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Pierogi? Bigos? Zamów pyszności na świąteczny stół i pomóż zielonogórskim 
restauratorom. A pod choinkę włóż prezent… Może ten z oferty ZGranej Rodziny?

- Inne szpitale tymczasowe nie 
mają takich możliwo�ci. My 
jeste�my tak sprofi lowani, że 
będziemy przyjmowali wszystkich 
pacjent�w wymagających naszej 
pomocy – m�wi Bartosz Kudli�ski, 
kierownik szpitala tymczasowego 
w Centrum Zdrowia Matki i Dziec-
ka. W poniedziałek otwarto nową 
plac�wkę. >> 6-7

W REGIONIE

Coroczna zmiana
rozkładu jazdy
Od 13 grudnia Polregio wprowadza 
korektę rozkładu jazdy pociągów. 
Na podróżnych czeka nowy ta-
bor, więcej pociągów na starych 
trasach oraz zupełnie nowe połą-
czenia.

- Rozkład jazdy jest zmie-
niany w drugą sobotę grud-
nia w całej Europie. W 
czerwcu wprowadzamy ko-
rekty zaproponowane przez 
mieszkańców, sprawdza-
my wtedy, które połączenia 
się sprawdziły, a które jed-
nak trzeba zmodyfi kować. 

Dodatkowo, ze względu 
na prace modernizacyjne, 
mniejsze korekty zostaną 
wprowadzone m.in. w mar-
cu, wrześniu i listopadzie 
2021 r. - tłumaczył na kon-
ferencji prasowej Krzysztof 
Pawlak, dyrektor Polregio w 
Zielonej Górze.

Dla podróżujących z i do 
Zielonej Góry regionalny 
przewoźnik przygotował 
kilka nowości. Są to m.in. 
połączenia Zielona Góra Gł. 
(6.21) - Żagań (7.34), Żagań 
(14.25) – Zielona Góra Gł. 
(15.43) oraz Zielona Góra Gł. 
(9.50) – Wrocław, Wrocław 
Gł. (13.25) – Zielona Góra Gł. 
(16.12). Ponadto pojawią się 
połączenia z Zielonej Góry 
do Małomic. W 2021 r. pod-

czas jednej doby Polregio 
zapewni około 212 połączeń 
regionalnych i przygranicz-
nych.

Od 1 lutego 2021 r. aż 16 ra-
zy dziennie (w dni robocze) 
kursować będzie pociąg z 
Nowej Soli do Zielonej Gó-
ry i z powrotem. - Ze wzglę-
du na pandemię nie ma po-
trzeby uruchamiania dodat-
kowych pociągów na tej tra-
sie już od grudnia. Podróżni 
nie dojeżdżają do szkół, na 
uniwersytet, część pracuje 
zdalnie. Dlatego nowe, bez-
pośrednie połączenia zosta-
ną wprowadzone od lutego 
– informował K. Pawlak.

Polregio zdecydowało się 
na kontynuowanie waka-
cyjnych połączeń z Zielonej 

Góry do Łagowa. W 2020 r. 
ruszyły pilotażowe kursy i 
przewoźnik przewoził śred-
nio 60 osób podczas każ-
dego z kursów. Dlatego w 
przyszłym roku, w week-
endy od czerwca do poło-
wy września, znów będzie 
można wybrać się koleją na 
całodzienną wycieczkę do 
perły Ziemi Lubuskiej.

Regionalny przewoźnik 
w siatce połączeń zapewni 
również dojazd nad morze. 
Pociągi „Karsibór” do Mię-
dzyzdrojów i Świnoujścia 
będą kursować w wakacje 
w soboty, niedziele i świę-
ta. - W tym roku te połącze-
nia były bardzo dużym suk-
cesem. Podwajaliśmy na-
wet skład, żeby wszyscy się 

zmieścili. W przyszłe waka-
cje również będzie można 
dojechać w atrakcyjnej ce-
nie na jeden dzień lub week-
end nad morze – mówił dy-
rektor zielonogórskiego 
Polregio.

Podróżni muszą przygo-
tować się też na utrudnie-
nia. Kontynuowane są pra-
ce modernizacyjne na linii 
Czerwieńsk – Zbąszynek. 
Nowy termin zakończenia 
prac wyznaczono na czer-
wiec 2021 r. Do tego czasu 
pasażerowie muszą prze-
siąść się do autobusowej ko-
munikacji zastępczej. Auto-
busy zatrzymują się w oko-
licach dworców kolejowych 
(w Zielonej Górze na przy-
stanku obok Medkolu).

Jak pandemia koronawi-
rusa wpłynęła na frekwen-
cję podróżnych? - W marcu, 
kwietniu i maju zanotowa-
liśmy spadek o 70 proc. Do 
października udało się od-
budować frekwencję, która 
była mniej więcej na pozio-
mie z ubiegłych lat. W listo-
padzie znowu zmniejszył 
się ruch, ale nie było to tak 
dotkliwe, jak na początku 
pandemii – podsumował K. 
Pawlak. Dodał również, że 
większość pasażerów stosu-
je się do obostrzeń sanitar-
nych obowiązujących pod-
czas podróży pociągami. 
Pojedyncze przypadki nie-
subordynacji zgłaszane są 
do kierownika pociągu lub 
odpowiednich służb. (ap)

Fot. Piotr Jędzura
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ŚWIĘTA TUŻ-TUŻ

Pstryk! I za sprawą wielkiej wtyczki prezydent Ja-
nusz Kubicki podłączył do prądu świąteczne deko-
racje w centrum miasta. Rozświeciła się nam Zielo-
na Góra! A to znak, że magiczny czas Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku zbliża się wielkimi krokami. 
Będziemy świętować, ale inaczej… Z szacunku i mi-
łości do drugiego człowieka w kameralnym gronie, 
bez hucznych zabaw…
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Świątecznie, ale inaczej
Niby jest jak co roku, w centrum rozbłysły świetlne dekoracje, a na deptak przyjechała 
wielka choinka z lasu… Nie będzie jednak tradycyjnego jarmarku ani miejskiej wigilii, 
a sylwester przeniesie się do sieci.

Z pewnością będzie ma-
gicznie, bo Boże Narodze-
nie samo w sobie jest ma-
giczne, jednak musimy 
odłożyć w tym roku na bok 
tradycje, które lubimy i do 
których tęsknimy przez ca-
ły rok. Niestety, nie spo-
tkamy się w tym roku po-
śród jarmarcznych kramów 
na deptaku, nie podzieli-
my się opłatkiem pod ra-
tuszem, nie zjemy wspól-
nie pierogów i nie napijemy 
się barszczyku…

– Przed świętami jarmar-
ku nie będzie, a co za tym 
idzie nie spotkamy się pod-
czas wigilii miejskiej. Dzia-
łamy zgodnie z zalecenia-
mi Ministerstwa Zdrowia i 
dostosowujemy się do obo-
strzeń. Bezpieczeństwo jest 
najważniejsze – mówi Aga-
ta Miedzińska, dyrektorka 
Zielonogórskiego Ośrodka 
Kultury. - Jest jednak świa-
tełko w tunelu i z nadzie-
ją patrzymy w przyszłość. 
Mamy nadzieję, że uda się 
zorganizować jarmark w 
styczniu lub w lutym. Nie 
zapominajmy, że karnawał 
będzie trwał bardzo długo 
i może właśnie wtedy sytu-

acja się unormuje i pozwo-
li, abyśmy spotkali się na 
deptaku przy kubeczku cie-
płego barszczu.

Do sieci przeniosła się 
Gwiazdkowa Warsztatow-
nia, która zwykle gościła 
w namiocie przy ratuszu. 
Teraz świąteczne ozdoby 
i upominki będzie można 
zrobić w domu, przesłać do 

ZOK-u zdjęcie i… może coś 
wygrać! Transmisje warsz-
tatów na facebooku ośrod-
ka kultury, 12 i 13 grudnia o 
10.00.

Nie będzie też sylwestro-
wej zabawy pod chmurką, 
ZOK planuje za to wielką 
domówkę. – Nie w jednym, 
a w wielu domach, a przez 
to w pewnym sensie razem. 

Z pomocą przyjdą zdobycze 
techniki. Sylwester będzie 
transmitowany w sieci – in-
formuje A. Miedzińska. – 31 
grudnia, o 19.00 rozpocz-
nie się domówka u naszych 
zielonogórskich DJ-ów. I to 
oni będą zapraszać w swo-
je klimaty muzyczne. Bar-
dzo różne. Każdy znajdzie 
coś dla siebie. (dg, mk, dsp)

W tym roku na deptaku nie zagoszczą kramy ze świątecznymi cudeńkami
 Fot. Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Akustycznie dla Ani
Zesp�ł coverowy Cadillac zagra 

koncert akustyczny wspierający 
akcję ratowania Dzielnej Ani z 
Zielonego Wzg�rza. Koncert na 
żywo odbędzie się w Hydroza-
gadce Zielonog�rskiego O�rodka 
Kultury w niedzielę, 13 grudnia, o 
19.00 – będzie można obejrze� go 
w sieci. - Gramy charytatywnie, 
nie płacicie za bilety, prosimy 
was tylko o wpłatę na jeden cel. 
Dla Ani. Dziewczynka ma tylko 4 
miesiące, a musi walczy� ze �mier-
telną chorobą, uratujcie ją – p�ki 
jest na to czas… - m�wią muzycy. 
Koncert będzie transmitowany na 
profilach facebookowych, m.in. 
Cadillac, ZOK, Art Of Undergro-
und, Radio Index, wzielonej.pl, 
Wiadomo�ci Zielona G�ra, Rock 
Kompas, Lubuskie Dobrze Rocku-
je. (dsp)

W OCHLI

�wiąteczny jarmark
Muzeum etnografi czne zaprasza 

19 i 20 grudnia na jarmark „Idą 
�więta”. Będzie można kupi� re-
gionalne sery i wędliny, pachnące 
chleby i pierniki. Organizatorzy 
zapewniają, że stoły będą się uginały 
od smakołyk�w. To też okazja, by 
upolowa� piękny prezent albo 
ozdobę �wiąteczną do domu, bo na 
targu nie zabraknie rękodzielnik�w. 
- W tym roku ze względu na sytuację 
ograniczamy ilo�� warsztat�w, ale 
nie zabraknie miejsca, w kt�rym 
pomożemy zapakowa� produkty 
w ekostylu, poczęstujemy czym� 
rozgrzewającym, a u pa� z K�ł Go-
spody� Wiejskich kupicie domowe 
pierogi – dodają organizatorzy. 
Jarmark odbędzie się w Zagrodzie 
Kamiennej od 8.00 do 15.00, wej�cie 
i parking bezpłatne.

(dsp)

W OBIEKT Y WIE >>>

Miasto już wystrojone na święta. Ulice i skwery rozjarzyły się za sprawą nastrojowych dekoracji. Połyskuje fontanna na pl. Bohaterów i choinka przed ratuszem. Cieszą oko kolorowe sanie 
ciągnięte przez renifery. Mieszkańcy chętnie przechodzą przez wielką bombkę - sąsiadkę Bachusa. Świetlne ozdoby pojawiły się też na latarniach wzdłuż ul. Boh. Westerplatte.
 Zdjęcia Piotr Jędzura

Tomasz Misiak
nie żyje
To tragiczna wiadomo��. W 
poniedziałek wyszedł z domu i 
zaginął. Szukało go wiele osób. 
Niestety, w �rodę odnaleziono 
jego ciało w lesie. Miał 43 lata. 
Osierocił dwie córki.

Tomasz Misiak był dzien-
nikarzem radiowym. W swo-
jej karierze przeprowadził 
setki rozmów poświęco-
nych polityce, miastu i róż-
nym wydarzeniom. Przed la-
ty można go było słuchać w 
Radio Zielona Góra, później 
w Radio Index. Był też pro-
ducentem telewizyjnym i 
prowadził telewizję interne-
tową.

Przez kilka lat stawał też 
po drugiej strony kame-
ry, będąc rzecznikiem pra-
sowym prezydenta Janusza 
Kubickiego.

Zawsze interesowały go 
nowinki techniczne ze świa-
ta mediów, komputerów i te-
lefonów. Jeżeli ktoś chciał 
dowiedzieć się czegoś o no-
wym sprzęcie, natychmiast 
maszerował do Tomka. 
Uwielbiał się tym zajmować.

Dorywczo współpracował 
też z „Łącznikiem”, publiku-
jąc na naszych łamach swoje 
zdjęcia. Równo rok temu bie-
gał z nami po mieście, foto-
grafując skrzaty, które były 
ozdobą świątecznego wyda-
nia tygodnika.

Niestety, razem już nie 
zrobimy żadnego przedsię-
wzięcia…
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JAK GŁOSUJEMY?
Wybierz najładniejszy, 
Twoim zdaniem, wariant 
elewacji. Plebiscyt prowa-
dzony jest w internecie. 
Formularz do głosowania 
znajduje się na stronie in-
ternetowej miasta: www.
zielona-gora.pl. Termin: 
od piątku, 4 grudnia do 
piątku, 18 grudnia, godz. 
24.00.

Jak ma wyglądać parking? Głosuj!
Przy ul. Waryńskiego powstanie parking m.in. dla pacjentów sąsiedniego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Jak z zewnątrz ma wy-
glądać - zadecydują zielonogórzanie. Głosować można w internecie do 18 grudnia, godz. 24.00. Do wyboru są trzy warianty elewacji.

- Szpital i okolice wprost 
są zapchane przez samo-
chody. To wstyd, że do tej 
pory nie ma tam porząd-
nego parkingu. Stąd po-
mysł parkingu wielopo-
ziomowego. Właśnie koń-
czymy opracowanie kon-
cepcji – mówi prezydent 
Janusz Kubicki. Magistrat 
zobowiązał się, że pokryje 
wkład własny inwestycji w 
wysokości 2,5 mln zł. Resz-
ta pieniędzy (na inwesty-
cję potrzeba ok. 20 mln zł) 
pochodzić będzie z progra-
mów unijnych będących 
w gestii marszałka woje-
wództwa.

- Do końca grudnia szpi-
tal otrzyma sześć warian-
tów tego parkingu, na 200 
lub 250 miejsc i trzy wa-
rianty elewacji – informu-
je wiceprezydent Krzysz-
tof Kaliszuk.

Parking powstanie po-
między CZMiD, teraz za-
mienionym w szpital tym-
czasowy (wzdłuż ul. Wa-
ryńskiego), a popularnym 
medykiem - Medycznym 
Studium Zawodowym 
przy ul. Wazów.

Będzie to budynek o 
konstrukcji otwartej (ażu-
rowej, bez pełnych ścian) o 
wymiarach ok. 33,5 m x 51 
m i wysokości maksymal-
nej ok. 13 m.

- Przygotowaliśmy trzy 
warianty elewacji – opo-
wiada Paweł Stankiewicz 
z APS Biuro Projektów Bu-
dowlanych. Prezentowali-
śmy je szczegółowo w po-
przednim numerze „Łącz-
nika”, dziś przypominamy 
koncepcje. (tc)

Wizualizacje: APS Biuro Projektów Budowlanych

WARIANT 1

WARIANT 2

WARIANT 3

Pierwsza wersja elewacji
Zaprojektowana w oparciu o dwa rodzaje wyko�czenia: białe werty-
kalne panele i pasy paneli fotowoltaicznych.
Białe panele systemowe w formie podłużnych, prostokątnych 
moduł�w montowane będą na samono�nej podkonstrukcji metalo-
wej, mocowanej punktowo do strop�w budynku. Spos�b ułożenia 
pojedynczych paneli pozwala na utworzenie lekkich, rytmicznych 
elewacji o wysokich walorach estetycznych.
Elewacja południowa i zachodnia opracowane zostały jako kompo-
zycyjny, rytmiczny układ białych paneli systemowych występujących 
naprzemiennie z pionowymi pasami paneli fotowoltaicznych. Elewa-
cja wschodnia jest w cało�ci pokryta rytmicznymi panelami i stanowi 
jednorodną, ażurową płaszczyznę wsp�łgrającą z otaczającą zielenią. 
Na elewacji p�łnocnej dominującym elementem będzie widoczna i 
odsłonięta pochylnia międzykondygnacyjna wprowadzająca dyna-
mikę, przełamującą powtarzalny rytm paneli.

Druga wersja elewacji
Zaprojektowana w oparciu o trzy rodzaje wyko�czenia: panele sta-
lowe w trzech wysoko�ciach modułu, pasy paneli fotowoltaicznych 
oraz moduły elewacji zielonej.
Minimalistyczne panele metalowe złożone z pionowych słupk�w w 
obramieniu, w trzech modułach: w kształcie zbliżonym do kwadratu 
(wysoko�� jednej kondygnacji), kształcie prostokąta wysokiego na 
dwie kondygnacje oraz prostokąta wysokiego na trzy kondygnacje.
Zastosowanie r�żnych wysoko�ci paneli stalowych pozwala na pod-
kre�lenie poziomych podział�w strop�w międzykondygnacyjnych. 
Regularne moduły „zielonej �ciany” przewidziane są na wysoko�� 
jednej kondygnacji. Odpowiedni dob�r gatunk�w pnączy odpornych 
na działanie spalin, dobrze zachowujących się w warunkach miejskich 
pozwala na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej.
Wprowadzenie element�w zielonych jako uzupełnienie minimali-
stycznej elewacji, wprowadza nową jako�� architektury w przestrze� 
miejską.

Trzecia wersja elewacji
Zaprojektowana w oparciu o trzy rodzaje wyko�czenia: panele 
stalowe (żaluzjowe), pasy paneli fotowoltaicznych oraz moduły 
elewacji zielonej.
Podłużne moduły z paneli metalowych składają się z pionowych, 
prostokątnych „żyletek”, kt�re ułożone są w rytmiczny spos�b. 
Moduł panelu, wysoki na wszystkie kondygnacje, wypełniony jest 
elementami przesuniętymi względem siebie, tworzącymi ciekawą 
strukturę rze�biarską na elewacji.
Zaprojektowany układ elewacji wprowadza wertykalne podziały 
elewacji, przez zastosowanie element�w wysokich na wszystkie 
kondygnacje. W celu przełamania monotonni zastosowano r�żne 
szeroko�ci modułu paneli stalowych, skontrastowane z regularnymi 
prostokątami „�ciany zielonej”. Wypełnienie w postaci prostopadle 
ułożonych „żyletek” wprowadza na elewację dodatkowy �wiatłocie�, 
zmieniający się wraz z porą dnia.
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PANZET BIS
25% RABATU na artykuły kreatywne

20% RABATU na kalendarze
ul. Długa 4a

BIOOIL 
15% RABATU  

na oleje kosmetyczne i hydrolaty
ul. Dekoracyjna 3

LEŚNY ZAKĄTEK 
SPECJALNA CENA na warsztaty 

kreatywne i zestaw kreatywny do samodziel-
nego wykonania kartek świątecznych

ul.Cisowa 24

NASZ PODOLOG 
20% RABATU 

na pedicure podologiczny
Drzonków - ul. Cisowa 1A

GLG FIRANY
25% RABATU  na gotowe zasłony
20% RABATU  na obrusy i bieżniki

ul. Wyszyńskiego 30A  
ul. Owocowa 2

OPTYK TOMASZ PUŚLECKI
10% RABATU

na okulary korekcyjne
al. Niepodległości 6

KSIĘGARNIA VIRTUS
15% RABATU

na książki oraz na zabawki i gry
ul. Kupiecka 63

BELLEZZA SALON KOSMETYCZNY
25% RABATU

na vouchery prezentowe
ul. Wyszyńskiego 38d/27

SKLEP KIDDO
15% RABATU 

na sukienki świąteczne i spodnie
ul. Kasprowicza 2 (Pasaż Meteor)

OPTYK EDOR 
20% RABATU na vouchery prezentowe, 

20% RABATU na okulary przeciw słoneczne
ul. Podgórna 43 e

al. Wojska Polskiego 1
ul. Kupiecka 72 

HOTEL RUBEN 
10% RABATU 

na świąteczny catering
al. Konstytucji 3 Maja 1 A

ALLURE STREFA PIĘKNA
z 70 ZŁ na 49 ZŁ manicure hybrydowy 

z 160 ZŁ na 89 ZŁ fotoodmładzanie 
ul. Wojska Polskiego 70C

KAMONI 
Przy zakupie biustonosza 

30% RABATU 
na zakup fig damskich

Galeria Grafitt
ul. Boh. Westerplatte 24

VISIT 
Bajka Powitajka 

SPECJALNA CENA  
zamiast 30 zł zapłacisz 20 zł

ul. Stary Rynek 1

DEKORPOL 
10% RABATU na wszystkie dekoracje 

świąteczne do ciast i ciasteczek
ul. Wiejska 8

KAMPOL 
50% RABATU na koce dla dzieci, 
20% RABATU na koc Merynos

ul. Długa 25
Świdnica

HEBAN 
SPECJALNA CENA 

na zestawy z czekoladą do 
samodzielnego przygotowania w domu

ul. Stary Rynek 8

CHATKA MAŁGORZATKI 
przy zakupie ręcznie robionych pierników, 

drugi kupisz z 15% RABATEM
II Armii 30/40

DECOPLASTYK 
SPECJALNA CENA 

na sztalugę trójnóg 45 zł zamiast 80 zł
30% RABATU na wszystkie artykuły  

malarskie i kreatywne
ul. Jedności 33

JUBILER OROBELLO
20% RABATU na srebro
10% RABATU na złoto

ul. Kasprowicza 2 (Pasaż Meteor)

CENTRUM KWIATOWE
SPECJALNA OFERTA

dwa opakowania bombek 
w cenie jednego
ul. Krakusa 10
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Restauracja AEROPLAN, Przylep - Lotnisko

Pierogi Ruskie .............................................................
Pierogi z Mięsem ........................................................
Pierogi ze Szpinakiem i Serem Feta ......................
Pierogi z Pieczarkami i Żółtym Serem .................
Flaki Wołowe .............................................................

Ponadto w stałej ofercie:

Barszcz Czysty .......................................................
Uszka z Kapustą i Grzybami .....................................
Pierogi z Kapustą i Grzybami .................................
Krokiety z Kapustą i Grzybami .................................
Krokiety z Pieczarkami i Żółtym Serem ................
Gołąbki ..........................................................................
Bigos Domowy .............................................................Bigos Domowy .............................................................

Oferta Świąteczna
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Mamy tymczasowy szpital z prawdziwego zdarzenia
Budowlańcy i medycy, wojewoda i marszałek - słowa dotrzymali! W poniedziałek ruszył tymczasowy szpital w budowanym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. W chwilę po uroczystym otwarciu przewieziono pierwszych pacjentów. Docelowo prze-
znaczono dla nich 170 miejsc. Odetchną inne lecznice, bo teraz chorzy na COVID-19 trafi ą do Zielonej Góry.

Najbardziej znanym szpitalem tymczaso-
wym w Polsce jest ten utworzony na Stadio-
nie Narodowym w Warszawie. Rzędy łóżek, 
wielkie przestrzenie. Tego w Zielonej Górze 
nie zobaczymy, bo nowa placówka powstała 
na zupełnie innych zasadach.

- To jest w pełni profi lowy szpital wypo-
sażony w taki sposób, że jesteśmy w stanie 
kompleksowo leczyć zarówno ciężkie sta-
ny, jak i lżej chorych pacjentów. Inne szpita-
le tymczasowe nie mają takich możliwości. 
My jesteśmy tak sprofi lowani, że będziemy 
przyjmowali wszystkich pacjentów wyma-
gających naszej pomocy – tłumaczy Bartosz 
Kudliński, anestezjolog, który został kie-
rownikiem nowej placówki.

A ta powstawała w ekspresowym tem-
pie. Na początku października zapadła de-
cyzja, żeby w budowanym szpitalu dla dzie-
ci stworzyć szpital tymczasowy. Mury były, 
wyposażenia nie było. Resort zdrowia prze-
znaczył 6 mln zł na przystosowanie szpitala 
(tym zajął się Mostostal) i 23 mln zł na dopo-
sażenie go w sprzęt medyczny.

Wyznaczono termin otwarcia – 7 grudnia. 
O 10.00 obiekt pokazano dziennikarzom.

- Jest to chyba jeden z najnowocześniej-
szych szpitali tymczasowych w Polsce – mó-
wił wojewoda Władysław Dajczak i dzięko-
wał samorządowi województwa za współ-
pracę. - Potrafi liśmy się porozumieć mimo 
tego, że na co dzień wiele nas różni. W tej 
sprawie nie mieliśmy wątpliwości, że teraz 
trzeba być razem i działać na rzecz bezpie-
czeństwa Lubuszan.

Wojewoda zapowiedział, że do końca 
grudnia 180 łóżek covidowych „wróci” do 
normalnej działalności m.in. w szpitalu w 
Sulechowie, Skwierzynie, Kostrzynie. Dzię-
ki temu będą możliwe planowane zabiegi - 
obecnie wstrzymane.

- Tak zwyczajnie, po ludzku, czuję ulgę, 
bo stres był olbrzymi. Mieliśmy bardzo ma-
ło czasu. To są chyba najlepiej wydane pie-
niądze. Dzięki nim ratujemy życie. Jak wi-
dać, współpraca daje dobre efekty – odpo-
wiadała wojewodzie marszałek Elżbieta An-
na Polak. Prezes szpitala Marek Działoszyń-
ski liczy na to, że większość sprzętu zosta-
nie w szpitalu już na stałe, nawet po ustą-
pieniu pandemii. Spytaliśmy wojewodę, co 
on na to?

- Decyzja należy do ministra zdrowia, bę-
dziemy o tym rozmawiali, aby duża część 
tego sprzętu została w szpitalu – odpowie-
dział W. Dajczak.

Godzinę po konferencji rozpoczęto prze-
noszenie pierwszych pacjentów.

(tc)

LEKARZ O SZPITALU TYMCZASOWYM

Anestezjolog Bartosz Kudli�ski 
został kierownikiem nowej 
plac�wki. Jak wyliczał, w 
poniedziałek miał do dyspo-
zycji 36 lekarzy, ponad 40 
pielęgniarek, 38 wolontariuszy 
medycznych, kilku wolonta-
riuszy niemedycznych. Cały 
czas zgłaszają się do pracy w 
szpitalu kolejne osoby, kt�re 
są weryfikowane i dobierane 
do szczeg�łowo okre�lonych 
zada�.
Docelowo plac�wka ma 
mie� 170 ł�żek gotowych na 
przyjęcie pacjent�w. - Szpital 
będziemy uruchamiali modu-
łowo. Obecnie mamy 56 sta-
nowisk tzw. obserwacyjnych 
i na tę chwilę 20 stanowisk 
intensywnej terapii. Możliwo-
�ci mamy dwa razy takie, bo 

7 grudnia, po godzinie 10.00 – gotowe sale czekają na przyjęcie ciężko chorych pacjentów
 Fot. Tomasz Czyżniewski

Ta sama sala - 16 listopada. Sprzętu jeszcze nie było, trwały prace przy instalacjach
 Fot. Tomasz Czyżniewski

Kierownik szpitala tymczasowego Bartosz Kudliński Fot. Piotr Jędzura



www.Lzg24.pl 11 grudnia 2020    łącznik zielonogórski 7
KORONAWIRUS

Krucha
stabilizacja
- Jest szansa, że po �więtach 
przejdziemy do strefy czerwonej, 
a w kolejnych tygodniach by� 
może niektóre powiaty do strefy 
żółtej - powiedział rzecznik rządu 
w poniedziałek, 7 bm.

Tego dnia w kraju potwier-
dzono zaledwie 4,4 tys. no-
wych zakażeń koronawiru-
sem, a liczba zmarłych by-
ła nareszcie dwucyfrowa. 
Jednak taki wynik, to tyl-
ko cotygodniowa fatamorga-
na - efekt weekendu i małej 
liczby wykonanych testów. 
Łącznie 6 i 7 grudnia wyko-
nano ich zaledwie 44 tys. W 
poniedziałki konsekwent-
nie pandemia nam pikuje, od 
wtorku znów nabiera tempa, 
na szczęście teraz nie osiąga-
jąc już listopadowych szczy-
tów. W czwartek, 10 bm., 
zdiagnozowano prawie 13,8 
tys. nowych zakażonych, aż 
470 osób z COVID-19 zmarło 
(dzień wcześniej 568). Wciąż 
bardzo dużo. W Lubuskiem 
- 467 zakażonych i 17 zmar-
łych. Z chwilą otwarcia szpi-
tala tymczasowego covido-
wych łóżek mamy w regionie 
(i w Zielonej Górze!) więcej – 
1307. Na razie poprawił lubu-
skie statystyki, bo procento-
wo mniej łóżek jest zajętych. 
Ale liczby nie kłamią: 17 li-
stopada w lubuskich szpita-
lach leżało 766 chorych na 
COVID-19, 9 grudnia prawie 
o dwieście mniej.

Jakikolwiek by nie był, na-
wet powolny, byle konse-
kwentny spadek liczby za-
każonych, chorych na CO-
VID-19 i pacjentów na od-
działach covidowych – to do-
bra wiadomość. Ale obecna 
stabilizacja jest krucha jak 
kryształ. Droga do czerwonej 
strefy wysłana jest naszym 
roztargnieniem i pokusami. 
Przedświątecznymi zakupa-
mi, świętami, feriami… I cza-
sem, nawet całkiem często, 
czyjąś arogancją.

(el)

PS. Wczoraj, 10 bm., minął 
rok, od kiedy chińska „pa-
cjentka zero” zarażona SAR-
S-CoV-2, zgłosiła się do leka-
rza. Smutna rocznica.

W ZIELONEJ GÓRZE

Pogrzeby
nawet w soboty
- W pa�dzierniku rozpoczął się 
duży przyrost pochówków, nawet 
o 30-40 procent - mówi Mariusz 
Knyspel z Miejskiego Zakładu 
Pogrzebowego. – W grudniu zgo-
nów jest już trochę mniej niż w 
listopadzie – dodaje Małgorzata 
Janecka–Kwiatkowska z USC.

W miniony wtorek na zie-
lonogórskich cmentarzach – 
starym i nowym przy Wro-
cławskiej, na Chynowie i w 
Zawadzie – łącznie odby-
ło się 11 pogrzebów. Dwa z 
nich tylko przy grobie osoby 
zmarłej - bez nabożeństwa 

w kaplicy i bez żałobnego 
konduktu. W środę - dzie-
sięć pogrzebów, trzy zorga-
nizowane wyłącznie przy 
grobie. W czwartek – dzie-
więć pochówków, w tym 
dwa przy grobie… Tak, ze 
względów sanitarnych, od-
bywają się teraz pożegna-
nia ofi ar COVID-19. Z tych 
samych względów, zmar-
li przez koronawirusa prze-
trzymywani są do czasu po-
chówku w osobnej, „odku-
rzonej” chłodni na starym 
cmentarzu przy ul. Wro-
cławskiej.

Od mniej więcej miesią-
ca zielonogórzanie chowa-
ją swoich zmarłych bliskich 
również w soboty.

- To ze względu na tę du-
żą liczbę pogrzebów. Jeszcze 

we wrześniu mieliśmy ich 
najwyżej pięć, sześć dzien-
nie. Przyrost rozpoczął się 
w październiku, nawet o 30-
40 procent. A teraz… choćby 
w zeszły piątek (4 bm. – dop. 
el) odbyło się aż 15 ceremo-
nii – mówi Mariusz Knyspel, 
kierownik Miejskiego Zakła-
du Pogrzebowego w Zielonej 
Górze i dodaje: – Na pochó-
wek czeka się teraz około 
cztery, pięć dni. To dwa dni 
dłużej niż zwykle.

Informację o przyroście 
zgonów potwierdza rodzi-
my Urząd Stanu Cywilnego. 
Rejestruje zgony osób, któ-
re zmarły na terenie Zielonej 
Góry i Świdnicy.

- W całym 2018 r. zareje-
strowaliśmy 1802 zgony, w 
2019 r. – 1854, a w tym ro-

ku od 1 stycznia do 8 grud-
nia już 1923 – wylicza Mał-
gorzata Janecka–Kwiatkow-
ska, kierownik USC. – Naj-
gorsze są te ostatnie mie-
siące: październik, listopad, 
grudzień… - dodaje.

Tylko w październiku 
2018 r. w Zielonej Górze i 
Świdnicy zmarło 180 osób, 
rok później – 157, w tym ro-
ku - 204. W listopadzie: w 
2018 r. zmarły – 143 osoby, w 
2019 r. – również 143, w 2020 
r. – aż 276! I tylko w dniach 
od 1 do 8 grudnia: w 2018 r. 
– zmarły 44 osoby, 2019 r. – 
37 osób, 2020 r. – 59…. mniej 
niż w listopadzie br., więcej 
niż w minionych latach.

- Najwięcej, aż 31 zgonów, 
zarejestrowaliśmy w ponie-
działek 9 listopada – mówi 

kierowniczka USC. - W kolej-
ne listopadowe poniedział-
ki wyglądało to tak: 23 zgo-
ny, 31, 26, ponownie 26 i 18. 
W pozostałe dni liczba re-
jestracji, poza jednym piąt-
kiem, nie spadała poniżej 
dziewięciu, dziesięciu. To 
dużo, zwykle w poniedział-
ki rejestrowaliśmy najwyżej 
12, czasem 15 zgonów, w po-
zostałe dni: pięć, sześć, trzy, 
a nawet żadnego.

Z dramatycznym przyro-
stem zgonów mamy do czy-
nienia w całej Polsce. Roz-
począł się na przełomie 
września i października, a 
w listopadzie w kraju zmar-
ło ponad 60 tys. osób – pra-
wie dwa razy więcej niż rok 
wcześniej. Lubuskie wpisu-
je się w tę tendencję.

- Nie są to stricte zgony 
covidowe – mówi M. Janec-
ka–Kwiatkowska.

Nie są… ofi cjalnie. Oprócz 
epidemicznych statystyk, 
świadczy o tym również 
liczba pogrzebów „przy 
grobie”. – Można powie-
dzieć, że w ostatnich ty-
godniach, to średnio je-
den taki pochówek dzien-
nie – mówi M. Knyspel. Na-
gły wzrost zgonów może 
świadczyć tylko o jednym 
- w dużej części one rów-
nież są pokłosiem pande-
mii. Ktoś leczył się sam, ko-
goś nie przyjęto w szpita-
lu, ktoś miał COVID-19, ale 
nie zrobił testu… Na szczę-
ście, grudzień już trochę ła-
skawszy.

(el)

Mamy tymczasowy szpital z prawdziwego zdarzenia
Budowlańcy i medycy, wojewoda i marszałek - słowa dotrzymali! W poniedziałek ruszył tymczasowy szpital w budowanym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. W chwilę po uroczystym otwarciu przewieziono pierwszych pacjentów. Docelowo prze-
znaczono dla nich 170 miejsc. Odetchną inne lecznice, bo teraz chorzy na COVID-19 trafi ą do Zielonej Góry.

LEKARZ O SZPITALU TYMCZASOWYM

jeste�my w stanie uruchomi� 
35-40 stanowisk intensywnej 
terapii, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba – wyja�nia doktor 
Kudli�ski. - Pozostałe stanowi-
ska są zachowawcze.
Szpital jest tak zbudowany, że 
zapewniono pewien margines 
działania, w razie zmieniającej 
się sytuacji jest on w stanie 
działa� elastycznie.
Intensywna terapia opiera się 
o wentylację mechaniczną, 
czyli o respiratory. - Mamy 
w tej chwili przeszkolonych i 
gotowych do pracy 38 wolon-
tariuszy medycznych. Bardzo 
dużo os�b się zgłosiło, bo aż 
80 – opowiada B. Kudli�ski 
- Zrobili�my weryfikację, dwu-
tygodniowy system szkole�, 
musieli zda� egzaminy, na-

uczyli�my ich pewnych zasad 
postępowa� medycznych i ta 
grupa została dopuszczona do 
bezpo�redniego kontaktu z 
pacjentem.
Są to przeszkoleni studenci 
poszczeg�lnych wydział�w 
naszego uniwersytetu. Zgła-
szają się kolejni chętni.
Szefostwo szpitala podkre-
�la, że nowa plac�wka to w 
pełni sprofilowany szpital 
wyposażony w taki spos�b, 
że jest w stanie kompleksowo 
leczy� pacjent�w o r�żnym 
stanie zdrowia. - Inne szpitale 
tymczasowe nie mają takich 
możliwo�ci. My będziemy 
przyjmowali wszystkich pa-
cjent�w wymagających naszej 
pomocy – deklaruje kierownik 
plac�wki.

76
Tylu chorych może 

w tej chwili przyją� 

zielonog�rski szpital 

tymczasowy.

Kierownik szpitala tymczasowego Bartosz Kudliński Fot. Piotr Jędzura

W placówce pracuje 38 wolontariuszy medycznych, sale są 
monitorowane Fot. Piotr Jędzura

Pacjenci będą przebywać także w jednoosobowych pokojach
 Fot. Piotr Jędzura

Na parterze szpitala znajduje się izba przyjęć
 Fot. Piotr Jędzura

Marszałek Elżbieta Anna Polak i wojewoda Władysław Daj-
czak chwalili dobrą współpracę Fot. Piotr Jędzura
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Wojewoda numer one
Politycznym bohaterem mi-
nionych dni w Zielonej G�rze 
był  wojewoda z Gorzowa. 
Najpierw udzielił miastu zgody 
na budowę południowej ob-
wodnicy, chwilę potem ogłosił 
otwarcie tymczasowego 
szpitala covidowego. Wpraw-
dzie do rozpoczęcia procesu 
leczenia jeszcze trochę czasu, 
ale trzeba powiedzie�, iż zgrab-
nie wykorzystano możliwo�� 

i w kilka tygodni stworzono obiekt, kt�ry na pewno funkcjonalno�cią 
przebija Stadion Narodowy. Bowiem Narodowy, na razie jest �wietnym 
przykładem potiomkinowskiej wsi lub „misia na miarę naszych czas�w”. 
Szpitalowi Uniwersyteckiemu udało się unikną� tej �mieszno�ci i za-
pewne „covidowiec” dobrze będzie służył Lubuszanom. Bez względu na 

towarzyskie animozje, trzeba z uznaniem przyją� kawał dobrej roboty 
wykonany przez dyrekcję szpitala i wykonawc�w pod czujnym okiem 
Bartosza Kudli�skiego i Pawła Urba�skiego. A ponieważ szpital politycz-
nie nadzoruje Polskie Stronnictwo Ludowe, trzeba ludowcom, kt�rzy 
stoją raczej w trzecim szeregu wypinających pier� po medale, serdecznie 
pogratulowa� przysłowiowego chłopskiego uporu i doprowadzenie 
rzeczy  do ko�ca. Znajdą się pewnie malkontenci – a to nie ma obsady, 
a to wiader i mop�w brak, a to si�str za mało. To wszystko pewnie jest 
prawdą, ale takim zawsze warto przypomina� przysłowie „Nie od razu 
Krak�w zbudowano...”. W tej całej inwestycji jest miły, miejski akcent. 
Miasto sfi nansuje wkład krajowy do parkingu wielopoziomowego dla 
szpitala; resztę dołoży UE. Wprawdzie nie jest to zadaniem naszego sa-
morządu, ale czego się nie robi dla dobrej wsp�łpracy... Miasto ogłosiło 
też plebiscyt w�r�d zielonog�rzan na najładniejszy projekt. Zachęcam 
do glosowania.
Je�li chodzi o obwodnicę południową, należało się tego spodziewa�. Tak 
samo jak należy spodziewa� się odżycia głos�w besserwisser�w, kt�rzy 
będą udowadnia�, że droga to niepotrzebna, a jak już niepotrzebna to… 

czemu taka wąska? I zn�w ogłoszą Kubickiego „czerwonym drwalem”, 
będą szuka� mch�w i porost�w, a gdy droga wreszcie powstanie, to z 
przyjemno�cią pojadą nią, omijając zatłoczone miejskie ulice. Jestem 
jednak przekonany, że stojący w korkach na Trasie P�łnocnej będą 
kibicowali pracy harwester�w, koparek i maszyn układających asfalt.
Jak nie patrze�, decyzja wojewody oznacza, że w dziedzinie rozwiąza� 
ruchu drogowego wykonamy znaczący krok naprz�d.
Trzecią informacją o długofalowym znaczeniu jest wiadomo��, że Orlen 
kupił m.in. „Gazetę Lubuską”. Wida�, że Kaczy�ski idzie konsekwentnie 
drogą Orbana i monopolizuje rynek medi�w. Już nie tylko publiczna te-
lewizja i radio, ale i lokalne gazety (wraz z ich portalami internetowymi) 
będą  propagandowymi kanałami obozu rządowego. Czasy jednolitego 
przekazu jak za Gomułki, już za progiem. I nie trzeba do tego urzędu na 
ulicy Mysiej.

PS. Moje wiewi�rki mogłyby pracowa� w MI5. Dobrze informowały, że 
kolejny radny PO znajdzie zatrudnienie w urzędzie marszałkowskim. Ale 
o tym za tydzie�.

PRZY CZWARTKOWYM OBIEDZIE

Andrzej Brachma�ski

Przychodnia w Ochli 
prawie gotowa
Ośrodek zdrowia w Ochli będzie przy ul. Topolowej. Prace budowlane są już na ukoń-
czeniu. Na 253 mkw. znajdzie się miejsce na trzy gabinety lekarskie, poczekalnię, po-
mieszczenia socjalne i techniczne.

W ramach inwestycji wy-
konano już instalację wodno
-kanalizacyjną, gazową, elek-
tryczną i odgromową, są ścia-
ny murowane z bloczków, 
konstrukcja dachu wraz ze 
ścianami szczytowymi, sto-
larka okienna z żaluzjami. Bu-
dynek wyposażono w pompę 
ciepła i klimatyzację. Ocieplo-
no ściany zewnętrzne i otyn-
kowano je. Elewacja też jest 
gotowa. Przed przychodnią 
będzie siedem miejsc parkin-
gowych, w tym jedno dla oso-
by niepełnosprawnej.

Wykonawcą jest konsor-
cjum zielonogórskich fi rm - 
Biuro Obsługi Budownictwa 
Goka Grzegorz Sachar (lider) i 
Taurus Budownictwo i Usługi 
Jarosław Kopciuch (partner).

Mieszkańcy Ochli na bu-
dowę przychodni przekazali 
pieniądze z tzw. bonusa połą-
czeniowego. To było dla nich 
ważniejsze zadanie niż re-
monty dróg, z których zrezy-
gnowali. Pierwotnie na inwe-
stycję przeznaczyli 900 tys. 
zł, z tej kwoty zostało 810 tys. 
zł. Pieniądze poszły m. in. na 

projekt architektoniczny. We 
wrześniu zeszłego roku ze-
branie sołeckie zdecydowało 
o dołożeniu do przychodni 1 
mln 476 tys. 700 zł. Całkowity 
koszt wszystkich prac to 1 mln 
995 tys. 60 zł.

Sołtyska Dorota Bojar mó-
wi, że już widzi światełko w 
tunelu. – Z otwarciem przy-

chodni musimy poczekać, bo 
trwa jeszcze budowa kanali-
zacji – wyjaśnia. – A ta inwe-
stycja, z uwagi na pandemię, 
ma lekki poślizg. Zostałam za-
proszona na spotkanie organi-
zacyjne komisji, która ogłosi 
przetarg na prowadzenie przy-
chodni. Mamy bardzo pozy-
tywne sygnały w tej sprawie i 

jestem pewna, że nie będzie-
my mieli żadnego problemu, 
by znaleźć lekarza.

Jak zapewnia D. Bojar z no-
wej przychodni skorzystają 
nie tylko mieszkańcy sołec-
twa. Lokalizacja w centrum 
jest dobra, w pobliżu działa 
apteka.

(rk)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zbiórka
żywności
Dom Samotnej Matki potrzebuje 
żywno�ci długoterminowej. 
Zbiórka potrwa do 19 grudnia.

Świąteczną zbiórkę ogło-
sił Dom Samotnej Matki. - 
Zachęcamy do podarowa-
nia nam żywności. Zale-
ży nam w szczególności na 
tej długoterminowej – pro-
szą organizatorzy. I wymie-
niają długą listę produk-
tów, które się przydadzą. 
Są to: makarony, mąka, ka-
sze, herbata, kawa, mleko, 
pasztety, paprykarze, kon-
serwy mięsne i rybne, sosy 
w słoikach, dania gotowe 
w słoikach, ketchup, ma-
jonez, musztarda, chrzan, 
pomidory w puszkach, 
przeciery pomidorowe, 
dżem, kostki rosołowe, go-
rące kubki, dania w prosz-
ku, Fixy, owoce w syropach 
w puszkach, przyprawy. 
Dla dzieci: mleko modyfi -
kowane, kaszki, słoiczki z 
obiadkami, kakao, kaszka 
manna, Nutella, galaretki, 
płatki kukurydziane i słod-
kie, musli, kisiel.

Organizatorzy podkre-
ślają, że zebrali już spo-
re zapasy cukru, ryżu, pu-
szek kukurydzy, groszku i 
fasoli.

Wszystkie dary moż-
na dostarczyć do siedziby 
DSM, przy ul. Piaskowej 9e.

(ap)

W ZIELONEJ GÓRZE

Jedziemy
inaczej
Kierowcy, uwaga! Organizacja 
ruchu przy ul. Energetyków znów 
się zmieniła. Obecnie samochody 
poruszają się jezdnią od strony 
Tesco (w obu kierunkach).

Drogowcy zajęli się jezdnią 
od strony Poczty Polskiej. Za-
blokowany jest prawoskręt z 
ul. Batorego. Kierowcy muszą 
wjechać na rondo.

Przypomnijmy. Przy remon-
towanej ul. Energetyków trwa-
ją dodatkowe prace. Miasto 
przedłuża ścieżkę rowerową w 
kierunku zjazdu na osiedle, za 
marketem. Pomiędzy zjazdem 
do Tesco a rondem na ul. Ba-
torego wydzielany jest dodat-
kowy, trzeci pas włączania do 
ruchu z marketu przy ul. Ener-
getyków i wyłączania z ruchu 
z ul. Energetyków w Batorego. 
Ma to pomóc rozładować kor-
ki.

W ramach inwestycji wy-
mieniane są betonowe kra-
wężniki i chodnik. Nową na-
wierzchnię zyska jezdnia w ob-
rębie skrzyżowania z ul. Elek-
tronową. Zamontowane zosta-
ną nowe wpusty uliczne.

Roboty na jezdni zakończą 
się jeszcze w tym roku, chod-
niki będą wykonane w przy-
szłym.

Wykonawcą zadania jest 
Przedsiębiorstwo Drogowe Bu-
d-Dróg z Kożuchowa. Koszt 
to 1 mln 67 tys. zł. Inwestycję 
współfi nansuje Tesco. (rk)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zielone
przystanki
Na życzenie mieszka�ców przy-
stanki MZK - przy elżbietankach i 
dawnym DT Centrum - zmieniają 
oblicze. Ich główną atrakcją będą 
ro�liny. Zadanie z Budżetu Oby-
watelskiego ma by� zrealizowane 
do 20 grudnia.

W głosowaniu zielonogórza-
nie wybrali do realizacji przy-
stanki w centrum, które wkrót-
ce się zazielenią. Starą wiatę 
przy elżbietankach zdemonto-
wano. W mijającym tygodniu 

pojawiła się tam konstrukcja 
zielonej ściany. Drugi przysta-
nek – przy ul. Boh. Westerplat-
te (dawny DT Centrum) nie bę-
dzie wymieniany, ściana po-
kryta zielenią stanie obok wia-
ty.

W zależności od pory roku 
zielone ściany zmienią barwy. 
To zasługa odpowiedniego do-
boru roślin. Zobaczymy m.in. 
bergenie, turzyce Morrowa, 
smagliczki skalne, bodziszki 
korzeniaste, trzmieliny, żuraw-
ki oraz bluszcz. Nasadzenia po-
jawią się również w pobliżu 
przystanków, będą to krwaw-
niki i szałwie (przy elżbietan-
kach) oraz świdośliwy, wiśnie 
pikowane, trzcinniki, jeżówki, 

narcyzy i kostrzewy. Dodatko-
wo wiata przy al. Wojska Pol-
skiego zyska zielony dach, któ-
rego podstawą będą różne roz-
chodniki.

- Firma z Warszawy przygo-
towała specjalną konstrukcję 
do nasadzeń – mówi Agnieszka 
Kochańska, miejska architekt 
krajobrazu i autorka koncepcji 
zielonych przystanków. – Przez 
dwa miesiące roślinki zako-
rzeniły się w specjalnych mo-
dułach. Możemy być spokoj-
ni, bo na bieżąco były dogląda-
ne przez pracowników Zakładu 
Gospodarki Komunalnej. 

A. Kochańska podkreśla, że 
wybrała rośliny odporne na 
niedobory wody i trudne wa-

runki atmosferyczne: mróz, 
upał i wiatr. – Ważne jest, 
aby przezimowały w glebie, 
zwłaszcza podczas mrozu, gdy 
nie ma dostępu do wody i sys-
temy korzeniowe są osłabione 
– wyjaśnia.

Rośliny nie będą podlewane 
ręcznie, a przez system auto-
matycznego nawadniania wo-
dą ze zbiornika podziemnego.

Przystanki ozdobią dodatko-
wo elementy małej architektu-
ry. Przy elżbietankach dookoła 
drzewka zostanie zamontowa-
na owalna ławka z sześcioma 
elementami. Na przystanku 
przy Boh. Westerplatte pojawi 
się ozdobna donica z drzew-
kiem. (rk)

Zamontowano już konstrukcję pod zieloną ścianę na przy-
stanku przy elżbietankach Fot. Piotr Jędzura

Budynek przychodni jest parterowy, przystosowany dla osób z niepełnosprawnością
 Fot. Piotr Jędzura
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Jesień udana, jaka wiosna?
28 punktów i szóste miejsce w grupie trzeciej III ligi - to dorobek Lechii Zielona Góra po rundzie jesiennej. 
Podopieczni Andrzeja Sawickiego wygrali osiem spotkań, cztery zremisowali, sześć przegrali. Rundę podsu-
mowuje szkoleniowiec zielonogórzan.

- Jaka to była runda dla 
Lechii?

Andrzej Sawicki, trener 
Lechii Zielona Góra: - Bez-
względnie dobra. Wszę-
dzie to powtarzaliśmy, że 
w przekroju całej rundy był 
jeden tydzień zawirowania, 
w którym w przeciągu sied-
miu, ośmiu dni rozegrali-
śmy trzy mecze i wszystkie 
przegraliśmy, ale reakcja 
drużyny w następnych me-
czach była odpowiednia. 
Czego ja osobiście żałuję? 
Szkoda, że nie „pokąsali-
śmy” tuzów tej ligi. Myślę 
tu o Ruchu Chorzów, Polo-
nii Bytom i Ślęzie Wrocław. 
Co prawda z tymi ostatni-
mi zremisowaliśmy, ale oni 
mieli sporo swoich kłopo-
tów i ten remis traktowa-
liśmy jak wielki niedosyt. 
28 punktów to jednak du-
ży szacunek. Nie ma co roz-
pamiętywać, które punk-
ty uciekły, bo były też takie 
nadprogramowe zdobycze. 
Reasumując, bardzo fajna 
runda.

- Czyli ostatni mecz z RO-
W-em Rybnik nie powodu-
je u pana nieprzespanych 
nocy? Do przerwy prowa-
dziliście 2:0, a w końcówce 
mieliście niewykorzystany 
rzut karny, po którym ry-
wale doprowadzili do remi-
su 2:2.

- Okoliczności były szcze-
gólne, ale spokojnie ana-
lizując wszystko, mecz po 
meczu, suma szczęścia 

jest w okolicach zera. Trze-
ba bardzo szanować to, co 
uzyskaliśmy. Oczywiście, 
że można było jeszcze bar-
dziej cytrynkę wycisnąć, je-
śli chodzi o punkty. Z dru-
giej strony były mecze, któ-
re mogły się inaczej skoń-
czyć. Generalnie uważam, 
że powinniśmy być zado-
woleni.

- III liga jest mocniejsza 
niż przed rokiem?

- Jest na podobnym po-
ziomie. W tamtym roku był 
tzw. outsider – LZS Starowi-
ce Dolne, ale w tym sezonie 
nie ma takich ekip. Te ze-
społy, które są w dolnych 
rejonach tabeli, czyli np. 
Nysa, Żmigród potrafią być 
groźne. Końcówka rundy 
pokazała, że Foto-Higiena 
Gać połapała punkty i nap-
suła krwi rywalom. Liga na 
pewno nie jest słabsza niż 
rok temu. W każdy mecz 
trzeba włożyć maksimum 
wysiłku. Na lekceważenie 
czy luźniejsze podejście 
nie można sobie pozwolić. 
Mam nieodparte wrażenie, 
że w naszej drużynie takie 
coś się nie zdarzało.

- Nie żal Pucharu Polski? 
(Lechia odpadła w 1/32 z 
innym trzecioligowcem, 
Świtem Skolwin Szczecin – 
dop. mk)

- Oczywiście, że żal. Cza-
sami wracamy do tego w 
rozmowach w szatni. W 
tym roku była duża szansa, 

żeby awansować do kolej-
nej rundy. Zespół był oczy-
wiście mocny, ale z tego sa-
mego szczebla rozgrywek, 
tylko z innej grupy. Byli w 
naszym zasięgu absolutnie. 
Ta nieszczęsna czerwona 
kartka (Martins Ekwueme 
został usunięty z boiska 
jeszcze w pierwszej poło-
wie – dop. mk) ustawiła 
spotkanie. Mamy w związ-
ku z tym takie małe nie-
spełnienie.

- Co teraz w Lechii? Po-
dobno jesteście po spo-

tkaniu z prezesem. Jakie 
wnioski?

- Nie chciałbym wycho-
dzić przed szereg, ale my-
ślę, że przed nami ciężkie 
chwile. Nie ma zbyt opty-
mistycznych rokowań. 
Miejmy nadzieję, że jakoś 
uda się to wszystko po-
składać. Poczekajmy jesz-
cze jakiś czas. Nie jest to 
dla mnie moment, kiedy 
mogę odpocząć i pocieszyć 
się tym naszym wynikiem. 
Człowiek siedzi i główkuje 
na temat przyszłości. Tyle 
mogę powiedzieć.

- Boi się pan, że ta ka-
dra może się uszczuplić?

- Niestety, jest takie 
niebezpieczeństwo, ale 
poczekajmy jeszcze.

- Jak wyglądają obec-
nie wasze treningi?

- Do 16 grudnia pracuje-
my, ale to są zajęcia cross-
fitowe, trzy razy w tygo-
dniu. Odeszliśmy od tre-
ningów na sztucznej pły-
cie. Obecny plan trenin-
gowy ostatnio nam słu-
żył. Po 16 grudnia prze-
rwa i wracamy do pracy 
11 stycznia.

- Jak może wyglądać 
runda wiosenna?

- Wiosna zawsze 
jest trudniejsza niż je-
sień. Margines błędu się 
zmniejsza, niektórym po-
jawia się widmo spadku. 
My na dzisiaj mamy taki 
kapitał punktowy, że zi-
mą powinniśmy w spo-
koju pracować, ale wca-
le nie musi tak być. Zoba-
czymy, co będzie za jakiś 
czas.

- Rozumiem, że będzie 
to zależeć od sytuacji w 
klubie. Do świąt będzie 
pan wiedział na czym i 
kim stoi?

- Myślę, że do końca ro-
ku kalendarzowego po-
winniśmy wiedzieć.

- Dziękuję.
Marcin Krzywicki

AKROBATYKA

Drzonków gościł skoczków
Wojewódzki Ośrodek 

Sportu i Rekreacji przy-
jął tym razem pod swój 
dach młodych akroba-
tów. W miniony week-
end rywalizowano w ra-
mach Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych. Na 
najwyższym stopniu po-
dium stanęli reprezen-
tanci UKS-u „As” Zielona 
Góra. Maksymilian Bił-
gorajski, Ivo Witakowski, 
Olivier Nowak i Jakub 
Tran Van zdobyli złote 
medale w drużynowych 
skokach na trampolinie 
w klasie III, w katego-
rii 11-12 lat (na zdjęciu – 
dop. mk). Nowak i Wita-
kowski wywalczyli także 
złote „krążki” w skokach 
synchronicznych. Na 
drugim stopniu podium 
stanęli natomiast: Adam 
Horobiński, Karol Walko-
wiak i Radosław Malesz-
ka w skokach na trampo-
linie w kl. II. (mk)

PIŁKA RĘCZNA 
SIATKÓWKA

Akademicy  
grają u siebie
Domowe mecze czekają w tę 
sobotę, 12 grudnia, zarówno 
siatkarzy, jak i piłkarzy ręcznych 
AZS-u Uniwersytetu Zielonogór-
skiego.

I-ligowi szczypiorni-
ści będą mierzyć się z li-
derem tabeli, Siódemką 
Miedzią Legnica, która 
dotychczas tylko raz za-
znała goryczy porażki. 
Sposób na rywala aka-
demików znalazła tyl-
ko Stal Gorzów. Mecz 
rozpocznie się o 19.00. 
Będzie to zakończenie 
pierwszej rundy zma-
gań. Zielonogórzanie w 
ostatni weekend prze-
grali w Obornikach Ślą-
skich z Borem 29:30. – 
Podjąłem decyzję, że nie 
zagramy na remis, ale 
powalczymy o pełną pu-
lę. Niestety, w ostatniej 
akcji pogubiliśmy się 
w obronie i straciliśmy 
bramkę na dwie sekun-
dy przed końcem – opi-
sywał mecz  trener aka-
demików Ireneusz Łu-
czak. AZS ma na koncie 
trzy zwycięstwa i sześć 
porażek.

Dużo gorzej wiedzie 
się ich kolegom z siat-
karskiej sekcji klubu. 
Zielonogórzanie w II li-
dze przegrali wszyst-
kie 10 spotkań. Ostatnio 
wprawdzie urwali pierw-
szego seta w Oławie Ola-
vii, ale kolejne partie pa-
dały już łupem gości. 
Tym razem do Zielonej 
Góry przyjeżdża wal-
czący o pierwszą czwór-
kę MUKS Ziemia Milicka. 
Spotkanie rozpocznie się 
o 15.00. (mk)

KOSZYKÓWKA

Mikołajkowe granie w kosza
Na sportowo uczci-

li mikołajki młodzi ko-
szykarze SKM-u Za-
stalu Fatto Deweloper 
Zielona Góra. Chłop-
cy U-12 rywalizowali w 
hali przy ul. Amelii w 
ramach turnieju o pu-
char Franko Centrum 
Kamienia. Gospoda-
rze, prowadzeni przez 
Artura Cielmę, mu-
sieli uznać wyższość 
BC Obry Kościan, któ-
ra najwięcej punktów 
(23) straciła w meczu 
przeciwko Basket Te-
am Opalenica. Z Zasta-
lem Obra zwyciężyła 
66:12. Trzecie miejsce 
zajął Green Star Bri-
comarche Zielona Gó-
ra. W miejskich der-
bach lepszy był jed-
nak Zastal, który wy-
grał z drużyną spod 
znaku zielonej gwiaz-
dy 48:35.

(mk)

Andrzej Sawicki ma 46 lat. Trenerem zielonogórskiego ze-
społu jest od niespełna dwóch lat. Przed laty w Lechii był też 
zawodnikiem. Fot. Marcin Krzywicki

 Fot. Facebook UKS „As” Zielona Góra  Fot. Facebook SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra
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Jeden triumf i jedna lekcja
Ze zwycięstwem i porażką wrócili z rosyjskiej eskapady koszykarze Zastalu Enei BC Zielona Góra. W tę sobo-
tę, 12 grudnia, czeka ich już mecz w polskiej lidze z PGE Spójnią Stargard.

Zielonogórzanie - tuż 
po zwycięstwie w ostat-
ni czwartek z Pszczół-
ką Startem Lublin - wyru-
szyli w najdalszą wypra-
wę na wschód. Na Syberię, 
do Krasnojarska. Eskapada 
wiodła przez Kaliningrad, 
skąd biało-zieloni wyle-
cieli do Moskwy. W stolicy 
Rosji czekała ich przesiad-
ka i wylot do Krasnojarska. 
Ktoś powie, że jak się le-
ci niemal 6 tysięcy kilome-
trów, to nie po to, by staty-
stować. To banał, ale zielo-
nogórzanie wzięli go sobie 
jak najbardziej do serca, bo 
przeciwko Jenisejowi za-
grali w niedzielę znako-
mite spotkanie. Otwarcie 
27:10 dla Zastalu. Kapitał 
większy lub mniejszy ekipa 
Žana Tabaka utrzymywała 
przez cały mecz. W czwar-
tej kwarcie, po celnej „trój-
ce” Rolandsa Freimani-
sa, przewaga wynosiła już 
28 punktów. Łotysz zresz-
tą był najlepszym graczem 
zielonogórzan. Ostatecznie 
Zastal opuszczał Krasno-
jarsk, zwyciężając 94:73.

W drogę powrotną zielo-
nogórzanie znów wyruszy-

li przez Moskwę, gdzie we 
wtorek zmierzyli się z mi-
strzami ligi VTB i Euroligi 
– CSKA. Zaczęło się obie-
cująco, od strzeleckiej wy-
miany ciosów w pierwszej 
połowie. W drugiej kwar-
cie zielonogórzanie zbliżyli 
się na pięć „oczek”. Wtedy 
o przerwę poprosił szko-

leniowiec gospodarzy, po 
czym jego ekipa podkrę-
ciła tempo. Jeszcze jaśniej 
gwiazdy CSKA błyszczały 
po przerwie. - CSKA ma je-
den z najlepszych składów 
w Europie. Cały mecz był 
dla nas naznaczony fau-
lami, które popełniliśmy 
w pierwszej kwarcie. Ma-

my ograniczoną liczbę gra-
czy, a ci, którzy mogą zbli-
żyć się do rywalizacji z tym 
składem gospodarzy, mieli 
kłopoty. Dla nas był to więc 
największy przełom w grze 
– ocenił Tabak.

Faktycznie, faule uwie-
rały rotację zielonogórzan 
już w pierwszej połowie. 

Po zmianie stron Zastal nie 
był już tak skuteczny, a go-
spodarze robili swoje.  Wy-
sokie tempo gry niemal do 
samego końca, na które po-
zwala cała szeroka, gwiaz-
dorska rotacja CSKA, da-
ły zwycięstwo Rosjanom 
105:73.

Taka lekcja na pewno jest 
cenna i może tylko procen-
tować. Tym bardziej, że 
terminarz pędzi dalej. Już 
w sobotę do hali CRS przy-
jeżdża PGE Spójnia Star-
gard, będąca na wyraźnej 
fali wznoszącej. Na sześć 
ostatnich spotkań rywa-
le wygrali pięć. Oblicze od-
mienił Maciej Raczyński, 
który sezon zaczynał jako 
asystent Jacka Winnickie-
go, teraz samodzielnie od-
powiada za wyniki Spój-
ni. Raczyński przed laty 
grał w Zielonej Górze. Waż-
nym elementem jego ukła-
danki jest też wychowanek 
Zastalu Filip Matczak, naj-
skuteczniejszy polski gracz 
stargardzian, średnio rzu-
cający 12,1 pkt. na mecz. A 
po Spójni kolejne granie. W 
poniedziałek z Astaną.

(mk)

ŻUŻEL

Przygotowania
rozpoczęte
RM Solar Falubaz Zielona Góra 
przygotowuje się do sezonu 2021. 
Treningi odbywają się pod okiem 
Radosława Walczaka, trenera akro-
batów w UKS „As” Zielona Góra.

Juniorzy oraz Damian 
Pawliczak, który ma przed 
sobą pierwszy sezon w roli 
seniora, trenują w hali akro-
batycznej przy ul. Urszuli. - 
Trenujemy schematem trzy 
zajęcia w hali akrobatycznej. 
Zajęcia motoryczne i ogól-
norozwojowe, jeden trening 
w postaci gier zespołowych, 

jeden w terenie i na koniec 
każdego mikrocyklu odnowa 
biologiczna i basen. Ciężka 
praca i systematyczność to 
jest to, czego potrzeba – uwa-
ża Radosław Walczak, któ-
rego zdaniem treningi akro-
batyczne pozwalają żużlow-
com wychodzić obronną rę-
ką z opresji na torze. Jako 
przykład podaje upadek D. 
Pawliczaka z poprzedniego 
sezonu, w meczu przeciwko 
drużynie z Rybnika. Kraksa 
wyglądała groźnie, ale żużlo-
wiec upadł bardzo umiejęt-
nie. Internet podbijał potem 
obrazek Pawliczaka podpie-
rającego głowę ręką i oczeku-
jącego na służby medyczne.

Do drużyny mają też za-
miar dołączać Patryk Dudek 

i Piotr Protasiewicz, którzy 
szykują się według własnych 
planów treningowych. - Ja 
współpracuję także z grupą 
kickbokserów. Chciałbym to 
połączyć. Dwa zajęcia z nimi 
i dwa zajęcia tutaj z chłopa-
kami. Dla mnie te zajęcia to 
coś nowego – zaznacza kapi-
tan.

We własnym zakresie szy-
kują się zagraniczni żużlow-
cy. Być może dołączą do ze-
społu na zgrupowanie. Jeśli 
pozwolą na to warunki epi-
demiczne, drużyna znów 
planuje się spotkać przed se-
zonem w Świnoujściu. Wcze-
śniej, bo już w styczniu, 
młodsza część zespołu uda 
się z akrobatami do Białki Ta-
trzańskiej. (mk)

Walka była, ale gwiazdy CSKA pokazały, dlaczego są czołowym zespołem Europy
Fot. www.vtb-league.com

FUTSAL

Najpierw puchar
potem liga
Awans do I ligi i jak najlepsza 
gra w Pucharze Polski – to cele 
postawione przed futsalistami 
Eko-Polu AZS-u Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

W ostatni weekend aka-
demicy wygrali półfi nało-
wy turniej wojewódzkie-
go Pucharu Polski na swo-
im terenie. Zielonogórza-
nie pokonali Pogoń Świebo-
dzin 2:1 i ASPIS Gubin 10:3. 
Ci drudzy przyjechali tak 
skromnym składem, że po 
pierwszym meczu ze świe-
bodzinianami zastanawiali 

się, czy mają jeszcze siły, by 
w ogóle wychodzić na mecz 
z AZS-em. Zielonogórzanie 
zrobili swoje, zameldowali 
się w fi nale, ale do własnej 
gry mieli sporo zastrzeżeń. 
– Mamy większe luki niż 
myśleliśmy – ocenił Jakub 
Turowski, kapitan akade-
mików, który dodał, że bra-
kuje zgrania i dopracowa-
nia stałych fragmentów.

W tę sobotę, 12 grudnia, 
o 16.00 zielonogórzanie za-
grają fi nał wojewódzkiego 
PP. Rywalem i zarazem go-
spodarzem będzie Urząd 
Gminy Krosno Odrzańskie. 
Zwycięzca zagra na szcze-
blu centralnym pucharu.

Akademikom marzy się 
też awans na szczebel cen-
tralny w lidze. Poprzedni 

sezon, w kadłubowej, czte-
rozespołowej lubuskiej II li-
dze AZS wygrał bezapela-
cyjnie. Teraz też jest głów-
nym faworytem. Rywala-
mi będą znani z pucharo-
wego grania świebodzinia-
nie i gubinianie oraz eki-
pa Mundialu Żary. – Jeste-
śmy faworytem i lubuskie 
rozgrywki powinniśmy wy-
grać – uważa Maciej Du-
dek, który drugi sezon bę-
dzie trenerem zielonogó-
rzan. – Mamy deklarację z 
klubu, że jeżeli uda nam 
się awansować, to pienią-
dze się znajdą i zagramy li-
gę wyżej.

Rozgrywki ligowe zaczną 
się 19 grudnia i potrwają do 
6 lutego.

(mk)

Żużlowcy trenują w hali akrobatycznej przy ul. Urszuli Fot. falubaz.com

Jakub Turowski (przy piłce) uważa, że jeszcze dużo pracy przed akademikami
Fot. Marcin Krzywicki

 WEEKEND KIBICA
KOSZYKÓWKA
a sobota, 12 grudnia: 10. 
kolejka Energa Basket Ligi (za-
legły), Zastal Enea BC Zielona 
G�ra – PGE Sp�jnia Stargard, 
17.35 (transmisja: Polsat Sport 
Extra)

PIŁKA RĘCZNA
a sobota, 12 grudnia: 11. 
kolejka I ligi, PKM Zach�d AZS 
Uniwersytetu Zielonog�rskie-
go – Si�demka Mied� Legnica, 
19.00 (transmisja: Radio Index)

SIATKÓWKA
a sobota, 12 grudnia: 11. 
kolejka I ligi, AZS Uniwersytetu 
Zielonog�rskiego – Ziemia 
Milicka Milicz, 15.00 (transmi-
sja: Radio Index)

FUTSAL
a sobota, 12 grudnia: fi nał 
wojew�dzkiego Pucharu 
Polski, Urząd Gminy Krosno 
Odrza�skie – Eko-Pol AZS 
Uniwersytetu Zielonog�rskie-
go, 16.00

(mk)

UWAGA! Przypominamy, że 
zgodnie z rządowymi obo-
strzeniami wszystkie mecze 
odbywają się bez udziału 
publiczno�ci.
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Transformator zwany grzybkiem
Jedno skrzyżowanie. Dwa zburzone obiekty. Zniknęły ponad pół wieku temu. O jednym nikt nie pamięta, drugi głęboko wrył się w 
miejską pamięć. Mowa o grzybku, który został zburzony 9 grudnia 1964 r. Trzy lata wcześniej zburzono kamienicę.

Teraz na skrzyżowaniu 
Kupieckiej i Żeromskiego 
zamiast grzybka stoi, a wła-
ściwie siedzi, Bachus. God-
nie zastąpił swojego po-
przednika.

- Czyżniewski! – oho, mo-
ja żona na pewno ma jakieś 
uwagi.

- Tak! Najpierw umyj pa-
telnię, a później wytłumacz, 
co rozumiesz przez „godnie 
zastąpił”? Bachus też jest 
transformatorem – wolę, 
gdy moja żona najpierw ka-
że mi opowiadać, a dopiero 
później zmywać. Wówczas 
teksty są dłuższe.

Dobrze. Popatrzcie na 
zdjęcie w lewym górnym ro-
gu. To dawny Grünberg. Tak 
około 110 lat temu wygląda-
ło skrzyżowanie dzisiejszej 
ul. Kupieckiej z Żeromskie-
go i al. Niepodległości, na 
której drzewa rosły prawie 
przy samych domach. Nie 
ma jeszcze narożnego bu-
dynku Aldemedu i teatru. 
Powstaną później.

Nieliczni zielonogórzanie 
może rozpoznają narożną 
kamieniczkę po lewej stro-
nie ulicy. Przed wojną han-
dlowano tutaj rybami. To 
jedyna kamienica na zdję-
ciu, którą zburzono po woj-
nie. A dokładnie latem 1961 
r. Wtedy robiono porządki 
przed wizytą Jurija Gagari-
na, pierwszego kosmonau-
ty świata, który 22 lipca od-
wiedził nasze miasto. W ra-
mach tych porządków zbu-
rzono kilka kamieniczek, 
m.in. tę widoczną na starej 
pocztówce.

Na środku placu stał słup 
– symbol elektryfikacji Zie-
lonej Góry. Wiatrowskaz na 
szczycie ma datę - 1895. To 
wówczas z elektrowni Sa-
almanna w Nowogrodzie 
doprowadzono do miasta 
prąd. Jednym z elementów 
sieci energetycznej był słup, 
do którego podpięto kable z 
prądem. W ten sposób moż-
na było włączyć do sieci są-
siednie mieszkania. Wtedy 
jeszcze nie używano prądu 

do oświetlania ulic, na któ-
rych królowały lampy gazo-
we.

Budowla przetrwała 30 
lat. W połowie lat 20. XX 
wieku słup rozebrano, w 
jego miejsce stanął zwy-
kły transformator przykry-
ty charakterystycznym da-
chem. Po 1945 r. Polacy na-
zwali go grzybkiem. Z bie-
giem lat stał się ważnym 
punktem orientacyjnym.

- Spotkamy się przy 
grzybku – umawiali się zie-
lonogórzanie. Teraz mówi-
my: - Przy Bachusie.

Grzybek przeszkadzał w 
komunikacji. Został zburzo-
ny 9 grudnia 1964 r. Jednak 
przetrwał w pamięci.

To fenomen – nie istniał 
od kilkudziesięciu lat, a 
wciąż ktoś mówił o jego od-
budowie. 26 lat temu był ta-
ki pomysł. Miała to zrobić 
spółka RAR z Gubina, któ-
ra wygrała w marcu 1994 r. 
przetarg na dzierżawę grun-
tu na okres 10 lat. Koszt 22 
mln zł rocznie za 53 mkw. 
gruntu.

Grzybek miał stanąć na 
starym miejscu do 1 wrze-
śnia i być odwzorowaniem 
poprzedniej budowli, ale z 
inną funkcją. W budynku o 
powierzchni 16 mkw. plano-
wano działalność gastrono-
miczno-handlową.

Pomysł się podobał, do 
realizacji nie doszło. – Gu-
biński tygrys zamiast wybu-
dować grzybek, zaniósł do 
Wydziału Gospodarczego 
Sądu Rejonowego wniosek 
o zgłoszenie upadłości fir-
my – zanotował Antoni Łu-
siak w tekście „Winobranie 
bez grzybka” („Gazeta Lu-
buska” z 12 września 1994 
r.). I pytał czytelników, czy 
odbudowa ma sens? Nigdy 
do niej nie doszło.

10 lat temu w tym miejscu 
stanął pomnik Bachusa.

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 

i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.to-

masz

Skrzyżowanie dzisiejszych ul. Kupieckiej, Żeromskiego i al. Niepodległości około 110 lat temu
 Ze zbiorów Grzegorza Biszczanika

Początek lat 60. XX wieku. Grzybek widziany od strony ul. Kupieckiej. Wówczas to było główne skrzyżowanie w mieście.
 Fot. Zbigniew Rajche

To samo miejsce kilka lat później. Stary słup energetyczny jeszcze stoi, pojawił się gmach Aldemedu.
 Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

9 grudnia 1964 r. – rozbiórka grzybka Fot. Czesław Łuniewicz/ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze


