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Marcel Ponitka, jeden z � la-
rów Zastalu, obierze kieru-
nek na wschód i prze-
niesie się do Parmy 
Perm. - Cieszymy 
się, że dostał ofertę 
życia, ale oczywiście 
będziemy tęsknić - mówią 
koledzy z drużyny.  >> 11

Najważniejszą inwestycją drogową w tym roku będzie dokończenie remontu 
ul. Zjednoczenia wraz z wiaduktem. Co z innymi drogami? 3

Koronawirus

MASOWE SZCZEPIENIA 
W BARDZO MAŁEJ DAWCE
Rząd kolejny raz zmienia harmonogram szczepień przeciw COVID-19. Pewne są trzy rzeczy: dziś (piątek, 22 bm.) rano ruszyła reje-
stracja na szczepienia 70-latków, w poniedziałek rozpoczynają się szczepienia seniorów, a młodsi pacjenci wciąż mają dość mgliste poję-
cie o tym, kiedy nadejdzie ich kolejka…
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Tydzień temu - gdy wystar-
towała rejestracja 80-latków, 
a w szpitalach węzłowych 
nadal w najlepsze szczepio-
no przede wszystkim wła-
snych pracowników - P� zer 
i BioNTech ograniczyły tym-
czasowo dostawy szczepio-
nek do Europy, w tym do Pol-
ski o 40 procent. Decyzja za-
granicznych koncernów far-
maceutycznych namieszała 
w polskim harmonogramie 
szczepień.

- Cudem zdążyłam się jesz-
cze zaszczepić – mówi zielo-
nogórska stomatolożka, któ-
ra od marca ub. r. leczy zęby 
obolałych pacjentów opatu-
lona od stóp do głów we � i-
zelinę, nitryl i plastik.

Miała szczęście.
-  Z  możliwośc i  za-

szczepienia przeciw CO-
VID-19 chciało skorzystać 
80 procent naszego perso-
nelu, nie wszystkich zdą-

żyliśmy zaszczepić – rela-
cjonowała w miniony po-
niedziałek (18 bm.) Sylwia 
Malcher-Nowak, rzecznicz-
ka Szpitala Uniwersyteckie-
go w Zielonej Górze. Szpi-
tal, zgodnie z ogólną strate-
gią szczepień, w pierwszej 
kolejności szczepił „swo-
ich”, medyków i nie medy-
ków. – Ale 14 stycznia za-
mówiliśmy 270 dawek, że-
by zaszczepić pracowników 
POZ, którzy sami będą za 
chwilę szczepić ludzi, oraz 
pracowników szpitala, któ-
rzy pierwszą dawką szcze-
pieni byli 27 grudnia. Nie-
stety, dostawę 720 dawek, 
które miały do nas dotrzeć 
dzisiaj, system już anulował 
– informowała rzeczniczka.

Szczepienia nowych 
osób z grupy zero zostały 
wstrzymane. Lecznica zdą-
żyła zaszczepić przeciw CO-
VID-19 ponad 1200 osób, naj-

więcej własnych pracowni-
ków, ale także np. Lotnicze-
go Pogotowia Ratunkowe-
go, � rm świadczących usługi 
transportu medycznego czy 
hospitalizowanych pacjen-
tów z COVID-19. W szpitalu 
węzłowym zaszczepiło się 
m.in. 20 pracowników Alde-
medu, który od środy szcze-
pi pensjonariuszy DPS-ów. 
Przychodnia skorzysta z rzą-
dowej dyspensy: jeśli zosta-
ną szczepionki, zaszczepi ni-
mi własną kadrę.

W harmonogramie pol-
skich szczepień namie-
szał również rodzimy re-
sort zdrowia. Po wielokrot-
nych korektach kolejki do 
szczepień, w środę zapo-
wiedziano kolejną: po me-
dykach najpierw szczepić 
się będą seniorzy 60 plus, 
za nimi osoby z chorobami 
przewlekłymi, dopiero po 
nich nauczyciele i służby 

mundurowe, w tym proku-
ratorzy w cywilnych togach. 
Czy ktokolwiek, oprócz już 
zarejestrowanych seniorów, 
może dziś wiedzieć na pew-
no, kiedy zostanie zaszcze-
piony?

Do czwartku, 21 bm. 
(godz. 10.30), w całym kra-
ju zaszczepiono prawie 
592 tys. osób z grupy ze-
ro, najmniej w Lubuskiem 
- 12  866, w Zielonej Gó-
rze – 1797, drugą dawką - 
103. Już za chwilę punkty 
szczepień będą dostawać 
po 30 dawek szczepionki ty-
godniowo dla zarejestrowa-
nych seniorów, ale harmo-
nogramy szczepień na razie 
mogą tworzyć tylko do koń-
ca marca. W Zielonej Górze 
w tym tempie i w tym cza-
sie łącznie mogłyby zaszcze-
pić najwyżej 4,6 tys. osób. 
I tak np. Aldemed już w dniu 
rozpoczęcia zapisów 80-lat-

ków, do godz. 12.00 zakoń-
czył rejestrację. W środę 
z uprzejmości umówił se-
niorów na szczepienie, na 
9 lutego… w szpitalu tym-
czasowym. Ten, chcąc nie 
chcąc, ratuje sytuację, bo 
w punkcie uruchomionym 
na parterze będzie szczepił 
nawet 200 osób dziennie, 
siedem dni w tygodniu od 
godz. 8.00 do 20.00. – Tyl-
ko w przyszłym tygodniu 
zaszczepimy 1710 seniorów 
– mówi S. Malcher-Nowak 
i podaje numery kontakto-
we: 989 i 69 32 96 686.

Seniorzy nadal więc mo-
gą się rejestrować, dzwoniąc 
na bezpłatną infolinię, po-
przez stronę internetową pa-
cjent.gov.pl lub osobiście… 
sęk w tym, że do każdego 
punktu inaczej, co zadania 
im nie ułatwi.

A co będzie potem, zoba-
czymy. (el)

POTRZEBNY
TRANSPORT?

• Urząd miasta uruchomił dedyko-
wane numery telefonów dla osób 
posiadających aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym (upośledzenie narzą-
du ruchu, choroby neurologiczne) 
lub z I grupą niepełnosprawności 
i mającym trudności z dostępem 
do punktów szczepień (osoby star-
sze, samotne), które chcą zaszcze-
pić się przeciw COVID-19 i w tym 
celu skorzystać z transportu do 
wskazanego punktu szczepień. 
W chwili otrzymania powiado-
mienia z punktu szczepień, nie 
krócej jednak niż dwa dni przed 
terminem szczepienia, mogą one 
dzwonić pod numery telefonów: 
68 479 36 55, 68 479 36 56.

Takiej zimy już dawno u nas nie było! 
Nic dziwnego, że śniegowe szaleństwo ogarnęło 
i  małych, i dużych! W Zielonej Górze rozegrała się… 
bitwa na śnieżki FOT. PIOTR JĘDZURA

Więcej zdjęć z bitwy >> 5;   Zimowe zabawy 40 lat temu >> 12
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KULTURA

Życzenia 
i wiersze
Biblioteka im. C. Norwida za-
prasza w najbliższych dniach na 
atrakcje online. Będą życzenia 
dla babć i dziadków, wieczorynka 
i promocja tomiku wierszy.
Dziś (piątek, 22 stycznia), 
o 12.00 na Facebooku me-
diateki Góra Mediów - czyta-
nie życzeń dla babci i dziad-
ka. Pokażmy seniorom, że 
o nich myślimy! Przyjmowa-
nie życzeń: Fb mediateka Gó-
ra Mediów lub e-mail: gora-
mediow@biblioteka.zgora.pl

W niedzielę, 24 stycznia, 
o 17.00 – rodzinne czyta-
nie wierszy Agnieszki Gin-
ko w wykonaniu Małgorzaty 
Pritulak, Zdzisława Wardejna 
oraz rodziny Artystów w ra-
mach Zielonogórskiego Salo-
nu Poezji. Transmisja live na 
Fb Biblioteki Norwida, Sala 
im. Janusza Koniusza WiMBP.

W środę, 27 stycznia, 
o 17.00 na Facebooku Cen-
trum Bibliotecznego Dzie-
ci i Młodzieży - Pacynkowa 
Wieczorynka. Pacynka Ry-
siu rozweseli dzieci i prze-
czyta książkę adresowaną do 
najmłodszych czytelników.

W czwartek, 28 stycznia, 
o 18.00 – promocja tomiku 
„Dziewczyna z warkoczem” 
Katarzyny Jarosz-Rabiej, po-
etki, pisarki, członkini Związ-
ku Literatów Polskich oddział 
w Zielonej Górze. Transmisja 
live – www.facebook.com/bi-
blioteka.norwida, Sala im. Ja-
nusza Koniusza WiMBP. (dsp)

INICJATYWA

Chcą Placu Praw Kobiet
Trwa zbiórka podpisów pod projektem 
inicjatywy obywatelskiej w sprawie utwo-
rzenia Placu Praw Kobiet - w parku przy ul. 
Partyzantów.

Na pomysł wpadła Zofia Szozda, 
członkini zarządu Ogólnopolskiego 
Strajku Kobiet, założycielka grupy 
Wspólna Zielona Góra. - Plac Praw 
Kobiet będzie dla przyszłych poko-
leń symbolem, że o swoje prawa, wol-
ności trzeba zawsze walczyć i zielo-
nogórzanie tak robili - mówi Z. Szoz-
da. – Mieszkańcy, którzy tłumnie wy-
chodzili na ulice pod hasłem obrony 

praw kobiet, wciąż mogą okazać swo-
ją solidarność. Wystarczy, że zbiorą 
10 podpisów sąsiada, kuzynki, wujka 
i tę listę przyniosą do jednego z punk-
tów zbiórki.

O sprawę walczą też: Kacper Kubiak, 
prezes Instytutu Równości w Zielonej 
Górze, Agnieszka Chyrc, wicepreze-
ska Instytutu Równości, działaczka 
Strajku Kobiet, radni Filip Czeszyk 
i Grzegorz Hryniewicz (Zielona Ra-
zem) oraz radny Mariusz Rosik (KO-
-PO). Zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym, w gminie powyżej 20 tys. 
mieszkańców pod obywatelskim pro-
jektem uchwały musi podpisać się 

przynajmniej 300 osób. Komitet, któ-
ry się zawiązał, postawił sobie takie 
zadanie. Plac Praw Kobiet powstałby 
w odnowionym parku przy ul. Party-
zantów, naprzeciw siedziby komendy 
policji i prokuratury.

Podpisy są zbierane w supermarke-
cie Auchan (w soboty w godz. 13.00-
16.00), w biurze Polska2050 przy ul. 
Mickiewicza 13/1 (poniedziałek-pią-
tek w godz. 13.00-18.00), w Tancbu-
dzie przy ul. Okulickiego 41 (ponie-
działek- piątek w godz.16.00-19.30) 
i w Centrum Pomocy „Warto jest poma-
gać” przy ul. Dąbrowskiego 35 (w godz. 
10.00-15.00). (rk)

Gramy z wielką radością!
Już w najbliższą niedzielę, 24 stycznia, zielonogórscy sztabowcy uchylą rąbka tajemnicy i na specjalnej 
transmisji online poinformują o szczegółach tegorocznego � nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Nadchodzący tydzień upły-
nie wolontariuszom i szta-
bowcom pod znakiem do-
pełniania formalności. Od 
środy do piątku potrwa ak-
cja wydawania pakietów wo-
lontariuszom. - Każdy dosta-
nie SMS z informacją o da-
cie, godzinie i miejscu od-
bioru swojego pakietu. Bar-
dzo was prosimy, żebyście 
ściśle trzymali się wyznaczo-
nych terminów. W przypad-
ku, gdy nie macie możliwo-
ści odebrania pakietu w wy-
znaczonym terminie, dzwoń-
cie pod numer 603 307 450 – 
przypomina Igor Skrzyczew-
ski ze sztabu WOŚP. 

Pakiety będą do odbioru 
w Centrum Biznesu. I wła-
śnie to miejsce stanie się cen-
trum dowodzenia zielono-
górskim � nałem 
W i e l k i e j 
Orkie-
stry

Świątecznej Pomocy. Już nie 
w ratuszu, a w Centrum Biz-
nesu mieścić się będzie Sztab 
Główny. Również tam wolon-
tariusze zdadzą swoje puszki 
wypełnione datkami, a osoby 

odpowiedzialne za 
liczenie pienię-

dzy dostaną 
do swojej 
dyspozycji 
ogromne 
pomiesz-
c z e n i e , 
w którym 

będę mogły 
pracować przy 

zachowaniu za-
sad sanitarnych.

Wszyscy zaangażowani 
w organizację � nału stara-
ją się jak najlepiej połączyć 
dobrą zabawę z covidowy-
mi obostrzeniami. - Cały zie-
lonogórski sztab pracuje na 
pełnych obrotach, aby was 
jak najlepiej zabezpieczyć 
i aby ten � nał był radosny 
i uśmiechnięty. Bo gramy 
z radością! – śmieje się Filip 
Gryko, szef zielonogórskie-
go sztabu. Dlatego też w naj-
bliższą niedzielę, 24 stycz-
nia, o godz. 12.00 odbędzie 
się szkolenie wolontariuszy 
w formie online. Transmisja 
będzie dostępna dla wszyst-
kich zainteresowanych na fa-

cebookowym fanpage’u WO-
ŚP Zielona Góra 2021. Sztab 
zapozna wolontariuszy z za-
sadami kwestowania z za-
chowaniem reżimu sanitar-
nego, podpowie jak zabez-
pieczyć się przed wirusem, 
a także poinformuje o szcze-
gółach dotyczących same-
go � nału.

Udało nam się dowie-
dzieć, że zupełna nowość 
tegorocznego � nału, czyli 
WOŚP-owy TIR pojawi się 
w 15 lokalizacjach! Jakich? 
M.in. o tym opowiadać bę-
dą sztabowcy na niedziel-
nym spotkaniu online. War-
to wziąć w nim udział, żeby 
być na bieżąco ze wszystki-
mi nowinkami.

Sztab zachęca też do po-
mocy lokalne � rmy. - Jeże-
li masz � rmę i chcesz po-
móc w jakikolwiek sposób 
w zielonogórskim � nale, do-
starczyć napoje butelkowa-
ne, posiłki dla sztabu i ban-
ku w dniu � nału lub w in-
ny sposób włączyć się w ak-
cję, zadzwoń w godzinach 
9.00-15.00 na numer (68) 
456 41 01. Wszystko ustali-
my – dodają sztabowcy.

W tym roku Orkiestra za-
gra dla dziecięcej laryngo-
logii, otolaryngologii i dia-
gnostyki głowy. Wielki � nał 
coraz bliżej, 31 stycznia! (ap)

Pomysłodawcy i wspierający pomysł powstania Placu Praw Kobiet w zeszłym tygodniu zorganizowali konferencję 
prasową FOT. PIOTR JĘDZURA

– To w Centrum Biznesu będzie punkt dowodzenia zielonogórskim � nałem WOŚP – mówi 
Filip Gryko, szef sztabu FOT. IGOR SKRZYCZEWSKI/WOŚP
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Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o 
przedwczesnej śmierci 

 
śp. Jolanty Fedak 

 
Posłanki na Sejm RP, byłej minister 

pracy i polityki społecznej, 
byłej wicewojewody i wicemarszałek 

województwa lubuskiego. 
 

Rodzinie i Najbliższym 
składam wyrazy szczerego współczucia i żalu 

 
Piotr Barczak 

Przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra 
oraz 

Radni Miasta Zielona Góra 

 

 
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 

wiadomość  
o tragicznej śmierci naszej uczennicy 

 
 

śp. Natalii Suwaj 
 

Rodzinie i bliskim  
wyrazy szczerego współczucia 

składają 
 

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie 
Zespołu Edukacyjnego Nr 6  

w Zielonej Górze 

KOMUNIKAT

Decyzje  
doręczy  
listonosz
Z uwagi na obecną sytuację 
epidemiczną na terenie kraju, 
w roku 2021 pracownicy urzędu 
miasta nie będą mogli doręczać 
- jak corocznie - decyzji ustalają-
cych zobowiązanie podatkowe 
mieszkańcom Zielonej Góry.

Zgodnie z § 2 pkt. 8 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 
21 grudnia 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zaka-

zów w związku z wystąpie-
niem stanu epidemii (Dz.U. 
poz. 2316) organom podatko-
wym nie zostały udostępnione 
m.in. dane osób podlegających 
obowiązkowej kwarantannie 
w związku z epidemią, osób 
podlegających izolacji czy też 
osób, w stosunku do których 
podjęto decyzję o wykona-
niu testu w kierunku SARS-
-CoV-2 a także osób zakażo-
nych tym wirusem.

Dostęp do ww. danych na 
mocy powyższego rozporzą-
dzenia posiada m.in. opera-
tor pocztowy - Poczta Polska. 
Zasadnym jest zatem, aby de-
cyzje ustalające zobowiązanie 
podatkowe na rok 2021 były 
wysyłane za pośrednictwem 
operatora pocztowego. (red)

Remontujemy drogę za drogą
W tym roku, mimo pandemii koronawirusa, sporo będzie się działo na zielonogórskich ulicach. Najważniejszy jest remont wiaduktu 
na ul. Zjednoczenia.

Prezydent Janusz Kubicki nie 
ukrywa, że z powodu epi-
demii budżet Zielonej Gó-
ry jest trudny. Miasto chce 
„uciec” do przodu, nie rezy-
gnując z remontów. Chodzi 
o to, aby firmy miały pracę 
i płaciły podatki.

Dla Krzysztofa Staniszew-
skiego, zastępcy dyrektora 
Departamentu Zarządzania 
Drogami w magistracie naj-
ważniejszą inwestycją dro-
gową w tym roku będzie 
dokończenie remontu uli-
cy Zjednoczenia wraz z wia-
duktem. - Badania natężenia 
ruchu w mieście w 2017 r. 
wskazały, że Zjednoczenia 
jest drugą, po ul. Długiej, 
drogą w mieście pod wzglę-
dem liczby przejeżdżających 
samochodów. A według ba-
dań z 2019 r., przy zamknię-
tym wiadukcie na ul. Batore-
go, wysunęła się nawet na 
pierwsze miejsce – tłumaczy 
K. Staniszewski. – Planuje-
my odnowić ostatni odcinek 
jezdni, dojazd do wiaduk-
tu oraz przebudować wia-
dukt w ciągu jezdni wschod-
niej (od ronda PCK w kierun-
ku Energetyków). Jeśli przy-
szłoroczny budżet pozwoli, 
w 2022 r. chcemy przebudo-
wać także wiadukt w ciągu 
jezdni zachodniej (od Ener-
getyków w stronę ronda). 
Oba obiekty są w złym sta-
nie technicznym.

Na zadanie zabezpieczo-
no w budżecie 6 mln zł. Po-
trzebne jest drugie tyle, dla-
tego już w lutym miasto zło-
ży wniosek o dofinansowanie 
z rządowej rezerwy ogólnej. 
Po prawej stronie wiaduktu 
powstanie też ścieżka pie-
szo-rowerowa. Teraz rowe-
rzyści muszą jechać ruchli-
wą jezdnią.

W tym roku ruszy budo-
wa obwodnicy południowej. 
Inwestycji drogowej o takiej 
skali jeszcze w Zielonej Gó-
rze nie było. Do 2023 r. za 
130 mln zł trasę wybuduje 
firma Strabag. Inwestycja 
ruszy na przełomie pierw-
szego i drugiego kwartału. 
Najpierw jednak nadleśnic-
twa Zielona Góra i Przytok 
muszą uporać się z wycinką 
drzew. Obwodnica zacznie 
się nieopodal Świdnicy, dzi-

siaj jest tam rozjazd na dro-
dze nr 27 - w prawo skręca-
my na Wilkanowo i Zieloną 
Górę, w lewo na obwodnicę 
i później na Trasę Północną. 
Dalej droga ominie Ochlę, 
przejdzie pomiędzy kąpieli-
skiem a skansenem, od połu-
dnia ominie Jędrzychów i po-

biegnie przez las pomiędzy 
„starą” Zieloną Górą a Drzon-
kowem i Raculą. Dzięki temu 
wyprowadzi się ruch tranzy-
towy z tych sołectw.

Ważnym zadaniem będzie 
przebudowa ulicy Waryń-
skiego. Kierowcom ma być 
łatwiej wjechać w ul. Zyty 

na wysokości Centrum Zdro-
wia Matki i Dziecka (obecnie 
to szpital tymczasowy) i pla-
nowanego parkingu wielo-
poziomowego. Zatoka au-
tobusowa przed zjazdem 
do szpitala zostanie prze-
sunięta i otrzyma dodatko-
wą funkcję pasa wyłącze-

niowego. Dodatkowo, w ce-
lu poprawy bezpieczeństwa 
powstaną wewnętrzne pa-
sy włączenia na skrzyżowa-
niu z ul. Wazów. – Wschod-
nia jezdnia ulicy Waryńskie-
go (od krzyżówki z Podgór-
ną) to obecnie „lotnisko”, 
ma ok. 9 metrów szerokości 

– tłumaczy dyrektor Stani-
szewski. – Kierowcy pędzą tu 
jak szaleni. Troszkę musimy 
poskromić ich zapędy, dlate-
go zwęzimy jezdnię do 7 me-
trów. Przebudowa ze wzglę-
du na ograniczone środki fi-
nansowe, obejmie jedynie 
zakres jezdni.

Szykuje się także remont 
drogi od krzyżówki ul. Osie-
dle Śląskie z ul. Osiedle Po-
morskie do pętli na os. Ślą-
skim oraz budowa dodatko-
wego odcinka ulicy za pętlą. 
Pochłonie ok. 2 mln 860 tys. 
zł. Na jezdni pojawi się no-
wa nawierzchnia. Do remon-
tu dołoży się poznański de-
weloper, który buduje osie-
dle naprzeciwko pętli auto-
busowej.

Na życzenie zielonogórzan 
przebudowana zostanie rów-
nież kolizyjna krzyżówka ulic 
Batorego, Rzeźniczaka i Za-
moyskiego, gdzie planuje się 
m.in. wydzielić dodatkowy 
pas do skrętu w lewo na kie-
runku Batorego-Zamoyskie-
go oraz zmodernizować sy-
gnalizację świetlną, aby dzia-
łała w trybie trzyfazowym. 
Unikniemy wtedy najczęst-
szych i najbardziej niebez-
piecznych kolizji pojazdów 
skręcających z Batorego w le-
wo z samochodami jadącymi 
na wprost.

Miasto zastanawia się też 
nad budową sygnalizacji 
świetlnej na al. Konstytucji 
3 Maja w pobliżu parku So-
wińskiego. Decyzja zostanie 
podjęta po konsultacji z po-
licją. Druga możliwa opcja 
to likwidacja przejścia. Na 
to zadanie jest w budżecie 
150 tys. zł.

Miasto wyda również 
pieniądze na projekt przy-
szłej obwodnicy zachod-
niej. Droga zacznie się po-
między rondami na Kro-
sno oraz w stronę Przyle-
pu i poprowadzi m.in. mię-
dzy Przylepem i Płotami, 
wzdłuż linii kolejowej aż 
do Pomorska, gdzie połą-
czy się z przyszłą obwod-
nicą Sulechowa.

Na remonty małych osie-
dlowych uliczek w dzielni-
cy Nowe Miasto - w 16 sołec-
twach - pójdzie ponad 16 mln 
zł (patrz ramka). (rk)

Wiadukt na ul. Zjednoczenia jest w złym stanie technicznym. Pilnie potrzebuje odnowy FOT. PIOTR JĘDZURA

INWESTYCJE DROGOWE W 2021 r.
• • budowa drogi na terenie Lu-
buskiego Parku Przemysłowo-
-Technologicznego w Nowym 
Kisielinie – 1,5 mln zł • budowa 
ekranów akustycznych przy Tra-
sie Północnej – 297 tys. zł • dro-
gi w Barcikowicach – 269 tys. 
278 zł • drogi w Drzonkowie – 
1 mln 302 tys. zł • drogi w Kieł-
pinie – 494 tys. 500 zł • drogi 
w Krępie – 1 mln 212 tys. zł • dro-
gi w Ochli – 400 tys. 43 zł • drogi 
w Suchej – 461 tys. 327 zł • dro-
gi w Zawadzie – 3 mln 43 tys. 
zł • drogi w Jarogniewicach 
– 527 tys. 542 zł • drogi w No-
wym Kisielinie – 2 mln 204 tys. 
zł • drogi w Przylepie – 410 tys. 
170 zł • drogi w Starym Kisielinie 
– 623 tys. zł • drogi w Zatoniu – 

754 tys. 930 zł • drogi w Łęży-
cy – 1 mln 429 zł • drogi w Ochli – 
799 tys. 705 zł • drogi w Przyle-
pie – 395 tys. 795 zł • drogi w Ra-
culi – 1 mln zł • budowa łącznika 
ul. Sulechowska-Trasa Północna 
– 1 mln zł • budowa sygnalizacji 
dla pieszych na ul. Konstytucji 
3 Maja w rejonie ul. Sowińskie-
go – 150 tys. zł • budowa sygna-
lizacji na przejściu dla pieszych 
na ul. Wyszyńskiego w rejonie 
Godlewskiego wraz ze zmianą 
organizacji ruchu – 250 tys. zł • 
budowa zachodniej obwodnicy 
Zielonej Góry – 400 tys. zł • do-
kumentacje budowlane (dro-
gi powiatowe) – 250 tys. zł • po-
prawa bezpieczeństwa na od-
cinku od ul. Jęczmiennej do Bu-

dowlanej – 10 tys. zł • poprawa 
bezpieczeństwa i przepusto-
wości na obwodnicy śródmiej-
skiej – 81 tys. 121 zł • przebudo-
wa sygnalizacji na skrzyżowa-
niu ul. Wrocławskiej i Lwow-
skiej- 400 tys. zł • przebudowa 
ul. Waryńskiego – 3,6 mln zł • re-
mont ul. Zjednoczenia do wia-
duktu i wiadukt – 6 mln zł • re-
mont ul. Energetyków – 1,4 mln 
zł • rozbudowa ul. Zacisze na 
odcinku od al. Wojska Polskie-
go do ul. Prostej – 177 tys. 120 zł 
• rozbudowa ul. Szosa Kisieliń-
ska na wysokości os. Pomor-
skiego – 2,5 mln zł • zmiana or-
ganizacji ruchu i poprawa bez-
pieczeństwa na ul. Sulechow-
skiej – 130 tys. zł • budowa ul. 

Budowlanej, Uroczej, Stolarskiej 
i Słowiczej – 1 mln zł • przebudo-
wa skrzyżowania ul. Batorego 
i Rzeźniczaka – 6 mln zł • prze-
budowa skrzyżowania ul. Kożu-
chowskiej i Botanicznej – 3 mln 
zł • przebudowa ul. Okulickie-
go wraz z parkingiem – 182 tys. 
780 zł • przebudowa ul. Ludo-
wej – 1 mln zł • remont ul. Osie-
dle Śląskie (od pętli autobuso-
wej) – 2 mln 860 tys. zł • bu-
dowa drogi wewnętrznej wraz 
z parkingami – ul. Sucharskie-
go – 400 tys. zł • budowa dróg 
wewnętrznych na Chynowie 
– 950 tys. zł • remont ul. Zbar-
skiej i Lwowskiej w Raculi wraz 
z wymianą gazociągu z przy-
łączami – 676 tys. 630 zł • bu-

dowa chodników i schodów 
wraz z oświetleniem i podjaz-
dem dla wózków i rowerów, łą-
czących osiedle bloków przy 
ul. Obywatelskiej z ul. Źródla-
ną (Dolina Gęśnika) – 508 tys. 
700 zł • budowa oświetle-
nia dróg w sołectwie Zawada 
– 100 tys. 829 zł • oświetlenie 
ciągu pieszego przy ul. Zamen-
hofa 48-52 – 35 tys. zł • oświe-
tlenie dróg w Janach – 99 tys. 
407 zł • oświetlenie dróg w Krę-
pie – 52 tys. 385 zł • oświetle-
nie dróg w Zawadzie – 100 tys. 
829 zł • oświetlenie ul. Pinokia – 
80 tys. zł • oświetlenie ul. Bato-
rego – 27 tys. zł • oświetlenie ul. 
Żeglarskiej, Kapitańskiej i Frega-
towej – 155 tys. zł



łącznik zielonogórski    22 stycznia 2024 www.Lzg24.pl

GOSPODARKA

Zielonogórskie firmy obsłużą stolice
Obydwa przedsiębiorstwa powstały w Zielonej Górze od zera. Zajmują się nowoczesnymi technologiami i chwalą się ważnymi kon-
traktami. LUG oświetli Warszawę a Ekoenergetyka dostarczy ładowarki autobusowe do Paryża.

Te ważne kontrakty zostały 
zawarte w zeszłym tygodniu.

- To dla firmy LUG jest 
wielki dzień, nie tylko z po-
wodu wartości kontraktu, 
który będziemy realizowa-
li. Dla nas istotne jest to, że 
zrealizujemy w stolicy naj-
większy projekt oświetle-
niowy w Polsce – mówił Ry-
szard Wtorkowski, prezes 
LUG Light Factory, podczas 
konferencji prasowej w war-
szawskim ratuszu, zorgani-
zowanej w środę, 13 stycz-
nia. - Wygraliśmy z wielki-
mi koncernami zagranicz-
nymi. Dobrze, że polska fir-
ma świeci w Polsce.

- Ceny prądu rosną lawi-
nowo i dlatego takie rozwią-
zania, jakie chcemy zastoso-
wać są potrzebne, by oszczę-
dzać pieniądze. Inwestycja 
zwróci się w ciągu dwóch lat 
– mówił prezydent Warsza-
wy Rafał Trzaskowski. – To 
jest inteligentne rozwiąza-
nie. W momencie pojawie-
nia się jakiejkolwiek awarii, 
natychmiast będą o niej wie-
dzieli specjaliści i będą mo-
gli zaraz reagować.

40 tys. opraw  
do wymiany
Zakres umowy obejmuje wy-
mianę oświetlenia na głów-
nych ulicach Warszawy, jed-
nak w planach jest jeszcze 
zmiana oświetlenia na wy-
sokich masztach na węzłach 
drogowych oraz na zabyt-
kowych ulicach miasta. Wy-
mianie będzie podlegać bli-
sko 40 tys. opraw ulicznych, 
które zostaną zaprojektowa-
ne i wykonane przez LUG Li-
ght Factory Sp. z o.o. zgod-
nie z indywidualnym pro-
jektem opracowanym spe-
cjalnie dla Warszawy. Spół-
ka będzie odpowiedzialna 
za realizację umowy od eta-
pu projektu i certyfikacji, po-
przez produkcję, do finalnej 
dostawy i wdrożenia syste-
mu zdalnej kontroli.

Całkowita wartość umowy 
wynosi 32,08 mln zł brutto. 
W kontrakcie zapisano tak-
że możliwość skorzystania 
z „prawa opcji” co oznacza, 
że bez dodatkowego prze-
targu miasto będzie mogło 
zwiększyć zamówienie o ko-

lejne oprawy LED o wartości 
5 mln zł brutto. Umowa bę-
dzie realizowana w latach 
2021-2022.

- Realizujemy wiele pro-
jektów infrastrukturalnych 
w Polsce, w Europie, Azji, 
Afryce i Ameryce Południo-
wej. Jednak kontrakt na wy-
mianę blisko 40 tys. opraw 
w Warszawie jest dla nas 
strategiczny zarówno z punk-
tu widzenia jego wartości, 
jak również prestiżu – pod-
kreśla R. Wtorkowski.

Wielkie  
oszczędności
To jeden z największych kon-
traktów tego rodzaju w Euro-
pie. Więcej, bo 56 tys. opraw 
wymieniono dotychczas 
w Manchesterze, a obec-
nie trwa wymiana 60 tys. 
opraw w Wiedniu. Inwesty-
cja obejmie wszystkie dziel-
nice Warszawy. To projekt 
na ogromną skalę, do tej po-
ry podobnych wymian było 
dużo, lecz dotyczyły jedno-
razowo kilkunastu, najwy-
żej kilkudziesięciu opraw. 
Tym razem wymiana obej-
mie wszystkie punkty świetl-
ne, za które odpowiada Za-
rząd Dróg Miejskich, a które 
dotąd nie zostały wymienio-
ne. Wymiana opraw pozwo-
li ograniczyć zużycie energii 
elektrycznej o 33 GWh – ra-
chunki za prąd zmniejszą się 
o ponad 17,5 mln zł rocznie.

Nad Sekwanę  
trafią 274 stacje
W tym samym czasie gdy 
LUG cieszył się z kontraktu 
w Warszawie, Ekoenergety-
ka poinformowała, że wygra-
ła przetarg na dostarczenie 
274 urządzeń o mocy 90 kW 
każde. To oznacza, że w re-
zultacie infrastruktura łado-
wania będzie dysponowała 
mocą niemal 24,5 MW! Zgod-
nie z umową z Régie Autono-
me des Transports Parisiens 
ładowarki trafią do dwóch 
paryskich zajezdni - Centre 
Bus de Lilas oraz Pleyel - bę-
dą występowały aż w trzech 
konfiguracjach.

- Produkowane przez nas 
stacje ładowania dopasowu-
jemy do konkretnych wy-
magań klienta zarówno pod 

względem technicznym, jak 
i wizualnym. Nowoczesną in-
frastrukturę ładowania auto-
busów elektrycznych, która 
znajdzie się w Paryżu, przy-
gotowujemy zgodnie z wy-
maganiami RATP – podkre-
śla Maciej Wojeński, wice-
prezes zarządu Ekoenerge-
tyka-Polska S.A.

Infrastruktura  
najwyższej klasy
Francuski operator nie 
pierwszy raz podejmuje 
współpracę z zielonogórską 
firmą. Już w 2018 roku oba 
podmioty podpisały kontrakt 
na dostawę stacji ładowania 
do najbardziej zaludnionego 
regionu kraju Île-de-France 
(aglomeracja paryska). Eko-
energetyka dostarczyła do 
Paryża 96 stacji ładowania.

To było pierwsze zamó-
wienie na rynku francuskim, 
w dodatku kontrakt z jed-
nym z największych opera-
torów we Francji. RATP chce 
do 2025 r. całkowicie zrezy-
gnować z autobusów napę-
dzanych silnikami diesla.

- Umowy z międzynaro-
dowymi, dużymi operatora-
mi w największych miastach 
Europy, tak jak w przypad-
ku RATP i Paryża, to jeden 
z elementów strategii roz-
woju. Konsekwentnie dąży-
liśmy do globalizacji przedsię-
biorstwa, rozbudowywaliśmy 
centra badawcze i zwiększali-
śmy zdolności produkcyjne, 
by realizować coraz większe 
kontrakty – mówi Bartosz Ku-
bik, jeden z założycieli spółki, 
która zatrudnia ok. 400 osób.

Gazele Biznesu
W najnowszym rankingu Ga-
zel Biznesu, organizowanym 
przez Puls Biznesu, Ekoener-
getyka została doceniona ja-
ko jedno z trzech najlepszych 
przedsiębiorstw w Polsce. 
W tym roku w konkursie wzię-
ło udział ponad 4700 firm. To 
nie pierwsze takie wyróżnie-
nie. W roku poprzednim fir-
ma uplasowała się również 
na trzecim miejscu. Ranking 
tworzony jest przez Puls Biz-
nesu od 20 lat. Bazuje na naj-
bardziej obiektywnych kry-
teriach – wynikach finanso-
wych. (tc)

– Rozbudowywaliśmy centra badawcze i zwiększaliśmy zdolności produkcyjne, by realizo-
wać coraz większe kontrakty – mówi Bartosz Kubik, jeden z założycieli Ekoenergetyki 
FOT. PIOTR JĘDZURA

– Dla nas istotne jest to, że zrealizujemy w stolicy największy projekt oświetleniowy 
w Polsce – mówi Ryszard Wtorkowski, prezes LUG Light Factory FOT.  KRZYSZTOF GRABOWSKI

W OBIEKTYWIE

To było prawdziwe zimowe szaleństwo! Wielką bitwę na śnieżki zorganizował Bernard Barski i fanpage Strefa Człowieka. Około 70 osób, 2 drużyny, 15 minut na lepienie śnieżek i… rozpo-
częła się śniegowa wojna! ZDJĘCIA PIOTR JĘDZURA
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Grechuta śpiewał: „ważne są tylko te dni, których jeszcze nie 
znamy”. Pod tym podpisze się każdy młody człowiek. Ale im człek 
starszy, tym chętniej wraca do przeszłości. Jest też grupa ludzi, dla 
których oglądanie się w przeszłość to sens życia lub życiowe hobby. 
Historycy zawodowi i amatorzy.
W naszym mieście właśnie się uaktywniają, bowiem zbliża się… 
no właśnie, co? Mówi się, że 800-lecie powstania Zielonej Góry. 
Dyskusja się rozkręca, więc nim rozgorzeje na dobre, wrzucę swój 
kamyczek do tego ogródka, pytając: co właściwie mamy obchodzić 
w 2022 roku? Dokumentów brak.
Najlepiej byłoby użyć ulubionego stwierdzenia XIX-wiecznych 
historyków, że początki Winnego Grodu „giną w pomroce dziejów”. 

Dlaczego zatem chcemy za rok obchodzić 
800-lecie powstania Zielonej Góry? Uczciwie 

będzie powiedzieć: dlatego, że 100 lat temu 
Niemcy obchodzili 700-lecie miasta, bo tak uznał 

Johann Gottfried John, powołując się na „dawne 
kroniki i archiwa”, których na oczy nie widział. Data jest 

trochę legendarna – ale w tej sytuacji dobra - jak każda inna z 
tego przedziału czasowego. Choć nie znamy daty założenia osady, 
to znamy prawdopodobną datę uzyskania praw miejskich – rok 
1323. Gdyby obchodzić i tę rocznicę, to w 2022 powinniśmy obcho-
dzić 800- lecie powstania miasta, a rok później 700-lecie nadania 
praw miejskich.
Takie jubileusze lubią najbardziej dwie grupy - historycy i politycy. 
Historycy, bo jest okazja uszczknąć parę groszy na kilka konferencji 
naukowych i publikacji, a politycy, bo jest okazja do przecięcia kilku 
wstęg i pretekst do pokazania się w świetle jupiterów. Reszta nie 
ma nic przeciwko jubileuszom, bo to zawsze okazja do fety, kilku 
dobrych koncertów czy widowisk.
Dlatego już teraz zaczyna się licytacja pt. „Co należałoby zrobić na 
800/700 lecie?” Dam sobie rękę obciąć, że w najbliższym czasie 
niejedna konferencja, niejeden artykuł i niejeden post na ten temat 

zostanie napisany. W ratuszu już wymyślono, jak pogodzić obie 
rocznice a prezydent zastanawia się nad składem „komitetu do 
spraw”, bo przecież bez takiego komitetu ani rusz.
Dwa lata temu, kiedy istniał taki twór jak „kieszonkowe radnych”, 
wraz z Pawłem Wysockim zasygnalizowaliśmy Januszowi Kubickie-
mu, że chcielibyśmy kieszonkowe za 2021 r. przeznaczyć na tłuma-
czenie historii miasta napisanej 100 lat temu przez Hugo Szmidta. 
Sęk w tym, że kieszonkowego nie ma i teraz się głowimy, jak pomysł 
sfinalizować. Jest jeszcze jeden szkopuł. Jak mi uświadomiła młoda 
asystentka z UZ: - Tłumaczenie Schmidta to trochę igranie z ogniem. 
Ponieważ książka była przez lata mało znana w Polsce, to wielu 
przepisywało z niej całe fragmenty bez powoływania się na źródło. 
Jest tajemnicą poliszynela na Uniwerku, iż to tłumaczenie może 
zachwiać kilkoma doktoratami, pracami magisterskimi a nawet ha-
bilitacjami – powiedziała z uśmiechem. Ale tego dnia miała imieniny 
i była w świetnym humorze, traktuję to więc jako żart. A ponieważ 
tam, skąd pani pochodzi mówią „dobry żart tynfa wart”, wspomi-
nam o tym na koniec dzisiejszego felietonu. To jednak nie koniec 
tematu. Wchodzimy bowiem w poważny jubileusz miasta, które 
przez większość swoich dziejów przynależało do Korony Czeskiej, co 
mało kto sobie uświadamia.

PRZY CZWARTKOWYM OBIEDZIE

Andrzej Brachmański

Jubileusze  
nadciągają

SESJA RADY MIASTA

Radni  
zmienili  
prognozę 
W miniony poniedziałek odbyła 
się nadzwyczajna sesja. Obrado-
wano zdalnie. W programie była 
tylko jedna uchwała - o zmianie 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta.
Do przegłosowania była tyl-
ko jedna uchwała, technicz-
na. Na grudniowej sesji pre-
zydent Janusz Kubicki wyco-
fał się z planu budowy łącz-
nika ul. Pileckiego z ul. Kożu-
chowską. Potencjalna inwe-

stycja wzbudzała liczne kon-
trowersje wśród mieszkań-
ców i radnych KO. Prezydent 
zapowiedział, że wróci do te-
matu, gdy mieszkańcy i rad-
ni dojdą do porozumienia.

Zaoszczędzone w ten 
sposób 10 mln zł radni po-
stanowili przeznaczyć na 
zmniejszenie deficytu bu-
dżetowego. Na nadzwyczaj-
nej sesji tę zmianę trzeba 
było wpisać do Wielolet-
niej Prognozy Finansowej 
Miasta Zielona Góra na la-
ta 2021-2044. - To koniecz-
ność, aby Regionalna Izba 
Obrachunkowa nie zakwe-
stionowała nam tej progno-
zy, którą przyjęliśmy na se-
sji w grudniu - tłuma-
czył J. Kubicki.

Dyskusji praktycznie 
nie było, sesja trwała oko-
ło 25 minut. Zastrzeżenia 
miał jedynie radny Sławo-
mir Kotylak (KO), który dzi-
wił się, że projekt uchwały 
nie był konsultowany na 
komisji finansów i budże-
tu. Chciał wiedzieć, jakie 
zadania i na jaką kwotę do-
pisano do projektu budżetu 
miasta. Prezydent odpowie-
dział krótko, że do realiza-
cji są inwestycje, o których 
była mowa na poprzedniej 
sesji.

Uchwała przeszła, popar-
ło ją 18 radnych. Wstrzyma-
li się S. Kotylak, Janusz Re-
wers i Marcin Pabierowski 

(wszyscy KO). (rk)

KULTURA

Nowa  
książka  
Kurzawy
„Spis treści” to książka z rodzaju 
tych, jakie pojawiły się niemal 
masowo jakieś 30 lat temu, jako 
tzw. alfabety, a potem słuch 
o nich zaginął.
Była moda i dość szybko mi-
nęła. Eugeniusz Kurzawa 
w pewnym sensie nawiązał 
do tamtej tradycji. Różnica 
między ówczesnymi pozy-
cjami a tą wydaną tuż przed 
Gwiazdką 2020 r. polega na 
tym, że autor za pośrednic-

twem znanych, ale i mniej 
rozpoznawalnych osób opo-
wiada przy okazji swój nie-
banalny życiorys. Miał na ty-
le szczęścia w życiu, że na 
swej drodze spotkał i poznał 
dwóch prezydentów, premie-

ra, wybitnych polskich arty-
stów sceny, plastyki czy mu-
zyki i kabaretu, wielu litera-
tów, naukowców, a także naj-
bogatszego człowieka świata, 
jak i tajemniczego szpiega-
-nieszpiega. W sumie 66 nie-
banalnych postaci, które opi-
sał w subiektywny, niepo-
wtarzalny sposób. Jest w tej 
zbiorowości kilku Lubuszan, 
ale przede wszystkim rzecz 
dotyczy sław, które rozkwi-
tły na niwie krajowej, a na-
wet światowej. Ponad 100 fo-
tografii. Warto poczytać!

Książkę znanego zielonogó-
rzanom literata i dziennikarza 
można kupić osobiście i wy-
syłkowo w sklepiku MuzArt  
przy al. Niepodległości 12, tel. 
68 324 63 13, www.muzart.pl (red)

OCHLA

Przychodnia czeka na lekarzy
Nowoczesny, parterowy budynek jest już na wykończeniu i niedługo będzie mógł zaprosić w swoje progi. Jednak mury to nie 
wszystko, potrzeba lekarzy! Do 29 stycznia mogą zgłaszać się chętni, którzy chcą poprowadzić nową przychodnię.

Przychodnia lekarska to dłu-
go wyczekiwane marzenie 
mieszkańców Ochli. Prze-
znaczyli na budowę obiek-
tu swój bonus połączeniowy. 
Kończą się już roboty budow-
lane, prace kontynuują jesz-
cze zielonogórskie wodocią-
gi. - Czekamy, aż ten budy-
nek zacznie tętnić życiem. 
Wiadomo, że lepiej nie cho-
rować, ale jeśli już będziemy 
potrzebować porady lekarza, 
to warto skorzystać z możli-
wości opieki zdrowotnej na 
miejscu – tłumaczy Dorota 
Bojar, sołtyska Ochli.

Mieszkańcy nie mogą się 
już doczekać otwarcia pla-
cówki. Jednak zanim to na-
stąpi, trzeba wybrać najem-
cę budynku, który popro-
wadzi ośrodek zdrowia. Za-
kład Gospodarki Mieszka-
niowej ogłosił przetarg i do 
29 stycznia czeka na oferty. 
- Jednym z wymogów, który 
musi spełnić najemca jest za-
pewnienie co najmniej jed-
nego lekarza rodzinnego oraz 
co najmniej jednego lekarza 
pediatry. Usługi tych leka-

rzy powinny być świadczo-
ne od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8.00-18.00 - pod-
kreśla Paweł Wysocki z ZGM.

Oprócz tego pod uwagę 
będą brane m.in. zapropo-
nowane usługi medyczne 
w ramach NFZ oraz dodat-
kowo płatne, zakres zabie-
gów diagnostycznych czy 
wykaz badań profilaktycz-
nych. - Zwracamy uwagę 
na to, czy przychodnia bę-
dzie dostępna dla pacjen-
ta. Podstawa to lekarze, 
którzy zajmą się dorosłymi 
i dziećmi, jednak jeśli ktoś 
będzie chciał poprowadzić 
dodatkowo gabinet specjali-
styczny, to również ma taką 
możliwość – tłumaczy rad-
ny Robert Górski, który bę-
dzie jednym z członków ko-
misji oceniającej wnioski.

Oprócz oferty medycznej, 
ocenie podlega również wyso-
kość zaproponowanego mie-
sięcznego czynszu. Wywoław-
cza stawka najmu to niecałe 
5.200 zł brutto miesięcznie.

- Mam nadzieję, że już nic 
nie przeszkodzi w wykona-

niu tego zadania. Czekamy 
na oferty. A nasi mieszkań-
cy czekają na otwarcie przy-
chodni. Osoby starsze i mło-
de rodziny już dopytują, kie-
dy przychodnia ruszy. Wierzę 
w to, że pacjentów zapisze 
się wielu, nie tylko z Ochli. 
Zapraszamy osoby z sąsia-
dujących sołectw, czy osie-
dli w Zielonej Górze. My ko-
misyjnie wybierzemy najlep-
szą opcję opieki nad naszym 
zdrowiem – zachęca najem-
ców do zgłoszeń D. Bojar.

Otwarcie ofert odbędzie 
się 2 lutego. Obiekt zosta-
nie przekazany najemcy naj-
później do połowy maja. Do-
kładna treść przetargu wraz 
ze wszystkimi wymagania-
mi dostępna jest na stronie 
bip.gm.zgora.pl w zakładce: 
Ogłoszenie najmu.

Dodatkowych informa-
cji na temat najmu lokalu 
udziela Dział Utrzymania 
Budynków Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej w Zie-
lonej Górze , ul. Zjednocze-
nia 110, pok. 206 tel. (+48) 
68 322 91 71. (ap)
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Jednym z wymogów, który musi spełnić najemca przychodni jest zapewnienie co najmniej 
jednego lekarza rodzinnego oraz co najmniej jednego lekarza pediatry FOT. PIOTR JĘDZURA
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Zima na razie odpuściła. A jeśli wróci? Sprawdź, kto odśnieży ulice i chodniki
Kiedy sypnie śniegiem, bywa pięknie, nawet bajkowo, jednak drogi muszą być przejezdne, a chodniki oczyszczone. Miasto jest 
podzielone na trzy rejony odśnieżania: północny, zachodni i wschodni, dodatkową strefą jest deptak. Każdym rejonem opiekuje się inna 
firma. Sprawdź na mapie, do kogo dzwonić w razie problemów. Podajemy też wykaz ulic w poszczególnych rejonach.

Jak miasto przygotowane jest do 
ewentualnego ataku zimy? Mamy 
327,83 km jezdni i 245 tys. mkw. 
chodników, miejsc parkingowych 
i ciągów pieszo-jezdnych, które 
zostały objęte zimowym utrzyma-
niem. Pozostałe będą utrzymywa-
ne interwencyjnie, po zgłoszeniu 
przez mieszkańców, straż miejską 
lub inne instytucje.

Miasto podzielono na rejony: 
I – północny, II – zachodni, III – 
wschodni oraz centrum (deptak). 
Firmy odpowiedzialne za ich od-
śnieżanie mają obowiązek m.in. 
dysponować sprawnym sprzętem, 
wraz z obsadą kierowców. Na miej-
skie drogi może wyjechać: 18 płu-
gosolarek, 3 pługopiaskarki, 3 łado-
warki do śniegu, 3 pojazdy do wy-
wozu śniegu. Do utrzymania chod-
ników i schodów przyda się m.in.: 
12 odśnieżarek i 40 osób odpowie-
dzialnych za ręczne usuwanie śnie-
gu i gołoledzi.

Pojazdy są wyposażone w sys-
temy nawigacji GPS oraz czujni-
ki płużenia i podsypu. Miasto ma 
też dwie stacje meteorologiczne do 
kontroli pogody przy Trasie Pół-
nocnej. (dsp) Dawno tak u nas nie sypało… Ostatni atak zimy mógł więc zaskoczyć, ale nie drogowców, którzy natychmiast ruszyli do akcji FOT. PIOTR JĘDZURA

DROGI I ULICE DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA
REJON I - PÓŁNOCNY
• Ulice: Anny Jagiellonki, Aglomeracyjna, 
Agrestowa, Bukowa, Chemiczna, Dekora-
cyjna, Dworcowa - Pl. Kolejarza, Działko-
wa, Energetyków, Elektronowa, Francisz-
ka Rzeźniczaka, Fryderyka Chopina, Gen. 
J. Dąbrowskiego, Gen. Józefa Bema, Go-
rzowska, Jana z Kolna, Konstruktorów, 
Kostrzyńska, Krępowska, Lisia, Mechani-
ków, Międzyrzecka, Naftowa, Objazdo-
wa, Obywatelska, Osadnicza, Porzeczko-
wa, Poznańska, Prosta, Ruczajowa, Skło-
dowskiej-Curie oraz łącznik do Doliny Zie-
lonej, Słoneczna, Słubicka, Sobkowiaka, 
Spawaczy, Stefana Batorego, Strumykowa 
i Urszuli do hali sportowej, Sulechowska, 
Szwajcarska i Dolina Zielona, Szwajcar-
ska od ul. Zagłoby do ul. Wołodyjowskie-
go, Technologów, Trasa Północna oraz Kę-
trzyńska do ronda, Truskawkowa, Wandy 
i Wiejska, Wołodyjowskiego, Zacisze ( od 
Al. Wojska Polskiego do Działkowej), Zam-
kowa, Zamoyskiego Jana, Zdrojowa, Zim-
na, Zjednoczenia, Zygmunta Czubińskie-
go, Źródlana, droga krajowa nr 32, droga 
wojewódzka nr 280 3+600 do km 7+201, 

droga wojewódzka nr 281 skrzyż. dróg 
281 z 279, droga wojewódzka nr 279 do 
skrzyż. z drogą 281, droga wojewódzka 
nr 279 do Jany, droga gminna Jany - Stoż-
ne do b. drogi nr 3, droga powiat. nr 1176F 
ul. Zawada do ul. Krępa, droga powiato-
wa nr 1186F ul. Krępa, droga powiatowa 
nr 1187F łącznie z mostem, Przylep-9 Ma-
ja, Przylep-Robotnicza, Przylep-Kolejowa, 
Przylep-Szybowcowa, Przylep-Handlowa, 
Przylep-Dojazdowa, Przylep-Solidarności, 
Przylep-Skokowa, Przylep-Turystyczna, 
Przylep-Sosnowa, Krępa-Podgórna, Pięk-
na, Kasztanowa, Zawada-Kożuchowska, 
Zawada-Akacjowa, Zawada-Torfowa, Łę-
życa-Budowlanych, Inżynierska.
 
REJON II - ZACHODNI
• Ulice: 1 Maja, Aleja Wojska Polskiego, 
Armii Krajowej, Bociania, Botaniczna, 
Braci Gierymskich, Bursztynowa, Budzi-
szyńska, Ceramiczna, Chabrowa, Ciso-
wa, Cyryla i Metodego, Czyżykowa, Dą-
brówki, Diamentowa, Długa, Fabrycz-
na, Francuska, Funka, Głowackiego, Goź-
dzikowa, Godlewskiego, Jaskółcza, Ja-

sna, Jedności, Kąpielowa, Kasprowicza, 
Kilińskiego, Kopciuszka, Kraljevska, Kra-
sickiego, Krośnieńska, Krzywoń, Kukuł-
cza, Kupiecka, Liliowa, Łabędzia, Łużyc-
ka, Makowa, Malczewskiego, Michal-
skiego, Mieczykowa, Modrzewiowa, Mo-
niuszki, Monte Cassino, Niemena, Nowo-
jędrzychowska, Ogrodowa, Okulickie-
go, Orla, Pawia, PCK, Perłowa, rondo Pia-
stów Śląskich, Piastowska, Plac Powstań-
ców Wielkopolskich, Plac Słowiański, Po-
wstańców Warszawy, Ptasia, Reja, Rubi-
nowa, Rydza-Śmigłego, Słowacka, So-
kola, Szafirowa, Szmaragdowa, Świerko-
wa, Unii Europejskiej, Waszczyka, Wę-
gierska, Wiśniowa, Witebska, Wyczół-
kowskiego, Wyszyńskiego, Zachodnia, 
Zachodnia (dojazd do szkoły), Zawadz-
kiego – „Zośki”, Zawiszy Czarnego, Żura-
wia, skrzyż. dróg 283 z 279 rondo Zato-
nie w kier. Drzonków do Sucha - Ługowo 
ost. budynek oraz łącznik na wjazd do b. 
dr. nr 3, Ochla-Św. Huberta, Ochla-Muze-
alna, Ochla-Leśna, Szkolna, Ochla-Ma-
kuszyńskiego, Konopnickiej, Sosnowa, 
Ochla-Leśna, Gaudiego, Kraszewskie-
go, Ochla-Jelenia, Ochla pętla autobuso-

wa, droga wojewódzka nr 279 od skrzyż. 
283-279 ul. Kiełpin-Ochla, droga woje-
wódzka nr 283 od pętli autobusowej na 
ul. Jędrzychowskiej do granicy miasta, 
droga powiatowa nr 1053F skrzyżowanie 
dróg nr 279 ul. Kiełpin-Jarogniewice, dro-
ga powiatowa nr 1050F Zielona Góra ul. 
Jeleniów, droga powiatowa nr 1071F Zie-
lona Góra - ul. Ochla - ul. Jeleniów, droga 
powiatowa nr 1029F Zielona Góra - ul. Za-
tonie kier. Niedoradz., droga powiatowa 
nr 1051F Zielona Góra ul. Ługi, Barcikowi-
ce Duże - Barcikowice Małe, Barcikowice 
Duże plus pętla autobusowa.
•  
REJON III - WSCHODNI
• Ulice: Akademicka, Aleja Juliusza Sło-
wackiego, Aleja Konstytucji 3 Maja, Ale-
ja Niepodległości (od Placu Bohaterów 
do ul. Bolesława Chrobrego), Augustow-
ska, Bankowa, Bema, Bohaterów Wester-
platte, Braniborska, Browarna, Ceglana, 
Ciesielska, Chmielna, Chrobrego, Dere-
szowa, Dmochowskiego, Drzewna, Dzi-
ka, Filona, Gajowa, Glinianki, Górna, Gro-
nowa, Grzegorza Zarugiewicza, Grun-

waldzka, Horsztyńskiego, Jagodowa, Ja-
rzębinowa, Jeździecka, Jęczmienna, Ję-
drzychowska, Karowa, Kazimierza Wiel-
kiego, Kaziowa, Kętrzyńska, Konicza, Ko-
nopna, Kopernika, Kosynierów, Kożu-
chowska, Kraszewskiego Ignacego, Krót-
ka, Krzemieniecka, Kukułcza, Kupiecka, 
Lechitów, Letnia, Lubuska, Lwowska, Ma-
ciejowicka, Miła, Morelowa, Mrągowska, 
Niecała, Nowa, Os. Bajkowe, Osiedlowa, 
Os. Pomorskie, Os. Śląskie, Partyzantów, 
Piaskowa, Plac Bohaterów, Plac Jana Ma-
tejki, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
Plac Pocztowy, Podgórna, Polanka, Prze-
cznica, Profesora Zygmunta Szafrana (od 
ul. Podgórnej do budynku nr 25), Prze-
walskiego, Przyleśna, Racławicka-Poła-
niecka, Pułkownika Witolda Pileckiego, 
Rumakowa (od ul. Przyleśnej do ul. Wy-
ścigowej), Rzemieślnicza, Sikorskiego, 
Siemiradzkiego, Skrajna, Sorbska, Sowiń-
skiego Generała Józefa, Stajenna, Stani-
sława Staszica, Stanisława Wyspiańskie-
go, Stroma, Strzelecka, Strzemienna, Su-
walska, Szosa Kisielińska, Tarpanowa, 
Tylna, Ułańska, Waryńskiego, Wazów, 
Wąska, Winna, Władysława IV, Władysła-

wa Jagiełły,Wodna, Wrocławska, Wyści-
gowa, Zamenhofa, Zbożowa, Zyty, Żyt-
nia, droga gminna Racula - Niedoradz do 
granicy miasta, droga gminna Stary Ki-
sielin - Racula, Nowy Kisielin-Dębowa, 
Nowy Kisielin-Spokojna, Nowy Kisielin-
-Syrkiewicza oraz drogi na strefie LPTN, 
Nowy Kisielin droga 007261F, Nowy Ki-
sielin-Odrzańska, Stary Kisielin-Św. Flo-
riana-Szkolna, Stary Kisielin-Pionierów 
Lubuskich, Racula-Wiejska-Profesorska, 
Racula-Międzylesie-Jabłonowa-Leszczy-
nowa, Racula-Św. Mikołaja, Racula-Sa-
perska, Drzonków-Szkolna, Drzonków-
-Cisowa, Drzonków-Rajtarowa, Drzon-
ków-Bażantowa-Leśna wraz z pętlą auto-
busową, Drzonków-Rekreacyjna, Drzon-
ków Podgórna, Drzonków-Rycerska, 
Drzonków-Kościelna, droga wojewódz-
ka nr 279 od skrzyż. P 1175 F Drzonków 
do Jany, przedłużenie ul. Wrocławskiej 
do zjazdu na Raculę, droga wojewódz-
ka nr 282 Stary Kisielin - granica miasta 
od km 11+806, nieciągłość, przeplot z DW 
279 od km 12+806 do km 17+287.

CHODNIKI, SCHODY TERENOWE I CIĄGI PIESZO-JEZDNE DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA
REJON I – PÓŁNOCNY
• Chodniki w rejonie skrzyżowań ulic 
oraz przejścia dla pieszych, chodniki nie-
przylegające bezpośrednio do granicy in-
nych nieruchomości oraz schody tereno-
we przy ulicach:
• Akacjowa, Batorego, Chopina, Dąbrow-
skiego, Dworcowa, Działkowa, Elektro-
nowa, Energetyków, Krępowska, Prosta, 
Poznańska, Rzeźniczaka, Sulechowska, 
Trasa Północna, Truskawkowa, Wyspiań-
skiego, Zacisze, Zjednoczenia, Zdrojowa, 
Rondo Przylep, Przylep-Solidarności, Łę-
życa - wzdłuż os. Czarkowo oraz Odrzań-

ska, Krępa-Odrzańska, Zawada-Szkolna, 
Zawada-Zielonogórska.
• Parkingi przy: ZUS, ul. Chopina, pl. Ko-
lejarza.
•  
REJON II – ZACHODNI
• Chodniki w rejonie skrzyżowań ulic 
oraz przejścia dla pieszych, chodniki nie-
przylegające bezpośrednio do granicy in-
nych nieruchomości oraz schody tereno-
we przy ulicach:
• Al. Wojska Polskiego, Botaniczna, Dłu-
ga, Dąbrówki, Grottgera, Jaskółcza, Jed-
ności, Fabryczna, Kasprowicza, ks. Kazi-

mierza Michalskiego, Moniuszki, Łużyc-
ka, Nowojędrzychowska, Liliowa i Mie-
czykowa, Ptasia, 1 Maja, Ogrodowa, Poła-
niecka - Kosynierów – Brzozowa, Sobie-
skiego, Świerkowa, Wiśniowa, Wyszyń-
skiego, Zachodnia, Zawadzkiego „Zośki”, 
Ochla-Zielonogórska, Ochla-Żagańska, 
Ochla-Szkolna, Ochla-ks. Wł. Terlikow-
skiego, Ochla-Błyskoszowej, Kiełpin, Za-
tonie-Zielonogórska.
• Parkingi przy: Gazowni, Powstańców 
Wlkp. - filharmonia, Powstańców Wlkp. 
- taxi, Pl. Słowiański przy sądzie, przy ul. 
Grottgera UM.

REJON III – WSCHODNI
• Chodniki w rejonie skrzyżowań ulic 
oraz przejścia dla pieszych, chodniki nie-
przylegające bezpośrednio do granicy in-
nych nieruchomości oraz schody tereno-
we przy ulicach:
• Al. Konstytucji 3 Maja, Al. Niepodległo-
ści, Al. Słowackiego, Boh. Westerplatte, 
Browarna, Ciesielska, Chrobrego, Drzew-
na, H. Sienkiewicza, K. Wielkiego, Lubu-
ska, Os. Pomorskie, Os. Śląskie, Plac Bo-
haterów, Pl. Matejki, Pl. Pocztowy, Pl. Pił-
sudskiego, Kupiecka od Podgórnej do 
Kopernika, Kopernika, Lwowska, No-

wa oraz schody Kordiana, Goplany oraz 
chodniki wokół ronda, Osiedlowa schody 
oraz Chmielna do RIO, Piaskowa, Podgór-
na, Wąska oraz Skrajna, Staffa, Szosa Ki-
sielińska oraz schody Władysława IV, Wa-
ryńskiego, Wazów, Wrocławska, Żytnia 
- schody, Stary Kisielin-Pionierów Lub., 
Stary Kisielin-Pocztowa, Stary Kisielin-
-Zatorze, Nowy Kisielin-Odrzańska, No-
wy Kisielin-Spokojna, Nowy Kisielin-Syr-
kiewicza, Racula-Głogowska, Racula-Gra-
bowa, Drzonków-Olimpijska, Drzonków-
-Rajtarowa, Drzonków-Szkolna, Drzon-
ków-Słoneczna.

• Parking przy: Pl. Matejki, Pl. Pocztowy, 
Ciesielska – Kopernika.
•  
REJON CENTRUM – DEPTAK
• Al. Niepodległości - działka nr 155, ul. 
Kupiecka - działka nr 134/2, pl. Bohate-
rów - działka nr 155, Żeromskiego działka 
nr 145, Stary Rynek - działka nr 312, Mic-
kiewicza - działka nr 300 i 320/1, Mariac-
ka - działka nr 178, Pod Filarami działka 
nr 13/1 i 14, Krawiecka - działka nr 331/1, J. 
Sobieskiego - działka nr 311, Kościelna - 
działka nr 329, plac pomiędzy kościołem 
a filharmonią - działka nr 209/7.
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Zima na razie odpuściła. A jeśli wróci? Sprawdź, kto odśnieży ulice i chodniki
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     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

       PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 
                      i n f o r m u j e 

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 

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

Położenie 
nieruchomości

Numer 
działki

Pow. 
działki

Numer 
obrębu

Numer 
księgi 

wieczystej 

Cena 
wywoławcza 

do pierwszego
przetargu 

(zw. od podatku 
od towarów 

usług  
VAT) 

Wysokość
wadium 

ul. Gronowa 212/3 286 m2 0032 ZG1E/000970340/2 60 000,00 zł 6 000,00 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 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 pod nr. tel. (+48) 68 45 64 512 
i (+48) 68 45 64 703. 

     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

       PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 
                      i n f o r m u j e 

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 trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż

wolnego lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w 

Zielonej Górze przy ul. Kazimierza Wielkiego 28, na działce oznaczonej geodezyjnie 

nr 261, o powierzchni 619 m2 w obrębie 0018 wraz z udziałem w  nieruchomości 

wspólnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 

ZG1E/00056103/5 (KW gruntowa). 

Położenie 
nieruchomości 

Powierzchnia 
lokalu 

użytkowa 
i przynależna 

Udział  
w 

nieruchomości 
wspólnej 

Cena  
wywoławcza 
do trzeciego 

przetargu 
(zw. od podatku 

VAT) 

Wysokość
wadium 

ul. Kazimierza  
Wielkiego 28/1 

39,9 m2 w tym  
pow. przynależna: 

16,8 m2

17/100 
70 000,00 zł 

w tym cena udziału 
w gruncie:  

32 000,00 zł 

7 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 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 pod nr. tel. (+48) 68 45 64 512 
i (+48) 68 45 64 703. 

     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

       PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 
                      i n f o r m u j e 

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 

Informacji Publicznej: bip.zielonagora.pl, zostało podane do publicznej wiadomości 
ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli 
nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 

stanowiącej własność Miasta Zielona Góra, położonej w Zielonej Górze w obrębie 

0043 przy ul. Fregatowej. 

Położenie 
nieruchomości

Numer  
działki 

Pow. 
działki

Numer 
księgi 

wieczystej 

Cena 
wywoławcza 

do pierwszego 
przetargu 

(brutto, w tym 
23% podatek  

VAT) 

Wysokość
wadium 

ul. Fregatowa 1022/1 98 m2 ZG1E/00069309/3 20 000,00 zł 2 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2021 r. o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, 

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. 

     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

       PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 
                      i n f o r m u j e 

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 wolnego lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego się w budynku 

położonym w Zielonej Górze przy ul. Stefana Żeromskiego 19, na działce oznaczonej 

geodezyjnie nr 321/2, o powierzchni 171 m2 w obrębie 0019 wraz z udziałem 

w  nieruchomości wspólnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW 

Nr ZG1E/00036728/6 (KW gruntowa). 

Położenie 
nieruchomości 

Powierzchnia 
użytkowa 

lokalu 

Udział  
w 

nieruchomości 
wspólnej 

Cena  
wywoławcza 

do pierwszego 
przetargu 

(zw. od podatku 
VAT) 

Wysokość
wadium 

ul. Stefana 
Żeromskiego 19/8 13,9  m2     34/1000 

50 000,00 zł 
w tym cena udziału 

w gruncie:  
3 780,00 zł 

5 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2021 r. o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, 

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. 
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OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 
 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie kąpieliska przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze oraz 

w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 
ust. 1, 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.)  
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zielona Góra uchwały 
nr XXXIV.599.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kąpieliska przy 
ul. Botanicznej w Zielonej Górze. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego 
oraz w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
w terminie do dnia 22 lutego 2021 r.  

Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: 
rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz 
adresu zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia nieruchomości, której wniosek 
dotyczy. Wnioski dotyczące strategicznej oceny na środowisko można złożyć również
ustnie do protokołu. 

Właściwym do rozpatrzenia 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. 

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 
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.)

I N F O R M U J E

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 

UNIWERSYTET

Studenci  
na razie zostają  
w domach
- Letni semestr na Uniwersyte-
cie Zielonogórskim rozpocznie 
się 27 lutego bez zmian w 
trybie kształcenia – poinfor-
mowała uczelnia.

W dalszym ciągu wszyst-
kie zajęcia na studiach sta-
cjonarnych i niestacjonar-
nych I i II stopnia, jedno-
litych studiach magister-
skich oraz studiach dokto-
ranckich będą odbywać się 
w trybie zdalnym. Nie do-
tyczy to Wydziału Lekar-
skiego i Nauk o Zdrowiu.

- Od 6 kwietnia, jeżeli sytu-
acja epidemiologiczna się nie 
pogorszy, wyznaczone przez 
dziekanów przedmioty na po-
szczególnych kierunkach bę-
dą realizowane w trybie sta-
cjonarnym - oczywiście przy 
zachowaniu pełnego reżimu 
sanitarnego - tłumaczy Ewa 
Sapeńko, rzeczniczka UZ.

Do 29 stycznia na stro-
nach wydziałowych pojawi 
się szczegółowy wykaz zajęć 
realizowanych w trybie sta-
cjonarnym. Terminarz reali-
zacji przedmiotów zostanie 
zamieszczony w planie zajęć. 
UZ przypomina też, że 1 lu-
tego rozpocznie się rekru-
tacja na semestr letni w ro-
ku akademickim 2020/2021. 
Obejmuje ona studia dru-
giego stopnia, umożliwiają-
ce zdobycie tytułu inżynie-
ra magistra. Studenci mogą 
wybrać spośród 15 kierun-
ków. Uczelnia przewiduje 
555 miejsc na studiach sta-
cjonarnych i 420 na niesta-
cjonarnych.  (dsp)

Koniec remontu coraz bliżej
Pokoje prawie gotowe, sanitariaty wyremontowane… i choć jeszcze wiele jest do zrobienia, już widać, jak bę-
dzie wyglądała nowa siedziba Domu Samotnej Matki.
W budynku przy al. Wojska 
Polskiego 116b, do którego 
za kilka miesięcy przenio-
są się z domu przy ul. Pia-
skowej samotni opiekuno-
wie dzieci w sytuacjach kry-
zysowych, trwa remont. Za-
kład Remontowo-Budowlany 
z Kopanicy upora się z nim 
prawdopodobnie do końca 
maja, potem pozostanie już 
tylko wyposażenie nowego 
domu, a latem przenosiny!

Z a p o w i a d a l i ś my  j e 
w „Łączniku” w paździer-
niku ub. r., tuż przed wyło-
nieniem wykonawcy remon-
tu. Przypomnijmy: miasto 
ogłosiło wówczas przetarg 
na przebudowę dawnej sie-
dziby Placówek Opiekuńczo-
-Wychowawczych, która po 
remoncie miała zmienić go-
spodarza. A wszystko zaczę-
ło się od Budżetu Obywatel-
skiego 2018, w którym spo-
łeczne poparcie zyskał pro-
jekt osuszenia i odwilgoce-
nia budynku przy Piasko-
wej, obecnej siedziby DSM. 
Ponieważ cena złożonych 
ofert znacząco przewyższa-
ła kwotę asygnowaną przez 
miasto, złożyło ono Tereno-
wemu Komitetowi Ochrony 
Praw Dziecka alternatywną 
propozycję – zamiast osusza-
nia starzejącego się budynku, 
nowa lokalizacja. Właśnie ta 
przy Wojska Polskiego.

- Ładna okolica, ciepły bu-
dynek ogrzewany przez elek-
trociepłownię, a nie na gaz, 
no i w nowym miejscu nie 
będzie już problemu z wen-

tylacją! - cieszył się Tomasz 
Lehman, przewodniczący 
TKOPD. Zmiana lokalizacji 
ma więcej dobrych stron. 
Przede wszystkim przyszła 
siedziba DSM będzie więk-
sza, przestronna i wygodna. 
Zajmie część piętra adapto-
wanego budynku, w którym 
opiekunowie z dziećmi (mat-
ki, ojcowie, starsze rodzeń-
stwo) będą mieli do dyspo-
zycji siedem pokojów, łazien-
ki, kuchnię ze spiżarnią i salę 

do zabaw. W drugiej, oddzie-
lonej części placówka zyska 
trzy pokoje interwencyjne 
oraz salę szkoleniową. Bę-
dzie to siedziba Ośrodka In-
terwencji Kryzysowej, od-
powiedzialnego za niesienie 
pomocy ofiarom przemocy 
w rodzinie.

- Pierwszy etap, tj. wyre-
montowanie do 70 procent 
Domu Samotnej Matki, zo-
stał już wykonany i jest w tej 
chwili kontynuowany. Za-

kończy się prawdopodobnie 
pod koniec stycznia, i powo-
li będzie można tu przystą-
pić do montażu mebli. Dru-
gi, w którym mamy zapla-
nowany Ośrodek Interwen-
cji Kryzysowej, jest na po-
czątkowym etapie i zakoń-
czy się w maju – relacjonuje 
szef stowarzyszenia.

Prace finansuje resort ro-
dziny i polityki społecznej, 
ale pomagają też urząd mar-
szałkowski, urząd miasta, lo-

kalne firmy i organizacje. Pie-
niądze na drobne wyposa-
żenie czy utrzymanie nowej 
siedziby zbiera również sa-
ma organizacja.

- Robimy to w ramach akcji 
1 proc. dla organizacji pożyt-
ku publicznego. W tym roku 
naszym celem jest stworze-
nie nowej siedziby dla Do-
mu Samotnej Matki. Medial-
nie w tym działaniu mocno 
wspiera nas Kayah – mówi T. 
Lehman. (el)

Trwa remont Domu Samotnej Matki. Niedługo będzie można przystąpić do montażu mebli FOT. PIOTR JĘDZURA
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KARATE

Prawie 300 medali w dwa lata!
Mijają dwa lata, odkąd Akademia 
BUDO i Rozwoju Osobowości 
– ABiRO rozpoczęła swoją dzia-
łalność.

Klub podsumował ostatnie 
miesiące aktywności. Obec-
nie w ABiRO trenują 22 oso-
by. Nad całością pieczę spra-
wuje sensei Dariusz Hejduk. 
Pierwszy rok działalności - 
2019 - zakończył się zdoby-
ciem 74 medali (26 złotych, 
21 srebrnych, 27 brązowych), 
gdzie do najważniejszych na-
leżały te zdobyte w mistrzo-
stwach świata dzieci w kara-
te tradycyjnym w Brnie – sre-
bro i dwa brązowe, a także 
brąz wywalczony w Stuttgar-

cie podczas Pucharu Świa-
ta dzieci w karate fudokan. 
Przedstawiciele ABiRO sięga-
li także po sukcesy na krajo-
wym podwórku.

Miniony rok był jeszcze 
lepszy i to mimo pandemii. 
Akademia łącznie zdoby-
ła 184 medale (69 złotych, 
39 srebrnych, 76 brązowych). 
W klubie szczególnie cenią 
te zdobyte w mistrzostwach 
kraju w Baranowie. Tam zie-
lonogórzanie stawali aż dzie-
sięciokrotnie na podium 
(4 złote, 2 srebrne i 4 brązo-
we medale). Z Wrocławia, 
gdzie rozgrywano zmaga-
nia w ramach Pucharu Polski 
Akademia przywiozła 27 me  

dali (7 złotych, 7 srebrnych 
i 13 brązowych). W minio-
nym roku klub brał też po raz 
pierwszy udział w prestiżo-
wym turnieju Traditional Ka-
rate Games, który składa się 
z trzech edycji rozgrywanych 
w różnych miastach w Pol-
sce. Każda edycja, oprócz 
zdobytych medali, wiąże się 
z przyznawaniem punktów 
za zdobycie miejsca i punk-
tów w klasy� kacji general-
nej. Klub wywalczył w su-
mie 69 „krążków”.

Plany na ten rok? Jeśli sy-
tuacja epidemiczna pozwoli, 
wyjazd na mistrzostwa świa-
ta do Brazylii. 

oprac. (mk)

TENIS STOŁOWY

ZKS w krajowym składzie
W Lotto Superlidze rusza druga 
runda rozgrywek. Tenisiści stoło-
wi ZKS-u Palmiarni Zielona Góra 
są na ostatnim, 13. miejscu.

W pierwszej części sezonu 
podopieczni Lucjana Błasz-
czyka, którzy są beniamin-
kiem rozgrywek, wygrali jed-
no spotkanie. ZKS pokonał na 
wyjeździe Fibrain AZS Poli-
technikę Rzeszów 3:2. Teraz 
zielonogórzan czeka daleka 
wyprawa do Zamościa. W ten 
piątek, 22 stycznia, ZKS zagra 
z tamtejszą Uczelnią Państwo-
wą. Rywal z bilansem pięciu 
zwycięstw i siedmiu porażek 
zajmuje ósme miejsce.

- Trenowaliśmy bardzo 
solidnie – zapewnia Lucjan 
Błaszczyk. Jego zespół ma 
jednak problemy zdrowot-
ne. Zielonogórzanie do Za-
mościa pojadą bez chore-
go Łukasza Wachowiaka. – 
Prawdopodobnie zagra za 
niego Piotr Chłodnicki. Po-
zostali są zdrowi – dodaje L. 
Błaszczyk.

Piątkowe spotkanie w Za-
mościu rozpocznie się o 18.00. 
We wtorek, 26 stycznia, do 
Zielonej Góry przyjedzie 3S 
Polonia Bytom, która plasu-
je się „oczko” niżej od zamo-
ścian. Polonia ma na koncie 
trzy zwycięstwa i dziewięć 

porażek. Początek spotka-
nia w Drzonkowie o 16.00.

Zielonogórzanie całą 
pierwszą rundę grali w kra-
jowym składzie. Wszystko 
wskazuje na to, że podob-
nie będzie w tej części roz-
grywek.  – Mieliśmy nadzie-
ję, że nasz lider Taku Taka-
kiwa będzie mógł przyle-
cieć z Japonii, ale pande-
mia sprawia, że w jego � rmie 
obostrzenia są duże i nie bę-
dzie mógł nas wesprzeć – za-
znacza trener.

Zielonogórzanie w grupie 
spadkowej rozegrają w sumie 
sześć spotkań. Ostatni zespół 
Lotto Superligi spadnie. (mk)

Lucjan Błaszczyk i prowadzona przez niego ZKS Palmiarnia znów zagra w krajowym 
składzie FOT. MARCIN KRZYWICKI

PIŁKA NOŻNA

Z Lechią na pewno nie ma nudy
W III-ligowej Lechii Zielona Góra działo się ostatnio sporo. Najpierw z pracą pożegnał się trener Andrzej Sawicki, który następnie… 
został na to stanowisko przywrócony.

W klubie był pożar, który uda-
ło się ugasić. Sawicki, który 
w miniony poniedziałek zo-
stał zwolniony, w czwartko-
wy wieczór wrócił na swoje 
stanowisko. – Chciałem pań-
stwa poinformować, że pod-
pisujemy z trenerem trzyipół-
letni kontrakt i przez ten czas 
będzie miał spokój – powie-
dział dziennikarzom prezes 
klubu Karol Krępa, który od 
lutego będzie pełnił funkcję 
wiceprezesa. – Szukamy ko-
lejnych chętnych ludzi do pra-
cy w zarządzie.

Przez media wcześniej 
przelała się fala komenta-
rzy kibiców, którzy z uzna-
niem wypowiadali się o do-
tychczasowej pracy Andrzeja 
Sawickiego. – Przeglądałem 
media społecznościowe. Jest 
to miłe, ale pochwały należą 
się wszystkim w klubie. Fakt, 
ja nasze poczynania � rmu-
ję jako trener. Być może nie 
ma tego złego, co by na do-
bre nie wyszło. Dla mnie naj-
ważniejszy jest zespół – mó-
wił A. Sawicki.

Od 1 lutego za stery w Le-
chii chwyci Maciej Murawski, 
który będzie o� cjalnie preze-
sem klubu. Ponadto do drzwi 
klubu zapukał nowy spon-
sor. – Wiadomo, jak ciężkie 
czasy są teraz dla niektórych 
� rm. Karol miał trudny mo-
ment, zbiegło się to z niepo-
rozumieniami na linii Ka-
rol – Andrzej. Doszło do de-

cyzji, której Karol już dzień 
później żałował. Na szczęście 
dużo osób i � rm się tym za-
interesowało. Udało się po-
zyskać osobę, która pomo-
że, udało się namówić mnie, 
żebym się w t o zaangażował 
i doprowadzić do powrotu tre-
nera – przyznaje M. Murawski.

Trener Sawicki staje przed 
trudnym zadaniem poukła-

dania zespołu, z którego od-
chodzi dwóch czołowych 
graczy – Sebastian Górski 
i Szymon Kobusiński. Ten 
pierwszy inicjował wiele ak-
cji, po których padały jesie-
nią bramki dla zielonogó-
rzan. Bene� cjentem podań 
„Seby” był też „Kobus”, któ-
ry jesienią zdobył 17 bramek. 
– Jak odchodził Wojtek Okiń-

czyc czy Przemek Mycan, to 
Andrzej zawsze umiał zna-
leźć rozwiązanie i wierzymy, 
że znowu mu się uda. Wie-
rzymy, że ta drużyna dalej 
będzie w stanie grać atrak-
cyjną piłkę – zaznaczył no-
wy prezes Lechii.

Pierwszy sparing już za 
zielonogórzanami. W zimo-
wej scenerii, w Lubinie, Le-
chia zmierzyła się z lide-
rem II ligi Górnikiem Po-
lkowice. Zielonogórza-
nie przegrali 1:3, a jedy-
ną bramkę zdobył Łukasz 
Maćkowiak. Do startu li-
gi pozostaje jeszcze sześć 
tygodni. Czy skład zielo-
nogórzan może ktoś zasi-
lić? W pierwszym meczu 
sparingowym wystąpił je-
den testowany zawodnik. 
Zapewne wystąpi też w tę 
sobotę, 23 stycznia. Lechia 
o 13.00 zagra w Gorzowie 
z liderem tamtejszej okrę-
gówki, Budowlanymi Mu-
rzynowo. Pełny harmono-
gram sparingów prezentuje-
my w ramce obok. (mk)

Sparingi Lechii 
przed rundą wiosenną:

•  16 stycznia – Górnik Polkowice 1:3
•  23 stycznia –  Budowlani 

Murzynowo (wyjazd)
•  30 stycznia – Warta Międzychód 

(dom)
•  6 lutego – Stilon Gorzów (wyjazd)
•  13 lutego – Carina Gubin (dom)
•  20 lutego – Zagłębie II Lubin 

(wyjazd)
•  27 lutego – Miedź II Legnica 

(dom)

Lechia II:

•  23 stycznia – Korona Kożuchów 
(dom)

•  30 stycznia – Promień Żary (dom)
•  6 lutego – Sokół Jerzmanowa 

(dom)
•  10 lutego – Zorza Ochla, juniorzy 

młodsi, trójmecz (dom)
•  13 lutego – Drzonkowianka 

Racula (dom)
•  20 lutego – Arka Nowa Sól (dom)
•  27 lutego – Carina Gubin (dom)

Andrzej Sawicki wrócił na stanowisko 
trenera Lechii FOT. MARCIN KRZYWICKI

Przedstawiciele ABiRO regularnie obstawiają podium zawodów karate dla dzieci
FOT. ARCHIWUM KLUBOWE
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Przed rokiem Astra wygrała w Zielonej Górze z AZS-em 3:1. 
Jak będzie teraz? FOT. MARCIN KRZYWICKI

SIATKÓWKA

Czas na derby
W tę sobotę, 23 stycznia, spo-
tkanie rywali zza miedzy. AZS 
Uniwersytetu Zielonogórskiego 
podejmie Astrę Nowa Sól, czyli 
czeka nas mecz starych znajo-
mych. Początek o 17.00.
Niektórzy przedstawiciele 
AZS-u Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego mają za sobą grę 
w Astrze i odwrotnie. W ze-
spole nowosolan są nazwiska 
w przeszłości związane z ze-
społem akademików. Trene-
rem Astry jest obecnie Wik-
tor Zasowski, który przez la-
ta występował i pracował ja-

ko grający trener w drużynie 
Zielonej Góry. Przed tym se-
zonem po raz pierwszy zmie-
nił barwy. Wziął ze sobą tak-
że rozgrywającego Mateusza 
Rucińskiego. – W trakcie me-
czu sentymenty trzeba odło-
żyć na bok – podkreśla W. Za-
sowski, który zaznacza, że to 
Astra będzie faworytem so-
botniego meczu.

Potwierdza to też tabela. 
Nowosolanie wygrali dzie-
sięć spotkań, przegrali czte-
ry. Daje im to na razie trze-
cie  miejsce w grupie IV dru-
goligowych zmagań. Dużo 
niżej jest AZS. Akademicy 
plasują się na przedostatniej 
pozycji. W końcu roku wy-
grali dwa spotkania, wcze-

śniej przegrywając dziesięć. 
W minionej kolejce ulegli po 
raz jedenasty - liderowi ta-
beli Chrobremu Głogów 1:3, 
choć mecz zaczął się niespo-
dziewanie od wygranego se-
ta akademików. – Dobrze we-
szliśmy w mecz, w drugim 
secie też prowadziliśmy. Na-
stępnie rywale zmienili roz-
grywającego, który odmienił 
oblicze spotkania – ocenił Ro-
bert Bitner, grający drugi tre-
ner zielonogórzan.

Najważniejsze mecze se-
zonu dopiero przed akade-
mikami. Wszystko wskazuje 
na to, że AZS będzie mierzyć 
się w fazie play-out o unik-
nięcie degradacji. Z zespo-
łem zielonogórzan trenuje 

doświadczony Łukasz Klucz-
nik. Rozgrywający chce wró-
cić do gry wiosną.

W pierwszym spotkaniu 
Astry i AZS-u - w Nowej Soli 
- gospodarze pewnie wygrali 
3:0. – Mają bardzo doświad-
czonych zawodników. Na-
wet jak jeden gra słabiej, to 
wchodzi zmiennik i podno-
si poziom. Przed nami cięż-
ki mecz, ale się nie podda-
my. Chcemy ryzykować moc-
ną zagrywką – zapowiada R. 
Bitner.

– AZS gra coraz lepiej. Pro-
gres w grze jest widoczny. 
Z nami nie będą mieli nic do 
stracenia i na pewno będą 
ryzykować – uważa W. Za-
sowski. (mk)
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PIŁKA RĘCZNA

Za tydzień 
wraca liga
30 stycznia wracają do gry I-ligo-
wi piłkarze ręczni PKM-u Zachód 
AZS-u Uniwersytetu Zielonogór-
skiego. Akademicy szlifują teraz 
formę w sparingach.
Podopieczni Ireneusza Łu-
czaka mierzyli się kontrol-
nie z drugoligowcami z No-
wej Soli i Świdnicy, a w śro-
dę zagrali Realem Astroma-
lem Leszno. Wygrali 27:22.

– Fragmentami wyglądało 
to nieźle i w obronie, i w ata-
ku. Ten sparing dał nam od-
powiedź, że idziemy w do-
brym kierunku – ocenił tre-
ner akademików. Do popra-
wy jest skuteczność.

Okazja do kolejnej kon-
frontacji już w ten week-
end.  Zielonogórzanie 
w Świdnicy zagrają w spa-
ringowym turnieju z Olim-
pią Piekary Śląskie i Zagłę-
biem Sosnowiec. Akademi-
cy muszą sobie radzić bez 
Bartosza Więdłochy. Czo-
łowy zawodnik AZS-u zła-
mał kość śródręcza.

W kolejną sobotę, 30 stycz-
nia, akademicy wrócą do 
walki o ligowe punkty. Do 
hali Uniwersytetu Zielono-
górskiego przyjedzie Szczy-
piorniak Gorzyce Wielkie, 
beniaminek I-ligowych zma-
gań, który w pierwszym me-
czu wygrał z zielonogórza-
nami 37:32. AZS w 11-zespo-
łowej tabeli plasuje się na 
ósmym miejscu. (mk)

KOSZYKÓWKA

Ponitka opuszcza Zastal
Dwudziestą wygraną w Energa Basket Lidze odnieśli w środę koszykarze Enei Za-
stalu BC. Zielonogórzanie pokonali w hali CRS Eneę Astorię Bydgoszcz 104:76. W sobo-
tę, 23 stycznia, zmierzą się w ramach ligi VTB z Avtodorem Saratów.

Wiele wskazuje na to, 
że będzie to pożegnal-
ny mecz Marcela Ponit-
ki w zespole zielonogó-
rzan. Jeden z filarów Za-
stalu obierze kierunek na 
wschód i przeniesie się do 
Parmy Perm. Informacja 
pojawiła się w przestrze-
ni publicznej w dniu me-
czu zielonogórzan z byd-
goszczanami. Nie miała 
wpływu na wynik. Zastal 
w derbach Enei, tytular-
nego sponsora obu klu-
bów, wyraźnie dominował 
nad rywalem, zwłaszcza 
w drugiej połowie.

Więcej pytań po meczu 
dotyczyło kadrowej sytu-
acji, niż konfrontacji z eki-
pą prowadzoną przez do-
skonale znanego w Zielonej 
Górze Artura Gronka. – Ma-
my telefony właściwie po 
wszystkich zawodników – 
odpowiadał na pytania o za-
interesowanie graczami Za-
stalu Žan Tabak. – Koszyka-
rze przychodzą tutaj po to, 
by się wypromować. Wy-
konujemy więc dobrą pra-
cę – dodał chorwacki szko-
leniowiec.

- Oferta dla Marcela poka-
zuje, że ten klub robi dobrą 
robotę. Cieszymy się, że do-

stał ofertę życia, ale oczy-
wiście będziemy tęsknić. 
Musimy iść naprzód i da-
lej walczyć – wtórował mu 
kapitan zielonogórzan Łu-
kasz Koszarek.

W chwili zamykania 
tego numeru „Łączni-
ka” trwało też zamyka-
nie formalności związa-
nych z transferem 23-lat-
ka. Nie był też znany na-
stępca Ponitki. Ten trafił 
ponownie do Zielonej Gó-
ry przed sezonem 2019/20. 
W polskiej lidze średnio 
grał ponad 27 minut, rzu-
cał 9,6 pkt. Jeszcze więcej, 
bo prawie pół godziny spę-
dza na parkietach ligi VTB, 
notując 9,8 pkt. Kontrakt 
z Parmą Perm według ko-
szykarskich mediów ma 
opiewać na trzy i pół roku.

W tę sobotę, 23 stycznia, 
zielonogórzanie będą podej-
mować Avotodor Saratów. 
W pierwszym meczu obu 
drużyn, w Saratowie, Zastal 
wygrał dzięki celnej trójce 
I� e Lundberga w ostatnich 
sekundach spotkania. Gra-
ją tam byli koszykarze Za-
stalu - Željko Šakić, Markel 
Starks i Drew Gordon. Po-
czątek o 18.00. 

(mk)

SPEEDROWER

ZKS na torze!
Zielonogórski Klub Speedrowerowy 
rozpoczął już przygotowania do 
nowego sezonu. Zawodnicy wyko-
rzystali śnieg i mogli poczuć się jak… 
żużlowcy, pokonując ślizgiem łuki 
obiektu przy ul. Wyszyńskiego. Zie-
lonogórzanie ścigali się kontrolnie 
w ramach dwumeczu sparingowe-
go. To pierwsza okazja do pokrę-
cenia kółek w tym roku. Do dys-
pozycji trenujących jest już nowa, 
ogrzewana szatnia z toaletami, 
która powstała w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. - Nareszcie mo-
żemy przygotować się do sezonu 
w sprzyjających warunkach. Teraz 
zima jest naszym sprzymierzeń-
cem, nie wrogiem – cieszy się trener 
ZKS-u Krzysztof Zakrzewski. (mk)

ŻUŻEL

Falubaz biega
Żużlowcy Falubazu Zielona Góra 
skorzystali z zimowej aury i wybrali 
się na Polanę Jakuszycką, by po-
trenować na nartach biegowych. 
„Biegówki” założyli: Patryk Dudek, 
Mateusz Tonder, Damian Pawliczak, 
juniorzy, a także trener Piotr Żyto. 
Dla części młodych zielonogórzan 
było to pierwsze zetknięcie z bie-
gówkami. Wcześniej nie doszedł do 
skutku obóz Falubazu z akrobatami 
w Białce Tatrzańskiej, ze względu na 
obostrzenia związane z koronawi-
rusem. Zielonogórzanom pozostało 
korzystanie z… lokalnych gór na 
Wzgórzach Piastowskich. Niewy-
kluczony jest też wyjazd w lutym, 
wzorem ubiegłego roku, na zgrupo-
wanie do Świnoujścia. (mk)

Marcel Ponitka pod wodzą Žana Tabaka rozwinął skrzydła 
i stał się najlepszym polskim graczem w  zielonogórskim 
zespole FOT. PIOTR JĘDZURA

Weekend 
kibica
TENIS STOŁOWY
• Piątek, 22 stycznia:14. 
kolejka Lotto Superligi, 
Uczelnia Państwowa Za-
mość – ZKS Palmiarnia 
Zielona Góra, 18.00

KOSZYKÓWKA
• Sobota, 23 stycznia:
liga VTB, Enea Zastal 
BC Zielona Góra – 
Avotodor Saratów, 
18.00 (transmisja: www.
vtb-league.com)

SIATKÓWKA
• Sobota, 
23 stycznia: 15. kolejka 
II ligi, AZS Uniwersytetu 
Zielonogórskiego 
– Astra Nowa Sól, 
17.00 (transmisja: Radio 
Index)

FUTSAL
• Niedziela, 24 stycznia: 
1/32 Pucharu Polski, 
Eko-Pol AZS 
Uniwersytetu 
Zielonogórskiego – GKS 
Futsal Tychy, 15.00, hala 
MOSiR w Krośnie Odrz. 
(transmisja: facebook.
com/osirkrosno.pl)

PIĘCIOBÓJ 
NOWOCZESNY
• Piątek, 22 stycznia: 
I Puchar Polski, 19.00, 
WOSiR Drzonków
• Sobota-niedziela, 23-
24 stycznia: I Puchar 
Polski, 9.30, WOSiR 
Drzonków. (mk)
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Z górki na pazurki, po śniegu!
Istne szaleństwo – wszystkie zielonogórskie pagórki zamieniły się w stoki narciarskie. Kto żyw, ruszył z dziećmi zażywać uroków 
zimy, bo za chwilę przecież śnieg może zniknąć… My cofnijmy się o 40-50 lat i powspominajmy.

- Czyżniewski! Na dworze 
jest biało, jak już nie możesz 
zabrać się do mycia patelni, 
to pokaż, jak kiedyś dzie-
ciaki bawiły się na śniegu – 
zarządziła moja małżonka. 
Ona w młodości ślizgała się 
na pagórkach przy ul. Bato-
rego i Źródlanej. Ja nie mia-
łem tak dobrze – na mojej 
kochanej Wesołej trasy sa-
neczkowe liczyły po kilka, 
kilkanaście metrów. Dlate-
go mały Tomaszek ciągnął 
sanki na Wzgórza Piastow-
skie, żeby sobie pojeździć 
na wałach przy starym am-
fiteatrze. Gdzieś dalej by-
ła Tatrzańska. Gdzie kiedyś 
się ślizgaliśmy? Oddaję głos 
czytelnikom piszącym na 
Facebooku. Zamieszczone 
na stronie zdjęcia Bronisła-
wa Bugla zostały zrobione 
na Tatrzańskiej.

Wojtek Andresz: - Z Ta-
trzańskiej zjeżdżałem na bu-
tach podbitych linoleum, po-
czątek lat 70. Teraz bym nie 
zjechał.

Agnieszka Hryniewicz: 
- I cudny tor saneczkowy, 
gdzie prułam z Tatkiem.

Ha Na: - A jaki on był wte-
dy dłuuuuugiii…

Bartosz Łusiak: - W lesie 
za WSI, w kierunku ogród-
ków działkowych, też były 
wspaniałe warunki.

Mirek Wiktorowicz: - Tor-
nistry produkowano z takich 

substancji, które wyjątkowo 
dobrze spisywały się na ubi-
tym śniegu lub lodzie.

Agnieszka Paraska Spiak: 
- Plastików nie było, za to 
worki z budowy i owszem. 
Pod SP2 to był ulubiony śro-
dek transportu do zjeżdżania 
podczas przerw.

Waldemar Winiarczyk: - 
Jędrzychów też miał swoje 
górki, małą - stoi kościół i du-

żą - wybudowano kilka dom-
ków. W latach 80. był szał.

Agnieszka Konieczna: - 
W Parku Braniborskim, tuż 
za SP7, mieliśmy trzy do-
bre górki, jedną z nich był 
tzw. „Szatan”. Kiedy mia-
łam osiem lat bardzo się go 
bałam, ale potem to już po-
ooooszło. „Szatan” był stro-
my i przebiegał po wystają-
cych gałęziach drzew. Można 

było na nim połamać sanki! 
Nie moje! Moje były spawa-
ne na zamówienie w Zasta-
lu. A za dzisiejsze „jabłusz-
ka” służyły białe pokrywy od 
pojemników na mięso, pod-
kradane z zaplecza sklepu.

Barbara Siwak: - Za kościo-
łem Matki Boskiej też kiedyś 
była fajna górka do zjeżdża-
nia. Zjeżdżało się na sankach, 
butach i tornistrach.

Danuta H. Wierzbicka: - Nie-
którzy próbowali też w parku 
jazdy na nartach. Nowicjusze 
narciarstwa mniej jeździli na 
nartach, a więcej na...

Vicker Tom: - Ja zjeżdża-
łem z górki przy Palmiar-
ni na tyły obecnego Urzędu 
Marszałkowskiego. Najpierw 
z ojcem na sankach, później - 
jak trochę podrosłem – sam, 
na butach. Zdzierało sie po-

deszwę w butach tak, że była 
gładka jak płytka linoleum. 
Fajnie też było w Parku Ty-
siąclecia. A w połowie lat 80. 
już na „Tatrze”, też na butach 
i na takich ślizgaczach, któ-
re się przypinało paskami do 
butów... i wszyscy żyjemy.

Jarek Zieliński: - Na na-
szym os. Piastowskim Ta-
trzańska zimą była chyba 
najbardziej obleganym miej-
scem zabaw. Jazda na nar-
tach, butach, sankach, na 
wszystkim na czym można 
było osiągnąć dobrą pręd-
kość, jadąc w dół. Drugim su-
permiejscem do zjeżdżania 
na sankach była skarpa pod 
amfiteatrem, między wie-
żowcami.

Bogna Lechowska: - To by-
ły piękne czasy. Bez bieli-
zny termoaktywnej, przemo-
czony do szpiku, właściwie 
sztywny, śmigał człowiek do 
nocy na „Tatrze”. Rodzicom 
nawet nie przyszło do głowy 
być tam z nami, ani nie mu-
sieli się obawiać, że po ciem-
ku człek po lesie ganiał, bo 
całe osiedle szkodników tam 
było. Łza w oku mnie się za-
kręciła. Ach, cóż to była za 
wolność.

Tomasz Czyżniewski

Codziennie nowe opowieści 
i zdjęcia: 

 Î Fb.com/czyzniewski.tomasz

ZDJĘCIA: BRONISŁAW BUGIEL


