietach 
piłkarze ręczni PKM-u Zachód 
AZS-u Uniwersytetu Zielonogór-
skiego.

W ostatnią sobotę zielono-
górzanie nie sprostali Ostro-
vii Ostrów Wielkopolski, 
przegrywając 23:28. Pierw-
sza połowa wyrównana, z 
remisem po 30 minutach, 
13:13. Na początku drugiej 
połowy,  po bramce Macieja 
Należytego, AZS nawet pro-
wadził, ale ostatni kwadrans 
należał do rywali. – Byliśmy 
nieskuteczni, bramkarz ry-
wali nas zatrzymał. Sytuacje 
rzutowe były, ale gole nie 
wpadały – powiedział Irene-
usz Łuczak, szkoleniowiec 
zielonogórzan. AZS z jed-
nym zwycięstwem i cztere-
ma porażkami plasuje się na 
ósmym miejscu. – Nie chcę 
się tłumaczyć, ale granie co 
3-4 tygodnie wpływa na nas 
źle – uważa trener. Część me-
czów akademikom odwoła-
no z powodu koronawiru-
sa w szeregach rywali. Zielo-
nogórzanie liczą, że pierwszą 
rundę będzie im dane dograć 
do końca już bez przeszkód i 
regularnie. W tę sobotę, 21 li-
stopada, zmierzą się z będą-
cym „oczko” wyżej i mają-
cym jedno zwycięstwo wię-
cej UKS-em GOKiS Kąty Wro-
cławskie. (mk)

Akademicy najczęściej nadziewali się na ścianę w postaci graczy Sobieskiego
 Fot. Marcin Krzywicki

KOSZYKÓWKA

Trwa świetny 
tydzień
Zastal Enea BC Zielona Góra na 
zwycięskiej ścieżce. Podopieczni 
Žana Tabaka mają do rozegrania 
jeszcze jedno spotkanie przed 
przerwą na okienko reprezenta-
cyjne.

Zastal w meczowy rytm 
grania - co 2-3 dni - wpadł 
od ubiegłej środy, 11 listopa-
da. I nieprzerwanie wygry-
wa! Po trium�e w Starogar-
dzie Gdańskim z Polpharmą 
sprawił sobie i fanom najlep-
szą niespodziankę w tym se-
zonie, pokonując w ramach 

ligi VTB - w minioną sobotę 
- mocny Unics Kazań 92:86. 
– Odkąd tu jestem, to nasze 
największe zwycięstwo – mó-
wił po wygranej z Rosjanami 
w hali CRS szczęśliwy trener 
zielonogórzan.

Ten tydzień rozpoczął się 
od odrabiania ligowych za-
ległości. W poniedziałek zie-
lonogórzanie odprawili Hy-
droTruck Radom, wygrywa-
jąc dziesiąte spotkanie w pol-
skiej lidze 111:80, a jedena-
sty triumf dołożyli w środę w 
Bydgoszczy, pokonując Eneę 
Astorię 101:87. – Jest bardzo 
trudno motywować zawod-
ników na mecze polskiej ligi i 
za każdym razem powtarzać, 
jak wymagający jest przeciw-
nik – zauważył Tabak. Kibice 

zauważyli zaś, że w czterech 
ostatnich meczach w Energa 
Basket Lidze regularnie pę-
ka setka w dorobku zielono-
górzan. Zastal w Polsce rzuca 
średnio 94 punkty na mecz, 
jest najskuteczniejszy za 2 i 
za 3 punkty. Nie ma też rów-
nych sobie w asystach.

Udany okres może zwień-
czyć w tę sobotę, 21 listopada. 
Do Zielonej Góry przyjeżdża 
Arged BM Slam Stal Ostrów, 
czyli drużyna, która ma aspi-
racje, by odegrać w tym se-
zonie ważną rolę na polskich 
parkietach, co sygnalizowa-
ła kontraktując znaczące na-
zwiska, jak np. James Floren-
ce. Amerykanin wypadł jed-
nak ze składu z powodu kon-
tuzji. (mk)

Gabriel „I�e” Lundberg czaruje zarówno na polskich parkietach, jak i w lidze VTB
 Fot. Piotr Jędzura
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Lechia wygrywa i pomaga
Ważne zwycięstwo odniosła w miniony weekend w III lidze Lechia. Zielonogórzanie pokonali Rekord Bielsko
-Biała 1:0 po bramce Przemysława Mycana.

To pierwszy mecz w tym 
sezonie, w którym pod-
opieczni Andrzeja Sawic-
kiego nie stracili bram-
ki. – To nasze dwudzie-
ste spotkanie w tym sezo-
nie i wreszcie na zero z ty-
łu. Przegrałem co nieco z 
zespołem – uśmiechał się 
szkoleniowiec zielonogó-
rzan. Zapytany o szczegó-
ły zakładu dodał, że chodzi 
o… sok z malin.

Zielonogórzanie w me-
czu z Rekordem musieli so-
bie radzić bez pauzującego 
za kartki Szymona Kobu-
sińskiego. 13 z 24 goli całe-
go zespołu to dorobek „Ko-
busa”. Tym razem � nali-
zację wziął na swoje barki 
Przemysław Mycan. On we-
pchnął piłkę do bramki go-
ści, po tym jak chwilę wcze-
śniej nie zdołał celnie ude-
rzyć Artur Małecki. Bram-
kową akcję zielonogórzan 
zapoczątkował na lewym 
skrzydle Sebastian Górski, 
który najpierw przejął pił-
kę na połowie rywali, na-
stępnie dośrodkował ją w 
pole karne. – Czekaliśmy na 
Przemka długo. Choć jest 
po przerwie, fajnie popra-

cował. Ale z Szymonem je-
steśmy jeszcze mocniejsi – 
zaznaczył A. Sawicki.

Przed Lechią jesienią 
jeszcze dwa mecze. Oba z 
rywalami niżej notowany-
mi. Zielonogórzanie po wy-
granej z Rekordem wsko-
czyli na szóste miejsce w 
tabeli. W tę niedzielę, 22 li-

stopada, zagrają na wyjeź-
dzie z przedostatnią Po-
lonią Nysa. Przeciwnik je-
sienią nie błyszczy, ale w 
ostatniej kolejce dzielnie 
stawiał czoła wiceliderowi, 
Polonii Bytom, przegrywa-
jąc 2:3. Na koniec rundy bę-
dzie czekać zielonogórzan 
spotkanie domowe z ROW

-em 1964 Rybnik, w kolejną 
sobotę, 28 listopada. Oba 
mecze zaczną się o 13.00.

Zielonogórzanie zbiera-
ją nie tylko ligowe punk-
ty, ale też pieniądze, które 
chcą przekazać w postaci 
prezentów podopiecznym 
z Centrum Leczenia Dzie-
ci i Młodzieży w Zaborze. – 

Chcemy zebrać jak najwię-
cej dla dzieciaków – infor-
muje Konrad Komorniczak, 
odpowiedzialny za marke-
ting w zielonogórskim klu-
bie. Akcja nosi nazwę: „Sa-
wa kontra Suchy” i odno-
si się do rywalizacji dwóch 
trenerów Lechii – pierw-
szego, Andrzeja Sawickie-
go i asystenta Michała Su-
charka. Kibice, którzy przy-
łączą się do pomagania, 
będą mogli zagrać w dru-
żynie któregoś ze szkole-
niowców. – Chcemy przy-
gotować taki charytatywny 
mecz z kibicami, jak tylko 
będzie to możliwe. Na bo-
isku byliby też zawodnicy 
Lechii – dodaje K. Komor-
niczak.

Cegiełki można kupić na 
abilet.pl. Spośród wszyst-
kich darczyńców wyloso-
wanych zostanie po pięciu 
kibiców - do jednej i drugiej 
drużyny, którzy nie tylko 
zagrają w meczu (ten naj-
prawdopodobniej odbędzie 
się wiosną – dop. mk), ale 
także przygotują się do nie-
go, uczestnicząc w trenin-
gu drużyny. Akcja potrwa 
do końca listopada. (mk)

 WEEKEND KIBICA
KOSZYKÓWKA
a sobota, 21 listopada: 14. 
kolejka Energa Basket Ligi, 
Zastal Enea BC Zielona Góra 
– Arged BM Slam Stal Ostrów 
Wlkp., 17.35 (transmisja: Polsat 
Sport Extra)

PIŁKA NOŻNA
a niedziela, 22 listopada: 
18. kolejka III ligi, Polonia Nysa 
– Lechia Zielona Góra, 13.00 
(transmisja: Facebook Lechii 
Zielona Góra); 19. kolejka Jako 
IV ligi, Lechia II Zielona Góra – 
Spójnia Ośno Lubuskie, 12.00

PIŁKA RĘCZNA
a sobota, 21 listopada: 8. 
kolejka I ligi, UKS GOKiS Kąty 
Wrocławskie – PKM Zachód 
AZS Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, 18.00

SIATKÓWKA
a sobota, 21 listopada: 8. 
kolejka II ligi, Bielawianka 
Bielawa – AZS Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, 18.00

(mk)

UWAGA! Przypominamy, że 
zgodnie z rządowymi obo-
strzeniami wszystkie mecze 
odbywają się bez udziału 
publiczności.

Przemysław Mycan (z lewej) zdobył gola na wagę trzech punktów Fot. Marcin Krzywicki

PIŁKA NOŻNA

Spełniają swoje marzenia!
Lechia Zielona Góra U-17 zagra wiosną w Centralnej Lidze Juniorów. Na dobrej drodze są też ich młodsi ko-
ledzy. TS Przylep Zielona Góra prowadzi po pierwszym meczu barażowym o CLJ U-15.

Lechia swojemu rywa-
lowi, Pomologii Prószków 
(województwo opolskie – 
dop. mk) nie dała szans. 
Losy awansu były rozstrzy-
gnięte już po pierwszym 
meczu, który został roze-
grany na wyjeździe. Zielo-
nogórzanie wrócili z wygra-
ną 8:0. Gole na Opolszczyź-
nie zdobywali: po dwa Ja-
kub Mania, Mateusz Zien-
tarski, Aleksander Sadow-
ski i po jednym Igor Ku-
rowski oraz Jakub Guder. 
Jeszcze bardziej nienasy-
ceni młodzi zielonogórza-
nie byli u siebie. W środę 
podopieczni Michała Grzel-
czyka wygrali 10:0. Na listę 
strzelców znów wpisywali 
się dwukrotnie: Aleksander 
Sadowski i Mateusz Zien-
tarski, dwa tra� enia doło-
żył także Filip Filipczak, a 
bramkarza rywali pokona-
li również: Kacper Dąbrow-
ski, Dominik Figaś, Kajetan 
Szubra i Szymon Osiński, 
który ustalił wynik spotka-
nia. – Nie spodziewaliśmy 
się, że aż tak zdemoluje-
my rywala – mówił po spo-
tkaniu Mateusz Zientarski, 
który dodał, że zielonogó-

rzanie mieli plan, by w re-
wanżu wygrać jeszcze wy-
żej. – Każdy chciał strzelić 
gola.

- Tak frywolnego dostę-
pu do bramki się nie spo-
dziewałem – przyznał Mi-
chał Grzelczyk, trener zie-
lonogórzan, którzy wiosną 
zagrają już na szczeblu cen-
tralnym. Tam poprzeczka 

pójdzie znacząco do góry. – 
To będzie prawdziwa szko-
ła życia dla naszych chłopa-
ków. Czeka nas ogrom pra-
cy – dodaje opiekun Lechii.

Celem, jaki zostanie po-
stawiony zespołowi, bę-
dzie utrzymanie. Młodzi 
zielonogórzanie przyzna-
ją, że ich siłą jest mono-
lit. - Fajnie się uzupełnia-

my. Jak jednemu nie wy-
chodzi mecz, to drugi po-
może. Zaangażowanie jest 
bardzo duże. Naszym ce-
lem był awans do Central-
nej Ligi Juniorów i to nam 
się udało. Mam nadzieję, 
że powalczymy na wiosnę – 
zaznacza M. Zientarski.

O Centralną Ligę Junio-
rów walczą także ich młod-

si koledzy. TS Przylep Zie-
lona Góra U-15 jest na do-
brej drodze. Podopieczni 
Remigiusza Chyły wygrali 
pierwszy mecz w ostatnią 
niedzielę z Polonią Nysa w 
Przylepie 2:0. Dwie bramki 
zdobył Maciej Pawelec. Re-
wanż w tę sobotę, 21 listo-
pada. Pierwszy gwizdek o 
13.00. (mk)

SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Głosuj na Start!
Zrzeszenie Sportowo-Reha-

bilitacyjne „Start” Zielona Góra 
zostało nominowane przez Polski 
Komitet Paraolimpijski w plebi-
scycie w kategorii: organizacja 
sportowa 2020 roku. Zielonogó-
rzanie znaleźli się na liście obok 
klubów z Białegostoku i Szczecina, 
a także związków, które zrzeszają 
sportowców niepełnosprawnych. 
Start ma w swoich szeregach wielu 
paraolimpijczyków, z mistrzami 
igrzysk włącznie. Głosować można 
na stronie www.paralympic.org.
pl/plebiscyt-organizacja-sporto-
wa-2020. Zbieranie głosów potrwa 
do niedzieli, 22 listopada.

(mk)

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY

Powalczą o medale
W piątek, 20 listopada, w 

Drzonkowie na obiektach WOSiR
-u rozpoczynają się Młodzieżowe 
Mistrzostwa Europy do lat 23. 
Na starcie pojawi się duża, dzie-
więcioosobowa reprezentacja 
biało-czerwonych. Obok gospo-
darzy wystąpią też pięcioboiści 
z: Węgier, Czech, Ukrainy, Litwy, 
Turcji i Szwajcarii. Pierwszego 
dnia zawodów będą mierzyć się 
ze sobą panie. Dzień później o 
medale powalczą panowie, zaś w 
niedzielę zostanie rozdany ostatni 
komplet medali w rywalizacji 
sztafet mieszanych. Początek 
piątkowych i sobotnich zmagań o 
8.30. Niedzielna rywalizacja szta-
fet zacznie się o 9.30. To czwarte 
w historii Mistrzostwa Europy w 
kategorii do 23 lat. (mk)

Mateusz Zientarski po strzeleniu kolejnego gola pokazuje, że 
wszystko jest OK! Fot. Marcin Krzywicki

A po końcowym gwizdku mogli cieszyć się już wszyscy za-
wodnicy Fot. Marcin Krzywicki
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Grünberg widziany 130 lat temu
Pamiętacie? Leporello, harmonijka składająca się z 10 zdjęć, jest jednym z głównych elementów wystawy w nowej części muzeum. 
Dzisiaj prezentuję kolejny jej fragment. Tak, to Zielona Góra. 130 lat temu.

Wówczas fotograf, stojąc 
na Winnym Wzgórzu, mo-
że na dachu domku winiar-
skiego Gremplera (dzisiaj 
część Palmiarni), zrobił se-
rię zdjęć pokazujących pa-
noramę naszego miasta.

- Czyżniewski! Trudno 
tutaj cokolwiek rozpoznać. 
Winnice, trochę domów i z 
tyłu wiatrak. To zapewne 
„holender” przy ul. Cho-
pina – moja żona bezbłęd-
nie wypatrzyła charakte-
rystyczny obiekt. Z powo-
du moich urodzin nawet 
dobrotliwie nic nie wspo-
mniała o myciu patelni. – 
Jednak coś mi tutaj nie pa-
suje, dlaczego obok wiatra-
ka nie ma szkoły?

Słuszna uwaga. Zdjęcie 
prawdopodobnie zostało 
wykonane w 1890 r. Wów-
czas jeszcze nie było bu-
dynku szkoły.

- Budowę szkoły przy 
Chopina (A), wówczas Lin-
denberg, rozpoczęto w 
1897 r. Uroczyste otwarcie 
miało miejsce na Wielka-
noc 1898 r. – tłumaczy Zbi-
gniew Bujkiewicz z Archi-
wum Państwowego w Zie-
lonej Górze, autor książki 
„Szkoły w regionie zielo-
nogórskim w XIX i pierw-
szej połowie XX wieku”. 
– W pierwszym okresie 
utworzono 11 klas, z tego 
sześć dla chłopców, pięć 
dla dziewcząt. Nadano im 
numery – szkoła damska 
miała numer V, męska VI. 
Klasy mogły pomieścić do 
80 uczniów.

Dzisiaj w tym budynku 
mieści się Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli.

Szkołę postawiono na 
wzgórzu, tuż obok muro-
wanego wiatraka typu ho-
lenderskiego, w którym 
tylko górna część, wraz ze 
skrzydłami, była ustawio-
na w kierunku wiatru. W 
momencie budowy szkoły 
„holender” miał już 76 lat. 
Moment jego powstania 
opisał kronikarz John: - W 

1811 r. wystawiono następ-
ne dwa młyny oraz dwa 
wiatraki: jeden przy Mühl-
wege (ul. Krakusa), a drugi 
przy Lindenberg (ul. Chopi-
na). Ostatni został wybudo-
wany na wzór holenderski 
– pisał John. Dzisiaj w tym 
miejscu stoi imitacja wia-
traka będąca klatką scho-
dową nowego budynku.

Zostańmy przy starej 
kronice. John, opisując rok 
1816, odnotował: - W tym 
samym roku wybudowano 
szpital położony w pobli-
żu cmentarza „Zielonego 
Krzyża”. Koszty budowy 
wyniosły 11.000 talarów.

To był spory jak na owe 
czasy budynek (B). W 1880 
r. został wydłużony o 1/4 
w kierunku ul. Chrobrego. 
Duże sale służyły równie 
dobrze chorym, jak i 100 lat 
później uczestnikom kur-
sów prowadzonych przez 
LOK. Budynek został zbu-
rzony. Parcela czeka dziś 
na zagospodarowanie.

Panoramę zamyka budy-
nek (C) – dzisiaj to siedziba 
„Gazety Lubuskiej”. Pro-
jekt budynku zatwierdzo-
no 23 lipca 1888 r., jako ka-
mienicę mieszkalną. Prze-
widywał on bogatszy wy-
strój zewnętrzny niż dzi-
siaj widzimy na budynku 
(na parterze i piętrze miały 
stać rzeźby). Projekt przy-
gotował mistrz murarski i 
ciesielski Hubisch z Sule-
chowa. Pierwszym wła-
ścicielem kamienicy by-
ła kupcowa Selma Heider 
(wcześniej była właściciel-
ką kamienicy przy pl. Pocz-
towym). Mieszkali w niej 
bogaci mieszczanie, lekarz 
i właściciel ziemski. Po 
wojnie była tu przychod-
nia szpitalna i KW PZPR. 
Od ponad 65 lat mieści się 
tutaj siedziba redakcji.

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 

i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.to-

masz

A – Lipowe Wzgórze (obecnie Chopina). Widok około 1900 r. Wiatrak zbudowany w 1811 r. stał obok 
winnicy. Szkołę otwarto w 1898 r. Była to tzw. szkoła ludowa dla dziewcząt i chłopców.
 Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Ostatni fragment panoramy miasta w kierunku dzisiejszej al. Niepodległości. A - wiatrak na ul. Chopina, B – dawny szpital, po wojnie 
siedziba Ligi Obrony Kraju, C – redakcja „Gazety Lubuskiej”, D – stare kamieniczki przy pl. Matejki.
 Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej

Widok na dzisiejszą ul. Bankową z początku XX wieku. Budynek po lewej (C), dzisiaj siedziba redakcji 
„Gazety Lubuskiej”, powstał w 1888 r. Rok wcześniej zbudowano dom po prawej stronie – należał do 
mistrza murarskiego Carla Mühle. Ze zbiorów Remigiusza Jankowskiego

B – dawny szpital wybudowany w 1816 r., po wojnie siedziba LOK, 
zburzony w 2011 r. Ze zbiorów Grzegorza Biszczanika

D – stare kamieniczki przy pl. Matejki, widok z lat 70. XX wieku – 
stoją do dzisiaj Fot. Zbigniew Rajche

A
B

C

D


