Jeszcze ciepła, pachnie drukarnią! Mamy dla Czytelników książkę„20 lat lubuskiej
koszykówki”. I wywiad z autorem Maciejem Noskowiczem 11
Zielonogórski sztab Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
uwija się jak w ukropie, żeby
dopiąć wszystko na
ostatni guzik i w
niedzielę, 31 stycznia
zaprosić
mieszkańców
>> 6-7
do wspólnego grania i zabawy...
głównie w sieci. Ale nie tylko!
>> 5
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Koronawirus

NAJSTARSI NA SZCZEPIENIA
NAJMŁODSI DO SZKOŁY
Dziadkowie i wnuki wiedzą już na czym stoją. Dziś, tj. 15 stycznia, ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat, a po weekendzie uczniowie podstawówek z klas I-III wracają do ławek szkolnych.
- Wszędzie w Europie widać
narastającą III falę pandemii,
tymczasem w Polsce sytuacja
jest stabilna – informował na
poniedziałkowej konferencji prasowej (11 bm.) minister
zdrowia Adam Niedzielski. Tego samego dnia na oddziale
zakaźnym Szpitala Uniwersyteckiego i w szpitalu tymczasowym w Zielonej Górze łącznie hospitalizowano 80 pacjentów chorych na COVID-19.
- Dzisiaj jest ich o 13 mniej
– sprawdza w raporcie Sylwia
Marchel Nowak, rzeczniczka
prasowa zielonogórskiej lecznicy. Czyli… sytuacja rzeczywiście się poprawia?
- Określiłabym ją jako stabilną, nie najlepszą – prostuje rzeczniczka.
Szpital właśnie rozbudowuje swój oddział zakaźny o trzy
kolejne sale dla siedmiu pacjentów. Pandemia udowodniła, że powinien być większy.
I będzie, prawdopodobnie pod
koniec pierwszego kwartału.
W ostatnich tygodniach liczba
zajętych łóżek „covidowych”
w całym Lubuskiem utrzymuje się na zbliżonym poziomie.
Przed świętami, 22 grudnia,
zajęte były 592 łóżka (w tym
54 respiratorowe), w minioną środę 511 (w tym 64 respiratorowe).
Na pandemię mutującego koronawirusa, trzymaną
w ryzach społecznymi obostrzeniami, przedłużonymi
do 31 stycznia, remedium jest
tylko jedno – szczepienia.

Kłucie przeciw COVID-19

Realizowane od końca grudnia, w pierwszej kolejności
adresowane są wyłącznie
do osób z tzw. grupy 0. Czyli z grubsza do pracowników
placówek medycznych, którzy chęć zaszczepienia mogli deklarować do wczoraj,
14 bm.
– Do wtorku deklaracje złożyło ponad 1,3 tys. naszych
pracowników (głównie me-

- Wierzę, że do końca roku
zaszczepimy wszystkich chętnych – mówi Michał Dworczyk,
szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu ds. szczepień.
Ale niedowiarków jest wielu.

Teraz test

- Do końca marca mamy dostawać 30 szczepionek tygodniowo na jeden punkt szczepień – mówi Robert Górski, który będzie
szczepił pacjentów przeciw COVID-19 w punkcie uruchomionym w Centrum Biznesu
Fot. Piotr Jędzura
dycznych – dop. el) oraz blisko 2 tys. medyków z innych
lecznic. Zaszczepiliśmy ponad 500 osób – relacjonuje
rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego, jednego z dwóch
węzłowych szpitali w Zielonej
Górze (drugim jest Poliklinika). Lecznica pierwszą transzę szczepionek firm Pfizer/
BioNTech - 75 dawek - otrzymała 27 grudnia. Ostatnią i jak
dotąd największą – 540 dawek - w miniony poniedziałek. Musi je wykorzystać do
dziś, bo szpital nie posiada
certyfikowanego urządzenia
do przechowywania zamrożonego preparatu.
– Prawdopodobnie do końca stycznia uda nam się zaszczepić własny personel,
przynajmniej pierwszą dawką i częściowo drugą, i wtedy zaczniemy szczepienia po-

zostałych zgłoszonych medyków – zapowiada S. Malcher-Nowak.
Takie zapowiedzi nie mogą zadowolić 68 procent Polaków (bo wg ostatniego sondażu United Surveys dla GP
i RMF FM, tylu chce skorzystać ze szczepień), mimo rządowych tłumaczeń: tempo
narodowych szczepień zależy od producentów. Do Polski do końca marca ma trafić około 6 mln preparatów
firm Pfizer i Moderna. Oznacza to, że w pierwszym kwartale zaszczepionych zostanie
około 3 mln Polaków. Medycy i najstarsi seniorzy (Polaków w wieku powyżej 70. roku życia jest około 4,6 mln).

ce po medykach. Rejestracja 80-latków ruszyła dziś
(15 bm.) w nocy (infolinia
i internet), a rano również
w punktach szczepień, które
zgłosiły już swoją gotowość
w MZ. Od 22 stycznia bramki rejestracji otworzą się również dla 70-latków, a 25 stycznia ruszą szczepienia masowe, na razie wyłącznie dla
zarejestrowanych seniorów.
W Zielonej Górze prowadzone będą w kilkunastu punktach, w Lubuskiem w około 160. Pacjenci mają prawo
wyboru dowolnego punktu
szczepień.
- Do końca marca mamy dostawać 30 szczepionek tygodniowo na jeden punkt szczepień. No to my dostaniemy
Na początek 80 plus
60 tygodniowo. Ogarniemy
Seniorzy, którzy skończyli to w trzy godziny, więc to na
80 lat, są następni w kolej- razie wygląda jak akcja pilota-

Choć należą do I grupy,
w pierwszym kwartale nie
zostaną zaszczepieni nauczyciele. Rząd zafundował im
wyłącznie jednorazowe, profilaktyczne testowanie. Jak
poinformowało nas Kuratorium Oświaty, w Zielonej Górze w minioną środę skorzystało z tej możliwości 305 nauczycieli SP klas I-III… W poniedziałek przyjdą do pracy
prawdopodobnie zdrowi i tylko tyle… Bo 18 bm. do szkół
wracają najmłodsi uczniowie,
a wraz z nimi szkolna rzeczywistość sprzed lockdownu
i być może refleksja, czym
się wówczas ona skończyła.
– To prawda, że dzieci z klas
I-III nie da się nauczyć zdalnie ani czytać, ani relacji z rówieśnikami czy samodzielności. Nie jest to jednak, jak
czasem słyszę, żadne stracone pokolenie. Po prostu później dojrzeje – mówi Jarosław
Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w zielonogórskim magistracie. – Decyzja została
podjęta, my musimy ją jak
najlepiej wprowadzić w życie. Dystrybuujemy więc do
szkół środki dezynfekcyjne
i maseczki, które otrzymaliśmy w ramach pomocy rządowej, znamy też możliwości lokalowe naszych szkół,
i choć nie we wszystkich placówkach niektóre wymagania
reżimu sanitarnego są łatwe
do spełnienia, jesteśmy gotowi – zapewnia. (el)

żowa! - śmieje się Robert Górski, który wraz z Danielem Raduszewskim, obaj są lekarzami pogotowia ratunkowego,
otwierają dwa punkty w jednym miejscu. – Będą otwierane wtedy, gdy będą szczepionki. Poza systemem informatycznym pacjenci, najpierw
80-latkowie, mogą się rejestrować u nas, telefonicznie. Będziemy też szczepić seniorów
przewlekle chorych, leżących
w domach. Początek szczepień
jest ciężki, ubolewam nad tym,
ale myślę, że one się rozpędzą,
gdy pojawi się produkt Moderny i kolejnych producentów –
dodaje lekarz.
Od dziś na stronie MZ jest
też dostępny formularz online zgłoszeń na szczepienie dla
wszystkich, którzy ukończyli Î Jak zarejestrować się na
18 lat. Dostaniemy maila, gdy termin szczepienia? Gdzie się
ruszą szczepienia naszej grupy. szczepić w Zielonej Górze? >> 4
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Zielone ściany przez cały rok
– Zielone przystanki wykonano zgodnie z projektem koncepcyjnym – mówi Agnieszka Kochańska, miejska architekt zieleni. – Rośliny
będziemy podziwiać cały rok.
- W grudniu powstały dwa
zielone przystanki. Niby
spełnienie marzeń, realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego. Pojawił się jednak wielki hejt w internecie, przystanki nie spodobały się np. ekologom. Rozumie to pani?
- Rozumiem. Nasze wyobrażenia o ostatecznym kształcie
inwestycji mogą być odmienne. Wynika to często z braku wiedzy na temat ograniczeń przy realizacji inwestycji w ścisłym centrum, gdzie
jest bardzo dużo infrastruktury podziemnej. Ograniczała
nas też niewielka przestrzeń,
na której chcielibyśmy zmieścić wiele różnych funkcji.
Mimo tych trudności udało się zrealizować postulaty mieszkańców, które zdefiniowano podczas konsultacji
społecznych. Rozszczelniono
chodnik, posadzono drzewa
w gruncie oraz byliny i trawy ozdobne. Jest to pierwszy projekt w Zielonej Górze
zgodny z trendem mówiącym o działaniach umożliwiających wsiąkanie wód deszczowych do gruntu i poprawie klimatu w mieście. W tym

wypadku jest to mikroklimat
miejsca.
Zbudowano profesjonalną
zieloną ścianę z automatycznym systemem nawadniającym. Zastosowano rośliny
zimozielone, krzewy, byliny
i pnącza o różnych barwach
liści, które przez cały sezon
wegetacyjny będą atrakcyjne. I najważniejsze - podniosą
wilgotność powietrza w najbliższym otoczeniu i oczyszczą je z pyłów. Mimo, że nie
było możliwości wykonania
przyłącza wody, rozwiązano
i ten problem stosując zbiornik podziemny. Powstała enklawa zieleni na niewielkiej
przestrzeni, która ma służyć
oczekującym na autobus
i cel został zrealizowany
na wysokim poziomie jakości. Oczywiście, może
się nie podobać wszystkim wygląd i kolor roślin. I to jest zupełnie
naturalne.

- Inwestycję wykonano zgodnie z projektem koncepcyjnym. Na etapie uzgodnień
projektu budowlanego należało nieco zmodyfikować lokalizację zielonej ściany przy
ul. Bohaterów Westerplatte ze względu na instalację zasilającą w wodę i sterującą, która wymagała dużo przestrzeni
pod ziemią. Ostatecznie udało
się stworzyć, moim zdaniem,
bardziej atrakcyjne
rozwiązanie
funkcjonalne

dla użytkowników przystanku. Realizacja może się nieco
różnić wyglądem od wizualizacji. Wynika to ze szczegółowej analizy otoczenia, przepisów prawa budowlanego
i norm, jakiej dokonał projektant wykonując projekt budowlany. Zaproponował optymalne rozwiązanie, godzące
wszystkie okoliczności, którym należy się podporządkować. I co jest najistotniejsze
- zreali-

- Motywuje mnie to do dalszej pracy. I cieszy, że możemy realizować inwestycje
związane z tworzeniem nowych przestrzeni zielonych
w mieście. A co najcenniejsze, że mieszkańcy świadomie tego oczekują.

- Zielone ściany będą
atrakcyjne przez cały

- Nawet w środku
zimy jest na co popatrzeć, mimo że rośliny
są jeszcze małe – mówi
Agnieszka Kochańska
Fot. Piotr Jędzura

- Dlaczego po drugiej stronie konstrukcji przy Centrum jest mur, a nie zieleń?

- To nie jest mur. Na tyle ściany instalacja jest maskowana
tworzywem. Musi być dostęp
do modułów dla ich serwisowania - w razie awarii nawodnienia, potrzeby przeglądu lub
wymiany roślin, które się nie
przyjęły. Pamiętajmy również,
że koszt wykonania takiej instalacji jest wysoki. Na tylnej
ścianie przystanku planowany jest baner z mapą miasta
i podstawowymi informacjami o komunikacji, turystyce
i kulturze. Dla orientacji osób
przyjezdnych z innych części
miasta i turystów.

- Dziękuję.

Rafał Krzymiński

KULTURA

Dzwon na 30. urodziny
Zespół Cadillac to mistrzowie
coverów. Grają kawałki Pink
Floyd, Eagles, Led Zeppelin, Deep
Purple, Metalliki i wielu innych.
Z okazji 30-lecia istnienia dostali
od prezydenta Janusza Kubickiego dzwon.
Na dzwonie są motywy winiarskie, logo Zielonej Góry,
logo zespołu i tekst Pink Floyd po łacinie. To fragment
utworu „Hey You” z albumu „The Wall”. Na dzwonie
umieszczono tłumaczenie
ostatnich słów z piosenki Together we stand, divided
we fall (Razem stoimy, podzieleni upadamy).
Dzwon będzie towarzyszył
zespołowi podczas koncertów
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westycji?

- Jak przystanki będą
prezentować się wiosną, latem, jesienią?

- A może realizacja
różni się od pomysłu? Internauci piszą,
że wygląd przystanków
ma niewiele wspólnego
z wizualizacją.

PIÓRKIEM CEPRA >>>

zowano główne cele i funk- rok. Tak zostały zaplanowacje koncepcji.
ne. Oglądamy je w środku zimy i jest na co popatrzeć, mi-Po fali krytyki możliwe są mo że rośliny są jeszcze majeszcze zmiany na przystan- łe. Uzupełnieniem dla ziekach?
lonych kompozycji są drze- Tak, zawsze można coś po- wa i byliny, które już w maprawić.
ju pięknie zakwitną oraz trawy ozdobne, które zimą będą
-Nie zniechęciła się pani do cieszyć oko puszystymi kwiaewentualnej kontynuacji in- tostanami.

Dzwon będzie
wykorzystywany podczas
koncertów zespołu Cadillac
jako element scenografii
i instrument
Fot. Igor Skrzyczewski/UM

w całej Polsce. Wykorzystywany nie tylko jako wyjątkowa scenografia, ale także jako
instrument w programie Pink
Floyd. Dzwon miał być przekazany zespołowi wcześniej,
jednak sprawy skomplikował koronawirus. Nadarzyła
się okazja podczas ostatniego koncertu online w zielonogórskiej Hydro(za)gadce.
– Taki dzwon od prezydenta daje dużą satysfakcję
– mówi Jarosław Gil, który
od 11 lat jest basistą i jednym
z wokalistów Cadillaca. – Wydaje naturalny dźwięk C.
Gil potrafi też czarować
na gitarze, sprawdza się jako kompozytor i autor anglojęzycznych tekstów. Pod

szyldem Bullfinch wydał płyty „Background Noise”, „Absorber”. Grał w metalowych
kapelach Betatest i 3:40.
Jakie są najbliższe plany
zespołu Cadillac?
– Najpierw musimy przeżyć pandemię i zaszczepić
się – śmieje się J. Gil. – A jak
wreszcie wypuszczą nas
wszystkich z domów, zagramy w Kawonie. Zobowiązaliśmy się do tego. Niedawno
wystąpiliśmy online w Hydro(za)gadce Zielonogórskiego Ośrodka Kultury dla Ani
Orłowskiej, która choruje
na rdzeniowy zanik mięśni.
Podczas aukcji charytatywnej Sabina Olechnowska wygrała możliwość pierwszego

bicia w nasz dzwon. Zrobi to
w Kawonie.
Cadillac to nie tylko koncerty z coverami tuzów światowego rocka i metalu. Na
imprezach okolicznościowych zespół występuje z bardzo zróżnicowanym repertuarem. Cadillac to grupa czteroosobowa, lecz czasem, na przykład na potrzeby show muzycznego „Pink Floyd – The
Dark Side Of The Moon”, gra
w rozszerzonym składzie.
Najczęściej jednak na scenie występują: Jarek Gil - lider, basista i jeden z wokalistów, Marek Kieloch - perkusista i drugi wokalista, Zenek
Chodorowski - gitarzysta, Zenek Czernicki - klawisze. (rk)
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Fot. Materiały firmy

Na zakupy
do parku
handlowego

3

Park handlowy Stop Shop powstanie na
os. Pomorskim. Ruszyły przygotowania do
budowy. Na potrzeby inwestycji zostanie poszerzona Szosa Kisielińska.
Firma Immofinanz otrzymała
pozwolenie na budowę i już
przygotowuje działkę pod
pierwsze prace. Zielonogórski Stop Shop to 11. w Polsce
inwestycja marki. Pod wynajem dostępnych będzie ponad 6.600 mkw., na których
rozmieszczonych zostanie
14 krajowych i międzynarodowych sklepów oraz oferta rozrywkowa. Działka, na
której powstanie nowa galeria sąsiaduje z supermarketem Intermarche. - Robiąc
zakupy w parku handlowym,
ludzie mają większe poczucie bezpieczeństwa, głównie ze względu na brak części
wspólnych oraz bezpośredni dostęp do sklepów z parkingu – zapewnia Magdalena Kowalewska, country ma-

nager operations Poland Immofinanz.
Dla klientów przygotowanych zostanie ok. 160 miejsc
parkingowych. Obiekt powstanie w pobliżu ronda Orląt Lwowskich, bezpośrednio
przy Szosie Kisielińskiej. Dojazd do parku handlowego będzie możliwy także z ul. Kętrzyńskiej, która łączy wschodnią część Zielonej Góry z drogą ekspresową S3. W związku
z budową parku handlowego,
zostanie poszerzona Szosa Kisielińska oraz powstaną prawoskręty, które ułatwią ruch w tej
części miasta (patrz ramka).
W Polsce istnieje już kilka
parków handlowych marki,
w województwie lubuskim
jest jeden – w Żarach. Wśród
swoich najemców Stop Shop

Dla klientów przygotowanych zostanie ok. 160 miejsc parkingowych. Obiekt powstanie w pobliżu ronda Orląt Lwowskich

Przebudowa Szosy Kisielińskiej
Szosa Kisielińska zostanie rozbudowana na wysokości os. Pomorskiego przed stacją benzynową Orlenu (jadąc w stronę Starego Kisielina). Droga zyska dwa dodatkowe pasy ruchu do ronda Orląt Lwowskich, przy piekarni Mikulewicza. Po zmianach
ruchliwa trasa będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku jazdy. Na tym
odcinku do wymiany jest krzywy chodnik, powstanie też ścieżka pieszo-rowerowa.
Rondo z kolei zyska dwa prawoskręty: z ulicy Kętrzyńskiej (łącznik os. Pomorskiego
z S3) w Szosę Kisielińską oraz ze Starego Kisielina w stronę drogi S3 i Trasy Północnej.
- Inwestycja po stronie miasta zamknie się kwocie 2,5 mln zł – mówi Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w magistracie.
- Dołoży się do niej właściciel galerii. Przebudowany zostanie również istniejący zjazd
na wysokości marketu Intermarche i planowanej galerii Stop Shop.
Rozpoczęcie przebudowy drogi planowane jest na drugi kwartał 2021 r. i ma potrwać do końca września. (rk)

HANDEL

Pożegnanie z Tesco, będzie Kaufland
W kwietniu hipermarket Tesco
przy ul. Energetyków świętowałby okrągły jubileusz 20-lecia.
Niestety, hucznej imprezy - jak
na otwarcie obiektu w 2001
roku - nie będzie. Jest natomiast
pożegnanie. Charakterystyczny
napis Tesco w ciszy usunięto z
budynku. Hipermarket działał do
31 grudnia 2020 r.
Wielu zielonogórzan, w szczególności mieszkańcy osiedli
sąsiadujących z hipermarketem, miało nadzieję, że Tesco przetrwa trudną sytuację.
Nie było bowiem tajemnicą,
że od kilku miesięcy markety Tesco w różnych lokalizacjach w Polsce były zamykane. W Zielonej Górze ten
proces wdrażany był stopniowo. Z powierzchni hipermarketu znikały kolejne alejki sklepowe, a półki

Z dachu budynku zniknął napis Tesco Extra. Z daleka nie wydawał się tak wielki, jak z perspektywy parkingu
Fot. Tomasz Czyżniewski
już nie uginały się od produktów. Hipermarket przestały też odwiedzać tłumy
kupujących, które pamiętamy sprzed dwóch dekad.
Informacja o zamknięciu
Tesco przy ul. Energetyków
lotem błyskawicy obiegła

Zieloną Górę. Mieszkańcy
dopytywali, czy obiekt całkowicie zniknie z mapy miasta? Co z pasażem handlowym, który oferuje dostęp
do punktów usługowych, gastronomicznych oraz sklepów z odzieżą i artykułami

RTV i AGD? Po mieście zaczęły krążyć różne plotki.
Wszystkie wątpliwości
rozwiało biuro prasowe Tesco. Budynek zostaje, a nowym operatorem spożywczym w tej lokalizacji będzie
Kaufland. - Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem sklepu do ponownego otwarcia pod nowym szyldem. Pracownicy
przejdą do nowego operatora. Pasaż pozostaje czynny bez innych zmian – wyjaśnia biuro prasowe. Z kolei biuro prasowe Kauflandu
przekazało informację, że
sklep tej sieci zostanie uruchomiony w miejscu Tesco
przy ul. Energetyków z końcem lutego.
Hipermarket przy ul.
Energetyków, to nie jedyny
obiekt Tesco w naszym mieście. Drugi, tzw. „małe Te-

sco” mieści się przy ul. Wyszyńskiego. Tam także pojawiły się obawy mieszkańców o dalsze losy marketu,
w którym zaopatrują się na
co dzień. Uspokajamy, w najbliższym czasie zakupy można robić tam bez przeszkód,
ale druga lokalizacja Tesco
w Zielonej Górze jest przedmiotem transakcji sprzedaży polskiego biznesu Tesco
do Salling Group. - Trwa postępowanie Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
w sprawie udzielenia zgody
na finalizację umowy. Po jej
otrzymaniu, do 18 miesięcy sklep przejdzie rebranding i będzie dalej funkcjonować pod szyldem Netto.
Pracownicy, zgodnie z umową, przejdą do nowego właściciela – tłumaczy biuro prasowe Tesco.
(lc)

wymienia takie firmy i marki
jak Deichmann, Kik, Empik,
Media Expert, Neonet, Jysk,
H&M, Hebe, Rossmann, Auchan, CCC, Pepco. Czy któryś
z tych sklepów odwiedzimy
na os. Pomorskim? - Już teraz prowadzimy zaawansowane rozmowy z przyszłymi
najemcami. Wkrótce będziemy mogli poinformować, które marki otworzą swoje sklepy w naszym najnowszym
parku handlowym – mówi
M. Kowalewska.
Otwarcie sklepów pod
szyldem Stop Shop planowane jest na przełomie
2021/2022 r. (ap)

DROGI

Kończymy
remonty
Dobra wiadomość dla kierowców.
Ulica Zjednoczenia jest już przejezdna. W przyszłym tygodniu ma
być otwarta ul. Energetyków.
Remont ul. Zjednoczenia ruszył w połowie września ub.
roku. To fragment od skrzyżowania z ul. Herberta w stronę wiaduktu, do miejsca kilkadziesiąt metrów za krzyżówką z ul. Działkową. Roboty za
4 mln 300 tys. zł wykonała firma Kontrakt z Krosna Odrz.
- Wykonawca poradził sobie bardzo dobrze, choć w ziemi natrafił na kilka niespodzianek, których nie było na
mapie projektowanej inwestycji – mówi Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w magistracie.
Obie jezdnie zostały zmodernizowane. Powstały nowe
chodniki, ciągi pieszo-rowerowe i kanalizacja deszczowa. Odnowiono zatoki autobusowe,
przystanek przesunięto w stronę os. Młodzieżowiec. Autobusy będą jeszcze zatrzymywały się na jezdni, bo na zatokach trwają ostatnie poprawki.
Kończą się też roboty na ul.
Energetyków. K. Staniszewski
zapowiada, że w przyszłym tygodniu ulica będzie otwarta:
– Rozmawiamy z wykonawcą,
żeby tak się stało już w poniedziałek lub wtorek. Do marca
potrwa jeszcze budowa chodników przy tej ulicy. (rk)
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Drugie życie jodły
Co zrobić z uschniętą choinką? Dać jej drugie życie! Ruszyła poświąteczna akcja Eko Choinka, podczas której od mieszkańców zbierane są drzewka – do powtórnego wykorzystania.
Po mieście jeżdżą Eko Patrole. Były już m.in. na os. Zastalowskim, w Łężycy, Krępie,
Zawadzie, Janach, Stożnem
i Przylepie. W wybrane dni
pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej zabierają
choinki spod pergoli śmietnikowych. Kiedy pojawią
się na twojej ulicy? Sprawdź
w ramce. Eko Patrole będą
jeździć od samego rana, dlatego drzewka trzeba wystawiać obok pergoli odpowiednio wcześniej.
Choinki zebrane przez Eko
Patrole powrócą do natury.
Zostaną rozdrobnione tak,
że powstanie z nich naturalny nawóz. O szczegółach akcji oraz o możliwości pobrania nawozu można dowiedzieć się śledząc profile społecznościowe urzędu miasta,
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Zielonej Górze oraz ZGK.
Z powodu pandemii nie
odbędzie się tradycyjny piknik edukacyjny na zakończenie akcji. Są jednak inne, proekologiczne działania. Leśnicy zaprosili pięcioro artystów do twórczej akcji
charytatywnej „Dobro z natury”. Artyści dostali specjalnie przygotowane deski
z zeszłorocznej choinki miejskiej. Wykonają na ich bazie
autorskie prace, które potem
zostaną przekazane na cele
charytatywne. (dsp)

Zarejestruj się
na szczepienia
przeciw COVID-19
Dziś (piątek, 15 stycznia) rusza
rejestracja dla seniorów, którzy
skończyli 80 lat. Od 22 stycznia
zarejestrować się będą mogły
osoby powyżej 70. roku życia.
25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych
seniorów.
Jeżeli to już twój etap rejestracji (od 15 stycznia – osoby powyżej 80. roku życia,
od 22 stycznia – osoby powyżej 70. roku życia), masz
trzy możliwości zapisu na
szczepienie.

Jodła zdobiła w zeszłym roku okolice ratusza, przygotowane z niej deski będą teraz
głównymi bohaterkami twórczej akcji charytatywnej Fot. Piotr Jędzura

ZGK ODBIERA CHOINKI
16 stycznia
• os. Piastowskie - rejon ograniczony ulicami: Łużycka,
Wyszyńskiego, Kilińskiego
• os. Łużyckie - rejon ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Dąbrówki, Łużycka
• Rejon ograniczony ulicami:
Zjednoczenia, Wojska Polskiego, Reja, Jedności, Sikorskiego,
Konstytucji 3 Maja, Moniuszki,
Wiśniowa, Wyszyńskiego, Łużycka, Dąbrówki, Kręta
• os. Przyjaźni - rejon ograniczony ulicami: Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Łużycka, Francuska
• os. Zacisze - rejon ograniczony ulicami: Wojska

Polskiego, Kręta oraz Osiedle Leśne
• os. Malarzy, os. Cegielnia
- rejon ograniczony ulicami: Wojska Polskiego, Francuska, Łużycka
23 stycznia
• Rejon ograniczony ulicami:
Boh. Westerplatte, Chrobrego,
Podgórna, Drzewna, Jedności,
Reja, Wojska Polskiego
• Rejon ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Wiśniowa,
Moniuszki, Konstytucji 3 Maja, Grottgera, Drzewna, Wrocławska, Sienkiewicza, Kukułcza, Kilińskiego
• Rejon ograniczony ulicami: Zjednoczenia, Wojska Pol-

skiego, Boh. Westerplatte, Sulechowska, Źródlana, Batorego
• Jędrzychów
• os. Morelowe - rejon ograniczony ulicami: Sienkiewicza, Wrocławska, Słowackiego, Piwna, Sikorskiego
• os. Braniborskie - rejon ograniczony ulicami: Wrocławska,
Lwowska, Podgórna, Niecała
oraz os. Dolina Zielona - rejon
ograniczony ulicami: Zagłoby,
Sulechowska, Trasa Północna
• Raculka oraz rejon Szosy Kisielińskiej
• os. Kościuszki, os. Kilińskiego, os. Słowackiego - rejon ograniczony ulicami: Kilińskiego, Kukułcza, Piwna,
Słowackiego, Wrocławska

30 stycznia
• Rejon ograniczony ulicami:
Wrocławska, Lwowska, Podgórna, Szosa Kisielińska, obwodnica, tory kolejowe, Zagłoby, pl. Kolejarza, Chrobrego, pl. Piłsudskiego, Podgórna
• Chynów
• os. Pomorskie i os. Śląskie
W dzielnicy Nowe Miasto
• Racula – 15 stycznia, Drzonków – 18 stycznia, Sucha, Ługowo – 19 stycznia, Barcikowice,
Zatonie, Marzęcin – 20 stycznia, Ochla, Jeleniów – 21 stycznia, Kiełpin, Jarogniewice –
22 stycznia, Stary Kisielin –
25 stycznia, Nowy Kisielin –
26 stycznia.

1. Zadzwoń na całodobową
i bezpłatną infolinię - 989

System zaproponuje ci
pięć dostępnych terminów
w punktach szczepień, które znajdują się blisko twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie
będzie ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się
w innym punkcie, w innym
mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla ciebie datę i lokalizację. Po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a dzień przed
terminem przypomnienie
o szczepieniu.
Uwaga! Żeby skorzystać
z tego sposobu rejestracji,
trzeba mieć Profil Zaufany.
Jeżeli go nie masz, skontaktuj
się z infolinią NFZ 989, z wybranym punktem szczepień
lub ze swoją przychodnią.

Możesz to zrobić sam lub
może cię zapisać ktoś bliski. Do zapisu wystarczy nr
PESEL oraz nr telefonu komórkowego. Podczas rejestracji wybierzesz dokładny
termin oraz miejsce szcze- 3. Skontaktuj się z wybranym
pienia. Na podany numer punktem szczepień
otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyJeżeli chcesz zaszczepić
ty na szczepienie.
się w konkretnym punkcie szczepień - skontaktuj
2. Zarejestruj się elektronicznie się z nim. Podajemy listę
poprzez e-Rejestrację dostępną punktów szczepień w Ziena pacjent.gov.pl
lonej Górze:
Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego przy ul. Zyty 26, tel. 683296479
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze przy ul. Wazów 42, tel. 684527786
* Aldemed Centrum Medyczne Filia Zastal przy ul. Towarowej 20, tel. 683530600
* Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarza Rodzinnego „Wigor” przy ul.
Szafrana 8, tel. 683282441
* Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MARIMED” przy ul. Jagiellonki 25, tel. 684519012
* Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zamenhofa” przy ul. Zamenhofa 27, tel. 571237212
* Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Familia” przy ul. Nagietkowej 1A, tel. 683204235
* Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego Mieczysław Skrendo przy ul. Chopina 21, tel. 683221070
* Spółka Lekarska „Skarbowa” Tomasz Kremer i Wspólnicy przy ul. Chopina 21, tel. 683202146

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

* Przychodnia Medycyny Pracy „POL-E-S” przy ul. Jedności 59, tel. 684530100

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze

* Przychodnia Lekarska „Sanus” przy ul. Wyszyńskiego 99, tel. 531944757

wykonując zarządzenie: Nr 809.2020 z dnia 2 września 2020 r.
Prezydenta Miasta Zielona Góra

* Poradnia Medycyny Rodzinnej „Chynów” Bożena Tatarynowicz przy ul. Bukowej 4, tel.
683202482

Informuje

* Poradnia Medycyny Rodzinnej Barbara Kmiećkowiak-Wolska przy ul. Chopina 21, tel.
683221072

że w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110 (tablica ogłoszeń II
piętro) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gm.zgora.pl, zostało podane do publicznej wiadomości
ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem budynku użytkowego wraz z działką oznaczoną
numerem geodezyjnym 402/6 w obrębie 0047 na prowadzenie przychodni lekarskiej, termin składania ofert do dnia
29 stycznia 2021 r.

* Poradnia Lekarza Rodzinnego Czesława Janiak przy ul. Wyszyńskiego 99, tel. 684521945
* Praktyka Lekarska „Medrad” Daniel Raduszewski przy ul. Boh. Westerplatte 23, tel.
602650949
* Prywatna Praktyka Lekarska Robert Górski przy ul. Boh. Westerplatte 23, tel. 888844401
* Centrum Medyczne Kisielin Katarzyna Błażejewska-Kunefał przy ul. Pionierów Lubuskich
75 w Starym Kisielinie, tel. 683201534

Lp.

Adres

Numer
działki

Obręb
(nr)

Wyjściowa stawka
2
czynszu najmu (zł/m )

Pow.
lokalu
2
(m )

Pow.
działki
2
(m )

1.

ul. Ochla-Topolowa

402/6

0047

4,80

253,04

1.078,46

Informacji na temat najmu lokalu udziela Dział Utrzymania

Budynków

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w

Zielonej Górze Zielona Góra ul. Zjednoczenia 110, pok. 206 tel. (+48) 68 322-91-71.

* Filia Praktyki Lekarza Rodzinnego Tadeusz Kiwka przy ul. Cisowej 1A w Drzonkowie,
tel. 683214173
* Doszel Centrum Medyczne przy ul. Szkolnej 22 w Zawadzie, tel. 683212666

Uwaga! Jeśli w wybranym punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego terminu, zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą znaleźć inny punkt szczepień w pobliżu z pasującym terminem.
*** Już od 15 stycznia każdy obywatel w wieku 18-69 lat będzie
mógł zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz online. W momencie, kiedy szczepienia będą dostępne
dla twojej grupy - dostaniesz maila.
Informacje pochodzą ze strony www.gov.pl/web/szczepimysie
(dsp, md)
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WOŚP też przenosi się do sieci
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Członkowie zielonogórskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uwijają się jak mrówki, żeby dopiąć wszystko na ostatni
guzik i w niedzielę, 31 stycznia móc zaprosić mieszkańców do wspólnego grania i zabawy... głównie przed ekranami komputerów.
To będzie z pewnością wyjątkowy finał, naznaczony
covidowymi obostrzeniami.
Dla ekipy, która już od kilku
lat przygotowuje zielonogórskie finały WOŚP to też nie lada wyzwanie, żeby wiele wydarzeń przenieść do internetu. - Dla nas to coś nowego.
Wcześniej organizowaliśmy
imprezę masową. To wiązało się z utrudnieniami, załatwieniem odpowiednich dokumentów, pozwoleń, ochrony. Teraz zastanawiamy się
jak rozwiązać problemy techniczne, np. związane ze streamingiem, jak wdrożyć różne rozwiązania elektroniczne. Uczymy się tego, ale to
jest bardzo ciekawe – opowiada Filip Gryko, szef zielonogórskiego sztabu WOŚP.
W tym roku będzie zdecydowanie skromniej, ale nie
zabraknie wydarzeń i atrakcji, dzięki którym zielonogórzanie jeszcze szerzej otworzą
swoje serca i… portfele. Pieniądze będzie można wpłacać do wirtualnej skarbonki naszego miasta, na ulice

wyjdzie też ponad 300 wolontariuszy, którzy tradycyjnie zbierać będą pieniądze
do puszek. Oczywiście będą
przestrzegać zaleceń sanitarnych, więc maseczka na twarzy to rzecz obowiązkowa.
Wolontariusze nie przykleją
pamiątkowych serduszek na
kurtkach darczyńców. Jednak
bez obaw! Każdy, kto wrzuci
datek do puszki, będzie mógł
zabrać ze sobą na pamiątkę,
ze specjalnego pudełka, wycięte wcześniej serduszko.
Sztab przeniesie się z ratusza
do Centrum Biznesu. Przygotowane zostanie ogromne pomieszczenie, w którym ekipa licząca pieniądze, przyodziana w przyłbice i rękawiczki, będzie mogła wykonywać swoje obowiązki w odpowiednich warunkach sanitarnych.
Transmisja finału zaplanowana jest na facebookowym
fanpage’u WOŚP Zielona Góra
2021. Ze specjalnie przygotowanego studia, we współpracy z Radiem Index, od 9.00 do
24.00 na bieżąco nadawać

KOMUNIKAT

ne organowi podatkowemu
należności podatkowe.
Nie płac ąc podatku
w pierwszej kolejności podatnicy otrzymują upomnienie wraz z kosztami upomnienia. W przypadku braku reakcji na upomnienie,
organ podatkowy wystawi
dłużnikowi tytuł wykonawczy, który zostanie przekazany do komórki zajmującej się egzekucją. Nieuregulowanie zaległości podatkowych może również spowodować wpis zaległości
na hipotekę w księdze wieczystej.
Najlepiej jest terminowo
regulować należności podatkowe. Wpłat można dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany

Zapłać zaległe
podatki
Uwaga podatnicy! Przypominamy, że z końcem 2020 r. upłynęły
terminy płatności podatków
lokalnych dla osób fizycznych i
prawnych.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami Ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podatnicy, którzy
nie uregulowali należnych
podatków za rok 2020 i lata
ubiegłe, podlegają stosownym procedurom administracyjnym mającym za zadanie wyegzekwować należ-

sztabowiec, który pomoże wypełnić oświadczenie o przekazaniu przedmiotu na licytację
– informuje Igor Skrzyczewski
ze sztabu WOŚP.
Czy i w tym roku pod młotek trafią specjalne wyzwania przygotowane dla zielo-

nogórskich radnych i prezydenta miasta? - Jeszcze się
zastanawiamy, czy i w jaki
sposób uda nam się takie licytacje zrealizować – nie chce
zdradzić szczegółów F. Gryko.
Sztabowcy wymyślili też zupełną nowość. Na ulice osiedli
oraz sołectw wyjedzie specjalny WOŚP-owy TIR! - To będzie
taka mobilna scena otwartych
serc - z muzyką, wolontariuszami. Będzie można wyjść
na balkon i nas zobaczyć. Dokładną trasę przejazdu jeszcze
podamy – mówi I. Skrzyczewski i zachęca do obserwowania profilu WOŚP Zielona Góra w mediach społecznościowych. Bo tam na bieżąco pojawiają się wszystkie szczegóły
dotyczące finału.
24 stycznia odbędzie się
szkolenie online dla wolontariuszy. Transmisja będzie jednak ogólnodostępna i każdy
zainteresowany finałem WOŚP w naszym mieście będzie
mógł ją obejrzeć, by dowiedzieć się więcej o planowanych atrakcjach i wydarzeniach. (ap)

Lubuski Wawrzyn Naukowy będzie przyznany po raz
16. Konkurs promuje książki naukowe oraz popularnonaukowe o tematyce regionalnej, dotyczące Środkowego Nadodrza lub województwa lubuskiego.
Lubuski Wawrzyn Dziennikarski będzie miał swoją
8. edycję. Ma promować dorobek dziennikarzy prasy, radia, telewizji i mediów internetowych, twórców najlepszych utworów dziennikarskich, które odnoszą się do
województwa lubuskiego.
Zgłoszenia książek posiadających ISBN oraz materiałów dziennikarskich wydanych w 2020 roku przyjmuje
do 18 stycznia główny organizator: Wojewódzka i Miej-

ska Biblioteka Publiczna im.
Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 (II piętro – sekretariat).
Warunkiem zgłoszenia do
Lubuskiego Wawrzynu Literackiego i Naukowego jest
dostarczenie osobiście lub
pocztą trzech egzemplarzy
publikacji, a do Lubuskiego
Wawrzynu Dziennikarskiego
czterech różnych materiałów
opublikowanych lub wyemitowanych w danym roku kalendarzowym, skopiowanych
w trzech egzemplarzach. Organizatorzy proszą o dopisek na przesyłce „Lubuskie
Wawrzyny” oraz określenie
kategorii konkursu.
Szczegóły konkursu i regulaminy na stronie: www.wawrzyny.norwid.net.pl. (dsp)

Pieniądze będzie można wpłacać do wirtualnej skarbonki miasta, na ulice wyjdzie też ponad
300 wolontariuszy, którzy tradycyjnie zbierać będą datki do puszek
Fot. Igor Skrzyczewski/WOŚP ZG
będą sztabowcy, odbywać
się będą koncerty, a Romek
Awiński wraz z Bachusem poprowadzą licytacje.
- Koncerty zagrają: 5 rano,
Biała Ćma, Rademenez z zespołem. Wystąpią również zielonogórskie kabarety. Więkw decyzji podatkowej (osoby fizyczne), a w przypadku
osób prawnych na indywidualny rachunek bankowy
otrzymany przy składaniu
deklaracji podatkowej.
Istnieje również możliwość dokonywania wpłat
w kasie urzędu miasta przy
ul. Podgórnej 22 (codziennie od godz. 8.30 do 14.00),
we wszystkich czynnych
placówkach PKO BP S.A na
terenie miasta lub na ogólny rachunek bankowy nr
37 1020 5402 0000 0102 0027
9190. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Podatków Lokalnych
pod numerami telefonów:
68 4564500; 68 4564502;
68 4564503; 68 4564517.
(um)

szość licytacji będzie odbywała się online, w tym na portalu allegro. Przed Centrum Biznesu stanie też licytacyjny namiot. Cały czas można przynosić fanty na portiernię urzędu miasta przy ul. Podgórnej
22, tam czekać na was będzie

LUBUSKIE WAWRZYNY 2020

Zgłoszenia do
poniedziałku
Biblioteka im. Cypriana Norwida
w Zielonej Górze oraz biblioteka
im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. zapraszają literatów,
naukowców i dziennikarzy do
udziału w konkursie Lubuskie
Wawrzyny 2020.
Konkurs o Lubuski Wawrzyn
Literacki jest organizowany
już po raz 27. Przeznaczony
jest dla autorów związanych
z województwem lubuskim,
dawnym zielonogórskim lub
dawnym gorzowskim, a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach.

Z ŻYCIA MIASTA >>>
Zima objawiła nam się
w pełnej krasie! Biały
puch pokrył całe miasto.
Zobaczcie, jak bajkowo
wygląda zielonogórska
starówka…
Fot. Piotr Jędzura

Przed powrotem do
szkół w środę pobrano
wymazy od setek zielonogórskich nauczycieli.
To testy przesiewowe na
obecność SARS-Cov-2
Fot. Tomasz Czyżniewski
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Więcej miejsc dla maluszków
To dobra wiadomość dla rodziców najmłodszych dzieci. Żłobek miejski przy al. Wojska Polskiego zostanie rozbudowany. Od września
2021 r. przyjmie 60 malców.
W ostatni dzień starego roku prezydent Janusz Kubicki podpisał umowę z Łukaszem Poryckim, wicemarszałkiem województwa lubuskiego. Urząd marszałkowski przekazał 3 mln
933 tys. zł na funkcjonowanie żłobka z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Miasto dorzuciło
około 695 tys. zł. Dodatkowo wojewoda lubuski Władysław Dajczak dofinansuje
modernizację żłobka kwotą
180 tys. zł z rządowego programu „Maluch plus”.
Zakres prac obejmie adaptację pierwszego piętra na
potrzeby dwóch grup starszaków, budowę podjazdu
do wózkowni, nowych chodników. Budynek będzie odwilgocony.
- Otworzymy własną kuchnię, obecnie posiłki przywo-

Umowa została podpisana w ostatni dzień starego roku. Na Parter zabytkowej willi to teraz królestwo maluchów! Do plazdjęciu Łukasz Porycki, Katarzyna Ciochocka i Janusz Kubicki cówki przyjęto 36 najmłodszych dzieci, starszaki pójdą do
Fot. Piotr Jędzura
Fot. Piotr Jędzura żłobka we wrześniu
żone są z naszej głównej siedziby przy ul. Wandy - mówi
Katarzyna Cichocka, dyrektor
Żłobka Miejskiego nr 1.
– Planujemy remont piwnicy, gdzie utworzymy magazyny, obieralnię, zmywalnię. Posiłki dla dzieci prze-

wieziemy bezpiecznie windą towarową.
Nie zabraknie nowoczesnego placu zabaw z bezpieczną
nawierzchnią. Szykuje się też
remont tarasu.
W mieście przybywa miejsc
do opieki nad najmłodszymi

pociechami. – To świetna wiadomość – mówi prezydent Janusz Kubicki. – Mamy świadomość, że w Zielonej Górze
brakuje miejsc w żłobkach,
dlatego krok po kroku robimy wszystko, aby poprawić
sytuację.

Wioleta Haręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji
i Spraw Społecznych w magistracie podkreśla, że miasto konsekwentnie pozyskuje pieniądze rządowe i z urzędu marszałkowskiego na cele społeczne.

Przypomnijmy. Filia Żłobka
Miejskiego nr 1 ruszyła przy
al. Wojska Polskiego 116 w połowie września ub. roku. Zagospodarowano parter zabytkowej willi. Prace pochłonęły
około 180 tys. zł. Wcześniej
działał tu „ Ślimaczek” - żłobek niepubliczny.
Do filii miejskiej placówki
przyjęto 36 maluchów - od
piątego do 18 miesiąca życia
w dwóch grupach (15 i 21 dzieci). Nabór cieszył się sporym
zainteresowaniem, z uwagi
na epidemię koronawirusa
przeprowadzono go wyłącznie elektronicznie. Starszaki
pójdą do żłobka we wrześniu.
Docelowo w placówce opiekę znajdzie 96 dzieci.
Budynek jest otoczony parkiem. Obok są domki rodzinkowe. Trwa też adaptacja budynku
po byłym domu dziecka, gdzie
znajdą się Dom Samotnej Matki i Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy. (rk)

W ZIELONEJ GÓRZE

Liceum uniwersyteckie w „Mrowisku”
We wrześniu 2021 r. na miejskiej
mapie oświatowej pojawi się
nowa placówka. Liceum uniwersyteckie ma być szkołą demokratyczną i otwartą na potrzeby
ucznia.
Pomysł kiełkował od dawna, jednak to rok 2020 okazał się przełomowy. Powołano do życia Fundację im. Alexandra von Humboldta, która ma pomóc w założeniu liceum. W najbliższych tygodniach do lubuskiego kuratorium trafi pełna dokumentacja nowej szkoły. - Będzie to
liceum niepubliczne, jako jedyna placówka w mieście po-

siadająca zaplecze uniwersyteckie, m.in. hale sportowe,
czy laboratoria chemiczne.
Mamy również wstępną umowę z Lubuskim Teatrem. Aktorzy będą prowadzić warsztaty teatralne dla uczniów –
opowiada dr hab. Radosław
Domke, prof. Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Oprócz dużego nacisku na
kulturę i sztukę, szkoła będzie prowadzić tradycyjne trzy
ścieżki edukacyjne – humanistyczną, matematyczno-fizyczną i biologiczno-chemiczną.
Przez pierwsze dwa lata nauki wszyscy uczniowie
będą realizować

ten sam program, podział na
profile nastąpi w klasie trzeciej i czwartej. - Zastanawiamy się nad modelem zachodnim i konstruowaniem planów
zajęć pod konkretnego ucznia,
tak aby jak najbardziej dopasować lekcje pod jego potrzeby i zainteresowania – podkreśla R. Domke.
Kolejnym nowatorskim pomysłem uniwersyteckiego liceum jest stanowisko mentora. - Ma opiekować się młodym człowiekiem przez cztery lata jego nauki w szkole.
Będzie miał za zadanie wychwycić, jakie są podstawowe zaintere-

sowania i talenty ucznia, żeby pomóc mu odpowiedzieć
na pytanie, kim chce zostać
i jak najlepiej go do tego celu
przybliżyć. Mentor poprowadzi ucznia w początkach jego
kariery naukowej i zawodowej
– tłumaczy R. Domke.
80 proc. kadry nowo powstającego liceum to pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu Zielonogórskiego. Każdy z nauczycieli będzie mógł
prowadzić swój przedmiot według własnej wizji i planów,
trzymając się jednak podstawy programowej. - Stawiamy
na nowatorstwo. Nie chcemy
sztampowej szkoły. Dlatego

jeśli chemik będzie chciał bazować głównie na eksperymentach w laboratorium, to
będzie miał taką możliwość –
mówi R. Domke.
Na uczniów będzie czekała również bogata działalność
pozalekcyjna. Czas na przerwach będą mogli urozmaicać
sobie grając w szachy, czy tenisa stołowego.
Liceum uniwersyteckie będzie miało siedzibę w „Mrowisku”, przy al. Wojska Polskiego. Planowane są cztery klasy, maksymalnie po 25 osób
w każdej z nich. Rekrutacja
rozpocznie się wiosną. Pod
uwagę będzie brane świadec-

two z siódmej klasy oraz rozmowa rekrutacyjna. - Badania
mówią, że świadectwo z klasy
ósmej jest bardziej wyśrubowane, uczniowie walczą wtedy o jak najlepsze oceny. Dlatego świadectwo z klasy siódmej jest bardziej obiektywne.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej chcemy dowiedzieć się
z czego dany uczeń jest dobry, jaką ma wiedzę ogólną
oraz przede wszystkim, czego oczekuje od naszej szkoły
– zaznacza R. Domke.
Wszelkie sprawy i pytania dotyczące liceum można kierować na adres e-mail: r.domke@o2.pl. (ap)

PRZY CZWARTKOWYM OBIEDZIE
Andrzej Brachmański

Donia

W moim środowisku mówiliśmy na nią „Donia”.
Skąd się to wzięło, nie mam pojęcia. Podobno wymyślił to Edek Fedko,
który przez kilka lat dzielił z nią sekretariat wicemarszałków województwa. Była z tego zresztą mała „aferka”, bo ktoś nie do końca usłyszał
nazwiska i napisał do gazety, że to skandal, by małżeństwo rządziło w
województwie. A może to było wtedy, gdy Jola Fedak była wicewojewodą a Edek wicemarszałkiem?
Poznałem ją w 98., gdy ówczesny szef wojewódzkiego PSL-u - marszałek
Zych - scedował na nią negocjacje w sprawie koalicji w pierwszym sejmiku województwa lubuskiego. Nie była szerzej znana na lubuskiej scenie
politycznej i trochę byłem urażony, że marszałek odsyła mnie do swojej
asystentki. Nawet się do tej rozmowy specjalnie nie przygotowywałem.
Po 15 minutach zacząłem tego żałować. Siedząca naprzeciwko kobietka
okazała się negocjatorem twardym, upartym i znającym doskonale

techniki negocjacyjne; wkurzała mnie niemiłosiernie
co chwilę powtarzając jaka to ona „asertywna”.
Kilkanaście dni później została wicemarszałkiem województwa i tak zaczęła się jej polityczna kariera, która
zawiodła ją na fotel ministra pracy i polityki społecznej.
Przez 14 lat była szefową lubuskich struktur ludowców.
Z tą przynależnością do ruchu ludowego to dziwna historia. Podobno
trafiła tam przypadkowo. Nigdy w to nie wierzyłem, bowiem była peeselowcem zawziętym i takim, co partii nie opuści w czasie klęski. Taki
„ludowy żar” nie bił nawet od Józka Zycha.
Pod jej kobiecą powłoką krył się typ mocnego przywódcy, o jakim w czasach przed polityczną poprawnością mówiło się „męski”, w najlepszym
tego słowa znaczeniu. Kolegów trzymała krótko. Gdy trzeba było, rzucała grubszym słowem. Słynne „spier...aj” do Marka Sawickiego, kolegi
z rządu, było tylko medialną wpadką a nie wyjątkiem. A jak kogoś nie
lubiła to... dawała odczuć. Przekonał się o tym pewien dyrektor służby
zdrowia, którego niejedną godzinę przetrzymała w sekretariacie.
Była skutecznym politykiem, gdy się z nią wreszcie umówiłeś – dotrzymywała słowa. To już dziś rzadkość w polityce. Bardzo dbała o interes

swojej partii, czym napsuła krwi niejednemu przeciwnikowi i... sprzymierzeńcowi. W tej materii bywała po prostu irytująca.
Ale miała też kobiecą twarz polityka. Polityka społeczna i służba zdrowia
to były jej domeny. A ponieważ w tej drugiej czuła się okłamana przez
Platformę, bo nie tak się umawiała, od dłuższego czasu szukała formuły
uwolnienia się z gorsetu obecnego kształtu koalicji w województwie, nie
wchodząc w koalicję z PiS. W tej sprawie była bardzo „Pawlakowa”. Były
premier konsekwentnie stoi bowiem na stanowisku, że PiS jest śmiertelnym zagrożeniem dla PSL.
Jako polityk miała opinię skutecznej i „niewybieralnej”. Nigdy nie wygrała żadnych wyborów powszechnych. Dopiero rok temu udało się jej po
raz pierwszy. Wtedy też po raz pierwszy widziałem łzy w jej oczach. Łzy
radości...
Dzielnie walczyła z chorobą, nie odpuszczając działalności politycznej.
Niewiele mieliśmy spotkań ściśle prywatnych. Ale z tych zapamiętałem
ją jako... zupełnie inną. Uśmiechniętą, towarzyską, lubiącą gwar, śpiew
i dowcip.
Jola Fedak odeszła zbyt wcześnie, zbyt młodo. Jak wszyscy...
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ZMARŁ BISKUP SENIOR

Adam Dyczkowski
10 stycznia 2021 r., w godzinach porannych, w zielonogórskim Domu Księży Emerytów zmarł bp Adam Dyczkowski, emerytowany biskup zielonogórsko-gorzowski.
Śp. bp Adam Dyczkowski urodził się 17 listopada 1932 r.
w Kętach w rodzinie Feliksa i Marii z d. Jurasz. Jego ojciec
był nauczycielem matematyki w liceum ogólnokształcącym w Kętach. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową, gimnazjum i liceum. W 1952 r. wstąpił
do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. 23 czerwca 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie
z rąk bp. Bolesława Kominka. W latach 1957-64 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbywał studia specjalistyczne, które uwieńczył uzyskaniem tytułu doktora w zakresie filozofii przyrody. Następnie pracował we
Wrocławiu jako wikariusz parafii katedralnej, duszpasterz młodzieży akademickiej i inteligencji, a także wykładowca filozofii w seminarium duchownym.
21 września 1978 r. został mianowany biskupem pomocniczym we Wrocławiu. Święceń biskupich 26 listopada 1978 r. udzielił mu abp Henryk Gulbinowicz. Jako
zawołanie swej posługi biskupiej przyjął słowa Sursum
corda (W górę serca). Pełnił funkcję wikariusza generalnego, był odpowiedzialny za duszpasterstwo akademickie, duszpasterstwo inteligencji, nauczycieli, harcerzy
i innych środowisk zawodowych. Działał w Dolnośląskim Komitecie Odrodzenia Harcerstwa, pełniąc w nim
funkcję przewodniczącego oraz w Towarzystwie Przyjaciół Ossolineum jako członek zarządu, a także w Społecznym Komitecie Panoramy Racławickiej. W ramach
Konferencji Episkopatu Polski był wiceprzewodniczącym Komisji ds. Duszpasterstwa Akademickiego, wchodził też w skład Komisji ds. Zakonnych, ds. Duszpasterstwa Ogólnego oraz ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
25 marca 1992 r. został mianowany biskupem pomocniczym w nowo utworzonej diecezji legnickiej. 17 lipca
1993 r. otrzymał nominację na biskupa zielonogórsko-gorzowskiego. 19 lipca 1993 r. objął kanonicznie rządy
w diecezji, ingres do katedry gorzowskiej odbył 5 września 1993 r., a ingres do konkatedry w Zielonej Górze –
12 września tegoż roku. Jako biskup diecezjalny wspierał aktywność wiernych świeckich poprzez promocję
stowarzyszeń katolickich, a zwłaszcza Akcji Katolickiej
i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Na czas jego posługi przypadły istotne wydarzenia w życiu diecezji, takie jak obchody 50-lecia polskiej administracji kościelnej w Gorzowie Wlkp. (1995 r.), wizyta papieża Jana Pawła II (1997 r.), rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego bp. Wilhelma Pluty (2002 r.) oraz tysiąclecie śmierci pierwszych męczenników Polski w Międzyrzeczu (2003 r.). Po osiągnięciu 75. roku życia złożył rezygnację z urzędu. 29 grudnia 2007 r. przeszedł w stan
spoczynku. Na emeryturze zamieszkał w Domu Księży
Emerytów w Zielonej Górze.
Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gorzowa
Wlkp., Głogowa i Zielonej Góry. Uniwersytet Zielonogórski wyróżnił go doktorem honoris causa. (diecezja.zg)

KSIĘGA KONDOLENCYJNA
Od 13 stycznia w ratuszu (salka kawiarniana, przy sali sesyjnej)
jest wyłożona księga kondolencyjna. Codziennie do dnia pogrzebu
w godz. 10.00-18.00 mieszkańcy będą mogli wpisywać kondolencje. Biskup Dyczkowski spocznie w gorzowskiej katedrze w przyszłym tygodniu.
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Państwowe pożegnanie

W czwartek, 7 stycznia, odbył się pogrzeb państwowy Jolanty Fedak, poseł PSL, byłej
minister pracy i polityki społecznej. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli między innymi
prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, minister Marlena Maląg, posłowie i senatorowie.
Jolanta Fedak zmarła
31 grudnia po walce z ciężką chorobą. Mszę pogrzebową w konkatedrze pw. św. Jadwigi Śląskiej koncelebrował
ksiądz biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusz Lityński.
W uroczystościach pogrzebowych J. Fedak wzięli
udział między innymi: Władysław Kosiniak-Kamysz prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Piotr Zgorzelski - wicemarszałek Sejmu RP, Andrzej Dera - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
Marlena Maląg - minister rodziny i polityki społecznej,
Waldemar Pawlak - były premier, prezes zarządu głównego Związku Ochotniczych Prezydent RP Andrzej Duda nadał pośmiertnie Jolancie Fedak Order Odrodzenia Polski za
Fot. Piotr Jędzura
Straży Pożarnych RP, Sta- wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu 
nisław Tomczyszyn - wicemarszałek województwa lubiała mówić, uwielbiała rozJolanta Fedak
buskiego, Dariusz Lesicki mawiać – mówił lider luwiceprezydent Zielonej Gódowców. – Miała wiele do
Urodziła się w 1960 r. w Żarach. Była absolwentką studiów o specjalności nary i Wioleta Haręźlak - przepowiedzenia, ale to nie byuczycielskiej w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Powodnicząca Sejmiku Wojeło gadulstwo. W tych słodyplomowo ukończyła administrację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
wództwa Lubuskiego.
wach była treść, mądrość,
Wzruszony Piotr Zgorzelpytania, odpowiedzi i pow Poznaniu i zarządzanie oświatą na Uniwersytecie Szczecińskim. Na początku
ski przeczytał list kondolenszukiwania rozwiązań. Talat 90. wstąpiła do PSL. Po reformie samorządowej została wicemarszałkiem lucyjny od marszałek sejmu.
ką ją zapamiętamy, jako pobuskim. W rządzie Leszka Millera w latach 2001-2003 z rekomendacji PSL objęElżbieta Witek szanowała
szukującą rozwiązań wielu
ła funkcję wicewojewody lubuskiego, następnie była sekretarzem gminy Krodrogę życiową Jolanty Feproblemów.
sno Odrz. W latach 2005-2012 była wiceprezesem Naczelnego Komitetu Wykodak. – Była wspaniałym człoW. Kosiniak-Kamysz podnawczego PSL, od 2008 r. stała na czele lubuskich struktur tej partii. W 2006 r.
wiekiem, serdecznym i życzkreślał, że we wszystkich
J. Fedak została powołana w skład zarządu województwa w ówczesnej koalicji
liwym – napisała pani mardziałaniach, jako minister,
szałek. – Zawsze z najwiękwicemarszałek, wicewojewoPO, PiS i PSL. Rok później została ministrem pracy i polityki społecznej w pierwszą odpowiedzialnością i zada i poseł potrafiła zachować
szym rządzie Donalda Tuska. Kilkukrotnie bezskutecznie kandydowała do Sejangażowaniem podejmowaludzkie oblicze i kierowała
mu, Senatu i Parlamentu Europejskiego. Upragniony mandat poselski zdobyła
ła swoje obowiązki. Czerpasię dobrem drugiego człow wyborach w 2019 r., w okręgu lubuskim zagłosowało na nią 13 tys. 792 osoby.
ła radość z działania na rzecz
wieka. Kochała wojewódzW latach 2015-2017 kierowała Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Wodnej
innych.
two lubuskie, była dumna
i Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
Głos zabrał też W. Kosiz Zielonej Góry.
(rk)
niak-Kamysz. – Jola uwiel-

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
Rodzinie i Przyjaciołom z powodu śmierci

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
Rodzinie i Przyjaciołom z powodu śmierci

śp. JOLANTY FEDAK

śp. bp
ADAMA DYCZKOWSKIEGO

Posłanki na Sejm,
społeczniczki i działaczki ruchu ludowego
w woj. lubuskim, zawsze bardzo otwartej
i pomocnej kobiety, która o ważne sprawy
potrafiła walczyć z całym światem
składa
Janusz Kubicki
Prezydent Miasta Zielona Góra

Panu Adamowi Wrzołkowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Pani Joannie Oszczyk
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy

Ojca

składają
Prezydent Zielonej Góry
i pracownicy Urzędu Miasta

składają
Prezydent Zielonej Góry
i pracownicy Urzędu Miasta

biskupa seniora diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej,
Honorowego Obywatela
Miasta Zielona Góra,
niezwykle ciepłego i radosnego człowieka,
który wyróżniał się wielką wrażliwością
składa
Janusz Kubicki
Prezydent Miasta Zielona Góra
oraz
Piotr Barczak
Przewodniczący Rady Miasta
Zielona Góra

8

łącznik zielonogórski

15 stycznia 2021

www.Lzg24.pl

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

INFORMUJE

informuje
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22
(przy wejściu do budynku), na miejskiej stronie internetowej: www.zielona-gora.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.zielonagora.pl, zostało podane do publicznej
wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o
statusie miejskim, położonej w Zielonej Górze przy ul. nowy Kisielin – A. Syrkiewicza,
w obrębie 0055.

Położenie
Numer Powierzchnia
nieruchomości działki
działki
ul. Nowy Kisielin
15/97
– A. Syrkiewicza

43 m2

Numer
księgi
wieczystej
ZG1E/00088637/0

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22
(piętro III, VII i VIII) i przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 (piętro II) zostały
wywieszone wykazy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali
stanowiących własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim oraz Skarbu Państwa,
przeznaczonych do zbycia, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie,
użyczenie, najem lub dzierżawę w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Rozwoju Miasta
Urzędu Miasta Zielona Góra
lub pod nr tel. (+48) 68 45 64 512, (+48) 68 45 64 302, (+48) 68 47 55 655,
(+48) 68 47 55 688
email: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl

Cena wywoławcza
do pierwszego
Wysokość
przetargu
wadium
(brutto, w tym
23% podatek VAT)
9 500,00 zł

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

950,00 zł

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22,
sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Rozwoju Miasta – w Biurze
Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22,
pod nr tel. (+48) 68 45 64 302 i (+48) 68 45 64 703.

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),
zawiadamiam o przyjęciu dokumentu pn: „Program Ochrony Środowiska dla miasta
Zielona Góra na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”.
Informuję, że z treścią ww. dokumentu oraz z uzasadnieniem i podsumowaniem,
można się zapoznać w

siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta

Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, 65-021 Zielona Góra,
pokój nr 102 w godzinach pracy urzędu.
Powyższy dokument został również umieszczony na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Zjednoczenia i ul. Lisiej w Zielonej Górze
oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu planu miejscowego.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293
z późn. zm.), art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz
uchwały nr LVIII.744.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 października 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zjednoczenia i ul. Lisiej w Zielonej Górze wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 stycznia do 12 lutego 2021 r., w siedzibie Urzędu Miasta w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej
22, 65-424 Zielona Góra, na tablicy ogłoszeń przed budynkiem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra w zakładce
Planowanie przestrzenne. Dyżur telefoniczny pełniony będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 pod nr (68) 45 64 819.
W związku z wprowadzonym stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami,
zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostanie przeprowadzona w dniu 4 lutego
2021 r. w godzinach od 13.00 do 14.00 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams,
zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres plany@um.zielona-gora.pl
w dniu 3 lutego 2021 r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do ww. dokumentu
można składać uwagi i wnioski.
Uwagi
należy
składać
do
Prezydenta
Miasta
Zielona
Góra
w nieprzekraczalnym
terminie
do dnia
26 lutego 2021 r. w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty
elektronicznej na adres: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl, a także ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu
zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.
Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zielona Góra.
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych
uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1
z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie
wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postepowań dotyczących
sporządzenia aktów planistycznych jest Prezydent Miasta Zielona Góra. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Zielona
Góra za pomocą e-mail: iod@um.zielona-gora.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach
sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 5 lub 6.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp.
z o.o. w Zielonej Górze
zatrudni osobę na stanowisko
referent/inspektor/specjalista ds.
zamówień publicznych.
Zakres obowiązków: przygotowywanie oraz
przeprowadzanie postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego w oparciu o ustawę
Pzp oraz zamówień niepodlegających ustawie
Pzp.
Wymagania: preferowane wykształcenie
wyższe, praktyczna znajomość przepisów
ustawy Pzp oraz znajomość nowego prawa
zamówień publicznych, doświadczenie
zawodowe na podobnym stanowisku, biegła
znajomości pakietu MS Office,
odpowiedzialność i rzetelność.
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, pracę
w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na
rynku, pracę w zgranym zespole, szkolenia i
rozwój zawodowy.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o
przesyłanie CV na e-mail:
dz.zamowien-pub@zgkim.zgora.pl,
w terminie do 22.01.2021r., w przypadku
pytań kontakt tel. pod nr 693 540 794.
KOMUNIKAT

1 proc. dla miejskich organizacji
Prezydent miasta Janusz Kubicki zachęca mieszkańców i sympatyków Zielonej Góry do przekazania
1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego
działających w naszym mieście. - Wspierając zielonogórskie organizacje pozarządowe dajemy przykład
aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej – mówi.
Aby przekazać 1 proc. podatku, wystarczy w swoim zeznaniu podatkowym podać numer Krajowego
Rejestru Sądowego wybranej organizacji oraz wysokość kwoty na jej rzecz. Wykaz organizacji pożytku
publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych znajduje się
na stronie: www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/. (red)
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

informuje

informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22

(piętro VII), na miejskiej stronie internetowej: www.zielona-gora.pl oraz w Biuletynie

(piętro VII), na miejskiej stronie internetowej: www.zielona-gora.pl oraz w Biuletynie

Informacji Publicznej: bip.zielonagora.pl, zostało podane do publicznej wiadomości

Informacji Publicznej: bip.zielonagora.pl, zostało podane do publicznej wiadomości

ogłoszenie

ogłoszenie

o

pierwszym

przetargu

ustnym

ograniczonym

do

właścicieli

nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

o

pierwszym

przetargu

ustnym

ograniczonym

do

właścicieli

nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącej własność Miasta Zielona Góra, położonej w Zielonej Górze przy ul.

stanowiącej własność Miasta Zielona Góra, położonej w Zielonej Górze przy ul.

Stefana Batorego.

Urszuli.

Położenie
Numer Pow.
nieruchomości działki działki

ul. Stefana
Batorego

97/4

321 m2

Numer
obrębu

0004

Numer
księgi
wieczystej

ZG1E/00049542/2

Cena
wywoławcza
do pierwszego
przetargu
Wysokość
wadium
(brutto, w tym
23%
podatek VAT)
120 000,00 zł 12 000,00 zł

Położenie
Numer Pow.
nieruchomości działki działki

ul. Urszuli

9/117

388 m2

Numer
obrębu

0013

Numer
księgi
wieczystej

ZG1E/00099078/3

Cena
wywoławcza
do pierwszego
przetargu
Wysokość
wadium
(brutto, w tym
23% podatek
VAT)
85 000,00 zł

8 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2021 r. o godz. 10.00

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2021 r. o godz. 10.30

w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22,

w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22,

sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII.

sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (+48) 68 45 64 512
i (+48) 68 45 64 703.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (+48) 68 45 64 512
i (+48) 68 45 64 703.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

informuje

informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22

(piętro VII), na miejskiej stronie internetowej: www.zielona-gora.pl oraz w Biuletynie

(piętro VII), na miejskiej stronie internetowej: www.zielona-gora.pl oraz w Biuletynie

Informacji Publicznej: bip.zielonagora.pl, zostało podane do publicznej wiadomości

Informacji Publicznej: bip.zielonagora.pl, zostało podane do publicznej wiadomości

ogłoszenie

ogłoszenie

o

pierwszym

przetargu

ustnym

ograniczonym

do

właścicieli

o

pierwszym

przetargu

ustnym

ograniczonym

do

właścicieli

nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącej własność Miasta Zielona Góra, położonej w Zielonej Górze przy ul.

stanowiącej własność Miasta Zielona Góra, położonej w Zielonej Górze przy ul.

Kożuchowskiej.

Urszuli.

Położenie
Numer Pow.
nieruchomości działki działki

ul. Kożuchowska 295/28

228 m2

Numer
obrębu

0036

Numer
księgi
wieczystej

ZG1E/00073056/5

Cena
wywoławcza
do pierwszego
przetargu
Wysokość
wadium
(brutto, w tym
23% podatek
VAT)
46 000,00 zł

4 600,00 zł

Położenie
Numer Pow.
nieruchomości działki działki

ul. Urszuli

9/117

388 m2

Numer
obrębu

0013

Numer
księgi
wieczystej

ZG1E/00099078/3

Cena
wywoławcza
do pierwszego
przetargu
Wysokość
wadium
(brutto, w tym
23% podatek
VAT)
85 000,00 zł

8 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2021 r. o godz. 10.00

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2021 r. o godz. 10.30

w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22,

w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22,

sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII.

sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (+48) 68 45 64 512
i (+48) 68 45 64 703.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (+48) 68 45 64 512
i (+48) 68 45 64 703.
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PIŁKA NOŻNA

Burzliwy
tydzień
w Lechii
Piłkarze Lechii Zielona Góra rozpoczęli przygotowania do rundy
wiosennej w III lidze.
Zaczęło się jednak od trzęsienia ziemi. W poniedziałek gruchnęła wieść o tym,
że z funkcji trenera zespołu został odwołany Andrzej
Sawicki. Informację zakomunikował mu prezes i właściciel klubu Karol Krępa. Trener informację o zwolnieniu potwierdził, sternik komentarza odmówił. Treningi
z zespołem prowadzi obecnie dotychczasowy asystent
Sawickiego – Michał Sucharek. Klub zapowiedział, że
w środę wyda oświadczenie
w sprawie ostatnich wydarzeń. Komunikat był, ale
z apelem do kibiców o cierpliwość. Okazuje się, że jest
szansa na porozumienie i…
powrót Sawickiego na stanowisko trenera. W chwili zamknięcia tego numeru „Łącznika” oficjalnej informacji jeszcze nie było.
Z klubem natomiast, zgodnie
z wcześniejszymi przewidywaniami, mają pożegnać się
czołowi gracze Lechii: Szymon Kobusiński i Sebastian
Górski, którzy wiosną będą
bronić barw I-ligowej Puszczy Niepołomice. (mk)

15 stycznia 2021

www.Lzg24.pl

ŻUŻEL

Falubaz bierze juniora
Kacper Mateusz Grzelak to nowa twarz w Falubazie Zielona Góra. 19-latek trafił do
Winnego Grodu na zasadzie wypożyczenia z I-ligowego Startu Gniezno.
Fani uważnie obserwujący ekstraligowe zaplecze
z pewnością spostrzegli,
że na żużlowych torach
ściga się obecnie… dwóch
Kacprów Grzelaków. Jeden z nich jest wychowankiem Ostrovii Ostrów
Wlkp., drugi korzenie ma
w Starcie Gniezno. I to ten
drugi - na zasadzie wypożyczenia - zasilił formację
juniorską zielonogórzan.
Dołączył tym samym do
Jakuba Osyczki, Fabiana
Ragusa oraz Nile Tuffta. Szukałem klubu, który zagwarantuje mi dużą możliwość jazdy i przy okazji
dalszy rozwój. Tak się złożyło, że działacze z Zielonej Góry poszukiwali zawodnika, który uzupełni
skład chociażby pod kątem
zawodów młodzieżowych mówi nowy nabytek zielonogórzan. Przyjście do Falubazu traktuje jako szansę na rozwój.
- Kacper zgłosił się do nas
i zadeklarował chęć jazdy,
my nie widzieliśmy przeciwwskazań, aby tak się stało.
To jeszcze młody zawodnik.
Chcemy, żeby był w pełni zaangażowany w rozgrywki
o Drużynowe Mistrzostwo

Weekend
kibica
KOSZYKÓWKA
niedziela, 17 stycznia:
liga VTB
Tsmoki Mińsk – Enea
Zastal BC Zielona Góra,
13.00 (transmisja:
www.vtb-league.com)

SIATKÓWKA
sobota, 16 stycznia:
14. kolejka II ligi,
Chrobry Głogów –
AZS Uniwersytetu
Zielonogórskiego,
18.00 (transmisja:
Facebook SPS Chrobry
Głogów)
(mk)

Kacper Mateusz Grzelak zasilił zielonogórską formację juniorską Fot. Falubaz Zielona Góra
Polski Juniorów – kreśli cel
Wojciech Domagała, prezes
ZKŻ SSA.
Piotr Żyto, trener zielonogórzan cieszy się, że kadra młodzieżowa wzbogaciła się o jeszcze jednego zawodnika. - Kilka razy oglądałem go w zeszłym sezonie. Widać u niego braki wynikające ze zbyt rzad-

kiej jazdy. Od nas dostanie
dwa kompletne motocykle i myślę, że ta współpraca zaowocuje dobrymi wynikami w zawodach młodzieżowych. Nie wykluczam
jednak tego, że Kacper wystrzeli i zrobi niespodziankę – uważa trener. Chce, by
Grzelak poszedł śladami innego wychowanka Startu,

Norberta Krakowiaka, który przez ostatnie dwa lata
ścigał się w Zielonej Górze.
– Na początku miał problemy, ale systematyczną pracą ugruntował swoją pozycję. Dziś punktuje z pewnością. Mam nadzieję, że z Kacprem będzie tak samo – dodaje P. Żyto.
(mk)

UWAGA!

Przypominamy,
że zgodnie
z rządowymi
obostrzeniami
wszystkie mecze
na terenie naszego
kraju odbywają
się bez udziału
publiczności.

KOSZYKÓWKA

Teraz na Mińsk!
Enea Zastal BC - taka jest obecnie
pełna nazwa zielonogórskiej
drużyny koszykarzy. To druga
zmiana w tym sezonie.
Gdy z końcem września znikał
Stelmet i po latach pojawiał
się w nazwie Zastal, pierwszym rywalem zielonogórzan
był Polski Cukier. W Toruniu
zielonogórzanie przegrali na
początku października 88:94.
Tym razem, po kolejnej zmianie nazwy, podopieczni Žana
Tabaka wzięli rewanż na torunianach, wygrywając w hali CRS - po niełatwym meczu
- 94:82. - W pierwszej połowie nie zrobiliśmy tego, co

BIEGI

Najlepsze
urodziny
- Jestem fatalnym biegaczem,
chyba nawet beznadziejnym. Nigdy nie lubiłem biegać na długie
dystanse – mówi Łukasz Zamojski.
I co? I właśnie przebiegł 40 km,
do tego w szczytnym celu!
„Zamoj” we wtorek, 12 stycznia, skończył 40 lat. Zamarzyło mu się świętowanie z przy-

trzeba i nie podeszliśmy do
meczu tak, jak powinniśmy.
W drugiej po prostu zrobiliśmy swoje – ocenił trener. Była to pierwsza wygrana Tabaka nad Polskim Cukrem w roli
szkoleniowca Zastalu i pierwsze zwycięstwo zielonogórzan
nad torunianami w hali CRS
od… trzech lat.
W czwartek ekipa Enea
Zastal BC grała w Dąbrowie
Górniczej z MKS-em. Mecz
zakończył się po zamknięciu tego numeru „Łącznika”.
Następnie przed zielonogórzanami wyprawa na Białoruś. W niedzielę, 17 stycznia
o 13.00 Zastal będzie mierzył

się z Tsmokami. Biało-zieloni są w grze o play-off w lidze
VTB. W tabeli plasują się na
ósmym miejscu. Rywal dotychczas w dziesięciu meczach wygrał dwa razy. W Zielonej Górze Zastal wygrał w listopadzie 89:75. Z Mińska,
odkąd gra w lidze VTB, dwukrotnie wracał z tarczą.
Do końca stycznia Zastal ma
w planie jeszcze cztery mecze.
U siebie zagra z Eneą Astorią
(20 stycznia o 18.00), z Avtodorem Saratów (23 stycznia
o 18.00) i z Treflem Sopot
(25 stycznia o 17.35) oraz w Tallinnie z Kalevem (29 stycznia Iffe Lundberg jest najskuteczniejszym graczem zielonogórzan w lidze VTB i Energa Basket Lidze
o 18.00). (mk)
Fot. Tomasz Browarczyk

tupem. Postanowił na „czterdziestkę” przebiec 40 kilometrów. Wyzwanie? Zdecydowanie. Fanaberia? Absolutnie nie. Celem była bowiem
pomoc dla potrzebującego
chłopca. Czteroletni Tymek
jest podopiecznym stowarzyszenia „Warto jest pomagać”. Dziecko po skończeniu
pół roku przestało się prawidłowo rozwijać. Tymek nie
chodzi i nie mówi. Rodzice - To najlepsze i najbardziej
odwiedzili już wielu specja- ekstremalne urodziny w moim
listów w poszukiwaniu dia- życiu! – mówi 40-latek
gnozy. Teraz czekają na wyniFot. Archiwum prywatne

ki badań genetycznych, które
zostały wysłane do Niemiec.
Walczą o zdrowie chłopca.
Powalczyć postanowił też Zamojski.
Świeżo upieczony 40-latek
we wtorek, nawet nie skoro świt,
bo jeszcze w pełnym mroku,
o 6 rano wyruszył z Przesieki.
Cel? Śnieżka. Warunki?
Ekstremalne! – Pobiegłem do
Karpacza i później w kierunku Śnieżki. Zaczął wiać mocny
wiatr, śniegu przybywało. Na
szlaku byłem pierwszy – relacjonuje „Zamoj”.

Gdy dotarł do schroniska
Strzecha Akademicka miał
problemy, żeby… znaleźć
drzwi. – Zjadłem tam szybkie
śniadanie, nabrałem sił i postanowiłem jednak ruszyć dalej. Wiało coraz mocniej, już
ledwo utrzymywałem się na
nogach. Zacząłem powątpiewać w powodzenie tej wyprawy – przyznaje jubilat.
Nie poddał się jednak, szedł
w stronę Śnieżki i poszukiwał
partnera, z którym mógłby się
pokusić o atak szczytowy. –
Wyglądało to jak akcja w Hi-

malajach, a to przecież nasza
Śnieżka – uśmiecha się „Zamoj”, który już po powrocie
do domu te urodziny określił
mianem najlepszych w życiu.
Na Śnieżce zostawił serduszko. – Mam nadzieję, że
Tymek kiedyś dotrze tam
na własnych nogach i je odnajdzie – dodaje. W czasie,
gdy Zamojski biegł, spływały pieniądze na konto chłopca. Udało się zebrać około
5 tys. zł. – Serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie
–mówi biegacz. (mk)
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WYWIAD

Ja zawsze jadę razem z żużlowcami!
Dlaczego komentuje na stojąco? Kto zarzucił mu, że opowiada „banialuki”? Komu przyniósł szczęście? Za Maciejem Noskowiczem
pierwszy sezon w roli komentatora nSport+. Przed kolejnym sezonem żużlowych spotkań napisał książkę „20 lat lubuskiej koszykówki”.
– Skąd pomysł na taką pu- ko koszykówkę, która jest na
blikację?
końcu tego łańcucha, ale rów– Z pomysłem wyszedł prezes Lubuskiego Związku Koszykówki Grzegorz Potęga.
Ja miałem już wcześniej doświadczenie z tym związane, kilka lat temu napisałem
książkę o zielonogórskich koszykarzach „Droga do złota”.
Było to olbrzymie wyzwanie,
zwłaszcza czasowe.

Ile czasu powstawała najnowsza książka?
–

– Nie chcę, aby ktoś poczuł,
że było to robione na szybko,
dlatego nie powiem ile, ale
naprawdę w ekspresowym
tempie. Koszykówka to nie
tylko Zielona Góra, również
Gorzów, Żary. Chciałem tego dotknąć, poznać od kulis,
od kuchni. Chyba to zawsze
jest najbardziej interesujące.
Gdy już mecze się zakończą,
zaczynają się analizy.

nież ten basket na początku.
Owszem, że nie jest łatwo,
zwłaszcza dzisiaj.

– Wychodzi na to, że siłą są
tutaj ludzie.

– Zdecydowanie. Na przykład
Bogusław Onufrowicz to jest
człowiek, przez którego ręce
przeszedł chyba każdy trenujący koszykówkę w Zielonej Górze. Mowa tu o tych,
którzy zrobili kariery, jak np.
Paweł Szcześniak, Jarek Kalinowski czy Filip Matczak,
ale i o tych, którzy tą koszykówką zajmowali się przez
krótszą lub dłuższą chwilę.
Onufrowicz o koszykówce
wie wszystko i sam mógłby
o niej książki pisać. Doceńmy takich ludzi. Oni zasiewają ziarno, choć potem plony
Maciej Noskowicz (z prawej) najwięcej meczów skomentował w duecie z Wojciechem Dankieczęsto zbierają inni.
wiczem 
Fot. Archiwum prywatne

– Ciekawy jest u nas podział.
– Czy to najlepszy czas dla Północ to przede wszystkim
koszykówki w regionie?
żeński basket, na południu
– Zdecydowanie tak. Mistrzo- mówi się głównie o męskim
stwa Stelmetu, medale go- graniu.

tora na ogólnopolskiej ante- rzowie. Jedną z nich wygrał Brytyjczykiem. Poza tym chynie telewizyjnej. Jakie wspo- Bartek Zmarzlik. To już był ten ba większych nie było. Chyba,
mnienia?
Zmarzlik, który łapał mistrzow- że ty mi coś zaraz wytkniesz?!

– Kapitalne. Zawsze chcia- ską formę. Tam jest więcej bie– Pamiętam, jak Dariusz Ma- łem to robić. Prywatnie żużel gów, a pod indywidualne zaciejewski przyjeżdżał z go- u mnie zawsze rywalizował wody trochę trzeba się inaczej
rzowskimi koszykarkami na z koszykówką o miano nu- szykować. Miałem sygnały –
pierwsze mecze zielonogó- meru jeden. Żużel to emocje, powiem nieskromnie – że nie
rzan w europejskich pucha- które telewizja rewelacyjnie było tak źle. Sezon był udany.
rach. Zawsze wyczuwałem, pokazuje. Jeżeli mogę o tym
jak jedni drugim kibicują i do- opowiedzieć, to dla mnie su- – Ile czasu poświęcasz na
– Pisanie książki to dla cie- brze się o sobie wypowiada- persprawa. Na początku było przygotowanie do transmibie przygoda?
ją. Jest podział, ale on przy- mnóstwo stresu i nieprzespa- sji?
– Ja jestem przede wszystkim nosi więcej dobrego niż złego. nych nocy. Skończyło się na – Nie odpowiem konkretnie,
dziennikarzem. Bardzo lubię
prawie 40 skomentowanych bo ja pracuję dość chaotycznie.
czytać rozmowy. Wywiady – Odnalazłbyś się w komen- imprezach. Sezon był niezwy- Dużo rzeczy robię w biegu. Jemnie fascynują. W nich od- towaniu koszykówki w te- kle trudny. Czułem, że firma żeli coś mi gdzieś wpadnie, to
krywa się najwięcej. Może lewizji?
jest „za mną”, ale jednocze- ja sobie zapisuję takiego newjuż ta formuła nie jest tak do- – Chciałbym na pewno spró- śnie nikt się nie pieścił. Zawo- sa. Potem do niego wracam.
ceniania, ale ja tą drogą po- bować. Kiedyś były takie pró- dowo bardzo mi to pasowa- Staram się żyć tymi wydarzeszedłem. Mam nadzieję, że by w jednej z lokalnych tele- ło. Tak to powinno wyglądać. niami cały czas. Nawet przed
każdy znajdzie coś dla siebie. wizji zielonogórskich. Byłozaśnięciem myślę sobie czasaRozmowa z Dariuszem Macie- by to wyzwanie. Może to jesz- – Spełnienie marzeń to sko- mi, jak mogę otworzyć mecz.
jewskim, trenerem gorzow- cze przede mną.
mentowanie także dwóch
skich koszykarek jest kapirund Grand Prix?
– Jaka była największa wtopa?
talną historią. Dzisiejsza per- – Za tobą pierwszy sezon – Tak, na pewno. Udało się sko- – Tai Woffinden był raz naspektywa Łukasza Koszarka w roli żużlowego komenta- mentować dwie rundy w Go- zwany Australijczykiem, a nie
oraz Przemka Zamojskiego na
pierwsze trofea, to również
bardzo ciekawe opinie. Dziennikarsko fascynuje mnie to,
że można na pewne rzeczy,
wydarzenia spojrzeć przekrojowo, z pewnej już perJak rodziło się pierwsze mistrzo- na: 35zł. Możliwa jest też sprzedaż
spektywy.
stwo zielonogórskich koszykarzy? wysyłkowa: Lubuski Związek KoJak z perspektywy czasu spoglądają szykówki. Konto: 79 1090 1535 0000
– W książce nie piszesz tylko
na nie jego twórcy? Tych i wiele in- 0000 5302 3851. Wpłata 35zł + 10zł
o sukcesach seniorów, schonych wspomnień przywołuje książ- wysyłka oraz potwierdzenie wpładzisz też najniżej jak się da.
ka „20 lat lubuskiej koszykówki”. ty i adres wysyłki na mail: biuro@
Do nauki koszykówki.
Maciej Noskowicz napisał ją we lubuskikosz.pl
– Na tym to wszystko polewspółpracy z prezesem Lubuskiego
Książkę można też wygrać u nas!
ga. Robert Lewandowski,
Związku Koszykówki, Grzegorzem Otrzymają ja trzy pierwsze osoby,
który został ostatnio sporPotęgą. Czytelników czeka m.in. które prawidłowo odpowiedzą na
towcem roku w plebiscycie
wyprawa na północ województwa pytanie: Ile w sumie medali Mi„Przeglądu Sportowego” też
i opowieść o budowie siły żeńskie- strzostw Polski w koszykarskiej
mówił o tym, jak ważna jest
go basketu w Gorzowie. Książka ma ekstraklasie wywalczyli zielonorola sportu wśród najmłodteż osobną część poświęconą 15-le- górzanie?
szych. Począwszy od rodziciu żarskiej koszykówki i pracy tamNależy zadzwonić w poniedziaców, którzy zawożą na tretejszych pasjonatów z młodzieżą, łek, 18 stycznia, w godz. 12.00-13.00,
która poskutkowała medalami mi- do redakcji sportowej „Łącznika
ningi, a skończywszy na pasji. Jak jej nie będzie, to nie
strzostw Polski.
Zielonogórskiego”, pod nr tel.
będzie wielkich sukcesów, nie
Publikacja jest do nabycia w Skle- 785 539 625.
(mk)
pie Kibica Zastal w Zielonej Górze
będzie „Koszarków”. To muFot. M. Krzywicki
si być zaszczepione za młoprzy ul. Szosa Kisielińska 22A. Cedu. Chciałem pokazać nie tylrzowskich koszykarek, sukcesy w Żarach w pracy z młodzieżą. Myślę, że jak na tak
małe województwo zrobiliśmy – jako całe środowisko
– kawał dobrej roboty.

Dwie dekady na papierze

– Nie, absolutnie! Ludzie
jednak oceniają.

– Ludzie mają prawo do ocen.
Były oceny krytyczne. Ja miałem najwięcej obaw o Falubaz. Skomentowałem cztery
mecze zielonogórzan, wszystkie na wyjeździe, ale z nich
zespół wychodził obronną ręką (wygrana w Rybniku i Grudziądzu, remis we Wrocławiu i porażka dająca awans do
play-off w Lublinie – dop. mk).
Ja jednak Falubaz traktowałem tak, jak każdy inny klub.
Nie miałem żadnego układu
z centralą, choć niektórzy pisali, że przynoszę tej drużynie szczęście (śmiech).

– Żużlowcy pozytywnie. Krytycznie wypowiedział się raz
Marek Cieślak, po meczu
w Grudziądzu. Pół żartem,
pół serio, w swoim stylu powiedział: co pan tam za bajki opowiadasz? Poprosiłem
o konkret, to odparł, że jakieś banialuki opowiadam
w telewizji. Nic więcej się nie
dowiedziałem. Po miesiącu
czasu spotkałem go w Gorzowie na Grand Prix i wtedy powiedział, że teraz już jest dobrze. Może został poczyniony jakiś postęp. Trener lubi oceniać i ma do tego pełne prawo.

– A jak ty oceniasz sportowe szanse Falubazu w sezonie 2021?

– Rok temu mówiłem, że nie
będzie tak źle, jak wszyscy
wróżyli i chyba się nie pomyliłem. Zielonogórzanie byli
w czubie tabeli, powinni mieć
też medal i mielibyśmy satysfakcję, a tak jest niedosyt.
W tym roku mam obawy, nie
ukrywam ich, bo jest za dużo niewiadomych, a za mało
pewników, o ile w tym sporcie można o takich mówić.
Falubaz określany jest jako
ambitna drużyna, która ma
coś do udowodnienia. Często historia rozmaitych rozgrywek pokazywała, że jak
się sięga po takie argumenty
to znak, że brakuje tych merytorycznych.
Nie odmawiam jednak zielonogórskiej ekipie tego, że
nie wystrzeli. Wcale nie musi to być jazda w dolnych rejonach tabeli i walka o uniknięcie spadku. Wcale tak być
nie musi, co nie oznacza, że
te obawy nie są uzasadnione.
Brak Martina Vaculika sprawia, że siła rażenia będzie
mniejsza.

– Ludzie pisali. A żużlowcy?
Wypominali jakieś zdania,
które padały w transmisjach? – Kto wygląda najmocniej?

– Właśnie Stal Gorzów, do
której odszedł Vaculik. Tam
jest Słowak i mistrz Zmarzlik.
Myślę sobie jeszcze, że odkryciem może być ten młody
Duńczyk Birkemose. Jeśli to
wszystko im wypali, Stal zdetronizuje Unię Leszno.

– Ostatnie pytanie… komentujesz na siedząco, czy
na stojąco?

– Zawsze na stojąco! Nie da
się na siedząco. Ciekawe pytanie, ale ja też jeżdżę z żużlowcami, choć brzmi to może banalnie, a nawet głupio
(śmiech). Ja chcę w tę minutę jak najmocniej wejść. Żużel
to piętnaście bardzo krótkich
60-sekundowych wydarzeń
i wtedy trzeba dać odbiorcy
jak najwięcej. Jeśli zawodnicy się stresują, podjeżdżając
pod taśmę, to ja razem z nimi.

– Dziękuję.

Marcin Krzywicki
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Podwórko na tyłach redakcji „Gazety Lubuskiej”. Tuzy fotografii prasowej. Od lewej Bronisław Bronisław Bugiel. Zdjęcie zrobione w ratuszu podczas prezentacji wystawy PRL – NRD, na któBugiel, Tomasz Gawałkiewicz i Władysław Wolański
rej prezentowano unikatowe zdjęcia
Fot. Bronisław Bugiel
Fot. Tomasz Czyżniewski

SPACEROWNIK ZIELONOGÓRSKI ODC. 389

Jego Zielona Góra na tysiącach zdjęć
Był na pierwszych stronach gazet. I na drugich, i trzecich, i… kolejnych. Odszedł Bronisław Bugiel, fotoreporter „Gazety Lubuskiej”.
Artysta fotografik. Zostawił po sobie tysiące zdjęć. Dla nas, miłośników dawnej Zielonej Góry, jedna z najważniejszych postaci – jemu zawdzięczamy chwile wzruszeń, gdy oglądamy nasze miasto sprzed 60, 50 czy 40 lat…
- Odszedł po cichu… Cieszył
się bardzo gdy wiedział, że
jego fotografie radują nasze
oczy… - napisał na EX_Zielona
Góra-2 Radosław Bugiel, informując o śmierci ojca.
To prawda. Radowały i będą dalej radować, bo powstały ich tysiące. A my uwielbiamy je oglądać. Zarówno
na ostatniej stronie „ŁączniLata 80.
ka”, jak i w internecie.
Kolejka do
- Wie pan, ja nigdy nie roKreślarza.
biłem kolorowych zdjęć. NajMożemy się
lepsze są czarno-białe – módomyśleć,
wił mi przed laty Bronisław
że zielonoBugiel. – Oczywiście zrobigórzanie
łem kilka kolorowych zdjęć
stoją za…
na okładki, ale to się nie liczy.
papierem
Rocznik 1934, trafił do Zielotoaletonej Góry z nakazu pracy. Absolwym.
wentów szkół przerzucano do
Fot. Bronipracy nawet na drugim krańcu
sław Bugiel
Polski. Tak kompletowano kadry m.in. w naszym mieście.
Dzięki takiemu nakazowi ze
Śląska do Zielonej Góry trafił
nasz bohater. Świeżo upieczony absolwent Technikum Fototechnicznego w Stalinogrodzie (tak wtedy nazywały się
Katowice) wsiadł do pociągu
i… pojechał do Jeleniej Góry.
- W końcu trafiłem na miejsce. 1 lipca 1954 r. do pracy
w redakcji „Gazety Zielonogórskiej” przyjmował mnie pierwszy naczelny - Wiktor Lemiesz.
W jego gabinecie półki uginały
się pod książkami Lenina i Stalina – wspominał w rozmowie
za mną. – Pamiętam, że strasznie bał się wszelakich chorób.
Wystarczyło przy nim kichnąć
a już delikwenta wyrzucał z gabinetu w obawie przed zarażeniem się. To miało swoje dobre
strony. Kiedy chciał mnie za
coś zrugać, wyciągałem chusteczkę do nosa i udawałem,
że mam katar. Rozmowa kończyła się bardzo szybko.
Młody fotoreporter na kilka
miesięcy zamieszkał w przedwojennym hotelu „Pod Or- Przełom lat 50. i 60. XX wieku. Al. Niepodległości zimą. Za- Stary Rynek na początku lat 60. Akcja sadzenia drzew przed
łem Rzeszy” przy ul. Jedno- śnieżoną ulicą jadą autobusy komunikacji miejskiej
głównym wejściem do ratusza
Fot. Bronisław Bugiel
Fot. Bronisław Bugiel
ści (przez wiele lat mieścił

się tutaj słynny Karmazyn).
Wtedy w hotelu należącym
do KW PZPR mieszkało wielu sprowadzonych do miasta
zielonogórskich dziennikarzy
i działaczy partyjnych.
- Po moim rodzinnym, ruchliwym Chorzowie myślałem, że nie wytrzymam tej ciszy. Po kilku miesiącach przeniosłem się do redakcyjnego
domu przy ul. Botanicznej –
opowiadał. Później, 20 metrów obok, postawił swój dom,
w którym mieszkał do śmierci.
Początkowo zdjęcia robił
prywatną zorką, bo w redakcji był tylko jeden służbowy
aparat. Do oświetlania fotografowanych pomieszczeń
używano magnezjum (podpalony proszek dawał odpowiednie światło). Później
przyszedł czas na wybuchowe lampy błyskowe.
- To były lampy jednorazowe, które często pękały, obsypując szkłem całą okolicę.
Pamiętam, że jedna z nich poraniła dygnitarza z KW PZPR.
Musiałem się tłumaczyć, że
nie był to zamach – śmiał się
wspominając.
Praca fotoreportera nie była łatwa. Zwłaszcza w terenie,
gdzie trzeba było dojechać motorowerem. – Jechało się powoli, dzięki czemu wiele można było zobaczyć i sfotografować – opowiadał o podróżach
komarkiem do… Słubic.
W 1991 r. zrezygnował z pracy w redakcji. Na pół etatu fotografował zabytki dla konserwatora zabytków. Zajął się sadownictwem i pszczelarstwem.
Od 1991 r. członek Związku Polskich Artystów Fotografików.
Pod koniec życia skupił się na
robieniu zdjęć w zapomnianej,
XIX-wiecznej technice gumy.
Tomasz Czyżniewski
Codziennie nowe opowieści
i zdjęcia:
Î Fb.com/czyzniewski.tomasz

