
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
składam Państwu serdeczne życzenia 

zdrowia, spokoju i rodzinnego ciepła.
Niech będzie to, mimo wszystko,  

niezapomniany czas, spędzony bez 
pośpiechu, trosk 

i zmartwień. Niech napełni nadzieją 
i pozytywną energią.

Życzę, aby Nowy Rok przyniósł 
spełnienie marzeń, rodzinne szczęście 
i pomyślność, a także zadowolenie 

i satysfakcję z podejmowanych wyzwań.

Janusz Kubicki
prezydent Zielonej Góry
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W tym roku Jarmarku Bożonarodzeniowego nie ma, ale ciepło wspominamy poprzednie jego odsłony i uroczy las choinek, który „wyrósł” na zielonogórskim deptaku
 Fot. Tomasz Czyżniewski



2 łącznik zielonogórski    18 grudnia 2020 www.Lzg24.pl

W ZIELONEJ GÓRZE

Torby pełne 
miłosierdzia
Przed świętami Bożego Narodze-
nia Caritas prowadzi akcję „Torba 
charytatywna Caritas”. Po raz 
kolejny do pomocy najuboższym 
przyłączył się urząd miasta.

W ramach szóstej już akcji Ca-
ritas rozdaje puste torby, a po-
tem zbiera je wypełnione pro-
duktami. Paczki trafiają do ubo-
gich, seniorów, osób bezdom-
nych, samotnych oraz niepełno-
sprawnych. W 2019 r. udało się 
zebrać ponad 700 paczek!

Prezydent Janusz Kubicki 
wraz z dyrektor Departamentu 

Edukacji i Spraw Społecznych 
Wioletą Haręźlak spotkali się w 
środę z dyrektorem diecezjalnej 
Caritas - księdzem Stanisławem 
Podfigórnym. Na jego ręce prze-
kazali pięć paczek z artykułami 
spożywczymi dla rodzin, które 
najbardziej potrzebują wsparcia.

– Po raz kolejny bierzemy 
udział w akcji. Caritas szybko i 
skutecznie trafia z pomocą do 
najbardziej potrzebujących. Gra-
tuluję świetnego pomysłu i dzię-
kuję za możliwość przyłączenia 
się do tej cennej inicjatywy – po-
wiedział prezydent Kubicki.

– Dziękujemy władzom na-
szego miasta za ten szlachet-
ny gest. Po raz kolejny możemy 
na was liczyć – mówił ks. Podfi-
górny.

(dg)

Charytatywna gala na ekranie
Nie będzie rozgardiaszu pod halą CRS, ciężarówek z koncertowym sprzętem, tysięcy metrów tkanin na de-
koracje. Jednak będą artyści i ich wersje kolęd, które przeniosą nas w magiczny, świąteczny czas. XVI gala 
„Warto jest pomagać” odbędzie się online.

Niemal do każdego wyda-
rzenia, które odbywa się w 
2020 r. można dołączyć fra-
zę – inne niż zwykle. W ten 
schemat wpisuje się organi-
zacja charytatywnej gali sto-
warzyszenia „Warto jest po-
magać”. Koronawirus po raz 
kolejny pokrzyżował pla-
ny... Artyści nie mogą wyjść 
na scenę, by zaśpiewać kolę-
dy i pastorałki. Nie będzie bi-
letów-cegiełek i wypełnionej 
po brzegi gośćmi hali CRS. 
Ale nadal można osiągnąć 
namiastkę przedświątecz-
nego klimatu i podzielić się 
cząstką swojego serca z pod-
opiecznymi stowarzysze-
nia. – Koncert będzie wyglą-
dał zupełnie inaczej – przy-
znaje Grzegorz Hryniewicz, 
prezes stowarzyszenia. - Do 
tradycyjnej gali przygotowa-
nia zaczynają się już pół roku 
wcześniej. W tym roku nie 
ma możliwości zorganizowa-
nia koncertu w takiej formie, 
jaką wszyscy znamy. Przyja-
ciele zmobilizowali nas, że-
by zorganizować wydarzenie 
online. Przygotowujemy je 
tak, żeby każdy poczuł ma-
gię świąt.

Już w najbliższą niedzielę, 
20 grudnia, o 16.00 rozpocz-

nie się wyjątkowa XVI gala 
stowarzyszenia. Wystarczy 
włączyć transmisję na face-
bookowym fanpage’u „War-
to jest pomagać”. Wydarze-
nie będzie też  relacjonowa-
ne przez Radio Index. Arty-
ści połączą się z widzami ze 

swoich domów. – Jedyne, co 
możemy zdradzić to infor-
macja, że pojawią się na ży-
wo artyści, którzy byli naszy-
mi gośćmi przez te wszystkie 
lata. Kto wystąpi? Z kim się 
spotkamy? To będzie niespo-
dzianka. Chcemy, aby Pań-

stwo dołączyli do nas w nie-
dzielne popołudnie i spędzi-
li ten czas z Leszkiem Jen-
kiem, Grzegorzem Hrynie-
wiczem, gośćmi i wspomnie-
niami – mówi Agnieszka Hry-
niewicz, odpowiedzialna za 
kontakt z artystami.

W trakcie koncertu odbędą 
się cztery licytacje świątecz-
nych ozdób. Warto śledzić 
spotkanie i wziąć udział w 
aukcjach, bo cel jest szczyt-
ny. Dochód zostanie prze-
znaczony dla Ani z Zielone-
go Wzgórza. Dziewczynka 
choruje na SMA1 - rdzenio-
wy zanik mięśni. Żeby ura-
tować życie Ani, potrzeba aż 
9,5 mln zł. W całym mieście 
trwają zbiórki, kiermasze, li-
cytacje, które pomagają w 
zebraniu tej ogromnej kwo-
ty. Ania obecnie jest podda-
wana intensywnej rehabili-
tacji i leczeniu. Rodzice wal-
czą o każdy jej ruch i o to, by 
nie miała odleżyn i przykur-
czy mięśni.

Podczas gali poznamy 
też zwycięzców plebiscytu 
„Anioły Roku”. - Wpłynęło 
do nas sporo zgłoszeń i spo-
śród wszystkich nadesłanych 
kapituła konkursowa wyłoni 
zwycięzców. To ludzie, któ-
rzy bezinteresownie, zawsze 
stoją na straży pomocy, do-
bra i wsparcia  – podkreśla G. 
Hryniewicz. Kandydatów do 
„Anioła Roku 2020” można 
było zgłaszać w trzech kate-
goriach: osoba, firma, insty-
tucja/organizacja. (ap)

W tym roku nie na scenie, ale na ekranie komputera. XVI gala „Warto jest pomagać” w niedzie-
lę, 20 grudnia, o 16.00 na Facebooku. Fot. Materiały stowarzyszenia „Warto jest pomagać”
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Jasełka lalkowe
W sobotę, 19 grudnia, o 12.00 Zielono-

górski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci 
przed ekrany, żeby obejrzały na żywo 
spektakl teatralny. „Poszli – znaleźli, 
czyli Radość Wielka” - tradycyjne jasełka 
lalkowe Teatru Lalka w Trasie – do zoba-
czenia na https://www.facebook.com/
ZielonogorskiOsrodekKultury oraz https://
www.youtube.com/user/amfiteatr.

Jarmark w skansenie
Muzeum etnograficzne w Ochli zapra-

sza w sobotę i niedzielę (19 i 20 grudnia) 
na jarmark „Idą święta”. Będzie można 
kupić regionalne sery i wędliny, chleby i 
pierniki. To też okazja, by upolować pre-
zent albo ozdobę świąteczną, bo na targu 
nie zabraknie rękodzielników. Jarmark 
odbędzie się w Zagrodzie Kamiennej od 
8.00 do 15.00, wejście i parking bezpłatne.

Czytanie Tokarskiej
W niedzielę, 20 grudnia, o 17.00 Bi-

blioteka im. Norwida zaprasza na przed-
świąteczną odsłonę Krakowskiego Salonu 
Poezji w Zielonej Górze online (Facebook 
biblioteki) – „Czytanie Tokarskiej”. Wiersze 
poetki usłyszymy w interpretacji przyjaciół 
oraz organizatorów Festiwalu Literackiego 
Proza Poetów. Gospodarze Salonu: An-
drzej Buck i Sandra Stempniewska.

Kolędy z Planetarium
ZOK zaprasza w niedzielę, 20 grudnia, 

o 17.00 na koncert online z Planetarium 
Wenus pt. „Ze wszystkich stron wesołych 
świąt”. Aranżacje kolęd i świątecznych 
piosenek wykonają wokalistki ZOK i 
studia piosenki „Erato”, zagra band 
Krzysztofa Mrozińskiego. Transmisja na 
https://www.facebook.com/Zielonogor-
skiOsrodekKultury oraz https://www.
youtube.com/user/amfiteatr. (dsp)

Pięć toreb z artykułami spożywczymi trafi do najbardziej po-
trzebujących Fot. Igor Skrzyczewski/UM
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Nie ma innego sposobu na pandemię
- Szczepionka przeciw COVID-19 jest bezpieczna. Nie może mnie ani zakazić, ani tym bardziej zabić. Zaszczepię się – deklaruje 
Włodzimierz Janiszewski, epidemiolog i reumatolog z Zielonej Góry.

- W miniony wtorek rząd 
przyjął uchwałę o Narodowym 
Programie Szczepień. Jego ce-
lem jest zapanowanie nad epi-
demią w 2021 r. Jak pan sądzi, 
uda się?

Włodzimierz Janiszewski: - 
Powinno, dla dobra nas wszyst-
kich. Wierzę, że się uda. Na oce-
ny przyjdzie czas po zakończe-
niu szczepień, teraz potrzeba 
nam pozytywnego myślenia.

- Bo nie ma innego sposobu 
na pandemię, tylko szczepie-
nie?

- SARS-CoV-2 jest wyjątko-
wo zakaźny, bardzo szybko się 
transmituje. I tak, nie ma inne-
go sposobu, żeby się zabezpie-
czyć przed dalszym rozwojem 
pandemii.

- Realizacja programu ma do-
prowadzić do uzyskania od-
porności populacji. Żeby ten 
cel osiągnąć, ilu Polaków mu-
si się zaszczepić przeciwko CO-
VID-19?

- Odporność stadna jest wte-
dy, gdy większość populacji jest 
zaszczepiona. I nie transmituje 
już wirusa.

- To ilu? 60 procent społe-
czeństwa wystarczy?

- Im więcej, tym lepiej. Poni-
żej 50 procent nic nam nie da. 
W przypadku grypy jest to co 
najmniej 60 procent populacji, 
w przypadku koronawirusa to 
nawet 3/4 populacji. A więc 60 
procent to naprawdę dolna gra-
nica.

- W minionych latach tylko 
4-5 procent Polaków szczepiło 
się na grypę. Sądzi pan, że prze-
ciwko COVID-19 zaszczepią się 
masowo?

- Sytuacja się zmieniła. Lu-
dzie szukają szczepionek prze-
ciw grypie, wypytują o nie. Ja 
ciągle mam telefony od pacjen-
tów z prośbą o pomoc w jej uzy-

skaniu. Dlatego myślę, że czeka 
nas niespodzianka.

- Co może przekonać niedo-
wiarków?

- Najsilniejszym bodźcem jest 
niestety strach. A więc sama sy-
tuacja epidemiologiczna: licz-
ba zachorowań i wciąż bardzo 
wysoka liczba zgonów, również 
ludzkie dramaty i lęk przed po-
wikłaniami po COVID-19. Ale 
pomóc może także rzetelna in-
formacja o szczepionkach i 
przykłady.

- Dlatego pytam: pan się za-
szczepi?

- Jeszcze kilka tygodni temu 
publicznie mówiłem, że nie, bo 
nie znałem szczepionki. Na gry-
pę szczepię się regularnie, bo 
znam jej skład. A tej nie znałem, 
wiedziałem tylko o jej ekspreso-
wym tempie produkcji. Ale te-
raz, gdy ją poznałem – mówię 
o szczepionkach Pfi zera i Mo-
derny - nie mam cienia wątpli-
wości. Co do stanu szczepionki, 
jej składu, sposobu produkcji, 

przebiegu wszystkich trzech 
faz badań, w tym badań prze-
prowadzonych w grupie kilku-
dziesięciu tysięcy osób…  Szcze-
pionka jest bezpieczna. Nie mo-
że mnie ani zakazić, ani tym 
bardziej zabić. Zaszczepię się.

- I to zgodnie z zasadami pro-
gramu, tzn. z racji uprawianego 
zawodu oraz wieku, w pierw-
szej kolejności… Czeka pan nie-
cierpliwie, by szczepionki trafi -
ły do Polski?

- Może inaczej: jestem za-
skoczony, ale i zadowolony, że 
tak szybko udało się fi rmom 
je wyprodukować. Choć aku-
rat Pfi zer, badania nad MRNA 
(najważniejszy element w ich 
szczepionce – dop. el) prowa-
dził już wcześniej. Dlatego mu 
się udało. Ale np. szczepionka 
Oxford/Astra Zeneca ma już in-
ny skład… ale nie wchodźmy w 
szczegóły.

- Dla nas, laików, ważniejszy 
od składu szczepionki jest fakt, 
czy ma jakieś przeciwwskazania?

- Przeciwwskazania mogą 
wystąpić do każdej szczepion-
ki, a poinformowanie o nich 
jest obowiązkiem producenta. I 
tak np. przeciwwskazaniem do 
każdej szczepionki, m.in. gry-
py, jest wysoki stan gorączko-
wy. Dlatego przed jej aplikacją 
bada nas lekarz. Mogą też wy-
stąpić niepożądane odczyny 
poszczepienne: jednego boli rę-
ka, drugi ma zaczerwienienie, 
trzeci ma bóle głowy albo stan 
podgorączkowy… Mijają po kil-
ku dniach. W przypadku szcze-
pionki przeciwko COVID-19 też 
poznamy te przeciwwskaza-
nia i możliwe reakcje poszcze-
pienne. Wiemy już, że nie bę-
dą szczepione dzieci do 16. roku 
życia… bo szczepionki na nich 
nie przebadano.

- A osoby chore mogą się za-
szczepić?

- W przypadku gorączki nie-
wiadomego pochodzenia - nie. 
Ale ograniczeń jest bardzo ma-
ło. Mogą zaszczepić się oso-
by chore na serce, nowotwo-
ry, POChP, cukrzycę, RZS, ast-
mę… Ale powtarzam: decydu-
jący głos będą mieli producen-
ci, naukowcy, komisje oceniają-
ce… I o wszelkich przeciwwska-
zaniach, w przypadku szczepio-
nek wszystkich producentów, 
zostaniemy poinformowani.

- Jak długo będzie działać 
szczepionka?

- Po przechorowaniu na pier-
wotny SARS (w 2003 r. – dop. el) 
stwierdzono odporność dwu-
letnią, w przypadku przechoro-
wania COVID-19 ta odporność 
jest oceniana na co najmniej 
pół roku. Ale może być też tak, 
że pandemia wygaśnie, tak jak 
kiedyś wygasły SARS i MERS. 
Wszystkie epidemie wygasają 
prędzej czy później.

- Dziękuję.
Ewa Lurc

- Przekonać niedowiarków, oprócz strachu, może rzetelna 
informacja o szczepionkach i przykłady – mówi Włodzimierz 
Janiszewski Fot. Piotr Jędzura

Piotr Barczak
przewodniczący rady miasta
- Obawy pozostają, jak przy 
różnego rodzaju szczepieniach, 
szczególnie tych nowych. 
Jednak zaszczepię się prze-
ciwko COVID-19, oczywiście po 
dopuszczeniu szczepionek przez 
odpowiednie instytucje. To jest 
kwestia odpowiedzialności nie 
tylko za siebie, ale również za 
innych, żeby nie przenosić wirusa 
dalej.

Darmowe, dobrowolne
i… może już w grudniu
Po konsultacjach społecznych i z ekspertami rząd przyjął we wto-
rek, 15 bm., Narodowy Program Szczepień. Jego celem jest zapano-
wanie nad epidemią do końca 2021 r.

Polska zakontraktowała ponad 
62 mln dawek szczepionki przeciw-
ko COVID-19 i zawarła pięć umów 
na ich zakup z producentami: Astra 
Zeneca, Janssen Pharmaceutica 
NV, CureVac, Moderna i Pfi zer/
BioNTech. Pierwsze w Polsce będą 
dostępne szczepionki tej ostatniej 
fi rmy. Szczepionka Pfi zer/BioNTech, 
dopuszczona już do obrotu w 
Wielkiej Brytanii i Stanach Zjedno-
czonych, może być zatwierdzona w 
UE już 21 grudnia. 

Szczepienia będą darmowe, 
dobrowolne, monitorowane i 
adresowane do osób dorosłych. 
Rozpoczną się w grudniu lub w 
styczniu (to zależy od producenta), 
ale trwać będą… dłuuugo. Pierwsi 
zaszczepieni zostaną pracow-
nicy: ochrony zdrowia, DPS-ów, 
MOPS-ów, sanepidu oraz personel 
pomocniczy i administracyjny 
w placówkach medycznych. Ta 
grupa zaszczepiona zostanie w 509 
szpitalach węzłowych, w tym w 
Zielonej Górze w Szpitalu Uniwersy-
teckim i MSWiA. Później szczepieni 
będą: pensjonariusze DPS-ów oraz 
zakładów opiekuńczo-leczniczych, 
pielęgnacyjno-opiekuńczych i 
innych miejsc stacjonarnego poby-
tu, osoby powyżej 60. roku życia 
w kolejności od najstarszych oraz 
służby mundurowe i nauczyciele. 
Następnie: osoby poniżej 60. roku 
życia z chorobami przewlekłymi 
zwiększającymi ryzyko ciężkiego 
przebiegu COVID-19 (ale będą też 
mogli zgłosić się do lekarza POZ 
z prośbą o wystawienie e-skie-
rowania niezależnie od wieku), 
osoby bezpośrednio zapewniające 
funkcjonowanie podstawowej 
działalności państwa i narażone 

na zakażenie ze względu na częste 
kontakty społeczne. Na końcu: 
m.in. przedsiębiorcy, pracownicy 
sektorów zamkniętych i pozostałe 
osoby dorosłe.

Jak zapewnia rząd, możliwe 
jest wykonanie 3,4 mln szczepień 
miesięcznie.

Szczepienia wykonywać będzie 
w kraju ponad 6 tys. podmiotów 
medycznych, które zadeklarowały 
utworzenie ponad 8 tys. punktów 
szczepień (w tym mobilnych). Rząd 
nie podał jeszcze listy tych placó-
wek. - Ponad 80 proc. gmin w Polsce 
ma już zarejestrowane punkty 
medyczne, które będą realizowały 
szczepienia przeciw COVID-19. 
Obejmują ponad 92 proc. populacji 
Polski – mówił w środę, 16 bm., na 
konferencji prasowej Michał Dwor-
czyk, szef kancelarii premiera.

Na szczepienia będziemy się 
umawiać po 15 stycznia za pośred-
nictwem specjalnej infolinii pod 
numerem 989 (już działa, ale teraz 
możemy uzyskiwać informacje o 
szczepieniach), przez Internetowe 
Konto Pacjenta i za pośrednictwem 
placówki, w której wystawiono nam 
e-skierowanie. Po dokonaniu rezer-
wacji wizyty, pacjent otrzyma SMS 
z informacją o wybranym miejscu i 
terminie szczepienia. Kwalifi kacji do 
szczepienie dokona lekarz. Dla osób, 
u których po podaniu szczepionki 
wystąpiłyby niekorzystne odczyny 
poszczepienne, powstanie Fundusz 
Kompensacyjny - projekt ustawy ma 
zostać przedstawiony w najbliższych 
dniach.

Szczegółowe informacje na 
nowej, aktualizowanej stronie inter-
netowej rządu: gov.pl/szczepimysie.
 (el)

Robert Czechowski
dyrektor Lubuskiego Teatru
- Oczywiście, że się zaszczepię! 
Żona chorowała na COVID. Na 
szczęście miała lekkie objawy. 
Byłem z córkami na kwarantan-
nie, nam się upiekło. Fachowcy 
twierdzą, że szczepionki są 
bezpieczne, mają atesty. Najwyż-
sza pora uwolnić się od wirusa. 
Szczepionka daje nadzieję na 
powrót do normalności.

Czesław Grabowski
dyrektor Filharmonii
- Czy się zaszczepię? Odpowiedź 
jest krótka: oczywiście! Po prostu 
chcę być zdrowy. Z tego samego 
powodu od kilku lat szczepię się 
przeciwko grypie. I choć szczepion-
ka przeciwko COVID-19 jest szcze-
pionką nową, szybką i różnie o niej 
mówią – to jest dla nas, a szczegól-
nie dla ludzi w moim wieku, szansą. 
Niewykorzystanie jej byłoby 
grzechem zaniechania i grzechem 
niedbania o własne zdrowie.

Janusz Kubicki
prezydent Zielonej Góry
- Oczywiście, że się zaszczepię. 
Musimy się nauczyć żyć z 
COVID-19 i w miarę normalnie 
funkcjonować. Wirus zostanie 
z nami na długo. Gospodarka, 
� rmy, urzędy czy szkoły muszą 
funkcjonować. Jednym z warun-
ków powrotu do normalności 
jest właśnie szczepienie się. Taka 
ochrona jest potrzebna.

Agata Miedzińska
dyrektorka ZOK
- Jeszcze się nad tym nie 
zastanawiałam. Ja jestem 
szczepionkowiec. Uważam, 
że np. powinno się robić 
wszystkie obowiązkowe 
szczepienia, bo w ten sposób 
wyeliminowaliśmy wiele 
groźnych chorób. Nigdy nie 
przyszłoby mi do głowy, żeby 
tego nie robić. Sprawa jest 
zero-jedynkowa. Pewnie się 
zaszczepię.

Piotr Protasiewicz
kapitan zielonogórskiej drużyny 
żużlowej
- Zdrowie to najważniejsza war-
tość. Dotąd się nie szczepiłem i 
jeszcze nie mam jednoznacznej 
opinii. Każdy z nas powinien mieć 
dostęp do rzetelnej informacji o 
szczepieniach, o potencjalnym 
ryzyku. Trzeba unikać chaosu i 
paniki. Pro� laktyka i rozsądek 
są najważniejsze, by przetrwać 
pandemię.

(ap, rk, el, tc,md)
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W ZIELONEJ GÓRZE

Bezpłatne badanie
Przychodnia Diagnostyk zaprasza 

panie między 50. a 69. rokiem życia 
(urodzone w latach 1971-1952) na 
bezpłatne badanie mammograficzne, 
refundowane przez NFZ. Zaproszenie 
skierowane jest do pań, które w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały 
tego badania w ramach programu profi-

laktyki raka piersi. - Jeśli nie pamiętacie, 
kiedy ostatni raz miałyście wykonywane 
badanie, zapraszamy do kontaktu pod 
numerem telefonu: 68 41 41 411, a my to 
sprawdzimy i zarejestrujemy na badanie 
– informuje przychodnia. Rejestracji 
można dokonać również online poprzez 
stronę www.diagnostyk.pl

Uwaga, w 2021 r. badanie przysługuje 
również paniom urodzonym w 1971 r.

(red)

W ZIELONEJ GÓRZE

Nowe pętle 
autobusowe
Miejski Zakład Komunikacji 
przywrócił do ruchu odnowioną 
pętlę przy ulicy Lechitów. To trzeci 
przystanek końcowy, który prze-
budowano w tym roku.

Z nowej pętli korzystają 
też w Przylepie autobusy 
linii nr 2 i 20. Z kolei auto-
busy linii nr 19 w trasę wy-
ruszają z nowej pętli w Łę-
życy.

– W Łężycy wymienio-
no nawierzchnię, ponie-
waż ta szutrowa wymaga-
ła częstych napraw – mówi 

Jacek Newelski, kierow-
nik sekcji rozkładów jazdy 
i marketingu Miejskiego 
Zakładu Komunikacji. – W 
Przylepie pętla powstała w 
zupełnie nowym miejscu. 
Natomiast przy ulicy Le-
chitów mieszkańcy skar-
żyli się, że autobusy nie 
podjeżdżają pod krawęż-
niki, przez co ciężko jest 
wsiadać i wysiadać.

Pętlę przy Lechitów 
przebudowano w taki spo-
sób, by z autobusów bez 
kłopotów mogły korzystać 
osoby z problemami ru-
chowymi oraz poruszający 
się na wózkach zwykłych i 
elektrycznych. Dzięki tym 
inwestycjom pasażerom 
łatwiej będzie wsiąść do 

pojazdu, natomiast kie-
rowcom prościej będzie 
manewrować autobusem - 
bez konieczności omijania 
dziur i obaw o uszkodze-
nie pojazdu.

– MZK w ciągu ostatnich 
dwóch lat wymieniło aż 67 
proc. autobusów – doda-
je J. Newelski. – By jak naj-
dłużej nam służyły, należy 
także zadbać o infrastruk-
turę. Autobusy nie mo-
gą niszczyć się na dziura-
wych pętlach.

Miejski przewoźnik koń-
czy też uruchamianie ta-
blic informacji pasażer-
skiej. Zielonogórzanie ma-
ją do dyspozycji już 63 lo-
kalizacje.

(rk)

Dostaniesz portret za osocze
Każdy, kto przeszedł COVID-19 i oddał osocze, może wziąć udział w darmowej, profesjonalnej sesji fotograficznej. Autorką tego 
projektu jest Hanna Derecka, legnicka fotografka. Do akcji dołączyło pierwsze studio fotograficzne z Zielonej Góry.

Prośby o osocze dla 
bliskich, którzy choru-
ją na COVID-19, zalewa-
ją media społecznościo-
we. Osocze może pomóc 
wyzdrowieć, skrócić czas 
trwania choroby, a tym 
samym przyczynić się do 
uratowania czyjegoś ży-
cia. Jedną z form zachę-
ty dla ozdrowieńców jest 
udział w darmowej sesji 
fotograficznej. To ogól-
nopolski projekt, które-
go autorką jest Hanna De-
recka, fotografka z Legni-
cy. - Zapraszamy i zachę-
camy ozdrowieńców do 
oddania osocza, pomagaj-
my, ratujmy, każdy tak, 
jak potrafi! My potrafimy 
fotografować i w ten spo-
sób zamierzamy walczyć 
z pandemią – pisze na fa-
cebookowym profilu ak-

cji charytatywnej „Por-
tret za osocze”. Profesjo-
nalny portret, to dosko-
nały pomysł na prezent 
dla samego siebie. Można 
połączyć przyjemne z po-
żytecznym.

Na profilu znajdziemy 
listę fotografów z całego 
kraju, do których ozdro-
wieńcy, którzy zdecydo-
wali się oddać osocze, 
mogą umówić się na se-
sję fotograficzną. Do akcji 
dołączyło pierwsze stu-
dio fotograficzne z Zie-
lonej Góry - Propasio.pl, 
prowadzone przez Mag-
dalenę Bielech i Kamila 
Wotę. - O samej akcji do-
wiedzieliśmy się przy-
padkowo. Znajomi nam o 
niej opowiedzieli i posta-
nowiliśmy pomóc. Pro-
jekt jest dosyć świeży, 

mam nadzieję, że inni fo-
tografowie z naszego mia-
sta również do niego do-
łączą – mówi K. Wota.

Z darmowej sesji w Pro-
pasio.pl może skorzystać 
osoba, która oddała oso-
cze po przejściu choro-
by COVID-19 lub wskaza-
na przez nią osoba z naj-
bliższej rodziny (małżo-
nek, dziecko, rodzic). Se-
sja obejmuje jedną sty-
lizację i jedno tło. Oso-
ba portretowana otrzy-
ma trzy zdjęcia w formie 
elektronicznej, poddane 
wcześniej profesjonalnej 
obróbce. Przed sesją na-
leży pokazać potwierdze-
nie oddania osocza, które 
otrzymuje się w placówce 
medycznej.

Pierwsi chętni już kon-
taktują się ze studiem 

Propasio.pl i umawia-
ją się na darmowe se-
sje. - Często nasi mode-
le nie wiedzą jak taka 
sesja wygląda, bo nigdy 
nie brali w niej udziału. 
Nie ma się czego bać. Do 
każdego podchodzimy 
indywidualnie, pyta-
my czego od sesji ocze-
kuje, jaki charakter ma-
ją mieć zdjęcia. Pod-
powiadamy, jak dobrać 
stylizację, możemy też 
wypożyczyć coś z na-
szej garderoby – zachę-
ca K. Wota.

Akcję można śledzić w 
internecie pod haszta-
giem #portretzaosocze. 
Lista fotografów biorą-
cych udział w projekcie 
jest na bieżąco aktuali-
zowana.

(ap)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zmiany 
podczas świąt
MZK informuje o zmianach w 
rozkładzie jazdy w czasie Świąt 
Bożego Narodzenia.

Autobusy będą kursowały 
według następującego planu.

a 24 grudnia, czwartek: 
autobusy pojadą według ro-
boczych rozkładów jazdy do 
godz. 15.00. Linie nocne roz-
poczną pracę od 15.00, wy-
konując dodatkowe kursy. 
Od 23.29 autobusy linii noc-
nych będą kursowały zgodnie 
z rozkładem jazdy obowiązu-
jącym w nocy z soboty na nie-
dzielę.

a 25 grudnia, piątek: za-
wiesza się kursowanie auto-
busów linii nr 6, 9, 14, 17, 37 i 
55. Autobusy linii nr 0 i 80 bę-
dą realizowały kursy według 
świątecznego rozkładu jazdy 
od. 9.00 do 17.00. Autobusy 
pozostałych linii będą jeździ-
ły według świątecznych roz-
kładów jazdy.

a 26 grudnia, sobota: za-
wiesza się kursowanie auto-
busu linii nr 55. Autobusy po-
zostałych linii będą jeździć 
według świątecznych rozkła-
dów jazdy.

Informacje o kursowa-
niu autobusów pod nr tel. 68 
45 20 450 do 453, wew.43, w 
godz. 7.00-14.30 lub na stro-
nie www.mzk.zgora.pl.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Jak miejskie 
przedszkola 
pracują w wakacje
Znamy plan przerw urlopowych 
w miejskich przedszkolach. Część 
placówek będzie zamknięta w 
lipcu, część w sierpniu albo na 
przełomie dwóch wakacyjnych 
miesięcy.

Warto skorzystać z 
tych informacji, planu-
jąc letni wypoczynek.

a Miejskie przedszko-
la zamknięte od 1 do 
30 lipca 2021 r.: MP nu-
mer 3 al. Niepodległo-
ści 29, MP nr 6 ul. Wy-
spiańskiego 16, MP nr 8 
ul. Witebska 1, MP nr 10 
ul. Monte Cassino 21a, 
MP nr 12 ul. Truskawko-
wa 12, MP nr 13 ul. Jęcz-
mienna 1, MP nr 18 ul. 
Moniuszki 19, MP nr 22 
ul. Porzeczkowa 34, MP 
nr 43 ul. Racula-Gło-
gowska 65 z oddziałami 
przy ul. Zatonie-Zielo-
nogórska 72 i ul. Drzon-
ków-Szkolna 2.

a Miejskie przed-
szkola zamknięte od 19 
lipca do 13 sierpnia 2021 
r.: MP numer 7 ul. Mo-
niuszki 33, MP nr 11 ul. 
Zamenhofa 30, MP nr 14 
ul. Krasickiego 12, MP 
nr 17 ul. dr. Pieniężne-
go 22, MP nr 20 ul. Stu-
dzianki 8, MP nr 24 ul. 
Os. Pomorskie 28, MP 
nr 30 ul. Tuwima 3b, MP 
nr 38 ul. Braniborska 13, 
MP nr 41 ul. Stary Ki-
sielin-Pionierów Lub. 
53, MP nr 44 ul. Zawada
-Szkolna 24.

a Miejskie przedszko-
la zamknięte od 2 do 31 
sierpnia 2021 r.: MP nu-
mer 1 ul. Sikorskiego 37, 
MP nr 9 ul. Partyzantów 
22, MP nr 19 ul. Energe-
tyków 7, MP nr 21 ul. Ry-
dza-Śmigłego 5, MP nr 
25 al. Wojska Polskiego 
82a, MP nr 34 ul. Boh. 
Westerplatte 11a, MP nr 
37 ul. Węgierska 9, MP 
nr 39 ul. Lisia 51a, MP nr 
40 ul. Szczekocińska 13, 
MP nr 45 ul. Przylep-So-
lidarności 61, MP nr 46 
ul. Rzeźniczaka 1.

(dsp)

Można umówić się na profesjonalną sesję zdjęciową w ra-
mach akcji „Portret za osocze” Fot. Materiały Propasio.pl

W tym roku przebudowano trzy przystanki końcowe dla autobusów Fot. Materiały MZK
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Mikołaj miał ręce pełne roboty
Koronawirus pokrzyżował plany sołectwom, które musiały zrezygnować z większości zabaw integracyjnych. Pieniądze z tzw. mięk-
kiego funduszu przeznaczono m.in. na drobne inwestycje i paczki mikołajkowe.

– Każde sołectwo co ro-
ku ma do wydania od 1500 zł 
do nawet 18 tys. zł z tzw. fun-
duszu sołeckiego miękkie-
go – wyjaśnia Mariusz Zalew-
ski, dyrektor Departamen-
tu Dzielnicy Nowe Miasto. – 
Ta pula jest przeznaczona na 
działalność społeczno-kul-
turalną, czyli np. na impre-
zy integracyjne organizowa-
ne przez rady sołeckie i soł-
tysów: mikołajki, dożynki, 
Dzień Dziecka czy Dzień Ko-
biet. Kwota, którą otrzymu-
je sołectwo zależy od liczby 
mieszkańców.

Fundusze miękkie to jed-
nak nie tylko imprezy inte-
gracyjne. Dzięki nim rady so-
łeckie mogą zadbać o estety-
kę sołectwa i bezpieczeństwo 
- choćby monitoring. To są też 
pieniądze na drobne remon-
ty np. chodniki, place zabaw. 
Dla odróżnienia - tzw. fundu-
sze twarde to większe projek-
ty i inwestycje bardziej skom-
plikowane technicznie.

Dyrektor Zalewski podkre-
śla, że zebrania sołeckie ma-
ją prawo przeznaczyć pienią-
dze z imprez na inne cele. I 
tak się stało w tym roku. Pan-
demia koronawirusa sprawi-
ła, że wiele wydarzeń - z uwa-
gi na bezpieczeństwo miesz-
kańców - nie odbyło się.

Racula miała do wyda-
nia 16 tys. 527 zł, z czego tyl-
ko 840 zł poszło na impre-
zy. Za tę kwotę, jeszcze przed 
pandemią, zorganizowa-
no Dzień Kobiet. Za kolejny 1 
tys. zł rada sołecka dofi nan-
sowała warsztaty świątecz-
ne. Pozostałe fundusze, czy-
li 14 tys. 687 zł przeznaczo-

no na doposażenie świetlicy. 
– Za te pieniądze kupiono pa-
telnię elektryczną, nowe tale-
rze, szklanki, sztućce, bema-
ry, przyprawniki, mikrofony 
– wylicza radny Tomasz Sro-
czyński. Dzięki dobrej współ-
pracy z Rafałem Bukowskim, 
dyrektorem Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej, w świe-
tlicy udało się wycyklinować 
parkiet.

Przylep – największe zielo-
nogórskie sołectwo - w puli 
miało 18 tys. 766 zł. Na po-
czątku października bez prze-
szkód odbyło się tradycyjne 
Święto Pieczonego Ziemnia-
ka. Inne imprezy nie miały 
tyle szczęścia. – Musieliśmy 
zrezygnować z festynu – mó-
wi sołtys Mieczysław Momot. 
– Zaoszczędzone pieniądze, 

ok. 2 tys. zł, dołożyliśmy do 
zakupu regału na drugie ży-
cie zniczy na cmentarzu. Za-
miast wyrzucić, będzie moż-
na zostawić znicz dla kolegi 
czy sąsiada. Zainwestujemy 
też w stojak na konewki, bo 
o to prosili mieszkańcy – wy-
jaśnia. Panie z Przylepu zre-
zygnowały z wycieczki ro-
werowej. W zamian powsta-
nie wiata dla jednośladów. 
Za część pieniędzy z mikoła-
jek zakupiono gry planszowe 
i pomoce dydaktyczne. Nie 
będzie spotkania opłatkowe-
go. Rada sołecka rozda nato-
miast 95 bombonierek senio-
rom i w ten symboliczny spo-
sób złoży im życzenia.

Zatonie całą pulę wyda-
ło na mikołajkowe paczki dla 
dzieci. - Pożyczyłem od kole-

gi starą nyskę, przebrałem się 
za Mikołaja i błyskawicznie 
rozdałem wszystkie prezen-
ty – śmieje się sołtys Krzysz-
tof Sadecki.

Ochla zrezygnowała z fe-
stynu szkolnego oraz dożyn-
kowego w parku, Dnia Se-
niora i warsztatów świątecz-
nych. Nie ma szans na zabawę 
sylwestrową. Dzieci za to do-
stały paczki na mikołajki i to 
w dwóch turach, bo za pierw-
szym razem było zbyt wie-
lu chętnych na łakocie. – Tak 
jak większość sołectw wybra-
liśmy się na zakupy, aby wy-
dać zaoszczędzone pieniądze 
– mówi sołtys Dorota Bojar. 
– Mamy nowe ławki pikniko-
we i namioty. Kupimy sześć 
tablic ogłoszeniowych i ma-
pę Ochli, na którą naniesiono 

nowe uliczki. Nasze sołectwo 
tak się rozbudowuje, że sama 
nie wiem, jak trafi ć w niektó-
re miejsca.

Sołectwo Jany dostało 2,5 
tys. zł. – Pandemia pokrzy-
żowała nam plany – przyzna-
je sołtys Dominik Delikat. – 
Większą część zaoszczędzo-
nej kwoty przeznaczymy na 
paczki świąteczne dla dzie-
ciaków. Zapowiada się boga-
ty Mikołaj.

Kiełpinowi udało się wy-
dać całą kwotę 1500 zł. – Je-
steśmy w gronie szczęśliw-
ców – uważa sołtyska Aneta 
Walczak. – Pieniążki poszły 

m.in. na świąteczne paczki 
dla dzieci i seniorów.

Problemu nie było w Bar-
cikowicach. Imprez nie od-
wołano, bo zebranie sołec-
kie na ten rok nie zaplanowa-
ło zabaw. – Za 1500 zł rada so-
łecka, tak jak założyliśmy na 
zebraniu w sierpniu, kupiła 
dzieciom świąteczne paczki 
– wyjaśnia sołtys Franciszek 
Kosidło.

Łącznie 17 zielonogórskich 
sołectw miało do dyspozycji 
kwotę 128 tys. 556 zł, z czego 
do końca listopada wykorzy-
stano 94 tys. 322 zł.

(rk)

Drodzy 
Czytelnicy!

Kolejny numer 
„Łącznika Zie-

lonogórskiego” 
ukaże się 30-31 
grudnia 2020 r. 
Zapraszamy do 

lektury!

Redakcja

Z ŻYCIA MIASTA >>>

Nyska zamiast sań i… udało się dostarczyć paczki dla dzieci z Zatonia!
Fot. Materiały sołectwa Zatonie

FUNDUSZ SOŁECKI TZW. MIĘKKI
Barcikowice – 1500 zł (mikołajki); Drzonków – 9827 zł (Dzień 
Kobiet, potrzeby i doposażenie świetlicy, logo Drzonkowa, kwiaty); 
Jany – 2502 zł (paczki, ulotki); Jarogniewice – 1906 zł (festyn 
rodzinny, Dzień Seniora, mikołajki); Jeleniów – 1500 zł (mikołajki, 
kwiaty); Kiełpin – 1500 zł (mikołajki, spotkanie świąteczne); Krępa 
– 3993 zł (tablica informacyjna, mikołajki, wigilia); Łężyca – 16 tys. 
936 zł (doposażenie i odnowienie świetlicy, uroczystości Pamięci 
Kresowian, spotkanie opłatkowe, doposażenie boiska, krzewy i 
kwiaty, paliwo i środki czystości); Ługowo – 1500 zł (spotkanie dzie-
ci z animatorem); Nowy Kisielin – 7956 zł (utrzymanie terenów 
zielonych); Ochla – 13 tys. 674 zł (doposażenie świetlicy, mikołajki); 
Przylep – 18 tys. 766 zł ( jubilaci - kwiaty, utrzymanie zieleni, mon-
taż nagłośnienia, przegląd monitoringu, wycieczka rowerowa, świę-
to „Pieczony Ziemniak”, mikołajki, turniej piłkarski, spotkanie opłat-
kowe); Racula – 16 tys. 527 zł (Dzień Kobiet, doposażenie świetlicy, 
warsztaty świąteczne); Stary Kisielin – 12 tys. 680 zł (Dzień Matki, 
KHK Ognik, ławki i kosze, materiały biurowe, kwiaty); Sucha – 3473 
zł (monitoring OSP); Zatonie – 4501 zł (mikołajki, tereny zielone, 
Dzień Kobiet); Zawada – 9815 zł (Dzień Kobiet, maseczki, zawody 
sportowe, wieniec dożynkowy, spotkanie okolicznościowe, klub 
seniora, konkurs superdynia, konkursy plastyczne, spotkanie opłat-
kowe, mikołajki, bal kostiumowy, Dzień Dziecka).

To jest możliwe chyba tylko w Zielonej Górze. Goszcząca u nas w czwartek ambasador Indo-
nezji Siti Nugraha Mauludiah otrzymała… stację Axon 100kW, która służy do ładowania sa-
mochodów elektrycznych. To nie przypadek, specjalizująca się w produkcji takich urządzeń 
zielonogórska fi rma Ekoenergetyka rozpoczęła współpracę z Indonezją. Ambasador spotkała 
się z marszałek Elżbietą Anną Polak, wiceprezydentem Dariuszem Lesickim oraz na próbę 
przejechała się miejskim autobusem elektrycznym. Mogła sprawdzić, jak wygląda transport 
elektromobilny. S. Nugraha Mauludiah rozmawiała też z szefami Ekoenergetyki: Dagmarą 
Dudą i Maciejem Wojeńskim o planach fi rmy dotyczących ekspansji na rynku azjatyckim. (rk)

Fot. Piotr Jędzura



łącznik zielonogórski    18 grudnia 2020 www.Lzg24.pl6

Sukcesem w biznesie trzeba się dzielić
Z takiego założenia wyszli przedsiębiorcy z fi rm Centrum Komina oraz Arpol. Utworzyli Fundację Chirurgii i Onkologii Polskiej 
CHOP im. Pawła Murawy, która zbiera pieniądze na najnowocześniejszy sprzęt medyczny do walki z rakiem. Do grona fi rm, które 
wspierają zielonogórzan w potrzebie dołączyła Ekoenergetyka – jej fundacja niesie pomoc dzieciom i młodzieży.

Fundacja Chirurgii i Onko-
logii Polskiej CHOP im. Pawła 
Murawy jest organizacją non
-profi t, która zbiera pienią-
dze na zakup nowoczesnego 
sprzętu medycznego dla zie-
lonogórskiego szpitala.

Prof. P. Murawa jest jed-
nym z najlepszych chirur-
gów onkologicznych w kraju. 
Po ciężkiej chorobie odłożył 
skalpel i przeszedł na eme-
ryturę. Syn profesora, Da-
wid, poszedł w ślady ojca i 
został chirurgiem. Jego wie-
dza i umiejętności szybko 
procentowały. W lutym ubie-
głego roku D. Murawa został 
szefem Klinicznego Oddzia-
łu Chirurgii Ogólnej i Onko-
logicznej Szpitala Uniwer-
syteckiego w Zielonej Gó-
rze. Na konsultacje i lecze-
nie przyjeżdżają do niego pa-
cjenci z całej Polski, a fach 
doceniają chirurdzy w Euro-
pie i na świecie.

Klucz do dobrego gojenia
- To był impuls! Zatrud-

nienie wybitnego chirurga 
na oddziale onkologii zielo-
nogórskiego szpitala, tylko 
utwierdziło mnie w przeko-
naniu, że musimy zrobić coś 
dla pacjentów onkologicz-
nych. Przecież niemal każdy 
z nas w rodzinie bliższej lub 
dalszej ma kogoś chorego na 
nowotwór. Nie jest tajemni-
cą, że żaden chirurg bez od-
powiedniego sprzętu nie ma 
szans w walce z rakiem. Dla-
tego my, jako przedsiębior-
cy od lat związani z Zielo-
ną Górą, poczuliśmy że mu-
simy zadbać o to, aby Dawid 
Murawa operował pacjentów 
najnowocześniejszym sprzę-
tem. Żeby to osiągnąć, fi r-
my Centrum Komina i Arpol 
utworzyły fundację – tłuma-
czy Daniel Hrehorecki, fun-
dator i założyciel fundacji z 
ramienia fi rmy Centrum Ko-
mina.

Na efekty pracy fundacji 
nie trzeba było długo czekać. 
Z funduszu założycielskie-

go udało się kupić nowocze-
sne urządzenie, które trafi -
ło w ręce chirurgów. - To IC-
Flow, pierwsze urządzenie w 
Polsce o tak wysokich para-
metrach. Dzięki niemu leka-
rze mogą ocenić ukrwienie 
tkanek w trakcie zabiegów, a 
to klucz do dobrego gojenia. 
To w istotny sposób wpływa 
na zmniejszenie powikłań po 
dużych operacjach – tłuma-
czy darczyńca.

Teraz nóż wodny
Obok Centrum Komina 

fundację tworzy fi rma Arpol, 
producent racji żywnościo-
wych dla Sił Zbrojnych RP i 
innych podmiotów związa-
nych z obronnością i bezpie-
czeństwem państwa. - Już 
na początku pandemii my-
ślałam o tym, w jaki sposób 
wspomóc zielonogórzan w 
walce z różnymi chorobami. 
Postanowiliśmy, aby nasza 
pomoc nie była skierowa-
na tylko dla jednej, konkret-
nej osoby. Po prostu chce-
my, aby jak największa licz-

ba pacjentów onkologicz-
nych miała szansę wygrać z 
rakiem. Moja mama, nieste-
ty, przegrała batalię – wspo-
mina ze smutkiem Kamil-
la Mowczan, członek zarzą-
du, fundator i założyciel fun-
dacji z ramienia fi rmy Ar-
pol. Dodaje, że właśnie trwa 
zbiórka pieniędzy na kolejny 
nowoczesny sprzęt medycz-
ny. – Potrzebne jest 180 tys. 
złotych na zakup urządzenia 
do precyzyjnych onkologicz-
nych operacji wątroby ER-
BE-JET 2. Urządzenie dzia-
ła na zasadzie „noża wodne-
go”. Strumień wody z aplika-
tora pozwala na bardzo pre-
cyzyjne cięcia. Dzięki temu 
zachowana zostaje struktura 
naczyń, nerwów i organów, a 
także zminimalizowane jest 
ryzyko krwawienia – wyja-
śnia.

Doposażenie szpitala to 
tylko jeden z celów, jaki przy-
świeca założycielom funda-
cji. W przyszłości planują 
wykorzystać międzynarodo-
we kontakty profesora Mura-

wy. - Czynimy starania, aby 
zielonogórscy lekarze mogli 
odbywać praktyki w najlep-
szych europejskich szpita-
lach. Z wiedzą zdobytą w re-
nomowanych lecznicach bę-
dą skuteczniej leczyć pacjen-
tów – tłumaczy D. Hrehorec-
ki. Każdy, kto chce wspomóc 
zbiórkę pieniędzy na zakup 
noża wodnego dla zielono-
górskiego szpitala powinien 
odwiedzić facebookowy fan-
page Fundacji Chirurgii i On-
kologii Polskiej im. Pawła 
Murawy.

Pomoc dla malutkiej Ani
Zielonogórskie fi rmy nie-

jednokrotnie udowadnia-
ły, że potrafi ą pomagać. Co 
ważne, coraz więcej przed-
siębiorców stawia na pomoc 
długofalową, powołując do 
życia fundację. Na taki krok 
zdecydowała się także fi rma 
Ekoenergetyka. - Sensow-
na pomoc działa długofalo-
wo i zmienia coś więcej, niż 
tylko zewnętrzne okoliczno-
ści. Pomagając innym, po-

magasz również sobie - pod-
kreśla Urszula Przegalińska
-Kubik, prezes Fundacji Eko-
energetyki, która przybliża 
ideę działalności oraz misję 
fundacji. - Naszym głównym 
celem jest niesienie pomocy 
dzieciom i młodzieży w ich 
rozwoju, dbanie o ich zdro-
wie i bezpieczeństwo. Powo-
łana do tego fundacja skupia 
się na realizacji celów statu-
towych dotyczących działal-
ności edukacyjno-społecz-
nej, a także zajmuje się orga-
nizacją przedsięwzięć fi lan-
tropijno-charytatywnych. 
Tak działa społeczna odpo-
wiedzialność biznesu i wła-
śnie to możemy ofi arować 
zielonogórzanom – wyjaśnia 
pani prezes.

Pierwszą inicjatywą fun-
dacji było przekazanie daro-
wizny na rzecz malutkiej zie-
lonogórzanki Ani, która cho-
ruje na SMA1 - rdzeniowy za-
nik mięśni. – Historia Ani to 
historia bohaterskiej walki o 
życie. Rdzeniowy zanik mię-
śni to straszna choroba gene-

tyczna, która zabija mięsień 
po mięśniu, powoduje czę-
ściowy lub całkowity para-
liż, a w ostateczności może 
doprowadzić do śmierci. Aby 
uratować Anię potrzebna jest 
terapia genowa, w ramach 
której podawany jest naj-
droższy lek świata. Jako fun-
dacja, która na pierwszym 
miejscu stawia dobro naj-
młodszych, postanowiliśmy 
wesprzeć nierówną walkę ro-
dziców o życie córki – czyta-
my w komunikacie fundacji.

Poza tym Ekoenergety-
ka regularnie wspiera pod-
opieczne Domu Samotnej 
Matki w Zielonej Górze oraz 
dzieci i młodzież z Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej. 
Firma przekazuje tym insty-
tucjom artykuły codzienne-
go użytku, a pracownicy peł-
nią rolę wolontariuszy. Oso-
by zainteresowane kontak-
tem z Fundacją Ekoenergety-
ki mogą pisać na adres: kon-
takt@fundacjaekoenergety-
ki.pl

(lc)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zwierzęta
będą miały
nowego opiekuna
OTOZ Animals – Inspektorat w 
Zielonej Górze od nowego roku 
będzie koordynatorem schroni-
ska dla bezdomnych zwierząt w 
naszym mieście. Organizacja ma 
w tym spore doświadczenie, bo  
prowadzi już dziesięć tego typu 
placówek w całej Polsce.

Zakup samochodu, któ-
ry zostanie przystosowa-
ny na ambulans dla zwie-
rząt, powstanie stanowi-
ska groomerskiego i prze-
strzeni do zoofi zjoterapii – 
to pomysły, dzięki którym 

OTOZ Animals przekona-
ło do siebie władze miasta 
i wygrało konkurs na no-
wego operatora schroni-
ska. – Poza tymi nowościa-
mi, które poprawią kom-
fort i kondycję naszych 
zwierząt, musimy też roz-
wiązać bieżące problemy, 
jak np. przeciekające da-
chy w niektórych wiatach. 
Trwa zima, a jak wiadomo 
to bardzo trudny czas dla 
bezdomnych psów i kotów 
– mówi Sylwia Zając, ko-
ordynator OTOZ Animals 
w Zielonej Górze. Orga-
nizacja już sześć lat temu 
startowała w konkursie, 
by poprowadzić miejskie 
schronisko. – Teraz uda-
ło nam się podjąć to wy-
zwanie. Zwierzęta na pew-
no na tym nie ucierpią, bę-

dą miały zapewnioną jak 
najlepszą opiekę. Będzie-
my też jak zawsze podej-
mować różne akcje, zachę-
cające mieszkańców, by 
podarowali porzuconym 
psom i kotom nowe domy 
– dodaje S. Zając. 

OTOZ Animals – Inspek-
torat w Zielonej Górze nie 
zamierza wprowadzać re-
wolucji także w kadrach. 
–  Jesteśmy otwarci na 
współpracę z dotychczas 
zatrudnionymi osobami. 
Nie wykluczamy, że więk-
szość z nich zostanie z na-
mi – podkreśla S. Zając.

Nowy operator popro-
wadzi schronisko od 1 
stycznia do końca 2023 ro-
ku. Wtedy planowany jest 
kolejny konkurs.

(md)
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Daniel Hrehorecki
z Centrum Komina
- To był impuls! Zatrudnienie 
wybitnego chirurga na oddziale 
onkologii zielonogórskiego 
szpitala, tylko utwierdziło mnie 
w przekonaniu, że musimy zrobić 
coś dla pacjentów onkologicz-
nych.

Kamilla Mowczan
z fi rmy Arpol
- Postanowiliśmy, aby nasza 
pomoc nie była skierowana 
tylko dla jednej, konkretnej 
osoby. Po prostu chcemy, aby 
jak największa liczba pacjentów 
onkologicznych miała szansę 
wygrać z rakiem.

- Pomagając innym, pomagasz również sobie – mówią w Fundacji Ekoenergetyki. Na zdjęciu, 
w środku, Urszula Przegalińska-Kubik - prezes fundacji, po jej obu stronach członkowie zarzą-
du - Natalia Warszawska i Arkadiusz Kowalewski. Fot. Materiały Fundacji Ekoenergetyki
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W ZIELONEJ GÓRZE

Popatrz, w dłoniach
trzymają kamienie
Mural nieopodal konkatedry pw. 
św. Jadwigi przypomina Wydarze-
nia Zielonogórskie z 1960 r. Widać 
na nim tłum ludzi rzucających 
kamieniami.

- Chodziło mi o to, by 
pokazać wielu ludzi z tym 
charakterystycznym ge-
stem ręki. Trzymają w niej 
kamienie, którymi będą 
rzucać w milicjantów. To 
wyraz buntu – opowiada 
Jakub Bitka, artysta pla-
styk, autor murali. Jego 
dzieło komponuje się ze 
stojącą nieopodal rzeźbą 
przedstawiającą ks. Kazi-
mierza Michalskiego, któ-
rego po Wydarzeniach Zie-
lonogórskich komuniści 
usunęli z miasta. Rzeźbę 
odsłonięto w maju tego ro-
ku.

Na początku listopa-
da pokazywaliśmy J. Bitkę 
podczas pracy nad mura-
lem. Wtedy malował chłop-
ca w krótkich spodenkach z 
kamieniami w ręku - to jed-
no z najbardziej rozpozna-
walnych zdjęć, które wyko-
nali agenci SB podczas roz-
ruchów. 30 maja 1960 r. de-

monstranci broniący Do-
mu Katolickiego starli się z 
milicją. W ruch poszły pał-
ki, gaz łzawiący i kamienie. 
Setki osób aresztowano. To 
były największe rozruchy 
w dziejach powojennej Zie-
lonej Góry. W czasach PRL 
władze chciały je wymazać 
z pamięci zielonogórzan.

- Korzystałem z tych 
zdjęć przechowywanych w 
archiwum IPN – przyzna-
je J. Bitka. – Analizowałem 
je, między innymi przy-
glądając się gestom. Przed 
muralem trzeba na chwi-
lę przystanąć i poszukać. 
Tu nie ma jednego bohate-
ra, który wszystko opowia-
da. Jest wiele postaci bu-
dzących pytania. To opo-
wieść o starciu człowieka 
z rzeczywistością, syste-
mem. To wyraz buntu. Nie 
miało powstać renesanso-
we dzieło, ładnie malowa-
ne, lecz nowoczesne, bar-
dzo ekspresyjne.

Autor wykorzystał robio-
ne z ukrycia zdjęcia SB oraz 
zdjęcia ze współczesnych 
rekonstrukcji Wydarzeń 
Zielonogórskich. A wśród 
nich widzimy fotografi e z 
kartotek milicyjnych osób 
aresztowanych za udział w 
rozruchach. To prześlado-
wani zielonogórzanie.

(tc)
Mural poświęcony Wydarzeniom Zielonogórskim dopełnia miejsce, w którym stoi pomnik ks. Kazimierza Michalskiego, 
pierwszego polskiego powojennego proboszcza Fot. Tomasz Czyżniewski

W ZIELONEJ GÓRZE

Rowery miejskie:
czas zimowania
Zima to dla rowerów miejskich 
czas kontroli serwisowej, dla fi rmy 
Nextbike Polska – czas podsumo-
wań minionego sezonu. Jedno-
ślady wypożyczaliśmy blisko 137 
tysięcy razy, przybyło ponad 3400 
nowych użytkowników systemu.

- Tegoroczny sezon był dla 
nas wszystkich bardzo spe-
cyfi czny – ograniczenia zwią-
zane z pandemią koronawi-
rusa wpływały i wciąż wpły-
wają na nasze codzienne ży-
cie. W dobie licznych obo-
strzeń i limitów szukamy bez-
piecznych alternatyw – jedną 
z nich był  rower miejski – mó-
wią w fi rmie Nextbike Polska. 
I podają co ciekawsze dane z 

2020 r. Użytkownicy ZRM wy-
najmowali jednoślady przez 
31.743 godziny – to prawie 87 
lat ciągłego wynajmu jedne-
go roweru! Najczęściej odwie-
dzane stacje to 1 Maja (Zielo-
na Strzała) oraz Wyszyńskie-
go/Wiśniowa, skąd wynajęto 
rowery blisko 15 tysięcy razy. 
Popularne były też stacje Woj-
ska Polskiego/Reja, Batorego/
Obywatelska, Kupiecka/Woj-
ska Polskiego.

Najczęściej pokonywane 
trasy tego roku to: 1 Maja do 
stacji Krośnieńska, Wojska 
Polskiego/Reja do Wojska Pol-
skiego/Wyszyńskiego, Batore-
go/Obywatelska do Kupiecka/
Wojska Polskiego, Wojska Pol-
skiego/Wyszyńskiego do Woj-
ska Polskiego/Reja oraz Ku-
piecka/Wojska Polskiego do 
Batorego/Obywatelska.

– Warto dodać  że średni 
czas wynajmu to 14 minut – 

obserwujemy ciekawy trend 
we wszystkich miastach, w 
których funkcjonują rowe-
ry miejskie. Wydłużanie się 
średniego czasu jest ozna-
ką, że mieszkańcy w czasach 
pandemii korzystają z jedno-
śladów jako głównego środka 
transportu miejskiego, a nie 
tylko jego uzupełnienia – czy-
tamy w komunikacie.

Zielonogórski Rower Miej-
ski liczy już sobie blisko 35 
tys. użytkowników. – Trze-
ba zaznaczyć, że w czołówce 
mamy trzech użytkowników, 
którzy sami wynajęli rowery 
1804 razy, a rekordzista zrobił 
to 773 razy.

Przed spółką Nextbike Pol-
ska czas intensywnej przerwy 
zimowej, podczas której ro-
wery przechodzą pełną kon-
trolę serwisową, żeby wiosną 
móc powrócić na kolejny se-
zon rowerowy. (red)

Sentymentalizm, 
czyli prymat
uczucia nad rozumem
Kto by pomyślał, że miejska 
polityka skłoni mnie do sięgnięcia 
po stojące na półce od matury 
„Dzieje literatury polskiej” profe-
sora Krzyżanowskiego. Wszystko 
po to, by przypomnieć sobie 
o sentymentalizmie – nurcie 
umysłowym z przełomu XVIII i 
XIX wieku. Jego twórcy uważali, 

że człowiek w procesie cywilizacji utracił podstawowe wartości, dlatego 
propagowali powrót do natury. Dzieło sztuki powinno mówić o uczuciach, 
psychice człowieka i przeżywanych przez niego emocjach. Dla nurtu typowe 
były sielanka i powieść sentymentalna. Ideałem bohatera dla sentymentali-
stów był człowiek czuły (fr. sensible). Oprócz przesady w wyrażaniu uczuć i 
afektacji, odznaczał się zamiłowaniem do wsi, do której uciekał ze stolicy w 
poszukiwaniu tkliwych wzruszeń. Wprowadzał tam zwyczaje ludzi prostych, 

niezepsutych przez cywilizację, najczęściej pasterzy i rolników. Julian Krzyża-
nowski napisał, że sentymentalizm odznaczał się tkliwością, przesadną, łzawą 
afektacją, i nazywał go sztuczną zabawą maskową.
Sięgnąłem do Krzyżanowskiego, bo sentymentalizm skojarzył mi się z pro-
pozycją uchwały, jaką wniosła do rady miasta PO. Nie wnikając w szczegóły - 
uchwała proponuje wrócić do konsultacji w sprawie amfi teatru, a wypowiedzi 
kolegów świadczą o tym, że ich intencją jest zmuszenie prezydenta do remon-
tu amfi teatru w obecnym kształcie. Zdaje się, że koledzy spali, kiedy na łączce 
przy amfi teatrze odbywały się konsultacje i setki zielonogórzan wybierały 
najbliższą ich sercu koncepcję tego, co ma powstać w miejscu dotychczasowej 
budowli i spali też wtedy, kiedy Agata Miedzińska - szefowa ZOK, podpisywała 
umowę na projekt nowej hali widowiskowej. To „wezwanie do konsultacji” jest 
napisaniem czarno na białym: zielonogórzanie, wyrzućmy półtora miliona 
złotych do kosza i zacznijmy dyskusję od nowa, bo jest w naszej PO grupa 
sentymentalistów.
Za PRL-em nie tęsknią, ale za jego symbolami i owszem. Kiedy czytam, jakie to 
świetne imprezy w amfi teatrze były, a zwłaszcza Festiwal Piosenki Radzieckiej, 
to ja, „stary lewak”, przecieram oczy ze zdumnienia. PRL im się nie podobał, ale 
FPR – to rzecz godna wyniesienia na sztandary?

Inny zwolennik „starego amfi teatru” pisze: trzeba go zachować, bo był tam 
Lech Wałęsa. I to ma być powód wydania milionów złotych?
Moje zdanie jest proste. Amfi teatry w tym klimacie to przeżytek, relikt biedy 
PRL-u. Niepraktyczne budowle, wykorzystywane kilka, kilkanaście razy w 
roku. Mają rację bytu tylko w miejscowościach wypoczynkowych - w Koszali-
nie, Olsztynie, Świnoujściu, choć i tam działają tylko półtora miesiąca. W Opolu 
amfi teatr w minionym roku miał coś z osiem imprez, w Kielcach rokrocznie 
jest 13-15 imprez, od maja do września (dane dzięki uprzejmości naszego ZOK). 
Jak mówiła mi pani Agata – nasz to ciągłe zmartwienie. Będzie za zimno czy 
za gorąco? Będzie wiało czy grzało? Słońce oślepi artystów czy nie? Sprzęt z 
ciężarówek uda się wnieść na plecach ekipy, czy trzeba znaleźć dodatkowych 
ludzi? Dlatego jestem zwolennikiem prostego działania – kilka spychaczy i do 
morza. Hala to jednak możliwość koncertowania bez względu na porę roku i 
pogodę.
Dlatego dziwi mnie, że niektórzy uważają amfi teatr za lepszy niż całoroczna 
hala widowiskowa.
Profesor Krzyżanowski pisał, że sentymentalizm propagował  prymat uczucia 
nad rozumem. Niektórzy jakby byli dziećmi tej XVIII-wiecznej epoki.

PRZY CZWARTKOWYM OBIEDZIE

Andrzej Brachmański
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KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA

Urząd nieczynny w wigilię
W czwartek, 24 grudnia 2020 r., Urząd Miasta Zielona Góra będzie 

nieczynny.
Zgodnie z decyzją prezydenta miasta, pracownicy urzędu miasta 

wykorzystają w tym dniu dzień wolny za święto przypadające w sobotę, 
26 grudnia 2020 r. (um)

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA

Minął termin 
płatności podatku
Biuro Podatków Lokalnych 
przypomina, że minęły terminy 
płatności ostatnich rat podatku 
od nieruchomości dla osób fi-
zycznych  i prawnych.

Przypominamy, że dnia 
15.11.2020 r. upłynął ter-
min płatności ostatniej IV 
raty podatku od nierucho-
mości dla osób fizycznych. 
Natomiast dnia 15.12.2020 
r. upłynął termin płatno-
ści ostatniej XII raty podat-
ku od nieruchomości dla 
osób prawnych. Należno-
ści podatkowe można wpła-
cać na indywidualny rachu-

nek bankowy wskazany w 
decyzji podatkowej (oso-
by fizyczne), a w przypad-
ku osób prawnych na indy-
widualny rachunek banko-
wy otrzymany przy skła-
daniu deklaracji podatko-
wej. Ponadto informujemy, 
że istnieje również możli-
wość dokonywania wpłat 
w kasie urzędu miasta przy 
ul. Podgórnej 22 (codziennie 
od godz. 8.30 do 14.00), we 
wszystkich czynnych pla-
cówkach PKO BP S.A na te-
renie miasta lub na ogól-
ny rachunek bankowy nr 37 
1020 5402 0000 0102 0027 
9190. Szczegółowe informa-
cje można uzyskać w Biu-
rze Podatków Lokalnych 
pod numerami telefonów: 
68 4564500; 68 4564502; 68 
4564503; 68 4564517. (um)
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Nasi w różnych humorach
Zorza Ochla tuż za podium, beniaminek Chynowianka i Drzonkowianka w dolnej połówce tabeli. Jaka była 
jesień dla zielonogórskich zespołów występujących w Jako klasie okręgowej? I jaka może być wiosna?

Zdecydowanie najwię-
cej powodów do radości ma 
Zorza Ochla. Ekipa prowa-
dzona przez Michała Grzel-
czyka zajmuje po jesieni 4. 
miejsce w tabeli, a wywal-
czone 39 punktów mają tak-
że drudzy Budowlani Lub-
sko i ŁKS Łęknica. Zorza 
przez pewien czas przewo-
dziła nawet ligowej stawce, 
regularnie ucierając nosa fa-
worytom. - Nawet nie wiem, 
czy w pewnym momencie 
nie było aż za dobrze. Sam 
się zastanawiam, czy chłop-
cy zrobili aż taki postęp, je-
śli chodzi o elementy takty-
ki i przygotowania treningo-
wego. Podsumowując: bar-
dzo dobra runda. Chylę czo-
ła przed chłopakami, któ-
rzy naprawdę w tej rundzie 
mocno spięli się pod wzglę-
dem pracy, zaangażowania. 
W końcówce rundy chłodna 
głowa zwyciężyła, przesta-
liśmy rozmyślać o punktach 
i awansach. Wróciliśmy do 
dobrego grania od meczu do 
meczu – podsumowuje M. 
Grzelczyk.

Dla Zorzy - po powrocie - 
to drugi sezon w okręgówce. 
TKKF Chynowianka-Fran-

cepol Zielona Góra zagra-
ła pierwszą w historii klubu 
rundę na tym szczeblu. Po-
czątki, jak to zwykle w przy-
padku beniaminków, łatwe 
nie były, ale z czasem dru-
żyna Pawła Maliszewskiego 
zaczęła punktować. Na pół-
metku sezonu jest 18 punk-
tów, co pozwala zajmować 

12. miejsce. - Przed sezonem 
na pewno byśmy się cieszy-
li z tego miejsca i tych punk-
tów, aczkolwiek apetyt ro-
śnie w miarę jedzenia. Nie-
dosyt jest duży, bo mogło 
być tych punktów znacznie 
więcej – wyznaje Piotr Tu-
rzański, grający prezes Chy-
nowianki, która jest w gro-

nie ekip najmniej strzelają-
cych w lidze, zwłaszcza na 
wyjeździe. Jesienią po go-
lach gracze beniaminka cie-
szyli się 23-krotnie. Wio-
sną chcą częściej. – Chcemy 
wzmocnić siłę napadu – do-
daje Turzański.

Cel Chynowianki to utrzy-
manie, choć w klubie ma-

rzy się jeszcze awans o kil-
ka oczek w tabeli. Podob-
ne plany ma Drzonkowian-
ka Racula. Po jesieni jest 
14. lokata, ale dorobek jest 
skromny. Na zwycięstwo u 
siebie, zespół rozgrywający 
mecze w Starym Kisielinie 
czekał do ostatniej kolejki. 
W sumie gracze Krzyszto-
fa Nykiela wygrali trzy ra-
zy. Dodając do tego dwa re-
misy, mamy 11 punktów i 
perspektywę bardzo cięż-
kiej wiosny. - Utrzymanie 
to cel numer jeden, ale nie 
za wszelką cenę. Jeżeli nam 
się nie uda, to będziemy bu-
dować dalej, w oparciu o 
młodych, których jak naj-
więcej chcemy wprowadzić 
do drużyny. Gdyby zdarzył 
się spadek, będziemy wal-
czyć o powrót do okręgów-
ki, bo bardzo nam się tu-
taj podoba. Są tu trzy zie-
lonogórskie zespoły. Liczy-
my, że 37 punktów powin-
no dać utrzymanie – wylicza 
Tomasz Sroczyński, grający 
wiceprezes klubu.

Zespoły pracę przed run-
dą wiosenną rozpoczną w 
styczniu.

(mk)

Tylko Budowlani Lubsko i Odra Bytom Odrzański znaleźli w tej rundzie sposób na Zorzę Ochla
 Fot. Marcin Krzywicki

KOSZYKÓWKA

Grają cały czas

Dwa mecze w lidze VTB jeszcze 
przed Bożym Narodzeniem rozegrają 
koszykarze Zastalu Enei BC. Zielo-
nogórzanie w niedzielę, 20 grudnia, 
zagrają na wyjeździe z Parmą Perm. 
Ten mecz o 13.30 naszego czasu. 
Tuż przed wigilią, 23 grudnia, Zastal 
zmierzy się jeszcze w Saratowie z 
Avtodorem, o 16.00. Zielonogórzanie 
w lidze VTB są na fali. Ostatnio nie 
dali szans Astanie, wygrywając w 
hali CRS 110:86. Po tym meczu do 
piątki tygodnia ligi VTB trafił Geoffrey 
Groselle. Zielonogórzanie poznali 
już także swojego rywala w turnieju 
o Puchar Polski, który 11-14 lutego 
odbędzie się w Lublinie. Przeciwni-
kiem w ćwierćfinale będzie Asseco 
Arka Gdynia. (mk)

SIATKÓWKA

Wreszcie przełamanie
Do jedenastu razy sztuka? Ta 

maksyma obowiązuje w tym sezonie 
siatkarzy drugoligowego AZS-u 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Po dziesięciu ligowych porażkach 
akademicy wreszcie przełamali się w 
drugim spotkaniu rundy rewanżowej, 
wygrywając z MUKS-em Ziemią Milic-
ką Milicz 3:2 (26:24, 18:25, 21:25, 25:19, 
15:6). – Wreszcie! W końcu się udało, 
byliśmy drużyną i cieszyliśmy się grą 
– mówił uradowany Mateusz Szmi-
giel, atakujący zielonogórzan. W tę 
sobotę, 19 grudnia, zielonogórzanie 
jadą do Legnicy na mecz z Ikarem, z 
którym przegrali u siebie na początku 
sezonu 1:3. Akademicy nadal plasują 
się na ostatnim, dziesiątym miejscu. 
Ikar jest siódmy. (mk)

FUTSAL

Rusza liga
Meczem z ASPIS-em Gubin 

rozpoczyna zmagania w lubuskiej 
II lidze Eko-Pol AZS-u Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Akademicy w 
kadłubowych, czterozespołowych 
rozgrywkach w naszym regionie są 
zdecydowanym faworytem. Gubinian 
już raz pokonali - w półfinałowym 
turnieju wojewódzkiego Pucharu 
Polski dwa tygodnie temu - 10:3. 
Rywale mieli wtedy jednak spore 
problemy kadrowe. Przed tygodniem 
AZS zgarnął wojewódzki puchar, 
wygrywając finałowy mecz w Krośnie 
Odrzańskim z tamtejszym zespołem 
pod nazwą Urząd Gminy 9:3. Nie-
dzielny mecz zielonogórzan o ligowe 
punkty zaczyna się o 15.00. W drugiej 
parze Mundial Żary podejmie Compu-
tec Pogoń Świebodzin. (mk)

PIŁKA RĘCZNA

Mogło być lepiej
Ósme miejsce - z dorobkiem 10 
punktów - na półmetku zmagań 
w I lidze zajmują piłkarze ręczni 
PKM-u Zachód AZS-u Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego.

Akademicy w ostatnim 
meczu pierwszej rundy ule-
gli liderowi, Siódemce-Mie-
dzi Legnica 24:30. Zdaniem 
trenera Ireneusza Łucza-
ka, rywal to obecnie najle-
piej grająca ekipa w stawce. 
– Nie musieliśmy, a mogli-
śmy. Pokazaliśmy kilka faj-
nych akcji, ale oni walczą o 
zupełnie inne cele – ocenił 
trener akademików.

Zielonogórzanie w pierw-
szej rundzie wygrali trzy 
mecze, w siedmiu musie-
li uznać wyższość rywa-
li. Szkoleniowiec najbar-
dziej żałuje konfrontacji ze 
Szczypiorniakiem Gorzy-
ce Wielkie, Borem Oborni-
ki Śląskie i Olimpem Grod-
ków. – W tych trzech me-
czach zdobyliśmy 1 punkt, a 
8 nam uciekło. Czujemy du-
ży niedosyt. Mamy 10 punk-
tów, ale jestem przekona-
ny, że w drugiej rundzie bę-
dzie ich więcej – uważa I. 
Łuczak.

Mankamenty? Niezmien-
nie gra w defensywie. I to 
jej akademicy poświęcą du-
żą część okresu przygoto-
wawczego przed rewanża-

mi. – To będzie 70 procent 
naszej pracy w okresie przy-
gotowawczym. Atak, myślę, 
mamy w miarę poukładany. 
Popracujemy też nad men-
talnością, bo chłopaki mu-
szą uwierzyć w swój poten-
cjał – dodaje trener AZS-u, 
który w lidze jest drugim ze-
społem pod względem stra-
conych goli.

Pomóc zielonogórzanom 
w drugiej rundzie ma też 
wracający po kontuzji Adam 
Stępień, który obecnie tre-
nuje z zespołem. Zielono-
górzanie wrócą do trenin-
gów 5 stycznia. 30 stycznia 
wznowią ligowe rozgrywki. 
Do Zielonej Góry przyjedzie 
wtedy Szczypiorniak Gorzy-
ce Wielkie. (mk)

PŁYWANIE

Obrodziło  
medalami
W miniony weekend, w Lublinie, 
Gliwicach i Łodzi, w mistrzo-
stwach kraju rywalizowali młodzi 
pływacy. Teraz w centrum zain-
teresowania jest Olsztyn, gdzie o 
medale walczą seniorzy.

Wśród nich jest Jakub Skier-
ka, który ma powalczyć z by-
łym zawodnikiem zielonogór-
skiego klubu - Radosławem 
Kawęckim - na 200 metrów 
stylem grzbietowym. – Kuba 
postawił wszystko na Igrzyska 
Olimpijskie. Podporządkował 
im całe życie. Liczymy, że w 

Olsztynie powalczy z będą-
cym w doskonałej formie Ra-
dosławem Kawęckim – przy-
znaje Marian Rzeźniewski, 
prezes TP Zielona Góra.

W klubie już pękają z du-
my z powodu występu młod-
szych pływaków. W minio-
ny weekend z trzech 25-me-
trowych basenów w Lublinie, 
Gliwicach i Łodzi przedstawi-
ciele zielonogórskiego Towa-
rzystwa Pływackiego wyło-
wili w sumie 13 medali – pięć 
złotych, cztery srebrne i czte-
ry brązowe.

Furorę zrobił Mateusz Fu-
larz, który w Łodzi, w rywa-
lizacji 15-latków, sięgnął po 
trzy złota i jedno srebro. – Od 
niedawna jest u nas, trafił tu 
z małego klubu w Koszali-

nie – zaznacza M. Rzeźniew-
ski. Mateusz wygrał na dy-
stansach 50 m stylem grzbie-
towym (25,98), 100 m klasycz-
nym (1.02,82) i 100 m zmien-
nym (56,58). Ten ostatni re-
zultat jest nowym rekordem 
Polski 15-latków. Niewiele bra-
kowało, a miałby komplet zło-
tych krążków. Fularz zdobył 
srebro na 50 m stylem klasycz-
nym (28,87). – Tak był wście-
kły po tym wyścigu, że o ma-
ło wszystkiego nie zdemolo-
wał wokół siebie, ale w kolej-
nych startach już się nie dał – 
cieszy się M. Rzeźniewski. W 
konfrontacji 17- i 18-latków w 
Lublinie dwa złote krążki wy-
walczył Aleksander Sienkie-
wicz, który wygrał na 200 i 
100 m grzbietem. (mk)

PIŁKA NOŻNA

Rozpoczął się 
Puchar Zimy
Za nami pierwsze dwie kolejki 
halowego turnieju o Puchar Zimy. 
Mimo pandemii, zmagania cieszą 
się dużym zainteresowaniem. 
Rywalizuje ze sobą 14 drużyn.

To już 29. edycja im-
prezy. - Chcieliśmy utrzy-
mać tradycję. Trochę by-
łoby nam szkoda tego nie 
zrobić – tłumaczy Walde-
mar Puchalski, przewod-
niczący zarządu Zielono-
górskiego Towarzystwa 
Piłki Nożnej Pięcioosobo-
wej. Wszystkie mecze roz-
grywane są w hali „Świd-

niczanka”. - Zmagania od-
bywają się z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. Mię-
dzy meczami jest 10-mi-
nutowa przerwa na wy-
wietrzenie hali. Drużyny 
nie mogą sobie kibicować, 
nie ma też oczywiście ki-
biców – zaznacza dzia-
łacz.

Już w pierwszym week-
endzie zmagań padały 
niecodzienne wyniki. Ze-
spół o nazwie Królowie 
Życia wygrał z Twoją Ro-
dziną Zawada 27:1. Patryk 
Trzmiel, który na dużym 
boisku występuje w Odrze 
Nietków, strzelił 10 goli. - 
Nie jest to jednak rekord, 
sprawdzaliśmy w kroni-
kach. Kiedyś 17 bramek 
strzelił w jednym meczu 

Marek Czerniawski, choć 
jego ekipa nie osiągnęła 
aż tak wysokiego wyniku 
jak Królowie Życia – doda-
je W. Puchalski.

Dzień później TR Za-
wada przegrała z zespo-
łem Novita Pleyada 0:16. 
– Młodzi chłopcy z Zawa-
dy się nie załamują, bo 
zapowiadają, że dalej bę-
dą grali – uśmiecha się je-
den z organizatorów zma-
gań. W przeszłości turniej 
dla czołowej czwórki od-
bywał się w hali CRS. Tym 
razem wszystko zaczęło 
się i zakończy w Świdni-
cy. 23 stycznia dwie naj-
lepsze drużyny z obu grup 
zagrają ze sobą półfinały, 
następnie mecze o III i I 
miejsce. (mk)

W przeszłości finałowy turniej z udziałem czołowej czwórki 
odbywał się w hali CRS Fot. Marcin Krzywicki
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FUTBOL AMERYKA�SKI

Zostają 
w dziewiątkach
Plany były dużo ambitniejsze, ale 
pokrzyżowała je pandemia koro-
nawirusa. Wataha Zielona Góra 
roku jednak nie straciła. Zespół 
grał w dziewięcioosobowej od-
mianie futbolu.

W klasycznej odmianie 
futbolu rywalizacja odbywa 
się w jedenastoosobowych 
zespołach. Tuż po wybuchu 
epidemii, gdy miały ruszać 
rozgrywki Ligi Futbolu Ame-
rykańskiego, zespoły rywa-
lizowały ze sobą, grając… w 

Counter Strike Global Off en-
sive, czyli grę komputerową.

Z wirtualnego świata do 
rzeczywistego futboliści 
przeszli pod koniec sierpnia. 
Wataha w rundzie zasadni-
czej wygrała cztery mecze, 
przegrała dwa, co pozwoli-
ło uplasować się na szóstym 
miejscu. Na ćwierćfi nałowe 
spotkanie do Olsztyna i mecz 
z Lakers „Wilki” już nie po-
jechały, oddały mecz walko-
werem, tłumacząc to m.in. 
pogarszającą się sytuacją 
epidemiczną.

- Był to trudny rok dla 
naszego zespołu. Od stro-
ny sportowej i organizacyj-
nej. Pokazał nam nasze sła-
bości i zobaczyliśmy, nad 
czym jeszcze musimy praco-

wać. Musieliśmy zweryfi ko-
wać budżet, skład na sezon. 
Długo nie mogliśmy też tre-
nować. Ruszyliśmy kilka ty-
godni przed sezonem, ale 
cieszymy się, że udało się w 
końcu zagrać i nawet raz po-
kazać się przed własną pu-
blicznością – ocenia Krystian 
Wójcik, trener Watahy, któ-
ry przyznaje, że w mniej-
szej odmianie futbolu pla-
nów sportowych nie było. Li-
czyło się ogrywanie jak naj-
większej ilości młodych gra-
czy. - To udało się w stu pro-
centach. Kilku zawodników, 
którzy nie mieliby okazji - w 
normalnym sezonie - poja-
wić się na boisku w tak du-
żym zakresie, mogło pograć 
z seniorami – zaznacza K. 

Wójcik i chwali Tymoteusza 
Zieniewicza, który okazał się 
objawieniem sezonu.

Trener „Wilków” liczy, że 
doświadczenie zaprocentuje 
w przyszłości. Plan Ligi Fut-
bolu Amerykańskiego zakła-
da, że wiosną ruszą jedena-
stoosobowe zmagania, a w 
sierpniu „dziewiątki”. W tej 
mniejszej lidze zielonogórza-
nie pozostaną na kolejny rok. 
- To będzie sezon budowa-
nia wszystkiego od podstaw, 
troszeczkę przetrwania. Ko-
lejny raz będzie skład junior-
ski, znów mocniej popracuje-
my z zielonogórską młodzie-
żą – dodaje K. Wójcik. Liga 
dziewięcioosobowa wyklucza 
kontraktowanie zawodników 
zagranicznych. (mk)

ŻUŻEL

Najpierw do Torunia
RM Solar Falubaz zmagania w PGE Ekstralidze 2021 zacznie w Toruniu, od meczu z benia-
minkiem, eWinner Apatorem Toruń. Zielonogórzanie ligowy sezon otworzą w Wielkanoc.

W tym roku zielonogórza-
nie też zaczynali od spotkania 
u beniaminka. Wyszło świet-
nie, Falubaz wygrał z ROW
-em 53:36. - Nie można jednak 
porównywać poziomu Toru-
nia z Rybnikiem. Toruń jest 
mocniejszy i pewniejszy u 
siebie. Nasi zawodnicy znają 
jednak specyfi kę toruńskiego 
obiektu i świetnie się tam spi-
sują, od liderów po młodzie-
żowców. Zagar i Fricke też po-
trafi ą się tam skutecznie ści-
gać, co z pewnością okaże się 
pomocne – ocenił dla klubo-
wego serwisu falubaz.com 
Piotr Żyto, trener zielonogó-
rzan. Torunianie wracają do 
elity po rocznej banicji. Na 
zapleczu nie mieli sobie rów-
nych. Mecz na Motoarenie w 
Wielkanoc, 4 kwietnia.

W przedsezonowych no-
towaniach to akcje zielono-
górzan, torunian i grudzią-
dzan stoją najniżej. I to wła-
śnie MR Garden GKM będzie 
kolejnym rywalem Faluba-
zu, w drugiej kolejce w Zielo-
nej Górze. W szeregach rywali 
m.in. Norbert Krakowiak, któ-
ry ostatnie dwa juniorskie se-
zony przejeździł w mysim pla-
stronie. Premiera sezonu 2021 
przy W69 w piątek, 9 kwiet-

nia. - Ja nigdy nie przykłada-
łem wagi do terminarza, bo to 
tor zweryfi kuje naszą rzeczy-
wistą siłę. Jedziemy bez pre-
sji, najważniejsze jest solidne 
przepracowanie zimy – uwa-
ża P. Żyto.

Wykrzykniki kibice czę-
sto stawiają przy konfronta-
cjach z mistrzem kraju i przy 

derbach. Spotkania o pano-
wanie na Ziemi Lubuskiej za-
planowano na 9 maja w Zielo-
nej Górze i 25 lipca w Gorzo-
wie. Spotkania z mistrzowską 
ekipą Fogo Unii Leszno odbę-
dą się 14 maja na „Smoczyku” 
i 1 sierpnia przy W69.

Rundę zasadniczą zielono-
górzanie zakończą meczem 

we Wrocławiu, 20 sierpnia. 
Faza play-off  rozpocznie się 
5 września. Najważniejsze 
spotkania sezonu będziemy 
jechać co weekend aż do 26 
września, gdy poznamy mi-
strza i brązowego medalistę 
Drużynowych Mistrzostw 
Polski.

 (mk)

Takich prezentacji Watahy prędko nie zobaczymy
Fot. Marcin Krzywicki

 WEEKEND KIBICA
KOSZYKÓWKA
a niedziela, 20 grudnia: liga 
VTB, Parma Perm – Zastal Enea 
BC Zielona Góra, 13.30 (trans-
misja: www.vtb-league.com)

SIATKÓWKA
a sobota, 19 grudnia: 12. 
kolejka II ligi, Ikar Legnica – 
AZS Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, 17.00

FUTSAL
a niedziela, 20 grudnia: 1. 
kolejka lubuskiej II ligi, Eko-Pol 
AZS Uniwersytetu Zielono-
górskiego – Fundacja FC ASPIS 
Gubin, 15.00 (transmisja: 
Radio Index)

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY
a piątek,18 grudnia: Memo-
riał Zbigniewa Majewskiego, 
19.30, WOSiR Drzonków
a sobota, 19 grudnia: Me-
moriał Zbigniewa Majewskie-
go, 9.40, WOSiR Drzonków
a niedziela, 20 grudnia: 
Memoriał Zbigniewa Majew-
skiego, 9.30, WOSiR Drzonków

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

SPEEDROWER

Będzie akademia
- Rok ciężki, ale udany – mówi 
Krzysztof Zakrzewski, trener 
Zielonogórskiego Klubu Spe-
edrowerowego. Zielonogórzanie 
doczekali się też remontu obiektu 
przy ul. Wyszyńskiego.

Po wielu latach speedro-
werowcy będą mieli szatnię 
z prawdziwego zdarzenia, 
która pozwoli rozszerzyć 
działalność klubu. W planie 
jest też świetlica. – Chcemy 
od kwietnia otworzyć Aka-
demię Speedrowera. I to nie 
będą tylko zajęcia speedro-
werowe, ale w ogóle nauka 
jazdy na rowerze, będzie-
my rozmawiać o żużlu i spe-
edrowerze. Chcemy przy-
gotowywać już najmłodsze 
dzieci do życia sportowego – 
planuje K. Zakrzewski.

Mimo pandemii zaintere-
sowanie speedrowerem by-
ło duże. Rozegrano m.in. 
Lubuską Ligę Speedrowe-
ra. Ta, co prawda, ruszyła 
z opóźnieniem, ale rywali-
zowało ze sobą siedem dru-
żyn. – Odjechaliśmy 14 kole-
jek, ścigało się ponad 50 za-
wodników. Od lat nie mieli-
śmy takiej frekwencji – za-
znacza trener ZKS-u. Klub 
sięgał także po medale mi-
strzostw kraju. – Udało się 
obsadzić zawody we wszyst-
kich kategoriach wieko-
wych. Ścigały się też dziew-
czyny z naszego klubu – cie-
szy się trener.

 (mk)

Torunianie wracają do elity po rocznej banicji Fot. Marcin Krzywicki 

Uśmiechy były - mimo nieznacznej porażki w Białymstoku po konfrontacji z liderem tabeli
Fot. Facebook Watahy RC Zielona Góra

RUGBY

Rwane granie
Z początkiem września ruszyły 
rozgrywki I ligi rugby. Przedostat-
nie miejsce zajmuje na półmetku 
Wataha RC Zielona Góra.

Ważniejszy niż wyniki 
jest fakt, że liga w ogóle ru-
szyła i że zielonogórzanie 
zdołali pierwszą rundę do-
grać do końca. Nie było to 
łatwe, bo ostatni mecz Wa-
taha rozgrywała w listopa-
dzie na wyjeździe z Rugby 
Club Arką Rumia, przegry-
wając 28:47. Wcześniej liga 
na dwa tygodnie - w związ-
ku z koronawirusem - zo-
stała zawieszona. – Potem 

związek dał wręcz przykaz, 
żeby wrócić. Bałagan był 
straszny i ciężko było sku-
pić się na sferze sportowej 
– tłumaczy Paweł Prokopo-
wicz, grający trener Watahy 
RC. Zielonogórzanie zmaga-
li się z problemami kadro-
wymi. Po pierwszej rundzie 
mają bilans czterech pora-
żek i jednego zwycięstwa, 
odniesionego na inaugura-
cję z Legią Warszawa 50:19.

Domowe mecze w pierw-
szej rundzie zielonogórza-
nie rozgrywali w Świdnicy. – 
Ciężko nazwać to sezonem. 
To była raczej taka szarpa-
nina, żeby w ogóle mecz się 
odbył, a nie przygotowania 
sportowe pod kątem rywa-
la – dodaje P. Prokopowicz.

Sportowy niedosyt jest 
zwłaszcza po meczu w Bia-
łymstoku, gdzie można by-
ło skutecznie podnieść rę-
kę na niepokonanego lide-
ra, tamtejszy zespół Rug-
by. Skończyło się nieznacz-
ną porażką 31:36. – Gospo-
darze bardzo mocno zagra-
li samą końcówkę i uciekła 
nam ta wygrana. Zawody 
były fajne, ale mogły być 
jeszcze lepsze – zaznacza 
trener.

Teraz zawodnicy ma-
ją rozpisane indywidual-
ne plany treningowe. – Li-
czymy, że po feriach zimo-
wych wrócimy na obiekt 
i potrenujemy – kończy P. 
Prokopowicz.

(mk)
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Idziemy na film do kina Taczanka
Z wrażenia prawie spadłem z krzesła, gdy odkryłem, że w Zielonej Górze mogło istnieć kino o wdzięcznej nazwie Taczanka. Przy 
niej Newa brzmi tak jakoś… pospolicie. Kino otwarto 60 lat temu – 17 grudnia 1960 roku. Pierwszym granym filmem był radziecki 
obraz „Ogniste wiorsty”.

- Czyżniewski! Twier-
dzisz, że kino Newa mo-
gło się nazywać Taczanka? 
Miało być dla wojskowych? 
A może pomyliłeś z tatan-
ką? Lokal gastronomiczny 
też tam był – moja żona sta-
ła się nad wyraz dociekliwa. 
Na szczęście inspekcja na 
zmywaku wypadła dobrze 
i odłożyła na bok patelnię 
(czyściutką jak łza).

Sugestia, że może mylę 
pojęcia, trochę mnie ubodła. 
Potrafię odróżnić taczankę 
od tatanki. Przecież na upar-
tego, jadąc taczanką, można 
popijać tatankę.

Taczanka, to nie był po-
jazd do wożenia taczek, lecz 
dwuosiowa, konna brycz-
ka z zamontowanym z tyłu 
ciężkim karabinem maszy-
nowym. Ogień można było 
prowadzić bezpośrednio z 
pojazdu. Stworzenie tacza-
nek przypisuje się bolszewi-
kom., którzy zastosowali je 
podczas rewolucji paździer-
nikowej w 1917 r. Do Polski 
trafiły wraz z 1 Armią Konną 
Siemiona Budionnego pod-
czas wojny w 1920 r.

Natomiast tatanka to kul-
towy polski drink, którego 
podstawowymi składnika-
mi są żubrówka i sok jabłko-
wy. Tatanka to po indiańsku 
bizon.

Dobrze, wróćmy do kina 
Newa. Była sobota, 17 grud-
nia 1960 r. Wstęgę przecinał 
Ludwik Siedlecki, sekretarz 
KW PZPR. Na scenie wystą-
pili artyści Opery Poznań-
skiej z Antoniną Kawecką na 
czele. Repertuar był miesza-
ny: arie operowe przeplata-
ły się z piosenkami rozryw-
kowymi.

- Od dziś z nowej placówki 
korzystać będą mogli wszy-
scy mieszkańcy miasta. Bę-
dziemy tu oglądać interesu-
jące filmy, uczestniczyć w 
imprezach, bawić się i wy-
poczywać – opisywała wy-
darzenie dziennikarka „Ga-
zety Zielonogórskiej”. Gaze-
ta w czwartek, 22 grudnia, 

po raz pierwszy umieściła 
placówkę w zapowiedziach 
kinowych. „Kino przy klu-
bie TPPR – godz. 15.30, 17.30 
i 20.15 – Ogniste wiorsty 
(radz. od lat 14).”

„Ogniste wiorsty” w reży-
serii Samsona Samosonowa, 
to film radziecki powsta-
ły w 1957 r., w modnej serii 
filmów przedstawiających 

walki po rewolucji. Jednym 
z pojazdów używanych w 
filmie była taczanka. Plakat 
do filmu narysował wybit-
ny polski plakacista i malarz 
Franciszek Starowieyski.

Nowe zielonogórskie ki-
no było przybudówką do 
pięknej willi należącej przed 
wojną do fabrykanckiej ro-
dziny Gruschwitzów. Po 

wojnie przez wiele lat dzia-
łało tutaj Towarzystwo 
Przyjaźni Polsko Radziec-
kiej – TPPR, m.in. organiza-
tor słynnych Festiwali Pio-
senki Radzieckiej.

W grudniu 1960 r. nowe 
kino nie miało jeszcze na-
zwy, w odróżnieniu od są-
siedniej kawiarni Klubowej. 
Dopiero na początku 1961 r. 

ogłoszono konkurs na na-
zwę nowej placówki. Został 
rozstrzygnięty w połowie 
marca. 150 osób nadesłało 
367 propozycji. Jury przy-
znało pierwsze miejsce au-
torowi nazwy Newa, która 
obowiązuje do dzisiaj.

- Ponieważ dwie osoby 
podsunęły ten projekt, dro-
gą losowania pierwsza na-
groda – bezpłatny, miesięcz-
ny abonament do Newy 
przypada w udziale p. Rena-
cie Werka, zam. w Zielonej 
Górze przy ul. Bema 13/5. 
P. Teresa Krajniak, autor-
ka tej samej nazwy, otrzy-
ma nagrodę książkową – pi-
sała „Gazeta Zielonogórska” 
w wydaniu z 16 marca. Dru-
gie miejsce przyznano na-
zwie Luna, trzecie – nazwie 
Taczanka.

Nowe kino miało na wi-
downi 248 miejsc, a znaj-
dująca się obok kawiarnia 
Klubowa - 60. W sali kino-
wej można było organizo-
wać występy. Tutaj począt-
kowo odbywał się Festiwal 
Piosenki Radzieckiej, głów-
nie eliminacje.

Całość zaprojektowali ar-
chitekci: Marian Wyczał-
kowski i Andrzej Meloch. 
Prace rozpoczęto we wrze-
śniu 1958 r. Termin odda-
nia obiektu ustalono na 1 
maja 1959 r. Jednak w no-
cy z 16 na 17 grudnia 1958 r. 
w głównym budynku TPPR 
wybuchł pożar.

- Wracaliśmy nocą z re-
stauracji Centralnej, gdy ro-
zeszła się wieść, że płonie 
TPPR – przed laty opowia-
dał mi Włodzimierz Piwo-
warczyk, długoletni kierow-
nik kina Newa. - Pobiegli-
śmy zobaczyć, co się dzie-
je. Na miejscu było już spo-
ro gapiów, którzy krzyczeli: 
„Nie gaście, co się będziecie 
męczyć”.

Pożar wspominał też nie-
żyjący dyrektor Muzeum 
Ziemi Lubuskiej - Andrzej 
Toczewski, wtedy nastola-
tek. - Płonęło piętro i strych 

- opowiadał. - Strażacy wy-
rzucali wszystko przez 
okna. Na bruku leżały dzieła 
Stalina i Lenina. Nikt ich nie 
brał. To jedyny przypadek, 
jaki pamiętam, że coś leżało 
na ulicy, a ludzie sobie tego 
nie zabrali.

Budynek uległ częściowe-
mu zniszczeniu i trzeba było 
go odbudować. Niestety, w 
trakcie prac zmieniono wy-
gląd dachu, który wcześniej 
nadawał willi niepowtarzal-
ny charakter. Prace się prze-
ciągnęły.

O historii kina opowiadał 
mi również nieżyjący Wie-
sław Myszkiewicz, szef dzia-
łu historycznego muzeum. 
Był skarbnicą wiedzy trochę 
odbiegającej od oficjalnych, 
prasowych enuncjacji.

- To był gdzieś rok 1957-
58. Sekretarzem TPPR był 
wtedy Zygmunt Kokot - 
wspominał W. Myszkiewicz. 
- Zaprosił do siebie dyrek-
torów wszystkich dużych 
firm. Otrzymali deklarację 
sponsorowania... remontu. 
Bo to był remont, nie budo-
wa. Na każdą nową inwesty-
cję trzeba było mieć zgodę, 
na remont nie. Wystarczyło 
mieć fundusze. Zakłady pra-
cy się złożyły i powstało ki-
no z kawiarnią.

Nikt się zbytnio nie przej-
mował formalnościami. 
W latach 90., kiedy Newę 
przejmował na własność 
Klub Kultury Filmowej, oka-
zało się, że budynek nie jest 
zaznaczony na planach geo-
dezyjnych. Formalnie nie 
istniał.

Kino stoi do dzisiaj. Tylko 
z powodu pandemii nie sko-
rzystamy z jego oferty. Nato-
miast obecny wygląd daw-
nej willi Gruschwitzów za-
wdzięczamy przebudowie z 
1999 roku – wtedy podwyż-
szono poddasze.

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 

i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.to-

masz

Widok współczesny. Ostatnie piętro dobudowano w 1999 r.
 Fot. Tomasz Czyżniewski

Willa na rogu al. Niepodległości i ul. Chrobrego przed wojną należała do rodziny Gruschwitzów
 Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Plakat Franciszka Starowieyskiego do dzisiaj sprzedawany jest na 
aukcjach 

Kadr z filmu „Ogniste wiorsty” ze słynną taczanką 

Podczas pożaru w grudniu 1958 r. zniszczeniu uległ strych. Już go nie odbudowano, budynek stracił 
wiele ozdób na elewacji. Ze zbiorów Tomasza Czyżniewskiego


