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Zielona Góra idzie na wojnę ze 
starymi piecami, które trują środo-
wisko. Do wymiany kopciuchów 
w lokalach komunalnych 
dorzuci się Unia Euro-
pejska. Będzie można 
też skorzystać z miej-
skiego programu m.in. dla 
właścicieli domków jednorodzin-
nych i � rm. >> 2

Rząd luzuje obostrzenia. Od poniedziałku otwarte będą galerie handlowe, ga-
lerie sztuki i muzea. A co ze szczepieniami? Czytaj 4-5
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SESJA RADY MIASTA

Zwolniono mnie niezgodnie z prawem
Tak uważa Piotr Barczak, prze-
wodniczący rady miasta. Mówił 
o tym podczas wtorkowej sesji. 
Radni P. Barczaka poparli i nie 
zgodzili się na zwolnienie go ze 
stanowiska komendanta woje-
wódzkiego OHP.
To bardzo nietypowa sytuacja. 
Co pewien czas do rady tra� a-
ją wnioski o zgodę na zwolnie-
nie radnego z pracy, ale chy-
ba nigdy żaden zainteresowa-
ny tak głośno nie mówił, że 
złamano prawo i wprost ata-
kował swojego pracodawcę.

P. Barczak od lat jest rad-
nym PiS. Dwa lata temu, bę-
dąc kandydatem tej partii 
na prezydenta Zielonej Gó-
ry występował na wiecu wy-
borczym obok prezesa Jaro-
sława Kaczyńskiego, który 
zachwalał jego kandydatu-

rę. W tej kadencji jest prze-
wodniczącym rady miejskiej. 
W ramach „dobrej zmiany” 
w 2017 r. został komendan-
tem wojewódzkim OHP. Jed-
nak jesienią ub. r. wicepre-
mier Jarosław Gowin, ko-
alicjant PiS z Porozumie-
nia, przejął nadzór nad OHP 
i zmienił komendanta głów-
nego. Ruszyła karuzela sta-
nowisk. W grudniu odwoła-
no P. Barczaka. Ten poszedł 
na zwolnienie lekarskie.

Szkopuł w tym, że w przy-
padku radnego, niezależnie 
od formy zatrudnienia, naj-
pierw na jego zwolnienie mu-
si się zgodzić rada.

Teraz sprawa stanęła na 
sesji. Przewodniczący Bar-
czak sam referował kwestię 
mówiąc wprost, że odwoła-
no go nielegalnie. A wnio-

sek do rady wysłano po 
fakcie. Odniósł się też do 
stwierdzeń komendanta 
głównego OHP, że został 
odwołany z powodów reor-
ganizacji i że zaproponowa-
no mu stanowisko zastęp-
cy komendanta z zachowa-
niem dotychczasowych za-
robków.

- Nie otrzymałem na 
piśmie propozycji ob-
jęcia innego stanowi-
ska. Jedyny doku-
ment jaki do mnie 
wpłynął to kopia 
pisma z 11 stycz-
nia informującego 
mnie o odwołaniu, 
które miało nastąpić 
17 grudnia – mówił P. 
Barczak. I zwrócił się 
bezpośrednio do rad-
nych, by nie wyrazili zgo-

dy na jego zwolnienie z pra-
cy. – Tutaj nie chodzi nawet 
o ocenę mojej pracy, ale o to, 
by rada nie godziła się na ła-
manie prawa. Swoich praw 
będę dochodził w sądzie.

Jego stanowisko poparł 
Adam Urbaniak z KO zastrze-
gając, że bez względu na bar-
wy partyjne, w tym przypad-
ku P. Barczak ma rację.

- Zgoda rady jest wyma-
gana bez względu na sposób 
powołania na stanowisko – 
mówił A. Urbaniak dziwiąc 
się, że państwowa instytucja 

nie zna przepisów.
Dyskusja nad wnio-

skiem nie była długa, 
radni skorzystali jed-
nak z okazji, by dopiec 
przewodniczącemu. 
Janusz Rewers (KO) 
przypominał swoje 
wygaszanie mandatu 
i cytował biblię a Sła-

womir Kotylak mówił: 
- Swoi biją swoich, a jak 

trwoga, to zwracasz się 
do tych przyzwoitych.

Odpowiadał im Jacek Bu-
dziński (PiS), by pamiętali, że 
sami mogą się znaleźć w po-
dobnej sytuacji i przypomi-
nał, że co pewien czas rada 
rozpatruje takie wnioski, ge-
neralnie nie godząc się na 
zwolnienia z pracy.

- Jakie to szczęście, że moż-
na liczyć na niezależne są-
dy, że dalej panuje tam ka-
sta, chociaż PiS od pięciu lat 
je niszczy. Chcecie liczyć na 
praworządne sądy, to szanuj-
cie prawo – podsumował iro-
nicznie Filip Czeszyk (Zielona 
Razem) i zapowiedział: – Nie 
wyrażę zgody na odwołanie 
ze stanowiska. Przestrzeganie 
prawa jest dla mnie istotne.

Ostatecznie radni nie zgo-
dzili się na odwołanie P. Bar-
czaka ze stanowiska. Głoso-
wało za tym 15 radnych. (tc)

Wydarzenie

GRAMY
RAZEM
Z WOŚP
Zielonogórski rozkład jazdy WOŚP >> 4-5

W niedzielę, 
31 stycznia, dołą-
czamy do najpięk-
niejszej i najgło-
śniejszej Orkiestry 
świata! Zagramy po 
raz 29. W tym roku 
dla dziecięcej laryn-
gologii, otolaryngo-
logii i diagnostyki 
głowy. 

Piotr Barczak
FOT. PIOTR JĘDZURA
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Pani Sylwii Bartkowicz 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Mamy 
składają

Prezydent Zielonej Góry 
i pracownicy Urzędu Miasta 

TELEWIZJA

Walczy o Telekamerę

Pochodzący z Zielonej Góry 
Bartek Jędrzejak walczy o pierw-
sze miejsce w plebiscycie Tele-
kamery 2021. Możesz wesprzeć 
pogodynka swoim głosem!
To już 24. plebiscyt magazy-
nu „Tele Tydzień”, w którym 
widzowie wybierają najpopu-
larniejsze osoby – twórców te-
lewizyjnych w 11 kategoriach. 
W każdej kategorii nomino-
wanych jest po pięcioro kan-
dydatów: aktorów, prezente-
rów, osobowości telewizyj-
nych, seriali… Jest też kate-
goria „prezenter pogody”. To 
właśnie w tej kategorii no-
minację zdobył pochodzący 
z Zielonej Góry Bartek Jędrze-
jak, który nie raz opowiadał 
z naszego miasta, co nas cze-
ka: słońce, deszcz czy upały.

- To już nominacja 4? 5? 
W końcu dobrze by było wró-
cić z tą ciężką statuetką do 
domu – pisze B. Jędrzejak 
na swoim Facebooku. - Sta-
tuetka „golasa” z kamerą 
w ręce. Taka by mi pasowa-
ła do wystroju wnętrza. Już 
mam plan, gdzie stanie. 23 la-
ta w zawodzie, 16 w Dzień 
Dobry TVN. Jeśli uznacie, że 
powinna trafić do mnie, bę-
dę wdzięczny za każdy SMS.

Ważne! Liczy się tylko 1 SMS 
z jednego numeru telefonu.

SMS 7365 treść TK.F2
Głosować można do 11 lu-

tego 2021 roku, wybierając je-
den z dwóch dostępnych ka-
nałów głosowania: wysyłając 
SMS albo oddając głos przez 
stronę internetową www.te-
lekamery.pl (tc)
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Precz z kopciuchami!
Zielona Góra idzie na wojnę ze starymi piecami, które trują środowisko. Do wymiany kop-
ciuchów w lokalach komunalnych dorzuci się Unia Europejska. Będzie można też skorzy-
stać z miejskiego programu m.in. dla właścicieli domków jednorodzinnych i firm.

Wojciech Olsztyński miesz-
ka w lokalu komunalnym 
przy ulicy Lipowej. Korzysta 
z pieca stalowego, tzw. ko-
minkowej kozy ze szklany-
mi drzwiami. Za opał płaci 
jak za zboże. Metr sześcien-
ny pociętego drzewa, w tym 
przypadku akacji, kosztuje 
go ok. 250 zł. Sosna jest tań-
sza, ale słabej jakości i tym 
samym mocniej truje śro-
dowisko.

Wpis na listę
- To palenie w piecu jest 
uciążliwe - nie ukrywa pan 
Wojciech. - Prawie codzien-
nie trzeba schodzić do ko-
mórki po drewno i pilnować 
ognia. Nie wspominając już 
o tumanach kurzu. Ten po-
piół osadza się wszędzie. 
Trudno jest porządnie wy-
wietrzyć mieszkanie. Posiłki 
przygotowuję na gazie, ale 
wodę trzeba grzać w elek-
trycznym bojlerze.

Pan Wojciech kilka mie-
sięcy temu zadzwonił do Za-
kładu Gospodarki Komunal-
nej z pytaniem, czy byłaby 
możliwość wymiany pie-
ca na bardziej funkcjonal-
ny, ekologiczny. Usłyszał, 
że może wpisać się na listę 
i tak zrobił. Nie spodziewał 
się jednak, że już wkrótce 
przyjdzie dobra informacja 
- jeszcze w tym roku docze-
ka się dwufunkcyjnego pie-
ca gazowego.

- Na inwestycję musia-
ła zgodzić się wspólnota 
mieszkaniowa - tłumaczy 
pan Wojciech. - Sąsiedzi oka-
zali się wyrozumiali. Teraz 
zrobię porządny remont. 
Wraz z piecem do wymia-
ny będzie instalacja wodna 
i gazowa. Liczę na to, że do 
następnej zimy skończą się 
moje problemy.

Finansuje Unia
Pan Wojciech załapie się do 
projektu realizowanego przez 
Zieloną Górę - do wymiany 
pójdą stare piece w 180 miesz-
kaniach komunalnych w ob-
rębie starówki (w niektórych 
lokalach są po dwa, trzy pie-
ce). Zadanie będzie zrealizo-
wane do 2022 r. Inwestycja 
zamknie się w kwocie 4 mln 
zł, z czego 2 mln zł mają po-
chodzić z programu pn. „Wy-
miana źródeł ciepła w Miej-
skim Obszarze Funkcjonal-
nym Zielona Góra”, sfinan-
sowanego przez Unię Euro-
pejską. Partnerem w projek-
cie jest Sulechów.

Jest już po przetargu na 
wykonanie projektów bu-

dowlanych wymiany kop-
ciuchów na ekologiczne pie-
ce gazowe. - Do końca marca 
chcemy skompletować doku-
menty wraz z pozwoleniem 
na budowę. Przetarg na to 
zadanie ogłosimy do poło-
wy roku – tłumaczy Paweł 
Wysocki z Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej, koor-
dynator programu wymia-
ny źródeł ciepła.

Kopciuchy to stare piece 
(niektóre jeszcze kaflowe) na 
węgiel, koks i drewno. Nie-
którzy mieszkańcy wkładają 
do nich nawet śmieci. W wy-
niku spalania do atmosfery 
wnika m.in., dwutlenek wę-
gla i stąd mamy problemy 
ze smogiem. Oczywiście to 
tylko jedna z przyczyn za-
nieczyszczenia środowiska.

Piece będą wymieniane 
przy ulicach: 1 Maja, al. Nie-
podległości, Bankowa, Bato-

rego, Bema, Chopina, Chro-
brego, Drzewna, Dworcowa, 
Fabryczna, Grottgera, Gło-
wackiego, Harcerska, Jed-
ności, Kopernika, Kościel-
na, Kożuchowska, Kraszew-
skiego, Kupiecka, Licealna, 
Lisia, Lipowa, Lwowska, Łu-
życka, Masarska, Matejki, 
Młyńska, Moniuszki, Plac 
Pocztowy, Reja, Sienkiewi-
cza, Sikorskiego, Sowińskie-
go, Stary Rynek, Strzelec-
ka, Sulechowska, Średnia, 
Tylna, Wandy, Wazów, Woj-
ska Polskiego, Wrocławska, 
Wyspiańskiego, Zamkowa, 
Zjednoczenia.

Miejska dotacja
Miasto realizuje też własny 
program wymiany źródeł 
energii na bardziej ekolo-
giczne. Na ten cel ma ponad 
600 tys. zł. O miejską dota-
cję mogą ubiegać się osoby 

fizyczne i prawne, wspól-
noty mieszkaniowe i przed-
siębiorcy.

- Dotacja zostanie udzielo-
na w wysokości do 80 proc. 
poniesionych kosztów - wy-
jaśnia Urszula Podgajna, 
kierownik Biura Ochrony 
Środowiska w magistracie. 
- Nie więcej niż 8 tys. zł do-
płacimy do zakupu indywi-
dualnego źródła ogrzewa-
nia wraz z wykonaniem lub 
modernizacją instalacji we-
wnętrznej. Z kolei do 10 tys. 
zł dorzucimy na podłącze-
nie do miejskiej sieci cie-
płowniczej w zakresie wy-
konania wewnętrznej insta-
lacji centralnego ogrzewania 
lub ciepłej wody użytkowej, 
jak również przystosowania 
lub budowy pomieszczenia 
na węzeł cieplny z wyłącze-
niem urządzeń węzła ciepl-
nego. (rk)

Wojciech Olsztyński mówi, że nie może się już doczekać nowego piecyka gazowego 
FOT. PIOTR JĘDZURA

MIASTO PRZEKAŻE DOTACJE
• do 20 tys. zł na wykonanie podłą-
czenia do sieci gazowej (przyłącze), 
zakup indywidualnego źródła ogrze-
wania, wykonanie lub moderniza-
cję instalacji centralnego ogrzewania, 
ciepłej wody użytkowej, budowę lub 
przystosowanie pomieszczenia na in-
dywidualne źródło ciepła (kotłowni), 
związanego z instalacją nowego sys-
temu ogrzewania, przeznaczonych 
do obsługi nie mniej niż dwóch i nie 
więcej niż trzech samodzielnych lo-
kali; jeżeli wnioskodawca planuje ob-

służyć nie mniej niż cztery lokale, do-
finansowanie wyniesie do 30 tys. zł

• do 10 tys. zł na zakup indywidual-
nego źródła ogrzewania OZE - typu 
fotowoltaika, pompy ciepła lub inne, 
wraz z wykonaniem lub moderniza-
cją instalacji wewnętrznej.
Uwaga, w przypadku realizowania 
w ramach przedsięwzięć kilku wy-
datków, wysokość dotacji nie może 
przekroczyć limitu na jeden wydatek 
w najwyższej wysokości.

Jak złożyć wniosek o wy-
mianę pieca?
Wnioski trzeba złożyć do 30 kwietnia, 
osobiście lub za pośrednictwem peł-
nomocnika, w budynku urzędu mia-
sta przy ul. Podgórnej 22 (parter) - 
w Biurze Obsługi Interesanta, Depar-
tamencie Rozwoju Miasta (stanowi-
ska 5 lub 6) lub pocztą.
Dodatkowe informacje: na stro-
nie BIP urzędu miasta oraz 
w Biurze Ochrony Środowiska. tel. 
68 475 56 84 i 68 454 46 70.
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Sesja rady miasta zawsze jest wydarzeniem politycznym. Wtor-
kowej smaczku dodawał swoisty wyścig o to, by zwolnić restau-
ratorów z tegorocznej opłaty za koncesję alkoholową. Jeszcze 24 
godziny przed sesją było to niemożliwe, ale wszyscy stali w blokach 
startowych. PO tak się spieszyła, iż antycypowała przyszłe wyda-
rzenia i złożyła projekt uchwały w tej sprawie - jeszcze nim prawo 
zezwalało na takie działanie. Prawnicy prezydenta też nie zasypiali 
gruszek i tylko czekali na sygnał, kiedy Andrzej Duda podpisze 
ustawę. Byli o tyle lepsi, że złożyli uchwałę, kiedy prawo na to 
pozwalało. W końcu rzecz uchwalono i jest to najszybsza uchwała 
w Polsce w dziejach samorządu, jeśli liczyć czas od momentu wej-
ścia w życie  prawa do jego wykorzystania przez samorząd. Między 

podpisaniem ustawy przez prezydenta RP a jej 
uchwaleniem przez radę miasta nie upłynęły 

nawet 24 godziny! Teraz wszyscy odtrąbiaj swój 
sukces, chociaż mówiąc uczciwie, najbardziej 

w sprawę angażował się radny Rafał Kasza, który 
już kilka tygodni temu namówił pewnego posła do 

napisania interpelacji w tej materii i nawet - podobno - sam ją 
redagował. Czy to pomogło? Wątpię, bowiem sprawa była ogólno-
polska, ale zaangażowanie godne odnotowania.
Gastronomom pewnie wszystko jedno, kto jest ojcem sukcesu – 
grunt, że najpierw rząd, potem parlament, na końcu rajcy uchwalili 
coś, co im pomoże, choć pewnie jeszcze bardziej  pomogłoby 
szybsze tempo szczepień i co za tym idzie - szybsze znoszenie 
obostrzeń. W innych miastach już rozkręca się w internecie akcja 
typu: „Prezydent Zielonej Góry i rada tego miasta może zwolnić 
swoich gastronomów, czemu wy nie możecie?” i tu należy wpisać na 
przykład Łódź, Warszawę, Krosno. Dla mnie hitem jest fakt, że na-
stępnego dnia do Rafała Kaszy zwrócił się wiceprezydent ze Słupska 
z prośbą o tekst uchwały, bo „właśnie trwa sesja i wprowadzamy do 
porządku obrad zwolnienie z opłat za koncesję”. Dodał, że czynią to 
zainspirowani przykładem Zielonej Góry i jej prezydenta.

Dziś należy napisać kilka słów o zbliżającym się finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będzie inny i rozegra się głów-
nie w internecie. Wprawdzie słyszałem, że nasz zielonogórski 
sztab przygotowuje jakieś wydarzenia na żywo z pomocą dziew-
czyn z „4 Żywiołów” z ulicy Chmielnej, jedna k gross rzeczy dziać się 
będzie w internecie. Dla części starszego pokolenia pewnie będzie 
to jakieś utrudnienie, ale jestem przekonany, że dzieci i wnuki 
pomogą. Bo choć WOŚP to ogólnonarodowa zrzuta, jej sprężyną są 
tysiące młodych ludzi, bez których sam Jurek Owsiak byłby… sam.
Skoro publiczne radio i telewizja ustawiają się bokiem, to Akademic-
kie Radio „Index”(96 fm) będzie ją relacjonowało na żywo. Głów-
nym sprawozdawcą ma być Romek Awiński i tylko dla jego sposobu 
relacjonowania warto słuchać (i oglądać), co się będzie działo.
Cel jak zawsze szczytny i jestem przekonany, że jak zawsze, otwo-
rzymy dla WOŚP nasze serca i portfele.
Tu na marginesie wspomnę, że nasz sztab też jest pewnego rodzaju 
ewenementem w Polsce, bo chyba nigdzie indziej w organizację 
� nału WOŚP nie angażuje się od lat tylu młodych radnych (radny 
Mariusz Rosik chyba się nie obrazi, że zaliczam go do młodych, bo 
chociaż PESEL na to nie wskazuje, to jednak duch tak).

PRZY CZWARTKOWYM OBIEDZIE

Andrzej Brachmański

Pieniądze 
i serca 

SEJMIK

Mejza idzie
do sejmu
- Chcę to już powiedzieć o� -
cjalnie: idę się bić o Lubuskie 
w Warszawie - jako poseł na 
Sejm RP – zakomunikował we 
wtorek Łukasz Mejza.
Łukasz Mejza jest rad-
nym wojewódzkim z klu-
bu Bezpartyjni Samorzą-
dowcy. W ostatnich wybo-
rach parlamentarnych star-
tował z listy PSL. Zdobył 
kilkanaście tysięcy głosów. 
Po śmierci posłanki Jolanty 
Fedak to jemu przysługu-
je miejsce w parlamencie.

- Po ostatnich tygo-
dniach, spędzonych na 
przemyśleniach i ważnych, 
trudnych rozmowach, dzi-
siaj z całą pewnością mogę 
powiedzieć, że podejmu-
ję decyzję, na której wygra 
Lubuskie. Województwo 
potrzebuje, aby jego głos 
był słyszany w Warszawie 
z mównicy sejmowej, po-
trzebuje � ghtera, który nie 
opuści gardy, podejmując 
ważne dla regionu decyzje 
– podkreślał podczas kon-
ferencji prasowej, na któ-
rej wystąpił u boku prezy-
denta Zielonej Góry.

- Lubuskie potrzebuje 
wstrząsu, to widać cho-
ciażby przez fakt, że ja-
ko region otrzymaliśmy 
mniejszą pulę dotacji 
z Unii Europejskiej – mó-
wił Janusz Kubicki. (lc)

SESJA RADY MIASTA

Kino, hotel i alkohol
Na początku roku zielonogórscy 
radni są w znakomitej formie. 
Podczas wtorkowej sesji zawzię-
cie dyskutowali nawet na tema-
ty, których nie było w programie 
sesji. Zacznijmy od alkoholu.
A w zasadzie od koncesji na 
jego sprzedaż w lokalach ga-
stronomicznych, które - jak 
wiadomo - są zamknięte 
na cztery spusty i nie mogą 
przyjmować gości. Lockdown.

Zwolnieni z opłat
Radni byli zgodni, że trzeba 
zwolnić restauratorów i hote-
larzy z opłat. Dlatego na sesję 
tra� ły dwa projekty uchwał: 
prezydencki - pilotowany 
przez radnego Rafała Kaszę, 
spełniający wszelkie wymogi 
formalne i klubu Koalicji Oby-
watelskiej - wymagający do-
pisania odpowiednich para-
grafów ustawowych.

Radni spierali się jedy-
nie, komu przypisać zasłu-
gę wniesienia uchwały pod 
obrady. KO żaliła się, że po-
dobno prezydent podkrada 
jej pomysły.

Co do meritum spra-
wy - nie było wątpliwości. 
W 2021 r. przedsiębiorcy 
sprzedający alkohol w zie-
lonogórskich lokalach i ho-
telach są zwolnieni z płace-
nia pierwszej, drugiej i trze-

ciej raty za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, przeznaczo-
nych do spożycia w miejscu 
sprzedaży. Natomiast przed-
siębiorcy, którzy wnieśli już 
opłatę za cały rok 2021 otrzy-
mają zwrot pobranej opłaty.

- W imieniu przedsiębior-
ców jestem wdzięczny prezy-
dentowi Kubickiemu za szyb-
ką reakcję i wzorową współ-
pracę dla dobra całej bran-
ży – skomentował R. Kasza.

Hotel z wyższą kondygnacją
Jednak to nie o opłatach za 
alkohol najdłużej dyskuto-
wali radni. Półtorej godziny 
poświęcili debacie nad pla-
nem przestrzennego zago-
spodarowania niewielkie-
go fragmentu śródmieścia. 
Chodzi o teren wokół hote-
lu Śródmiejskiego (obecnie 
City Boutique Hotel). Jego 
właściciel chciałby przebu-
dować część od strony ul. Że-
romskiego, powstałą w poło-
wie lat 60. XX wieku. Rad-
ni mieli zadecydować, czy 
godzą się na podniesienie 
wysokości budynku o jed-
ną kondygnację.

- Czy nowy budynek będzie 
wyższy od istniejącej histo-
rycznej zabudowy i czy jest 
zgoda na rozbudowę 
z tyłu? – spytał An-

drzej Brachmański (Zielona 
Razem).

- Wysokość jest konsulto-
wana z konserwatorem za-
bytków, budynek nie będzie 
wystawał ponad dach starej 
części hotelu Śródmiejskiego. 
Plan miejscowy z 2013 r. za-
kłada możliwość rozbudowy 
obiektu – odpowiedział wice-
prezydent Dariusz Lesicki.

Nowa część hotelu stoi 
pomiędzy zabytkowymi 
budynkami, dlatego woje-
wódzki konserwator zabyt-
ków ma rzeczywisty wpływ 
na wygląd budowli. Projek-
tant musi uzgadniać swoje 
pomysły.

Radni PO - Marcin Pabie-
rowski i Sławomir Kotylak 
pytali o plany inwestora, 
miejsca parkingowe, wy-
gląd budynku. – Plan zakła-
da, że na jeden lokal miesz-
kalny przypada jedno miej-
sce parkingowe. Nie podle-
ga dyskusji, że będzie po-
trzebny parking podziem-
ny – tłumaczył prezydent Ja-
nusz Kubicki. Przypomniał 
również, że obecnie istnie-
jące parkingi na tyłach bu-
dynku są własnością hote-
lu. I dodał: - Proszę, idźcie 
zobaczyć Złoty Dom. Kiedyś 
mogło tam powstać kasyno, 

pewnie wyglądałby 
inaczej.

Później wyliczał stojące 
w śródmieściu budynki, któ-
re są niezagospodarowane 
i straszą. Natomiast w przy-
padku hotelu właściciel chce 
zainwestować w miejsce.

- Czy część budynku sta-
nie nad parkingiem od stro-
ny konkatedry? - zastana-
wiał się Piotr Barczak (PiS).

- Dotychczasowy plan za-
kłada od tej strony zabudo-
wę kaskadową. Propono-
wana zmiana dotyczy je-
dynie wysokości budynku 
– odpowiedział prezydent 
Kubicki.

- Powinniśmy wspierać 
inwestycje na deptaku. Bę-
dę głosował za – stwierdził 
Tomasz Nesterowicz (SLD). 
Radni przegłosowali zmianę 
planu. Przeciwny był jedynie 
A. Brachmański.

Teatr w kinie Nysa
- Ponieważ pojawił się te-
mat hotelu Śródmiejskiego, 
chciałbym wrócić do kina 
Nysa – przysłowiową pusz-
kę Pandory otworzył Janusz 
Rewers (PO). – Nie rozumiem, 
dlaczego miasto nie wykupi-
ło budynku. Przecież stać nas 
na odkupienie kina. Można 
odzyskać scenę na różne wy-
stępy. A tak, w pewnej chwi-
li wybuchnie tam pożar albo 
powstanie Biedronka.

Zielonogórskie kina kiedyś 
należały do przedsiębiorstwa 
Odra Film (to instytucja sa-
morządowa marszałka woje-
wództwa dolnośląskiego). Po 
wielu perypetiach miasto od-
kupiło od Odry kino Wenus, 
gdzie utworzyło planetarium.

- My zagospodarowaliśmy 
kino Wenus i umawialiśmy 
się, że Nysą zajmie się pa-
ni marszałek – wspomniał 
prezydent Kubicki. Jednak 
budynek wykupił prywat-
ny inwestor.

- Teatr jest samorządowy. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, 
żeby marszałek kupiła Ny-
sę i urządziła tam Teatr Lal-
kowy – stwierdziła Bożena 
Ronowicz (PiS). Wywiązała 
się dyskusja nad przezna-
czeniem budynku. Padły 
nawet głosy nad sensow-
nością budowy na pl. Te-
atralnym nowego budyn-
ku dla teatru.

- Jestem za zagospodaro-
waniem kina Nysa. Zwołaj-
my sesją nadzwyczajną, na 
której zaapelujemy do pani 
marszałek, by przejęła kino 
na Teatr Lalek – zapropono-
wał J. Kubicki.

Radni, po godzinnej deba-
cie, przełożyli na kolejną se-
sję projekt uchwały regulują-
cej kwestię konsultacji spo-
łecznych. (tc)

POŻEGNANIE 
BISKUPA 
DYCZKOW-
SKIEGO
W poniedziałek zielonogó-
rzanie pożegnali biskupa 
Adama Dyczkowskiego, 
który zmarł 10 stycznia. 
Trumnę z jego zwłokami 
wystawiono w kościele pw. 
Ducha Świętego, po czym 
przewieziono je do Gorzo-
wa. Biskup został pochowa-
ny we wtorek w tamtejszej 
katedrze FOT. PIOTR JĘDZURA
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Szczepienia 
– od dostawy 
do dostawy
Dobiega końca pierwszy ty-
dzień szczepień populacyjnych 
przeciw COVID-19. Do 31 marca 
ma być zaszczepionych 3,1 
miliona Polaków, w tym najwy-
żej połowa seniorów w wieku 
powyżej 70 lat.
- Zostańcie w domach, nie 
narażajcie się na warunki at-
mosferyczne i kontakt z oso-
bami chorymi! –poniewcza-
sie apelował minister Mi-
chał Dworczyk do najstar-
szych Polaków w przeddzień 
rozpoczynających się szcze-
pień populacyjnych przeciw 

COVID-19. - Nie ma już ani 
wolnych miejsc, ani wolnych 
szczepionek.

Do Polski łącznie ma tra� ć 
około 85 mln dawek szczepio-
nek, z tego do końca marca – 
tylko 3,1 mln. A i tak, te ostat-
nie z perturbacjami. Bo po P� -
zerze, również Mo-
derna i AstraZene-
ca zapowiedziały 
zmniejszenie do-
staw szczepion-
ki przeciw CO-
VID-19, sypiąc 
p i a s k i e m 
w tr yby 
ruszającej 
m a c h i -
ny szcze-
p i e ń . 
T e r a z 
z g r z y-
ta, bo 
senio-

rów 70+ w Polsce jest oko-
ło 4,6 mln, a większość chce 
się szczepić.

- Na razie pula jest wyczer-
pana – poinformował rząd 
uchylając seniorom, którzy 
chwilowo zostali na lodzie, 
trzy furtki.

Brak terminu – zapisz się
Według informacji rzą-
dowej, seniorzy 70 + mo-
gą zgłaszać się na szcze-
pienie internetowo lub 
telefonicznie na trzy 
sposoby:

Pierwszy - senior 
może wypełnić for-

mularz zgłoszenia, 
który znajduje się 

na stronie inter-
netowej www.

gov.pl/web/
szc zepi-
mysie/re-

jestracja, podając w nim swój 
numer PESEL, kod poczto-
wy i numer telefonu komór-
kowego. Gdy pojawią się ko-
lejne dostawy szczepionek, 
konsultant zadzwoni do se-
niora, proponując mu termin 
i miejsce szczepienia.

Drugi: senior może za-
dzwonić na bezpłatną info-
linię 989 i dane, o których 
mowa wyżej, przekazać kon-
sultantowi. Oddzwoni, gdy 
pojawią się wolne miejsca 
na szczepienia.

Trzeci: może też wysłać 
SMS o treści „Szczepimy-
Sie” pod numer telefonu: 
664 908 556. W odpowiedzi 
senior zostanie poproszony 
o przekazanie numeru PE-
SEL i kodu pocztowego, a je-
go dane zostaną zachowane 
w systemie do czasu kolejnej 
dostawy szczepionek. Wte-

dy zostanie powiadomiony 
o szczepieniu.

Wykorzystamy co do jednej
Tymczasem w poniedziałek, 
25 stycznia, o� cjalnie ruszy-
ły szczepienia tych seniorów, 
którzy zdążyli się na nie zapi-
sać. Dwa dni wcześniej Poro-
zumienie Zielonogórskie po-
informowało na swojej stro-
nie: „Szczepienia seniorów 
w POZ raczej od wtorku do 
czwartku”. Chodziło o więk-
szość punktów szczepień, 
do których szczepionki P� -
zera (po 5 ampułek na przy-
chodnię) miały dotrzeć w po-
niedziałek, ale nie wiado-
mo, o której godzinie. I tak 
25 bm. w całym kraju wyko-
nano zaledwie 5 tys. szcze-
pień, a już 27 bm. rekordowe 
ponad 128 tysięcy. W samej 
zaś Zielonej Górze od grudnia 

do minionej środy (27 bm.) 
wykonano… 3900 szczepień!

- Do nas szczepionki ra-
no nie dojechały, więc za-
częliśmy szczepić seniorów 
szczepionkami dla medyków. 
W poniedziałek zaszczepili-
śmy 240 osób, na razie głów-
nie w wieku powyżej 80. ro-
ku życia – informuje Sylwia 
Malcher-Nowak ze Szpita-
la Uniwersyteckiego w Zie-
lonej Górze. Jedną z pierw-
szych osób, którą zaszcze-
piono w lecznicy był 88-letni 
pan Florian z Zielonej Góry. 
Tego samego dnia, późnym 
wieczorem, szpital uspoka-
jał zarejestrowanych senio-
rów na Facebooku: - Dotarło 
do nas 1200 dawek i do koń-
ca tygodnia zamierzamy je co 
do jednej wykorzystać!

Takich komunikatów 
przed nami jeszcze wiele. (el)

nie z perturbacjami. Bo po P� -
zerze, również Mo-
derna i AstraZene-
ca zapowiedziały 
zmniejszenie do-
staw szczepion-
ki przeciw CO-
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w tr yby 
ruszającej 
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Według informacji rzą-
dowej, seniorzy 70 + mo-
gą zgłaszać się na szcze-
pienie internetowo lub 
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FOT. SYHIN_STAS – STOCK.ADOBE.COM

WOŚP

Orkiestra zagra w internecie. Z głową i wielką radością!
To jedyna orkiestra na świecie, do której może dołączyć każdy! Nie musisz grać na żadnym instrumencie, mieć talentu muzycznego, wystarczy gorące serce i chęć pomagania. W tym roku � nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie inny, bo przenosi się głównie do sieci. 
Zobaczcie, co przygotowali dla was zielonogórscy dyrygenci, czyli nasz lokalny sztab.

Od kilku tygodni stają na gło-
wie, żeby znowu zorganizo-
wać dla nas najpiękniejszy 
dzień w roku. Pełen magii, do-
broci i uśmiechu! W tym roku 
na ich drodze stanął koronawi-
rus. Nie ma imprez masowych, 
nie będzie koncertów na głów-
nej scenie, gwaru na ulicach 
i spontanicznych uścisków 
w podziękowaniu za okaza-
ne serce. Jednak zielonogór-
ski sztab nie poddał się i zor-
ganizował � nał WOŚP w sie-
ci. - To dla nas wyzwanie, ale 
przenosimy się do internetu. 
Przez cały dzień, we współpra-
cy z Radiem Index, będziemy 
nadawać na żywo i pokazy-
wać mieszkańcom, co dzieje 
się w sztabie i w mieście. Mu-
simy unikać bezpośredniego 
kontaktu, ale cieszymy się, że 
możemy być razem wirtual-
nie. Chociaż usta są zasłonię-
te maseczką, to uśmiechamy 
się oczami. I gramy 
z radością, jak za-
wsze! - zaprasza 
na niedziel-
ny � nał Fi-
lip Gryko, 
szef zielo-
nogórskie-
go sztabu.

31 stycznia nie musisz na-
wet wychodzić z domu. Wy-
starczy włączyć transmisję 
na fanpage’u WOŚP Zielo-
na Góra 2021 lub posłuchać 
Radia Index. Swój datek do-
rzucisz w domowym zaciszu 
do e-skarbonki jednej z � rm 
lub osób prywatnych albo na 
subkonto Zielonej Góry.

Tradycyjnie na ulice i osie-
dla wyjdą wolontariusze. - Je-
steście najważniejsi, to wy je-
steście trybikami w tej ma-
szynie! - zaznacza Paweł Wy-
socki, opiekun wolontariuszy 
w naszym mieście. W deszczu, 
mrozie, śniegu czy słońcu, bę-
dą kwestować z uśmiechami 
na twarzach i radością w ser-
cu. A my, biorąc udział w li-
cytacjach, wrzucając pienią-
dze do puszek, tych namacal-
nych, jak i wirtualnych, śpie-
wając i tańcząc razem z lo-
kalnymi artystami, udowod-

nimy, że Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej 

Pomocy nic nie 
zatrzyma! 
Będzie gra-
ła do końca 
świata i je-
den dzień 
dłużej! (ap)

MOBILNA SCENA OTWARTYCH SERC

• Od kilku lat na tzw. Małej Scenie 
odbywały się występy grup 
tanecznych, śpiewali uczniowie 
zielonogórskich szkół, program 
artystyczny pokazywały przed-
szkolaki. - Ta lokalna scena się 
przyjęła. Zielonogórzanie polu-
bili licytacje klasowe, rodzinne 
i rzeczowe. Zawsze cieszyły 
się popularnością. W tym roku 
nie możemy zaprosić grup, nie 
możemy się gromadzić. Ale 
stworzyliśmy coś nowego! Przyje-
dziemy do was wesołym, koloro-
wym, oświetlonym WOŚP-owym 
TIR-em. Będzie DJ, krótki program 
artystyczny, będą z nami nasi lo-
kalni artyści. I licytacje! - zaprasza 
do wspólnej zabawy Agnieszka 
Opalińska. Przypomina, żeby się 

nie gromadzić, przyjść w ma-
seczce, utrzymywać bezpieczne 
odległości. Transmisja z przejazdu 
TIR-a będzie nadawana w Radiu 
Index. Pieniądze z licytacji można 
wpłacić do eskarbonki.

Plan przejazdu WOŚP-o-
wego TIR-a

• 9.30-9.45 – Centrum Biznesu – 
rozpoczęcie: Bachus i cały sztab
• 10.00-10.30 – parking przy 
� lharmonii, występ: Kamil 
Janas, Asilala Crochet Art – 
licytacja: Koń
• 11.00 – Zacisze, przy Żabce, 
Kajetan Suder (Biała Ćma), 
Robert Górski – licytacja: Komin 
i czapka

• 11.30 – ul. Rzeźniczaka. przy 
Biedronce, Rademenez, Filip 
Gryko – licytacja: obraz koty
• 12.00 – Chynów, pętla – Woj-
ciech Grabowski z córką, Zbi-
gniew Binek – licytacje: voucher 
od ZGK oraz voucher na serwis 
rowerowy
• 12:30 – Łężyca, przy Bie-
dronce, animator Przemysław 
Tryniszewski, Wioleta Haręźlak 
- licytacja specjalna od Wiolety 
Haręźlak
• 13.00 – Przylep, Klaudia Bara-
nowska
• 13.30 – os. Pomorskie, przy 
Intermarche, występ taneczny 
Filipa Czeszyka, licytacja - SPO-
KODRES

• 14.00 – Stary Kisielin, przy 
Dino – Zespół Bolero oraz 
przedszkole nr 41, Mariusz Rosik 
– licytacje: klasowa - spacer po 
lesie i ognisko oraz obraz Sylwii 
Gromadzkiej-Staśko
• 14.30 – Racula, przy Biedronce, 
Piotr Szymczak, Tomasz Sro-
czyński – licytacja: sanki
• 15.00 – Drzonków, przystanek 
WOSIR – Oliwier Szpak, Wiesław 
Kuchta -  licytacja: trening 
z Lucjanem Błaszczykiem + 
koszulka
• 15.30 – Zatonie, pałac, Kinga 
Walczak, Jarosław Skorulski – 
licytacja: zestaw książęcy
• 16.00 – Jędrzychów, przy 
Intermarche, Oliwier Szpak, 

Do złożenia było caaałe morze puszek, więc wszystkie 
ręce na pokład! Pomagali i mali, i duzi. Efekt z dumą pre-
zentuje Igor Skrzyczewski. FOT. SZTAB WOŚP ZG

Scena Otwartych Serc przyjedzie do was wesołą, kolorową, WOŚP-ową ciężarówką 
FOT. IGOR SKRZYCZEWSKI/SZTAB WOŚP ZG
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Handel 
i muzea 
odmrożone
Od 1 lutego nie będzie już 
godzin dla seniorów. Otwarte 
zostaną galerie handlowe, 
galerie sztuki i muzea.

Rząd nie śpieszy się z łago-
dzeniem obostrzeń, obo-
wiązujących od 17 stycznia, 
i przedłuża je do 14 lutego. 
Uzasadnienie: choć sytuacja 
epidemiczna w kraju popra-
wia się, tj. mniej ludzi zaka-
ża się koronawirusem i cho-
ruje na COVID-19, to z Euro-
py wciąż dochodzą niepo-
kojące wieści m.in. o kolej-
nych, bardziej zaraźliwych 

mutacjach koronawirusa, 
w tym brytyjskiego warian-
tu, obecnego już w Polsce. 
W związku z tym od 1 lute-
go w całym kraju odmro-
żone zostają jedynie gale-
rie handlowe, galerie sztu-
ki i muzea, z obowiązkiem 
zachowania przez nie reżi-
mu sanitarnego. Od 1 lute-
go nie będzie już godzin dla 
seniorów. Do nich jednak 
rząd kieruje apel – zostańcie 
w domach. Stoki, restaura-
cje, hotele czy siłownie na-
dal pozostają zamknięte. 
Do szkół nadal będą cho-
dzić wyłącznie uczniowie 
klas I-III. W drugim tygo-
dniu lutego rząd zapowiada 
powtórzenie badania prze-
siewowego nauczycieli i do-
piero po ich wynikach być 
może zapadną kolejne de-
cyzje. (el)

KORONAWIRUS

Taksówka 
dla seniora
Elektryczne taksówki bezpłat-
nie dowiozą seniorów powyżej 
70. roku życia na szczepienia 
przeciw COVID19. Miasto pod-
pisało umowę w tej sprawie z 
� rmą Evity.
- Chcemy pomóc seniorom, 
którzy mają problemy z sa-
modzielnym dotarciem na 
szczepienia - wyjaśnia wi-
ceprezydent Dariusz Lesicki. 
– Wykorzystamy elektrycz-
ne taksówki, bo Zielona Gó-
ra jest miastem stawiającym 
na elektromobilność. Evi-
ty od ponad roku wozi zie-
lonogórzan. To będzie też 
dobra okazja, aby przeko-

nać seniorów do nowocze-
snej komunikacji.

Jak umówić się na taki do-
jazd? Osoby, które mają wyzna-
czony termin szczepienia mo-
gą – co najmniej dwa dni przed 
szczepieniem – skontaktować 
się z miejskim centrum monito-
ringu, telefony działają całą do-
bę: 68 479 36 55, 68 479 36 56. 
Można też wybrać całodobo-
wą bezpłatną infolinię Naro-
dowego Programu Szczepień 
przeciw COVID-19 – 989.

– Bardzo dziękuję miastu, 
że nam zaufało – mówi Maciej 
Wojeński, pełnomocnik za-
rządu Evity. – Nasze taksów-
ki są na wysokim poziomie. 
Mamy trudne czasy, musimy 
zwrócić uwagę na reżim sani-
tarny i bezpieczeństwo osób, 
które będziemy przewozić.

Kornelia Gniewczyńska, 
kierownik projektu Evity 

dodaje, że korporacja dys-
ponuje � otą takich samych 
samochodów, a to ułatwia 
zapewnienie bezpieczeń-
stwa. – Nasi kierowcy są bar-
dzo pomocni i empatyczni – 
podkreśla. – Seniorzy będą 
mieli pełen komfort.

Z bezpłatnego dowozu 
do punktu szczepień sko-
rzystają też osoby niepeł-
nosprawne posiadające ak-
tualne orzeczenie o nie-
pełnosprawności w stop-
niu znacznym. Transpor-
tem zajmie się � rma Rinar. 
W razie potrzeby dowóz za-
pewni straż miejska, straża-
cy ochotnicy ze Starego Ki-
sielina, Raculi i Jarogniewic. 
Dodatkowe pojazdy użyczy 
Zespół Szkół Ekologicznych 
oraz Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawiczne-
go nr 1 Budowlanka. (rk)

MASZ PYTANIA 
– DZWOŃ 
LUB PISZ

• Każdy Lubuszanin, 
nie tylko senior, który 
szuka informacji na temat 
szczepień przeciwko 
COVID-19 może dzwo-
nić na numer infolinii 
95 785 13 28 . Czynna jest 
codziennie w godzinach 
7.00-19.00. Mieszkańcy 
mogą też przesyłać 
swoje pytania dotyczące 
szczepień, korzystając 
z dedykowanego e-maila: 
szczepienia@lubuskie.
uw.gov.pl

WOŚP

Orkiestra zagra w internecie. Z głową i wielką radością!
To jedyna orkiestra na świecie, do której może dołączyć każdy! Nie musisz grać na żadnym instrumencie, mieć talentu muzycznego, wystarczy gorące serce i chęć pomagania. W tym roku � nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie inny, bo przenosi się głównie do sieci. 
Zobaczcie, co przygotowali dla was zielonogórscy dyrygenci, czyli nasz lokalny sztab.

MOBILNA SCENA OTWARTYCH SERC

• 14.00 – Stary Kisielin, przy 
Dino – Zespół Bolero oraz 
przedszkole nr 41, Mariusz Rosik 
– licytacje: klasowa - spacer po 
lesie i ognisko oraz obraz Sylwii 
Gromadzkiej-Staśko
• 14.30 – Racula, przy Biedronce, 
Piotr Szymczak, Tomasz Sro-
czyński – licytacja: sanki
• 15.00 – Drzonków, przystanek 
WOSIR – Oliwier Szpak, Wiesław 
Kuchta -  licytacja: trening 
z Lucjanem Błaszczykiem + 
koszulka
• 15.30 – Zatonie, pałac, Kinga 
Walczak, Jarosław Skorulski – 
licytacja: zestaw książęcy
• 16.00 – Jędrzychów, przy 
Intermarche, Oliwier Szpak, 

Rafał Kasza – licytacja: voucher 
na kwiaty
• 16.30 – ul. Wyszyńskiego, przy 
małym Tesco, zespół Amarena, 
Paweł Wysocki - licytacja od 
Ogrodu Botanicznego
• 17.00 – Centrum Biznesu, 
przedstawienie teatralne 
Bałałajka, zakończenie - Bachus 
i cały sztab 

Przed Centrum Biznesu roz-
stawiony będzie namiot licyta-
cyjny, a nad aukcjami czuwać 
będzie Kasia Prokopyszyn. 
Znajdą się tam wyjątkowe fanty 
przekazane na licytacje przez 
zielonogórzan.

325 WOLONTARIUSZY
Pomimo pandemii wyjdą kwestować 
na ulice, przyodziani w maseczki, rę-
kawiczki i zachowując wszelkie za-
sady bezpieczeństwa. Nie przykle-
ją pamiątkowego serduszka na kurt-
kę, ale będziesz mógł je zabrać sam 
z pudełka.

Wyposażenie 
wolontariusza WOŚP:
•  kolorowa puszka 29. Finału, z ban-
derolą i zalaminowana (to zielonogór-
ski pomysł, żeby puszki nie mokły od 
śniegu lub deszczu)

• identy� kator 29. � nału na smyczy 
•o� cjalna maseczka 29. � nału albo 
maseczka zielonogórskiego sztabu 
(każdy z wolontariuszy dostanie też 
zwykłe, białe maseczki i dwie pary rę-
kawiczek)
• sportowa, termoaktywna koszulka 
29. � nału (prezent od zielonogórskie-
go sztabu)
•� aga WOŚP - można ją zawiesić 
w oknie lub na balkonie, związać rogi 
i korzystać jak z plecaka, zawinąć wo-
kół szyi i nosić jako chustę lub zrobić 
z niej pelerynę. Tego dnia jesteś su-
perbohaterem!

• torbo-plecak (prezent od zielono-
górskiego sztabu)
• serduszka

Gadżety dla wolontariuszy ufundował 
prezydent Janusz Kubicki i urząd mia-
sta, Fundacja Ekoenergetyki oraz � r-
ma LUG. Każdy wolontariusz otrzymał 
też voucher na poczęstunek, który 
ufundowała Palmiarnia. Z posiłku na 
wynos można skorzystać w Piwnicz-
ce Winiarskiej lub na stoisku Palmiarni 
w Centrum Biznesu.

TRANSMISJA ONLINE
Od 9.00 do 21.00 na fanpage’u WOŚP 
Zielona Góra 2021 oraz w Radiu In-
dex, a także na miejskich kanałach.

Wybrane 
punkty z programu:
•  9.00 – rozpoczęcie transmisji ze 
sztabu w Centrum Biznesu
•  9.30 i 10.15 – kabaret K2
•  11.45 i 12.15 – kabaret Ciach
•  13.15 i 13.25 – kabaret Jurki
•  14.15, 16.15 i 18.20 – licytacja prowa-
dzona przez Bachusa
•  16.40 – koncert zespołu Biała Ćma

•  17.15 – koncert Rademeneza z ze-
społem
•   19.00 i 20.10 – koncert Łukasza 
Łyczkowskiego i zespołu 5 rano
•  19.30 – licytacja prezydenta Janu-
sza Kubickiego i radnych
•  20.05 – Światełko do nieba

Ponadto rozmowy z artystami, wy-
wiady z zaproszonymi gośćmi, trans-
misje z przejazdu orkiestrowego TIR-
-a. Będzie się działo! Gramy i bawimy 
się wspólnie przed ekranami kom-
puterów!

LICYTACJE
Na allegro, w namiocie pod Centrum Biz-
nesu, w WOŚP-owej ciężarówce, pod-
czas transmisji ze sztabu na żywo... 
Gdzie się nie obrócicie, tam będą was za-
chęcać do podbijania kwot. Jak co ro-
ku, jest o co powalczyć. Cel jak zwykle 
szczytny, a możecie wrócić do domu 
z prawdziwymi perełkami! W ubiegłym 
roku, tylko z licytacji na portalu allegro, 
zielonogórski sztab zebrał ok. 25 tys. zł.

Sportowe
•  Nie lada gratkę dla swoich fanów 
przygotowali żużlowcy Falubazu. 
Wylicytować można złoty plastron 
oraz udział w zimowym treningu, 
w hali z żużlowcami.
•  Dla małych i dużych koszykarzy 
fanty przygotowała drużyna Enea 
Zastal BC. Pod młotek tra�  piłka oraz 
koszulka z podpisami mistrzowskiej 
drużyny z 2020 roku.
•  Tomasz MAKU Makowski, wielokrot-
ny Mistrz Świata K1 i Muay Thai, przeka-
zał rękawice ze swoim autografem.

Wybrane licytacje:
•  Najcenniejszy fant w tegorocznych 
licytacjach to złote serduszko WOŚP 
z 2000 r. Wylicytowane wtedy przez 
Pałac w Wiechlicach, znowu tra�  na 

aukcję i zmieni właściciela. Aukcja 
trwa do niedzieli, do 19.00.
•  Anonimowy zielonogórzanin po-
darował sztabowi 23 klasery ze 
znaczkami z lat 1956-2005. - To na-
prawdę robi wrażenie! Klasery sporo 
ważą. Pan, który prosił o anonimo-
wość, włożył w to wiele serca – mówi 
Mariusz Rosik ze sztabu WOŚP.
•  Oryginalny, oprawiony rysunek Ce-
pra, który możecie zobaczyć w tym 
numerze „Łącznika”. Może to wła-
śnie ty wylicytujesz swojego „Anioł-
ka Narodowego”?
•  Ice Queen Cafe przekazało różo-
wą bluzę z podpisem Magdy Gessler! 
A do tego dwie unikatowe karty ra-
batowe do wykorzystania przez ca-
ły rok 2021.
•  Lot zapoznawczy szybowcem 
z Aeroklubem Ziemi Lubuskiej.
•  Słynna tablica z błędnie napisaną 
nazwą ulicy Piłsudskiego.
•  Udział w warsztatach rolkarskich.
Warto sprawdzać, co dzieje się na 
koncie SztabZG na allegro. Codzien-
nie wrzucane są nowe fanty. Licyta-
cje niektórych z nich potrwają nawet 
do połowy lutego

Modelki ze sztabu WOŚP Zielona Góra prezentują wyposażenie każdego wolontariusza 
FOT. IGOR SKRZYCZEWSKI/SZTAB WOŚP ZG



łącznik zielonogórski    29 stycznia 20216 www.Lzg24.pl

     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

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

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 

22, 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 pisemnym nieograniczonym na sprzedaż

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Zielona 
Góra, położonej w Zielonej Górze przy ul. Nowy Kisielin-Innowacyjna, 

przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową.

Położenie 
nieruchomości

Numer 
działki

Pow. 
działki

Numer 
obrębu

Numer 
księgi 

wieczystej 

Cena 
wywoławcza 

do pierwszego
przetargu 

(brutto, w tym 
23% 

 podatek VAT)

Wysokość
wadium 

ul. Nowy Kisielin-
Innowacyjna    17/39 7,3394 

ha 0055 ZG1E/00118861/9 7 200 000,00 zł 720 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 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. 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 

Na podstawie art. 11f. ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10  kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), 

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 22 stycznia 2021r. decyzji nr 1/2021 o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych – ul. Budowlanej (droga 
gminna nr 104220F) oraz ul. Uroczej w Zielonej Górze w ramach zadania pn.: 
„Budowa ulic: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza”,
       

Działki przeznaczone częściowo lub całkowicie pod pas drogowy drogi gminnej 
ul. Budowlanej, klasa drogi D:
Jednostka ewid. m. Zielona Góra; działka nr 68, 76/2 (76), 77/2 (77), 85 obr. 
0036,  

Działki przeznaczone częściowo lub całkowicie pod pas drogowy drogi gminnej 
ul. Uroczej, klasa drogi D:
Jednostka ewid. m. Zielona Góra; działka nr  61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 61/8, 
64/4 obr. 0036,  

Teren niezbędny do budowy sieci uzbrojenia terenu:
Jednostka ewid. m. Zielona Góra; działka nr 116/12, 116/15 obr. 0036, 

Teren niezbędny do  przebudowy drogi powiatowej  nr 4426F (ul. Zawiszy 
Czarnego) klasy L:
Jednostka ewid. m. Zielona Góra; działka nr 56 obr. 0036, 

UWAGA: w nawiasach podano numer działki ewidencyjnej przed podziałem. 

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. 
Podgórnej 22 w Biurze Obsługi Interesanta – parter stanowisko nr 5, po 
wcześniejszym umówieniu telefonicznym (nr tel. 684564516 i 684564311) oraz 
uzyskać wyjaśnienia w sprawie telefonicznie lub drogą mailową
(K.Frydrychowska@um.zielona-gora.pl).

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 
 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 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 V.104.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r., zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zielonej Górze, dla obszaru 
ograniczonego: od wschodu - pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, od południa - ul. Podgórną, od zachodu - ul. Plac Jana Matejki, od 
północy - ul. Bolesława Chrobrego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 do 26 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 64 859. 

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 
17 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 dniach 15 i 16 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 12 marca 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 postępowań 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 
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ŻUŻEL

Plastron wybrany!
Oto plastron żużlowców Fa-
lubazu Zielona Góra, któ-
ry przywdzieją na przedse-
zonowe treningi i sparin-
gi. Klub zorganizował kon-
kurs dla fanów, którzy prze-
słali w sumie ponad 50 pro-
jektów plastronów. W ści-
słym finale znalazły się czte-
ry prace i to kibice - w gło-
sowaniu na Facebooku - 
wskazali zwycięzcę. Do star-
tu żużlowego sezonu nieco 
ponad dwa miesiące. Zie-
lonogórzanie przygotowu-
ją się m.in. na Wzgórzach 
Piastowskich. – Nie jeste-
śmy w górach, nie ma śniegu 
po pas. Cieszymy się jednak 
z tego, co mamy. Dobrze, że 
takie miejsce w Zielonej Gó-
rze jest – ocenia przygoto-

wania Damian Pawliczak. 
Pierwsze sparingi plano-
wane są z Unią Leszno 20-
21 marca. (mk)

FUTSAL

Puchar  
zakończony
Eko-Pol AZS Uniwersytetu Zielono-
górskiego pożegnał się z rozgryw-
kami Pucharu Polski. W 1/32 finału 
II-ligowi akademicy grali z I-ligo-
wym GKS-em Futsal Tychy. Po regu-
laminowych 40 minutach był remis 
4:4. W dogrywce więcej sił zacho-
wali jednak rywale, którzy triumfo-
wali ostatecznie 8:4 i awansowali 
dalej. Zielonogórzanie wciąż nie 
wiedzą, kiedy zostanie wznowiona 
lubuska II liga futsalu. Rozgrywki, 
decyzją Lubuskiego Związku Piłki 
Nożnej, pozostają zawieszone do 
końca stycznia. Na początku 
lutego futsaliści, jako reprezentacja 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
będą grać w półfinałowym turnieju 
Akademickich Mistrzostw Polski 
w Katowicach. (mk)

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY

Drzonków  
zaczął
W obiektach Wojewódzkiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji roze-
grano I rundę Pucharu Polski. To 
pierwsza pięciobojowa impreza 
w tym roku. Została rozegrana 
w obsadzie międzynarodowej. 
W rywalizacji mężczyzn triumfował 
Łukasz Gutkowski z Legii Warsza-
wa, drugie miejsce zajął przed-
stawiciel ZKS-u Drzonków – Kamil 
Kasperczak. Trzeci był Sebastian 
Stasiak, reprezentant Olimpii 
Zielona Góra. Wśród pań najlepsza 
była reprezentantka Węgier, 
Blanka Guzi. Piątą pozycję zajęła 
Natalia Dominiak, szósta była inna 
reprezentantka ZKS-u Agnieszka 
Wysokińska. Kolejna edycja Pu-
charu Polski odbędzie się również 
w Drzonkowie, 12-14 marca. (mk)

SIATKÓWKA

Następne  
derby
Po laniu z Astrą Nowa Sól przed 
II-ligowymi siatkarzami AZS-u Uni-
wersytetu Zielonogórskiego kolejne 
spotkanie z rywalem zza miedzy. 
Akademicy w tę sobotę, 30 stycznia, 
jadą do Żagania na mecz z wiceli-
derem grupy IV, Sobieskim Areną. 
Rywal jest na fali. Przed tygodniem 
wygrał w Bielawie z Bielawianką 3:1. 
AZS poprzedniego weekendu nie 
wspomina dobrze. Zielonogórzanie 
we własnej hali zostali rozbici 
przez nowosolan w trzech setach 
do 18, 15 i 11. – Będziemy walczyć 
w Żaganiu, ale zobaczymy, co z tego 
wyjdzie – mówi Mateusz Szmigiel, 
lider AZS-u. Drużyna w tabeli jest 
przedostatnia. Szykuje się do fazy 
play-out, po której z ligi spadną dwa 
zespoły. (mk)

TENIS STOŁOWY

Jedna wygrana 
i przegrana
Od niespodzianki rozpoczęli zma-
gania w play-outach Lotto Superligi 
tenisiści stołowi ZKS-u Palmiarni. 
Zielonogórzanie triumfowali 
w Zamościu z Uczelnią Państwową 
3:1. Dwa pojedynki wygrał Kamil 
Nalepa, jeden punkt dołożył Ma-
teusz Zalewski. To druga wygrana 
ZKS-u w tym sezonie superligowych 
zmagań. We wtorek ZKS mierzył się 
w Drzonkowie z 3S Polonią Bytom. 
Wyżej notowany przeciwnik wygrał 
3:1. Jedyny punkt dla zielonogórzan 
wywalczył M. Zalewski. – Cieszy 
mnie to, że nadal jest wiara 
w drużynie i progres Zalewskiego 
– oceniał trener Lucjan Błaszczyk. 
ZKS nadal zamyka tabelę. Kolejny 
mecz 19 lutego - z Fibrain AZS-em 
Politechniką Rzeszów. (mk)

FOT. FALUBAZ.COM

PIŁKA RĘCZNA

Cel akademików: wygrać więcej spotkań niż w pierwszej rundzie
Rusza druga runda w I lidze 
piłkarzy ręcznych. PKM Zachód 
AZS Uniwersytetu Zielonogór-
skiego liczy, że będzie lepsza niż 
pierwsza część sezonu.

Dotychczas zielonogórzanie 
wygrali trzy mecze, przegra-
li siedem i zajmują ósmą lo-
katę. Dwa „oczka” niżej jest 
Szczypiorniak Gorzyce Wiel-
kie, czyli pierwszy rywal aka-
demików, z którym w sobotę, 
30 stycznia, zainaugurowa-
ne zostaną zmagania w run-
dzie rewanżowej. Przeciwnik 

AZS-u to beniaminek, który 
wygrał tylko dwa spotkania, 
w tym jedno właśnie z zielo-
nogórzanami w I kolejce spo-
tkań. Uwaga na Pawła Dut-
kiewicza, drugiego strzelca 
pierwszoligowych zmagań. 
Wspólnie z bratem Krzysz-
tofem rzucił akademikom 
we wrześniu aż 18 bramek. 
Szczypiorniak pokonał wte-
dy AZS 37:32.

– Paweł Dutkiewicz gra na 
lewym skrzydle, to jednocze-
śnie trener tej ekipy. Duże 
zagrożenie jest też ze strony 

obrotowego. Mają doświad-
czonych graczy – wymienia 
Ireneusz Łuczak. To zespół, 
który najlepiej jest przygoto-
wany na… początek rozgry-
wek. W okresach przygoto-
wawczych trenuje intensyw-
niej. – W czasie ligi są słabsi, 
bo trenują wtedy dużo mniej 
niż przed ligą, ale nie może-
my patrzeć na nich. Musimy 
patrzeć na siebie – zaznacza 
trener akademików.

Celem jest zdobycie kom-
pletu punktów, choć zielono-
górzanie będą grali w osłabie-

niu. Nie będzie - ze względu na 
kontuzje - Bartosza Więdłochy 
i Szymona Gołębiowskiego. - 
Zobaczymy czy wystąpi Kry-
stian Więdłocha. Decyzja za-
padnie przed meczem. Bez 
względu na kontuzję musimy 
robić swoje. Taryfy ulgowej nie 
będzie – zapowiada I. Łuczak.

Celem akademików jest 
wygranie większej liczby 
spotkań niż w pierwszej run-
dzie. Pomóc ma w tym Adam 
Stępień, który wesprze ze-
spół - zwłaszcza w defensy-
wie. (mk)

Ważną postacią drużyny akademików jest Hubert Kuliński 
FOT. MARCIN KRZYWICKI

Weekend  
kibica
KOSZYKÓWKA
• Piątek, 29 stycznia: 
liga VTB, Kalev Tallinn 
– Enea Zastal BC Zielo-
na Góra, 18.00 (trans-
misja: www.vtb-lea-
gue.com)

SIATKÓWKA
• Sobota, 30 stycznia: 
16. kolejka II ligi, Sobie-
ski Arena Żagań – AZS 
Uniwersytetu Zielono-
górskiego, 17.00 (trans-
misja: Facebook Sobie-
skiego Żagań)

PIŁKA RĘCZNA
• Sobota, 30 stycznia: 
12. kolejka I ligi, PKM 
Zachód AZS Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego – 
Szczypiorniak Gorzyce 
Wielkie, 19.00, hala Uni-
wersytetu Zielonogór-
skiego (transmisja: Ra-
dio Index). (mk)

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

KOSZYKÓWKA

Kalev, 
CSKA…
… to najbliżsi rywale Enei Zastalu 
BC. Zielonogórzanie w piątek, 
29 stycznia, zagrają najpierw w 
stolicy Estonii.

I będą faworytem meczu 
z Kalevem, który dotychczas 
wygrał dwa mecze, przegrał 
osiem. Zastal to drużyna bi-
jąca się o play-offy w lidze 
VTB. Zielonogórzanie z bi-
lansem 8-7 są na szóstym 
miejscu. Mają też w swoich 
szeregach trzecią strzelbę 
całej ligi – Iffe Lundberga. 
Ostatnio pokonali w świet-
nym stylu Avtodor Saratów 
77:64. Tym spotkaniem po-
żegnał się z zespołem Mar-
cel Ponitka, który przeniósł 
się do innego zespołu z ligi 
VTB - Parmy Perm. Piątkowy 
mecz w Tallinie o 18.00. Po 
nim ekipę Žana Tabaka cze-
kać będzie spotkanie-święto, 
czyli konfrontacja z wielkim 
CSKA. W grudniu w Moskwie 
Zastal uległ gigantowi 73:105. 
Mecz z CSKA w poniedzia-
łek, 1 lutego, o 19.00 w CRS.

Po dwóch meczach w lidze 
VTB zielonogórzanie roze-
grają dwa wyjazdowe spotka-
nia w Energa Basket Lidze. 
3 lutego w Radomiu z Hy-
droTruckiem Radom (18.00) 
i 5 lutego z PGE Spójnią Star-
gard (16.00). Zastal w tabeli 
polskiej ligi przewodzi staw-
ce z bilansem 21-2. (mk)

TENIS ZIEMNY

Będą kolejne mistrzostwa
Zielona Góra stanie się areną zmagań najzdolniejszych polskich tenisistów. Od 14 do 
21 lutego w obiekcie MOSiR odbędą się Halowe Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów.

- Wystąpią w tych zawo-
dach wszyscy najlepsi 
polscy juniorzy i juniorki 
– mówi Mirosław Skrzyp-
czyński, prezes Polskie-
go Związku Tenisowego. 
W tym roku związek ob-
chodzi 100-lecie istnie-
nia. – W hali będzie moż-
na obejrzeć specjalną wy-
stawę z okazji jubileuszu 
– dodaje działacz. Zapre-
zentowane zostaną archi-
walne zdjęcia i pamiątki, 
również z lubuskich roz-
grywek. Skoro jubileusz, to 
i większa niż zwykle pula 
nagród. Zwycięzca otrzyma 
stypendium w wysokości 
24 tys. zł. – Jest to rekor-
dowa nagroda w polskim 
tenisie juniorskim. Liczy-
my, że poziom sportowy 
będzie równie wysoki – za-
znacza M. Skrzypczyński.

W stawce finalistów prze-
widziani są również miej-
scowi. – Wśród chłopców 
zagra na pewno Filip Boj-
ko, a jeżeli chodzi o dziew-
czyny, to liczę, że bardzo 
dobrze zaprezentuje się lu-
buska nadzieja, Dominika 
Podhajecka z GKT Smecz 
Górzyca. Jest szansa na do-
bre wyniki miejscowych. To 
byłaby taka wisienka na tor-

cie – sukces Lubuszan – za-
uważa sternik PZT.

Na dziś zawody odbędą 
się bez udziału publiczno-
ści. – Chcielibyśmy, żeby ki-
bice - w jakimś reżimie sani-
tarnym - mogli przebywać 
w obiekcie. Chcemy wie-
rzyć, że ta sytuacja epide-
miczna jest dynamiczna – 
uważa M. Skrzypczyński.

Na zgrupowanie przed 
zawodami do Zielonej Gó-

ry przyjedzie kobieca, ju-
niorska reprezentacja na-
szego kraju, prowadzona 
przez kapitana Dawida Cel-
ta i Macieja Domkę.

Spory ruch w tenisowej 
hali MOSiR przy ul. Sule-
chowskiej był też pod ko-
niec ubiegłego roku. Wte-
dy to najpierw w zgrupowa-
niu uczestniczyła seniorska 
reprezentacja Polski kobiet. 
Następnie Zielona Góra by-

ła miejscem zmagań o Dru-
żynowe Mistrzostwo Polski. 
Zwyciężyły tenisistki Górni-
ka Bytom. Później w Zielo-
nej Górze rywalizowali se-
niorzy i amatorzy, a w zgru-
powaniu wzięła udział tak-
że męska reprezentacja na-
szego kraju. We wrześniu 
natomiast Zielona Góra była 
jednym z dziesięciu miast, 
gdzie świętowano Narodo-
wy Dzień Tenisa. (mk)

Na początku grudnia w Zielonej Górze rozegrano Drużynowe Mistrzostwa Polski 
FOT. MARCIN KRZYWICKI



łącznik zielonogórski    29 stycznia 20218 www.Lzg24.pl

SPACEROWNIK ZIELONOGÓRSKI ODC. 391

Patroni ulic: od Stalina do Lenina
To była wiekopomna chwila, prezydent Roman Doganowski wdrapał się na drabinę i na ścianie kamienicy przymocował tablicę z nazwą uli-
cy: Stary Rynek. Przestała obowiązywać nazwa pl. Bohaterów Stalingradu. 30 lat temu – 1 lutego 1991 r. – zmieniono nazwy 20 miejskich ulic.

- Czyżniewski! Od Stalina do 
Lenina? Dekomunizacja, któ-
rej dokonali miejscy radni? 
Chyba trochę cię poniosło, 
o ile pamiętam, to Stalin z na-
zwy ulicy zniknął nie 30 lat 
temu, ale z 70 – rozmawia-
jąc ze mną, moja żona kry-
tycznym okiem rzuciła na 
leżącą przy zlewie patelnię. 
Wiem, wiem: najpierw zmy-
wak, później opowieści o ra-
dzieckich przywódcach.

(…)
Szybko poszło. Patelnia 

umyta, mogę opowiadać.
Moja żona ma rację, gene-

ralissimus Stalin był patro-
nem dzisiejszej al. Niepod-
ległości od 1945 r. do 1956 r., 
kiedy to po odwilży paździer-
nikowej przeprowadzono de-
stalinizację nazw ulic a na-
wet miast (znowu Katowice 
były Katowicami, a nie Sta-
linogrodem).

Stalina wspominam, bo 
pokazuje on jakie interna-
cjonalistyczne zacięcie miały 
władze Zielonej Góry w cza-
sach PRL-u. Wędrując przez 
centrum miasta nie mogli-
śmy się pozbyć działaczy ro-
botniczych, wodzów rewo-
lucji, wojskowych. Dzisiaj 
idziemy al. Niepodległości 
w kierunku pl. Pocztowego. 
W latach 50. to była trasa: 
Stalina (ze skrzyżowaniami 
na ul. Fornalskiej, Warskie-
go i Świerczewskiego) – Że-
romskiego (jedyny wyłom) 
– Bohaterów Stalingradu – 
Marksa – Lenina – Jedności 
Robotniczej.

To były nazwy wprowa-
dzone tuż po wojnie. Budo-
wa wielkich osiedli mieszka-
niowych na przełomie lat 60. 
i 70. dała impuls do wysy-
pu kolejnych komunistycz-
nych patronów. Szczegól-
nie dużo było ich w rejonie 
os. XXV-lecia PRL-u (prze-
mianowane na os. Piastow-
skie). Tutaj pojawiły się uli-
ce Gwardii Ludowej, Wasz-
kiewicza, Zubrzyckiego czy 
Zawadzkiego.

Jednak najbardziej zaska-
kuje pomysł, by w 1979 r. 
patronem ulicy uczynić Bo-
lesława Bieruta (dzisiaj Za-
chodnia). Aż dziw bierze, 
że w tym czasie ktoś mógł 
coś takiego zaproponować.

- Też byłem tym zaskoczo-
ny – komentował Wiesław 
Myszkiewicz, który prze-
śledził zmiany nazw zie-
lonogórskich ulic. – Myślę, 
że w 1979 r. minęło już tyle 
lat od stalinizmu, że trochę 
o nim zapomniano. W dodat-
ku w PRL-u nigdy się z nie-
go nie rozliczono. Niewątpli-
wie Bierut miał wielki udział 
w tworzeniu systemu terro-
ru i podległości wobec władz 
sowieckich. O tym się jed-
nak prawie nie mówiło, a dla 
wówczas rządzących waż-
niejsze były jego osiągnię-
cia w odbudowie kraju, li-
kwidacji bezrobocia i anal-
fabetyzmu.

Jednak po upadku komu-
nizmu Bierut w nazwie oka-
zał się nie do przyjęcia. Już 
na początku 1990 r. (jeszcze 
przed wyborami samorzą-

dowymi) przemianowano 
nazwę ulicy na Zachodnią. 
Drugim „skasowanym” pa-
tronem był Feliks Dzierżyń-
ski – zastąpił go król Włady-
sław IV.

Ostał się jeszcze Lenin, 
Marks i Nowotko. Zmian 
dokonała nowa rada mia-
sta, wyłoniona w demokra-
tycznych wyborach.

– Jedną z pierwszych ko-
misji była komisja ds. na-
zewnictwa, którą kierował 
Jerzy Podbielski. Oczywi-
stym było, że musimy po-
zbyć się socjalistycznych 
patronów – opowiadał mi 
Edward Mincer, wtedy wi-
ceprezydent i radny. - Na li-
stę nowych propozycji wpi-
sano wszystkich bohaterów 
narodowych, zapomnianych 
przez poprzedni ustrój. Póź-
niej wypracowaliśmy kon-
cepcję, jestem jednym z jej 
autorów, by patronów poli-
tycznych zamienić na natu-
ralnych, ułatwiających iden-
tyfikację miejsca na mapie. 
Stąd pl. Pocztowy, ul. Pod Fi-
larami lub Dworcowa. Boha-
terów Stalingradu zamienili-
śmy na Stary Rynek, chociaż 
pojawiły się również propo-
zycje, by był to plac Piłsud-
skiego.

Tomasz Czyżniewski

Codziennie nowe opowieści 
i zdjęcia: 

 Î Fb.com/czyzniewski.tomasz

1. Pętla autobusowa na ul. Zawadzkiego. Generał Aleksander Zawadzki był patronem ulicy od 13 stycznia 1969 r. 
do 1 lutego 1991 r. Zastąpił go Tadeusz Zawadzki „Zośka”, bohater Szarych Szeregów FOT. BRONISŁAW BUGIEL

2. Skrzyżowanie ulic Żeromskiego z Kupiecką. Tę ostatnią tuż po wojnie nazwano Pionierską, by w 1948 r. przemiano-
wać ją na generała Świerczewskiego FOT. BRONISŁAW BUGIEL

3. Jeszcze w 1945 r. był to Stary Rynek. Później przemianowano go na pl. Bohaterów Stalingradu, by w 1991 r. wrócić 
do pierwotnej nazwy FOT. BRONISŁAW BUGIEL

4. Do 1949 r. była to ul. Pocztowa (przetłumaczono niemiecką nazwę). Wtedy zmieniono ją na Karola Marksa. Obecnie 
ul. Pod Filarami FOT. CZESŁAW ŁUNIEWICZ/ZBIORY ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W ZG

5. Nazwa pl. Lenina obowiązywała od 1945 r. W 1991 r. powrócono do przedwojennej, niemieckiej nazwy i obecnie 
mamy pl. Pocztowy ZE ZBIORÓW JERZEGO TOPOLSKIEGO

DAWNI PATRONI 
NASZYCH ULIC

Zmiany  
od 22 lutego 1990 r.
• Bolesław Bierut – dziś ul. Za-
chodnia •  Feliks Dzierżyński – ul. 
Władysława IV

Zmiany  
od 1 lutego 1991 r.
• Bohaterowie Stalingradu – dziś 
Stary Rynek • Marian Buczek – ul. 
Klementowskich • Jedności Ro-
botniczej – ul. Jedności • Paweł 
Finder – ul. Armii Krajowej • Mał-
gorzata Fornalska – ul. Bankowa 
• Gwardia Ludowa – ul. kard. Ste-
fana Wyszyńskiego • Franciszek 
Jóźwiak – ul. Monte Cassino • Kra-
jowa Rada Narodowa – fragment 
ul. Podgórnej • Janek Krasicki – ul. 
Ignacego Krasickiego • Aleksan-
der Kowalski – ul. Wileńska • Wło-
dzimierz Lenin – pl. Pocztowy • Ka-
rol Marks – ul. Pod Filarami • Mar-
celi Nowotko – ul. Lwowska • Mar-
szałek Rola-Żymierski – pl. Koleja-
rza • Hanka Sawicka – ul. gen. Le-
opolda Okulickiego • Jakub Szela – 
ul. Truskawkowa Karol Świerczew-
ski – ul. Kupiecka • Walki Młodych 
– ul. Dworcowa • Adolf Warski – 
ul. dra Pieniężnego • Aleksander 
Waszkiewicz – ul. Edwarda Rydza-
-Śmigłego • Franciszek Zubrzycki 
– ul. św. Cyryla i Metodego • Alek-
sander Zawadzki – ul. Tadeusza Za-
wadzkiego „Zośki” 
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