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Szczepionka firmy Astra Zeneca na pokładzie. W piątek zostaną nią zaszczepie-
ni pierwsi nauczyciele. Jak to będzie w Zielonej Górze?  
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-Od 12 lutego ponownie mo-
żemy korzystać z basenów. 
W Centrum Rekreacyjno-
-Sportowym czynna 
jest jednak wyłącz-
nie część sportowa. 
Popływamy, ale 
z jacuzzi lub zjeżdżalni nie 
skorzystamy.   >> 6

WALENTYNKI

SERCE DLA ZAKOCHANYCH
STANIE W DOLINIE GĘŚNIKA
W niedzielę Dzień Zakochanych. Podczas miejskich walentynek spotykaliśmy się zwyczajowo na deptaku, wokół pomnika Bachusa fru-
wały czerwone balony, a zielonogórzanie życzyli sobie i miastu duuużo miłości. W tym roku zapraszamy do Doliny Gęśnika.

- Z powodu pandemii nie 
organizujemy tradycyjnego 
spotkania przy pomniku Ba-
chusa, ale przygotowaliśmy 
specjalne serce, na którym 
można będzie wieszać kłódki 
zakochanych. Ja swoją mam 
już gotową - prezydent Ja-
nusz Kubicki pokazuje kłód-
kę z wygrawerowanym napi-
sem #Kocham ZG.

Ten zwyczaj podobno na-
rodził się we Florencji, na 
moście Ponte Vecchio. Zako-
chani umieszczają na kłód-
ce swoje imiona, zapinają 
ją na balustradzie mostu, 
a kluczyk wyrzucają do wo-
dy. Miłość jest wieczna, a za-
kochane serca połączone na 
zawsze.

W Polsce najsłynniejszy 
jest Most Tumski we Wro-
cławiu, nazywany również 
Mostem Zakochanych. Kie-
dy dwa lata temu przepro-

wadzono jego remont, zdjęto 
kłódki - ważyły 16 ton!

W Dolinie Gęśnika mamy, 
co prawda, kilka drewnia-
nych mostków nad strumie-
niem, ale nie da rady zamon-
tować na nich kłódek.

- Dlatego mamy inną 
propozycję. Ustawi-
my tutaj duże ser-
ce, na którym za-
kochani będą 
mogli zawiesić 
swoje kłódki – 
mówi radny Fi-
lip Gryko (Zie-
lona Razem), 
który piloto-
wał odnowę Do-
liny. - Dzisiaj jest 
to idealne miej-
sce na odpoczynek 
i spacery w otocze-
niu pięknej przyrody. Je-
stem przekonany, że miesz-
kańcy chętnie przyłączą się 

do miejskiej akcji walentyn-
kowej. Widzę, ile osób tutaj 
spaceruje. W Dolinie Gęśni-
ka zakochaliśmy się ponow-
nie!

Serce stanie w spacerowej 
części Doliny Gęśnika, nie-
opodal plaży i niewielkiego 
stawu. Zakochani będą mieli 
jednak kłopot z wrzuceniem 
do niego kluczy, bo staw jest 

skuty grubą warstwą lo-
du… Instalację bę-

dzie łatwo za-
uważyć, bo po-

malowane na 
zielono ser-
ce ma około 
2 m wysoko-
ści. To w za-
sadzie dwa 
serca odda-
lone od sie-
bie o 60 cm 

i połączone 

stalowymi prętami. To na 
nich można zapiąć „wyzna-
nie miłości”.

- Ile kłódek może się tu 
zmieścić? – głośno zasta-
nawia się Tomek Tilo Dra-
piewski z Fundacji Labo-
ratorium, który wyko-
nał instalację. – Na jed-
nym pręcie zmieści się 
z 50 kłódek. Prętów ma-
my 50, czyli jest miejsce 
na 2.500 sztuk. Sporo, dla-
tego serce ustawione jest 
na czterech kotwach obla-
nych betonem. Wytrzyma 
ciężar miłości!

Jest jeszcze jedna wa-
lentynkowa niespodzian-
ka. Na budynku urzędu 
miasta przy ul. Podgórnej 
22 rozbłyśnie wielkie zie-
lone serce. Będzie cieszy-
ło oczy mieszkańców od 
12 do 14 lutego.

(tc)

#KOCHAMZG
• Wszystkie zielonogórskie 
pary zachęcamy do robienia 
zdjęć przy walentynkowej 
instalacji z hasztagiem akcji 
#KochamZG. Fotografie bę-
dzie można wstawiać w ko-
mentarzach pod postem do-
tyczącym akcji na oficjalnym 
profilu na Facebooku @Mia-
stoZG. Ze zdjęć zostanie utwo-
rzony kolaż, który będzie moż-
na zobaczyć na stronie inter-
netowej urzędu miasta: zielo-
na-gora.pl 
• Wybrane zdjęcia zakocha-
nych zielonogórzan opubliku-
jemy także w „Łączniku Zielo-
nogórskim”.

Na razie to fotomontaż, ale w tym miejscu, 
w Dolinie Gęśnika, z okazji 14 lutego stanie 
serce dla zakochanych   FOT. IGOR SKRZYCZEWSKI

- Ja swoją kłódkę  
mam już gotową 

 – pokazuje prezydent 
 Janusz Kubicki

FOT. IGOR SKRZYCZEWSKI
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P I Ó R K I E M  C E P R A  > > > BEZDOMNI

Zima mocno
daje w kość
Za oknami krajobraz jak z „Kró-
lowej śniegu”, ale siarczysty 
mróz zagraża ludziom bez dachu 
nad głową. Zielonogórska po-
licja apeluje: - Gdy zobaczycie 
kogoś bez schronienia, dzwoń-
cie na numer 112.
- Pamiętajmy o bezdomnych 
i potrzebujących. Ostatnie 
dni, a zwłaszcza noce, są bar-
dzo mroźne. To czas szcze-
gólnie ciężki dla tych osób – 
nawołują funkcjonariusze. 
Jak co roku, zimą, regular-
nie sami sprawdzają miejsca, 
w których kryją się przed 
mrozem bezdomni: pusto-

stany, ogródki działkowe 
i inne, aby upewnić się, że 
warunki w jakich pomiesz-
kują nie zagrażają ich życiu.

- My te miejsca, a jest ich 
w mieście wiele, znamy. 
Osoby bezdomne miewają 
w nich bardzo dużo jedze-
nia, prawdopodobnie z Ca-
ritasu – mówi podinsp. Mał-
gorzata Stanisławska.

W stołówce przy ul. Bema, 
która codziennie wydaje pra-
wie 200 ciepłych posiłków, 
podopieczni Caritasu otrzy-
mują obiad, gorącą herbatę, 
porcję chleba oraz prowiant 
na kolację i śniadanie. Z głodu 
nie umrą, a z zimna…?

- Kogo tylko można prze-
wozimy do noclegowni al-
bo do ogrzewalni. Jednak 
problem polega na tym, że 
wielu bezdomnych naduży-

wa alkoholu, i to szczególnie 
zimą, myśląc że się nim roz-
grzeją – dodaje policjantka.

- Ale my osób nietrzeźwych 
nie możemy wpuścić – infor-
mują w noclegowni przy ul. 
Bema, nad którą pieczę od 
tego roku przejęła Żarska 
Spółdzielnia Socjalna „Bis”. 
W noclegowni mieszka po 60-
70 bezdomnych. – Zawsze ty-
lu jest, w zeszłym roku na-
wet latem było dużo ludzi – 
przyznaje ktoś z personelu, 
ale Bartosz Sulczewski, nowy 
dyrektor placówki, poprawia 
- Dzisiaj (wtorek, 9 bm. – dop. 
el) przekroczyliśmy jednak 
tę liczbę, jest ponad 70 osób.

- My również nie możemy 
pomóc osobie nietrzeźwej. 
Jest regulamin, są kamery –
dodaje Krzysztof Krzywec-
ki, który zimą codziennie 

otwiera ogrzewalnię Carita-
su o 18.00 i zamyka ją następ-
nego dnia o 8.00. – Dziś w no-
cy ogrzewało się tu dziewięć 
osób, tydzień temu, gdy było 
cieplej, bywały najwyżej trzy, 
cztery. Owszem, przychodzą 
też pijani, ale wejść nie mogą.

Nietrzeźwych - bezdom-
nych lub innych „zdrożo-
nych wędrowców” - przed 
zamarznięciem chroni izba 
wytrzeźwień.

– I tam ich zawozimy. Tej 
zimy nie znaleźliśmy niko-
go śpiącego w zaspie czy na 
ławce, ale np. policjanci in-
terweniowali po telefonie, 
że ktoś mieszka pod jed-
nym z wiaduktów – mówi 
podinsp. M. Stanisławska. 
Taki sygnał od zielonogó-
rzan może uratować komuś 
życie. (el)

SCHRONISKO

One tak bardzo czekają na ciepły kąt
Pomimo dokuczliwego chłodu i śniegu, mogą rozgrzać twoje serce. Psiaki z zielonogórskiego schroniska proszą o domy tymczasowe, 
chociaż na czas największych mrozów.

Zimowa aura, która panu-
je od kilku dni w Zielonej 
Górze, daje się we znaki nie 
tylko mieszkańcom czy kie-
rowcom, ale też zwierza-
kom. Łapki marzną na śnie-
gu, bryłki lodu dostają się 
pomiędzy poduszki i przy-
czepiają do sierści, a psie 
wąsy szybko przyozdabia 
szron. Nasze psiaki po we-
sołych harcach na śnieżnym 
puchu wracają do ciepłego 
domu, gdzie mogą zwinąć 
się w kłębek na swoim lego-
wisku. Większe zmarzluchy 
ubierane są nawet w kurt-
ki i derki.
Jednak nie wszystkie psy ma-
ją tyle szczęścia. Podopiecz-
ni Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt w Zielonej Gó-
rze muszą zadowolić się bu-
dami wypełnionymi słomą 
i nagrzewnicami. Chociaż 
pracownicy i wolontariusze 
OTOZ Animals robią wszyst-
ko, żeby psiaki jak najbar-
dziej komfortowo przetrwa-
ły zimę, to warunki atmosfe-
ryczne są bardzo niesprzyja-
jące. Dlatego proszą miesz-
kańców o domy tymczaso-
we dla swoich podopiecz-
nych, chociaż na czas naj-
większych mrozów. - Najgo-
rzej zimę znoszą psy scho-
rowane, starsze i te z krótką 
sierścią. W nocy temperatu-

ra spada do minus 11 stopni. 
Dom tymczasowy ratuje ży-
cie tym psom - mówi wprost 
Sylwia Zając, kierowniczka 
schroniska.
Każdy kto chciałby poda-
rować czworonogom ka-
wałek swojego mieszkania, 
może zgłosić się do schro-
niska, tam wypełni ankie-
tę, porozmawia z pracow-

nikami, będzie miał też oka-
zję do uzupełnienia swojej 
wiedzy o opiece nad psem. 
Jeśli weryfikacja wypadnie 
pomyślnie, zostaje podpi-
sana umowa z określonym 
terminem zakończenia opie-
ki nad psem lub beztermino-
wo. - Wszystko zależy od cza-
su i chęci, jakimi dysponują 
osoby oferujące dom tym-

czasowy. Często zdarza się 
tak, że ten dom zamienia się 
w dom stały. Niektórzy nie są 
pewni, czy dadzą sobie radę, 
mają obawy przed adopcją, 
a stworzenie domu tymcza-
sowego jest niejako spraw-
dzianem – tłumaczy S. Zając.
O te psiaki, które pozostaną 
w schroniskowych kojcach, 
cały czas dbają pracownicy. 

Dokładają słomę do bud, 
obijają wejścia materiała-
mi, żeby uchronić zwierza-
ki przed wiatrem. Firma Jef-
ferson’s Catering przywiozła 
nagrzewnice, które są poroz-
stawiane pomiędzy boksami, 
a prywatni darczyńcy zrzuca-
ją się na butle gazowe, dzięki 
którym urządzenia ogrzewa-
ją podopiecznych schroniska. 
Koszt uruchomienia wszyst-
kich promienników na jedną 
noc, to ok. 360 zł. - Zbiórka 
na butle wciąż trwa, każdy 
może dorzucić parę złotych 
od siebie. Chętnie przyjmie-
my też suchą słomę i węgiel. 
To jest produkt, który nigdy 
się nie zmarnuje – zachęca 
do pomocy koordynatorka 
inspektoratu OTOZ Animals 
w Zielonej Górze.
We wtorek, 9 lutego, Za-
kład Gospodarki Mieszka-
niowej dostarczył do schro-
niska 3,5 m sześc. opału. – 
Drewno pochodzi z lasów ko-
munalnych, wycinki mar-
twych drzew, stwarzających 
zagrożenie przy ciągach pie-
szo-rowerowych i nierucho-
mościach - informuje pre-
zydent Janusz Kubicki. Do 
końca przyszłego tygodnia 
schronisko dostanie kolej-
ny prezent. – Po rozmowach 
z OTOZ Animals zamówili-
śmy pojemną zmywarkę do 

mycia psich misek, która bar-
dzo ułatwi pracę wolontariu-
szom i pracownikom schroni-
ska – przekonuje Paweł Wy-
socki z ZGM. – Ta kapturowa 
zmywarka czyści parą, zabi-
ja roztocza i bakterie, co bę-
dzie miało wpływ na zdro-
wie psów.
Schronisko zwraca się też 
z prośbą do właścicieli psów, 
którzy na co dzień trzymają 
je na zewnątrz, żeby zimą 
rozważyli możliwość zabra-
nia czworonoga do ciepłe-
go pomieszczenia, np. gara-
żu czy przedpokoju. Jeśli wi-
dzimy, że pies nie ma zapew-
nionych odpowiednich wa-
runków, należy zgłosić zanie-
dbania na policję lub do or-
ganizacji pozarządowych zaj-
mujących się pomocą zwie-
rzętom.   (ap)

Lód kłuje w łapy, śnieg przyprószył pyszczki... Psiaki chciałyby ogrzać się w ciepłym po-
mieszczeniu. Może w twoim domu znajdzie się trochę miejsca? 

FOT. MATERIAŁY SCHRONISKA OTOZ ANIMALS JEŚLI CHCESZ
 POMÓC

W sprawie adopcji lub domu 
tymczasowego skontaktuj się 
ze schroniskiem pod numera-
mi: 68 353 55 85  
lub 577 466 576, strona:  
www.otozschroniskozg.pl

W OBIEKTYWIE

W śniegowej otulinie skwery na starówce wyglądają 
bajkowo… FOT. PIOTR JĘDZURA

Wystarczy przetrzeć obiektyw i można pstrykać zimowe 
zdjęcia!   FOT. PIOTR JĘDZURA
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FUNDUSZE UNIJNE

Dlaczego marszałek nie sięga 
po rządową kasę?
- Marszałek województwa nie radzi sobie z pozyskiwaniem pieniędzy zewnętrznych – grzmiał podczas kon-
ferencji wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. - Realizowanie większości działań z pieniędzy własnych, czyli Regio-
nalnego Programu Operacyjnego i budżetu województwa, to zabieranie pieniędzy samorządom i ich mieszkańcom.

To dobry czas na dyskusję na 
temat wykorzystania pienię-
dzy unijnych i rządowych, 
bo przed nami nowe unij-
ne rozdanie, a na stole leży 
736 mln euro.

Jeżeli województwo nie po-
zyskuje środków zewnętrz-
nych, to miasta i gminy nie 
mogą się rozwijać – spra-
wa oczywista. Jak wygląda 
to w praktyce? Według wi-
ceprezydenta Kaliszuka za-
rząd województwa zamiast 
wykazać się pracą i przygoto-
wać aplikację, z pomocą któ-
rej sięgnie po dotację rządo-
wą, woli z łatwością wydać 
pieniądze z własnego budże-
tu lub RPO. Wtedy te fundu-
sze, zamiast trafić do miesz-
kańców miast i gmin, są prze-
znaczane np. na budowę mo-
stu. Jednym z przykładów 
takiego działania jest budo-
wa przeprawy w Milsku wraz 
z drogą dojazdową.

- Zamiast finansować to 
zadanie kwotą 80 mln zł 
z pieniędzy własnych, moż-
na było uzyskać wsparcie 
centralne. Wówczas 80 mln 
zł mogłoby trafić do Gorzo-
wa Wlkp., Zielonej Góry, 
czy innych lubuskich miast 
– wyliczał  podczas czwart-
kowej konferencji prasowej 
K. Kaliszuk. Co może być po-
wodem takich działań zarzą-
du województwa? Zdaniem 
wiceprezydenta Zielonej Gó-
ry, marszałek Elżbieta Anna 
Polak zbyt dużo czasu po-
święca na politykę, nie sku-

piając się na możliwościach 
rozwoju województwa.

- Marszałek zamiast jeź-
dzić do Warszawy, żeby 
rozmawiać w poszczegól-
nych ministerstwach o do-
tacjach dla lubuskiego, wo-
li uczestniczyć w konferen-
cjach prasowych u boku Ra-
fała Trzaskowskiego i kryty-
kować rząd – nie tędy droga 
- podkreślił K. Kaliszuk. Jak 
przypomniał, gdy w kraju 
rządziła Platforma Obywa-
telska, a obecny szef lubu-
skiej PO, Waldemar Sługocki 
nosił tekę ministra, to dzię-
ki negocjacjom i staraniom 
władz Zielonej Góry pozy-
skiwano pieniądze na ko-
lejne inwestycje. Podobnie 

dzieje się teraz, mimo że eki-
pa rządząca się zmieniła, to 
współpraca z posłem PiS Je-
rzym Materną przekłada się 
na centralne wsparcie dla 
miasta. Polityka jest z boku.

Jak wygląda to w innych 
regionach w Polsce?

- Nawet tam, gdzie mar-
szałkiem czy prezydentem 
jest człowiek z Platformy 
Obywatelskiej, można sku-
tecznie sięgać po pieniądze 
rządowe – wylicza wicepre-
zydent. Za przykład podaje 
Poznań i Wrocław. Poznań 
za kwotę blisko 600 mln zł 
buduje Centralny Zintegro-
wany Szpital Kliniczny. Ze-
wnętrzne wsparcie to ponad 
520 mln zł. Z kolei Wrocław 

dostanie 300 mln zł rządo-
wego wsparcia na budowę 
Dolnośląskiego Centrum On-
kologicznego.

W samej Zielonej Górze 
przykładów na optymalne fi-
nansowanie inwestycji ze źró-
deł zewnętrznych jest mnó-
stwo. Ten najbardziej spek-
takularny, to budowa Zinte-
growanego Systemu Trans-
portu Publicznego. Wymia-
nę taboru MZK na elektrycz-
ny, przebudowę zajezdni i bu-
dowę centrum przesiadko-
wego udało się zrealizować 
dzięki takim programom jak 
Infrastruktura i Środowisko, 
wsparciu PKP PLK i Minister-
stwa Infrastruktury. Miasto 
dołożyło niewielki procent.

Problem zarządu woje-
wództwa z sięganiem po ze-
wnętrzne źródła finansowa-
nia to jedna strona meda-
lu. Widoczne jest także po-
lityczne podejście do inwe-
stycji realizowanych przez 
lubuskie samorządy.

– Kto trzyma z Zieloną Gó-
rą, może zapomnieć o kasie 
z RPO – jak podkreślił K. Ka-
liszuk, takie hasło krąży po 
departamencie urzędu mar-
szałkowskiego, który jest od-
powiedzialny za regionalny 
program. Politycznie trakto-
wane są też zadania realizo-
wane przez Zieloną Górę.
- Zarząd województwa sy-
pie nam piach w szprychy, 
opóźniając m.in. budowę 
wielopoziomowego parkin-
gu - twierdzi K. Kaliszuk. - 
Podobnie było z południo-
wą obwodnicą miasta, któ-
rą w radzie miasta blokowa-
ła Platforma Obywatelska.
Co powinno się zmienić? – 
W ustawie o samorządzie 
dokładnie sprecyzowano ro-
lę zarządu województwa. 
Nie ma tam mowy o angażo-
waniu się w politykę i orga-
nizowaniu konferencji pra-
sowych z udziałem liderów 
politycznych. Region musi 
się rozwijać w oparciu o pie-
niądze z różnych źródeł. Ale 
trzeba umieć to zrobić. Trze-
ba współpracować. To wła-
śnie musi się zmienić - za-
znaczył wiceprezydent Ka-
liszuk.

(łc)

- Region musi się rozwijać w oparciu o pieniądze z różnych źródeł. Ale trzeba umieć to zrobić. 
Trzeba współpracować – uważa wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk.   FOT. IGOR SKRZYCZEWSKI

KOMUNIKAT

Wystaw 
graty
Rozpoczęła się zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych. Pracowni-
cy ZGK będą zabierać spod per-
goli śmietnikowych stare meble, 
dywany, rowery. Co jeszcze?
Zbiórka tzw. gabarytów orga-
nizowana jest dwa razy w ro-
ku. Pracownicy zabierają: me-
ble (np. stoły, szafy, krzesła, 
łóżka), materace, deski do 
prasowania, stolarkę okien-
ną i drzwiową (bez szkła), ba-
seny i meble ogrodowe, tram-
poliny, rowery, dywany.

W najbliższym czasie - 
15 lutego - gabaryty będą od-
bierane z sołectwa Zawada 
oraz rejonu ograniczonego 
ulicami: Wyszyńskiego, Wi-
śniowa, Moniuszki, Konstytu-
cji 3 Maja, Grottgera, Drzew-
na, Wrocławska, Sienkiewi-
cza, Kukułcza, Kilińskiego.

Harmonogram zbiórki znaj-
duje się na stronie www.zgk.
net.pl w zakładce Wywóz od-
padów.

Uwaga! Do gabarytów nie 
zalicza się - a to znaczy, że nie 
będą zabierane: odpady bu-
dowlane (armatura sanitar-
na, gruz, kaloryfery, dachów-
ki itd.), sprzęt RTV i AGD, za-
bawki i urządzenia działają-
ce na baterie, części samo-
chodowe i opony, lustra i szy-
by, tekstylia (w tym maskot-
ki). Te przedmioty (z wyłą-
czeniem części samochodo-
wych) można przywieźć do 
Punktu Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych. 
Do PSZOK-u można też od-
dać wszystkie zgromadzo-
ne odpady wielkogabaryto-
we. Punkt znajduje się przy 
ul. Wrocławskiej 73, czynny 
w dni powszednie od 7.00 do 
9.00 i od 14.00 do 19.00, w so-
boty od 9.00 do 15.00.

(dsp)

KOMUNIKAT

Rekrutacja na szkolenie
Centrum Integracji Społecznej 
prowadzi nabór do piątej edycji 
projektu „Lepsze jutro II” na bezpłat-
ne, półroczne szkolenia w specjal-
nościach: pracownik budowlany 
z obsługą wózków widłowych, 
pracownik sklepowy oraz opiekun 
środowiskowy z kursem języka 

niemieckiego. Uczestnicy szkolenia 
otrzymają comiesięczne wsparcie 
(ok. 2400 zł netto), odzież ochronną, 
ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów 
dojazdu oraz ciepły posiłek w dniu 
zajęć. Rekrutacja trwa do 19 lutego, 
zajęcia rozpoczną się 1 marca. Szcze-
gółowe informacje można znaleźć 
na stronie internetowej www.cis.
zielonagora.pl oraz uzyskać pod nr 
tel. 68 455 36 74.    (dsp)

MZK

Otwórz drzwi przyciskiem
Koniec z wychładzaniem wnętrz au-
tobusów. Miejski Zakład Komunikacji 
informuje, że w związku z niskimi 
temperaturami, dla zapewnienia 
komfortu podróży pasażerom, 
od 15 lutego zostaje przywrócona 
w autobusach funkcja „ciepły guzik”. 
To oznacza, że otwierane będą 

tylko te drzwi, którymi pasażerowie 
chcą wsiąść lub wysiąść. Przyciski 
otwierania drzwi będą aktywne 
tylko na przystankach. W pierwszych 
tygodniach kierowcy będą zwra-
cali szczególną uwagę na działanie 
przycisku i w razie potrzeby otworzą 
drzwi. Na drzwiach autobusów 
wyposażonych w tę funkcję umiesz-
czone są piktogramy „Otwórz drzwi 
przyciskiem”.    (dsp)

BIBLIOTEKA

Bestseller w 72 godziny
Propozycja adresowana jest do osób, 
które lubią być na bieżąco z literac-
kimi nowościami. Czytelnik zgłasza 
chęć zakupu nowości, a Biblioteka 
im. C. Norwida udostępnia ją w ciągu 
72 godz. od zakupu książki do pla-
cówki. Zamówień bestsellerowych 
tytułów dokonywać można przez 

stronę internetową, zakładka 
,,Zaproponuj książkę’’: https://
opac.wimbp.zgora.pl/integro/site/
desideratum lub korzystając z opcji 
w e-katalogu, a także dzwoniąc do 
wybranej agendy czy rozmawiając 
z bibliotekarzem. Informacja o poja-
wieniu się bestsellerów, wybranych 
przez czytelników, pojawi się na 
stronie placówki oraz w jej social 
mediach.    (dsp)

AKCJA

Kiermasz ciast 
dla chorej Ani
Stowarzyszenie Kolorowy Chy-
nów zaprasza w sobotę, 13 lutego, 
na wyjątkowe walentynki pod 
hasłem „Serce dla Ani”. Dochód 
ze sprzedaży ciast i łakoci pójdzie 
na leczenie Ani Orłowskiej, małej 
chynowianki, która choruje na 
rdzeniowy zanik mięśni.
Barbara Wybranowska, pre-
zes Kolorowego Chynowa, po 
raz kolejny podkreśla, że do-
bro powraca i warto pomagać 
chorym dzieciom, a tym bar-
dziej sąsiadom. – To będzie 
kiermasz dobroci z przepysz-
nymi ciastami, które upieką 
nasze niezawodne, zaprzy-

jaźnione panie – mówi pani 
Barbara. – Szczególnie pole-
cam szpinakowiec, palce li-
zać. Zielonogórska cukiernia 
Chatka Małgorzatki podaruje 
nam lukrowane pierniki. Łako-
cie dostaniemy też od Krainy 
Słodkości. Nie zabraknie gorą-
cej kawy, herbaty i czekolady 
z pianką. Zapraszam wszyst-
kich bardzo serdecznie. Chce-
my, aby panowie mogli ob-
darować swoje damy, dlate-
go na kiermaszu będzie moż-
na kupić czerwone róże i wła-
snoręcznie przygotowane ma-
skotki – zapowiada.

Kiermasz przy ul. Tru-
skawkowej 25 zaplanowa-
no w godz. 10.00-14.00.

Przypomnijmy, w ubiegłym 
roku Kolorowy Chynów pod-
czas akcji charytatywnych dla 
Ani zebrał 22 tys. 800 zł.  (rk)

Bądźmy w sobotę od 10.00 do 14.00 przy Truskawkowej 25 
FOT. STOWARZYSZENIE KOLOROWY CHYNÓW
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Kolejne dzieła kolekcji, przekazywane przez artystów tworzących w ISW są gromadzone  
w gabinecie dyrektorki prof. Pauliny Komorowskiej-Birger   FOT. MAREK LALKO

UNIWERSYTET

Pierwsza odsłona kolekcji prac artystów
Instytut Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego ma już 30 lat! Zajmuje się kształceniem w zakresie malarstwa, rzeźby, gra-
fiki warsztatowej i projektowej, fotografii, intermediów, wzornictwa i architektury wnętrz – obejmującej sztuki plastyczne i konserwacje 
dzieł sztuki. Z okazji jubileuszu zorganizowana zostanie wystawa prac pracowników.

Organizatorzy wystawy za-
praszają na wernisaż we 
wtorek, 16 lutego, o 13.00, 
w „Galerii Rektorat” im. Ze-
nona Polusa przy ul. Liceal-
nej 9. Będzie można zoba-
czyć prace: Pawła Andrze-
jewskiego, Basi Bańdy, An-
drzeja Bobrowskiego, Joanny 
Fuczko, Mirka Gugały, Jarka 
Jeshke, Jarka Łukasika, Mag-
daleny Gryski, Radosława 
Czarkowskiego, Alicji Lewic-
kiej-Szczegóły, Ani Owsian, 
Marka Lalko, Pauliny Komo-
rowskiej-Birger, Aleksandry 
Kubiak, Maryny Mazur, Pio-
tra Szurka, Patrycji Wilczek-
-Sterny i Ryszarda Woźniaka.

Przez 30 lat działalności in-
stytut prezentował wysoki po-
ziom kształcenia. Dowodem 
są osiągnięcia studentów i ab-
solwentów. Przykładem mogą 
być m.in.: dwie pierwsze na-
grody w konkursie na Obraz 
Roku, nominacja do Paszportu 
Polityki, Grand Prix Krajowe-
go Konkursu Malarstwa Mło-
dych im. E. Gepperta, Nagroda 
im. Katarzyny Kobro, nagro-
da Najlepszy Dyplom – Gra-
fika, udział w wystawie po-
konkursowej Grand Prix Mło-
dej Grafiki Polskiej w Krako-
wie, „Transgrafia” w ramach 
Międzynarodowego Trienna-
le Grafiki w Krakowie.

- Uważam, że instytut ma 
w tej chwili bardzo dobrą po-
zycję, jeżeli chodzi o rozpo-
znawalność w świecie sztuki. 
Wśród uczelni w całym kraju, 
które prowadzą kierunki ar-
tystyczne, Zielona Góra jest 
ważnym miejscem na mapie 
sztuki. Artyści wypromowani 
przez instytut świetnie funk-
cjonują po studiach. Kilka 
osób pracuje u nas, np. Ola 
Kubiak, czy Jarek Jeschke. 
Karolina Spiak pracuje w zie-
lonogórskim BWA. Najmłod-

sze pokolenie artystów też 
bardzo dobrze sobie radzi. 
Kacper Będkowski, Cezary 
Bednarczyk, Liwia Litecka, 
oni również współpracują 
z instytutem – mówi dyrek-
torka Instytutu Sztuk Wizu-
alnych, prof. Paulina Komo-
rowska-Birger.

Od momentu powstania 
instytutu, jego działalności 
zawsze towarzyszyły impre-
zy artystyczno-kulturalne, 
których pomysłodawcami, 
animatorami, bądź uczestni-

kami była kadra artystyczno-
-dydaktyczna, studenci, dy-
plomanci i absolwenci.

Jednym z najbardziej wy-
różniających instytut przed-
sięwzięć, były organizowa-
ne przez prawie 20 lat bien-
nalowe Sympozja i Wysta-
wy „Złote Grono”. Pierwszy 
raz zostały zaprezentowa-
ne w 1963 r., były widoczne 
w całym mieście i stanowi-
ły istotny wkład do polskiej 
kultury. Niestety stan wojen-
ny położył kres tej działal-

ności na kilka kolejnych lat 
i dopiero w latach 1985-1996, 
dzięki staraniom młodych ar-
tystów: Zenona Polusa i Zbi-
gniewa Szymoniaka, odby-
ło się sześć edycji Biennale 
Sztuki Nowej. Dwie ostat-
nie edycje zorganizowano 
przy współudziale ówcze-
snego Instytutu Sztuki i Kul-
tury Plastycznej, którego wi-
cedyrektorem był Z. Polus. 
Te znaczące, duże imprezy 
prezentowały przekrój ak-
tualnych w tamtym czasie 
zjawisk i działań w sztuce 
polskiej.

Po 25-letniej przerwie 
tradycja zielonogórskiego 
biennale została wznowio-
na. Pomimo trwającej od 
wielu miesięcy pandemii 
COVID-19 zaprezentowano 
wszechstronną twórczość 
pod nazwą Biennale Zielona 
Góra. Wystawy i prezentacje 
można było oglądać w gale-
riach UZ, BWA, Muzeum Zie-
mi Lubuskiej i w przestrze-
ni miejskiej. Z powodu ogra-
niczeń sanitarnych, po nie-
spełna tygodniu, impreza zo-
stała przeniesiona do prze-
strzeni wirtualnej. We wrze-
śniu 2020 r. Biennale Zielo-
na Góra zostało poprzedzo-
ne zaprezentowaną w BWA 
wystawą towarzyszącą pt. 

Lot Ikara, będącą wspomnie-
niem i uhonorowaniem Z. 
Polusa. Po Biennale, z ini-
cjatywy dr. Marka Lalko – za-
stępcy dyrektora instytutu, 
zrodziła się koncepcja utwo-
rzenia kolekcji dzieł pracow-
ników ISW UZ. „Kamieniem 
węgielnym” stała się praca 
Z. Polusa pt. Skrzydło Ikara, 
przekazana przez jego żonę, 
prof. UZ Magdalenę Gryskę.

Po zakończonej wystawie 
prace wrócą do gabinetu dy-
rektora instytutu przy ul. Wi-
śniowej 10.

 (uz)

INSTYTUT SZTUK
WIZUALNYCH -
KIERUNKI

(w nawiasie limit miejsc na 
studiach pierwszego stopnia):

- malarstwo (7)
- sztuki wizualne (12)
- grafika (12)
- architektura wnętrz (12)

KOMUNIKAT

Decyzje 
doręczy poczta
Decyzje podatkowe na 2021 r. 
będą wysyłane od 15 lutego br. 
za pośrednictwem operatora 
pocztowego, którym jest Poczta 
Polska – informuje urząd miasta.
Z uwagi na obecną sytuację 
epidemiczną w kraju, pracow-
nicy urzędu miasta nie będą 
doręczać decyzji podatkowych 
mieszkańcom Zielonej Góry. 
Organom podatkowym nie zo-
stały udostępnione m.in. dane 
osób podlegających obowiąz-
kowej kwarantannie w związ-
ku z epidemią. Dostęp do ww. 
danych posiada Poczta Polska.

Przypominamy, że termin płat-
ności pierwszej raty podatku 
przypada na 15 marca 2021 r. 
W przypadku otrzymania de-
cyzji po tym terminie, płatno-
ści należy dokonać w ciągu 
14 dni od dnia odbioru decyzji.
Kwoty podatku proszę wpła-
cać: na indywidualny rachu-
nek bankowy wskazany w de-
cyzji lub w każdej placówce 
PKO BP S.A. na terenie mia-
sta (bez opłat dodatkowych).
Z uwagi na sytuację pandemii, 
dokonywanie wpłat w kasie 
urzędu proszę ograniczyć do 
niezbędnego minimum. Kasy 
są czynne od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.30-14.00. 
Mieszkańcy sołectw mogą do-
konywać wpłat u sołtysa dane-
go sołectwa. (um)

KOMUNIKAT

Przedłużony
termin naboru
Prezydent miasta jako Miejski 
Komisarz Spisowy w Zielonej Gó-
rze informuje o przedłużeniu do 
16 lutego br. terminu naboru kan-
dydatów na rachmistrzów spiso-
wych wykonujących czynności 
związane z przeprowadzeniem w 
2021 r. spisu powszechnego.
Kandydat powinien mieć 
ukończone 18 lat, cieszyć się 
nieposzlakowaną opinią, po-
siadać co najmniej średnie wy-
kształcenie, posługiwać się ję-
zykiem polskim w mowie i pi-
śmie, nie być skazanym prawo-
mocnym wyrokiem za umyśl-
ne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe. Do 

głównych zadań rachmistrza 
należeć będzie m.in: przepro-
wadzenie wywiadów bezpo-
średnich lub telefonicznych 
z wykorzystaniem urządzenia 
mobilnego z aplikacją formu-
larzową; zebranie danych wg 
ustalonej metodologii i zgod-
nie z kluczem pytań w aplika-
cji formularzowej.
Oferta kandydata musi zawie-
rać zgłoszenie i oświadczenie 
– druki na stronie urzędu mia-
sta: www.zielona-gora.pl. Do-
kumenty należy złożyć w urzę-
dzie przy ul. Podgórnej 22 (Biu-
ro Obsługi Interesanta) lub ma-
ilowo: g.junke@um.zielona-
-gora.pl, poprzez platformę 
ePUAP lub operatora poczto-
wego. Termin do 16 lutego br. 
Więcej informacji na stronie 
urzędu miasta oraz w Miej-
skim Biurze Spisowym, tel. 
68 4564 833.  (um)
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Główny temat tygodnia to „niespodziewane” przyjście zimy. 
Dla wielu ten śnieg, który spadł, to już wielka zima. Ale starsze 
pokolenie, które pamięta „prawdziwe” zimy ma powód do uśmieszków. 
Nie mówię już o zimie 1979 roku, ale i w latach 80., i w 90. takie „coś”, 
jakie mamy dziś za oknem, to była codzienność od grudnia do marca. 
Ostatnimi laty takie opady i mrozy zdarzały się już rzadko. Jednak rytuał 
pozostał ten sam – spadł śnieg i wszyscy w całej Polsce oczekiwali cudu 
od drogowców. Już, natychmiast, drogi miały być odśnieżone, a chod-
niki uprzątnięte. TVP niemal żądało, by prezydenci miast, a zwłaszcza 
Trzaskowski, osobiście poprowadzili śnieżne pługi…
Kiedyś w prasie w takim momencie pojawiały się gromkie tytuły: „zima 
znów zaskoczyła drogowców”. Kiedyś nawet w to wierzyłem. Ale odkąd 
świat stanął otworem a w szklanym okienku są nie tylko dwa programy, 
ale można obejrzeć CNN, NBC, BBC, ZDF i co tam jeszcze, widać, że nie 

ma takiego kraju na świecie, w którym drogowcy 
są w stanie natychmiast uprzątnąć jezdnie, 

a kolejarze nie dopuścić do opóźnień pociągów. 
Minister Bieńkowska, mówiąc „sorry, taki mamy 

klimat”, powiedziała prawdę. Ale jak wiadomo, praw-
da w dobie „fejsbuków” nie jest towarem najcenniejszym. 

Więc w całej Polsce pod adresem władz i drogowców znów, jak 
zawsze przy opadach śniegu, poleciały inwektywy.
Jak na tym tle wyglądało nasze miasto? Ani lepiej, ani gorzej niż inne 
polskie grody. Śnieg padał, pługi jeździły, ale niewiele to dawało, bo 
nigdy nie daje. A kierowcy, jak zawsze, psioczyli. Tylko kiedyś psioczyli 
pod nosem, a teraz psioczyli na Facebooku i Instagramie.
A przecież miasto było przejezdne. Wprawdzie należało jechać powoli, 
zachowując odstęp, licząc się z tym, że gdzieniegdzie zrobi się korek, 
ale… dało się jechać. Czasami w takich chwilach myślę, że zima nie 
zaskakuje drogowców, lecz kierowców, którzy zapominają, że trzeba do 
normalnego czasu przejazdu doliczyć czas na odśnieżanie samochodu 
i skrobanie szyb, że trzeba się liczyć z tym, że pojedziemy dużo wolniej 
i z tym, że nie zawsze da się wjechać w boczną uliczkę.

Jest w województwie miasto, gdzie przy takich opadach nie odśnieża się 
ulic. Jego burmistrz uznał przed laty, że przy takich opadach odśnieżanie 
to wyrzucanie pieniędzy w błoto, a raczej w śnieg. I co? Mieszkańcy się 
przyzwyczaili i… żyją a nawet chwalą swego włodarza. I jeżdżą…
Tak się składa, że w niedzielny poranek byłem w rodzinnym domu, 
w Wielkopolsce. Rankiem spałem sobie w najlepsze, kiedy w środku 
nocy, o 7.00 rano, siostra mnie obudziła: - Wstawaj brat, sipa czeka.
Na ósmą ludzie pójdą do kościoła, chodnik przed domem musi być 
odśnieżony. Więc wziąłem szuflę i zabrałem się do odśnieżania. Na ulicy 
zobaczyłem pana Kowalewicza i Śnitę, i Stróżyka, i dalszych sąsiadów – 
wszyscy robili to samo.
Kiedy poniedziałkowym rankiem wróciłem do Zielonej, przejechałem 
się przez Jędrzychów i Osiedle Unii Europejskiej. Na palcach rąk dało się 
policzyć domy, przed którymi chodniki były oczyszczone. Na starówce 
w poniedziałkowy, wczesny ranek, odśnieżone było tylko wejście przed 
niewielkim lokalikiem, który od pewnego czasu prowadzą młodzi Ukra-
ińcy… Ale na Facebooku pełno było komentarzy, jak to miasto nie daje 
sobie rady ze śniegiem. A przecież miasto to my…

PRZY CZWARTKOWYM OBIEDZIE

Andrzej Brachmański

Spadł biały puch…

KORONAWIRUS

Szczepionka - wytrych dla zamkniętych szkół
Pierwszy transport szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca, 120 tysięcy dawek, trafił do Polski w sobotę, 6 lutego. Dziś 
(piątek, 12 lutego) zostaną nią zaszczepieni pierwsi nauczyciele.

To trzecia szczepionka prze-
ciw COVID-19 dopuszczo-
na do obrotu w Unii Euro-
pejskiej, a więc i w Polsce, 
po preparatach firm BioN-
Tech/Pfizer i Moderna. Nie-
co mniej efektywna w sto-
sunku do poprzedniczek 
(ale chroni w stu procen-
tach przed ciężkim prze-
biegiem choroby) i jak do-
noszą zagraniczne media, 
być może nieskuteczna 
w przypadku niektórych 
mutacji koronawirusa (np. 
z RPA). Z uwagi na zakres 
badań klinicznych, prepa-
ratem AstraZeneca w Pol-
sce zostaną zaszczepione 
tylko osoby poniżej 60. ro-
ku życia. W pierwszej ko-
lejności głównie opiekuno-
wie w żłobkach, nauczycie-
le przedszkolni, klas I-III 
czy praktycznej nauki za-
wodu, na których ta wia-
domość spadła jak grom 
z jasnego nieba. I to z ich 
obawami mierzył się rząd. 
– Preparat jest najwyższej 
jakości, spełnia wszystkie 
parametry bezpieczeństwa 
– uspokajał nauczycieli mi-
nister zdrowia Adam Nie-
dzielski, a prof. Andrzej 
Horban, doradca premiera 

ds. COVID-19, przekładał 
„z polskiego na nasze”: - 
AstraZeneca to dobre bmw.

Podziałało?

Koronny argument
- U nas chęć zaszczepienia 
praktycznie wyrazili wszy-
scy, ponad 60 osób, bo na-
wet pracownicy administra-
cji i obsługi, choć teraz jesz-
cze zaszczepić się nie mogą – 
śmieje się Kinga Krutulska, 
dyrektorka zielonogórskie-
go Młodzieżowego Centrum 
Kultury i Edukacji „Dom 
Harcerza”. Lista chętnych 
czekała od piątku, więc pla-
cówka zgłosiła swoich 24 na-
uczycieli w poniedziałek, za-
raz po uruchomieniu spe-
cjalnej zakładki w Systemie 
Informacji Oświatowej. Na-
stępnego dnia otrzymała ze 
szpitala informację o termi-
nie szczepień: piątek, 12 lute-
go, godz. 12.00-13.00.

- Radość była ogromna, 
wszyscy pytali: to już, to już 
naprawdę?! I trudno się na-
uczycielom dziwić, bo choć 
stosujemy wszystkie środ-
ki ostrożności, to jednak od 
18 maja pracujemy z dzieć-
mi właściwie bez przerwy: 
w wakacje, we wrze-

śniu, w ferie i teraz – opo-
wiada nieustraszona dyrek-
torka. – Od rodziny, która 
mieszka w Wielkiej Bryta-
nii wiem, że tam wszyscy 
są szczepieni AstraZene-
cą, królowa Elżbieta II też 
- wyjaśnia.

Miarka do miarki
Polscy nauczyciele będą 
szczepieni z mniejszą esty-
mą, w szpitalach węzłowych. 
W Lubuskiem jest ich kilka-
naście, w Zielonej Górze dwa 
– Poliklinika i Szpital Uni-
wersytecki. Ten drugi zamó-
wił w tygodniu 100 dawek 
brytyjsko-szwedzkiej szcze-
pionki i tą pierwszą partią za-
szczepi dziś, 12 bm., m.in. 
nauczycieli z zielonogórskiej 
Nibylandii.

- W naszym przedszko-
lu jest tylko trzech nauczy-
cieli i dwóch chce się za-
szczepić. A panie z kadry 
pomocniczej wszystkie – 
informuje Danuta Konat-
kiewicz, dyrektorka maleń-
kiej placówki.

Jednak miarka do miarki 
i wyzwanie przed szpitalem 
stoi coraz większe.

- Dodatkowe szczepienia 
są dla nas ogromnym 

obciążeniem pod względem 
kadrowym, bo pracowni-
cy już przekierowani są do 
szpitala tymczasowego i do 
dwóch punktów szczepień, 
które mają coraz więcej pra-
cy – stwierdza Sylwia Mal-
cher-Nowak, rzeczniczka 
szpitala, którego podstawo-
wą misją jest leczenie. W tej 
kwestii podobno nic się nie 
zmieniło. - Mamy już trzy 
grupy do szczepień: medy-
cy, seniorzy i nauczyciele, 
do tego trzy różne szcze-
pionki, szczepimy też dru-
gą dawką. 200-300 szcze-
pień dziennie. Grafiki ro-
bią się coraz bardziej skom-
plikowane. A proponowa-
no nam jeszcze szczepienia 
wyjazdowe! To oznaczało-
by zaangażowanie kolejnej 
pielęgniarki, kolejnego le-
karza i kierowcy… – mówi 
rzeczniczka.

W środowe przedpołu-
dnie na liście przekazanej 
szpitalowi widniało kil-
kaset nazwisk nauczycie-
li, nawet tych z Nowogro-
du Bobrzańskiego, a zapi-
sy jeszcze trwały.

- Pomyślałam sobie, że 
Poliklinika może być mniej 
obciążona i tam zapisałam 

nas na szczepienie – mówi 
Monika Świątkowska, dy-
rektorka Zespołu Edukacyj-
nego nr 10. Tu, podobnie jak 
np. w ZE nr 6 w zielonogór-
skim Przylepie, w którym 
na szczepienie zapisało się 
35 nauczycieli, logopedów 
i psychologów, zaintereso-
wanie szczepieniami było 
duże. – To jakieś 80 procent 
naszej kadry – mówi dyrek-
tor Przemysław Grabiec.

- Choć organ prowadzący 
nie ma dostępu do informa-
cji o szczepieniach nauczy-
cieli, wiem że różnie bywa 
z tymi zapisami w szkołach 
– kwituje jednak Jarosław 
Skorulski, szef zielonogór-
skiej oświaty.

Luz na próbę
Celem przesunięcia nauczy-
cieli o dwa oczka wyżej w ko-
lejce do szczepień przeciw 
COVID-19 jest – jak twier-
dzą przedstawiciele rządu 
- otwarcie szkół i zapew-
nienie im bezpieczeństwa. 
Kiedy? Oby w lepszym mo-
mencie, bo na razie mamy 
na odwrót. W minioną śro-
dę ogłoszono, że ze wzglę-
du na ognisko zakażeń ko-
ronawirusem, do 18 lutego 

na cztery spusty zamknięty 
zostaje jeden z dwóch bu-
dynków szkolnych zielono-
górskiego ZE nr 9, a ucznio-
wie przeszli na zdalny tryb 
nauczania.

Środa, 10 lutego - to 
w ogóle nie był dobry dzień. 
Koronawirusem zaraziło 
się prawie 7 tysięcy  Pola-
ków - najwięcej od 21 stycz-
nia, a 360 kolejnych zmar-
ło. W Lubuskiem nie lepiej: 
zdiagnozowano 258 nowych 
zarażonych – najwięcej od 
14 stycznia. Czwartek nie 
przyniósł lepszych wieści.

- W marcu czeka nas 
jeszcze większy wzrost. 
To efekt posłania dzieci do 
szkół i rozluźnienia dys-
cypliny społecznej – pisze 
„Dziennik Gazeta Prawna”, 
analizując badania naukow-
ców Interdyscyplinarne-
go Centrum Modelowania 
UW. Tymczasem dziś (pią-
tek), na próbę i dwa tygo-
dnie, rząd otworzył stoki, 
boiska, hotele, baseny, te-
atry, filharmonie i kina… - 
To absurdalna propozycja – 
stwierdziły te ostatnie. I fil-
mu w Cinema City nadal nie 
obejrzymy.

(el)

POŻEGNALIŚMY  
ZENONA RABĘDĘ

W piątek, 5 lutego, na cmen-
tarzu w Starym Kisilienie po-
żegnaliśmy Zenona Rabędę, 
przewodniczącego zarządu 
dzielnicy Nowe Miasto, 
społecznika, strażaka ochot-
nika i zapalonego wędkarza. 
– Zapamiętamy go jako czło-
wieka zawsze uśmiechnię-
tego, pełnego radości życia. 
Nie szukał wojny, a tego, co 
łączy – wspominał podczas 
uroczystości pogrzebowych 
prezydent Janusz Kubicki. 
FOT. PIOTR JĘDZURA
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Otwarcie dotyczy jedynie basenu sportowego   FOT. MOSIR

PŁYWANIE

Basen sportowy tak, zjeżdżalnia nie
Od 12 lutego ponownie możemy korzystać z basenów w Zielonej Górze. W Centrum Rekreacyjno-Sportowym czynna jest jednak 
wyłącznie część sportowa. Popływamy, ale z jacuzzi lub zjeżdżalni nie skorzystamy.

W momencie zamknięcia 
tego numeru „Łącznika” 
nie było jeszcze oficjalnego 
rozporządzenia w sprawie 
otwarcia basenów. Dyrek-
torzy obiektów bazowali je-
dynie na rządowych infor-
macjach o luzowaniu obo-
strzeń i możliwości warun-
kowego otwarcia pływalni 
od piątku.

- Zapraszamy na basen. 
Zrobimy to tak, że będzie 
mogło pływać po sześć osób 
na torze, czyli w sumie bę-
dziemy wpuszczać 48 osób 
– mówi Robert Jagiełowicz, 
dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Zie-
lonej Górze. Basen w CRS 
będzie czynny od ponie-
działku do piątku w godz 
6.00-21.00, w weekendy 
od 8.00 do 20.00. Proszę 
pamiętać i mieć to na uwa-
dze. Żeby nikt nie przyje-
chał z myślą, że skorzysta 
ze zjeżdżalni lub jacuzzi. 
Niestety, tego nie możemy 
zrobić – podkreśla R. Jagie-
łowicz. I dodaje, że na base-
nie sportowym łatwiej jest 
utrzymać reżim sanitarny. - 
Ratownicy będą prosić, że-
by się nie zatrzymywać. Pły-
wać, chwilę odpocząć i pły-
wać dalej – tłumaczy.

Zamknięta będzie też 
część pływalni dedykowa-
na dzieciom. To również 
obszar zaliczany do tzw. 
aquaparku. Te według usta-
leń rządu nadal pozostają 
zamknięte. - Ja patrzę na to 
tak, że świat jest w trudnej 
sytuacji, więc minimalizuj-
my ryzyko. Basen jest po-
trzebny do tego, żebyśmy 
się ruszyli. Dla zdrowia. 
Ten wysiłek fizyczny jest 

bardzo wskazany – uważa 
dyrektor MOSiR-u.

Obiekt będzie funkcjo-
nował podobnie jak w wa-
kacje, gdy rząd zezwolił 
na otwarcie pływalni po 
pierwszej fali epidemii. 
Przed wejściem na basen 
zostały wyznaczone stre-
fy, co dwa metry. – Proszę, 
byście byli wyrozumiali dla 
pań, które będą wpusz-
czać, dla ratowników, dla 
pań sprzątających. Dezyn-
fekcja będzie się odbywa-
ła częściej. Szafki w szat-
ni też będą przydzielane 
w odstępach – dodaje R. Ja-
giełowicz.

Ostatnie dni przed otwar-
ciem to było intensywne 
sprzątanie. W czwartek 
przeprowadzono jeszcze 
dużą dezynfekcję całego 
obiektu.

Do otwarcia szykowany 
jest również basen przy ul. 
Wyspiańskiego. W ostat-
nim czasie mogli korzystać 
z niego jedynie wyczyno-
wi pływacy. Teraz obiekt 
zaprosi również tych, któ-
rzy pływają rekreacyjnie. 
- Tam też wygospodaruje-
my godzinę i tam też bę-
dzie można popływać. Gra-
fik ukaże się wtedy, gdy już 
będę wiedział, ile osób mo-
gę wpuścić. To jest basen, 
lubiany przez wiele osób  
– mówi dyrektor MOSiR-u. 
I apeluje o odpowiedzial-
ne korzystanie z pływalni. 
- Dbajcie o siebie. Im dłu-
żej liczba zakażeń korona-
wirusem nie będzie wzra-
stała, tym dłużej będziemy 
mogli z basenu korzystać – 
uważa R. Jagiełowicz.

(mk)

DRZONKÓW
TEŻ OTWARTY

Od 12 lutego otwarty jest 
także basen kryty na 
terenie Wojewódzkiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Drzonkowie. Basen będzie 
otwarty od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.00-
20.00 i w soboty od 8.00 do 
18.00. Pływalnia będzie 
nieczynna w niedziele. 
Obowiązkowe jest zasłania-
nie ust i nosa od wejścia do 
obiektu aż do przebieralni. 
Nakaz nie obowiązuje pod 
prysznicem i podczas pły-
wania. Osoby korzystające 
z basenu zobowiązane są do 
dezynfekcji rąk przy wejściu 
oraz do zachowania dystansu 
półtorametrowej odległo-
ści pomiędzy stojącymi 
w kolejce oraz w otoczeniu 
pływalni, czyli w szatni, 
przebieralni, toaletach i na 
terenie rekreacyjnym. Obo-
wiązuje zakaz korzystania 
z pływalni osób z objawami 
jakiejkolwiek ostrej infekcji, 
przede wszystkim dróg 
oddechowych. Uczestnicy 
zajęć aquafitness i szkółki 
pływackiej znajdujący się 
w wodzie, zobowiązani są do 
przestrzegania dystansu.

W czwartek odbyło się jeszcze ostatnie duże sprzątanie   FOT. MOSIR
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Weekend  
kibica
KOSZYKÓWKA
• piątek, 12 lutego: 
ćwierćfinały Suzuki Pu-
charu Polski, Legia War-
szawa - Trefl Sopot, 18.10; 
Śląsk Wrocław – PGE Spój-
nia Stargard, 20.40 (trans-
misja: Polsat Sport Extra)
• sobota, 13 lutego: półfi-
nały Suzuki Pucharu Pol-
ski, Enea Zastal BC Zielo-
na Góra/Asseco Arka Gdy-
nia – Pszczółka Start Lu-
blin/Arged BM Slam Stal 
Ostrów Wlkp., 15.00; Le-
gia Warszawa/Trefl Sopot– 
Śląsk Wrocław/PGE Spój-
nia Stargard, 19.00 (trans-
misja: Polsat Sport News)
• niedziela, 14 lutego: fi-
nał Suzuki Pucharu Pol-
ski, 17.00 (transmisja: 
Polsat Sport Extra)

SIATKÓWKA
• sobota, 13 lutego: 117. 
kolejka II ligi, AZS Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego – 
Bielawianka Bester Biela-
wa, 17.00 (transmisja: Ra-
dio Index)  (mk)

UWAGA!
Przypominamy, że zgod-
nie z rządowymi obostrze-
niami wszystkie mecze na 
terenie naszego kraju od-
bywają się bez udziału pu-
bliczności.

TENIS ZIEMNY

Ruszają 
mistrzostwa
W niedzielę, 14 lutego, w hali 
przy ul. Sulechowskiej rozpoczy-
nają się tygodniowe zmagania 
najzdolniejszych polskich teni-
sistów.
Halowe Mistrzostwa Polski 
Juniorek i Juniorów do lat 
18 w tym roku organizowa-
ne są z pompą - z uwagi na 
jubileusz 100-lecia Polskie-
go Związku Tenisowego, któ-
ry został założony w lipcu 
1921 r. w Poznaniu. Z tej oka-
zji przygotowano specjalną 
wystawę. Organizatorzy głę-
biej sięgnęli też do kieszeni. 
Uzdolnieni młodzi tenisiści 
powalczą o rekordową pu-
lę nagród. Zwycięzcy rywa-
lizacji singlowej zainkasują 
roczne stypendia na kwo-
tę w sumie 24 tys. zł. Dzia-
łacze liczą, że poziom spor-
towy będzie równie wyso-
ki. Niestety, mistrzostwa ze 
względu na obostrzenia bę-
dą zamknięte dla publiczno-
ści. W grze pojedynczej zo-
staną rozlosowane drabinki 
na 32 uczestników w turnie-
ju głównym i w eliminacjach, 
zarówno wśród chłopców, 
jak i dziewcząt, a w grze po-
dwójnej na 16 par. W stawce 
mistrzostw znaleźli się tak-
że młodzi Lubuszanie: Filip 
Bojko i Dominika Podhajec-
ka. Mistrzostwa potrwają do 
przyszłej niedzieli, 21 lutego.

 (mk)

KOSZYKÓWKA

Przywieźcie nam ten puchar!
Enea Zastal BC Zielona Góra marzy o drugim trofeum w tym sezonie. W czwartek, 
w Lublinie, rozpoczął się turniej o Puchar Polski. Formuła jest prosta. Wygrywasz - grasz 
dalej. Przegrywasz - odpadasz. I tak do niedzielnego finału.

Zielonogórzanie poszli na 
pierwszy ogień i w pierw-
szym czwartkowym ćwierćfi-
nale zmierzyli się z Asseco 
Arką Gdynia. Mecz zakoń-
czył się już po zamknięciu te-
go numeru „Łącznika”, ale to 
ekipa Žana Tabaka była zde-
cydowanym faworytem spo-
tkania, jak i całego turnieju - 
choć to zmagania, w których 
nie zawsze wygrywa najlep-
szy w stawce Energa Basket 
Ligi. Dlatego zielonogórzanie 
przed wyjazdem do Lublina 
zapowiadali, że nie będą my-
śleć o niedzieli, kiedy to pla-
nowany jest finał. – Przygoto-
wujemy się do każdego me-
czu z osobna – przyznał Arka-
diusz Miłoszewski, członek 
sztabu szkoleniowego Zasta-
lu. – Puchar rządzi się swo-
imi prawami. Każdy mecz 
jest tym o być albo nie być.

Z obecnej kadry tylko Łu-
kasz Koszarek i Arkadiusz 
Miłoszewski pamiętają ostat-
ni triumf w Pucharze Polski. 
Cztery lata temu, w Warsza-
wie, Zastal pokonał w finale 
Anwil Włocławek. Przed ro-
kiem zielonogórzanie prze-
grali w półfinale z Polskim 
Cukrem Toruń - po koszmar-
nie zagranej końcówce. Dwa 

lata temu odpadli jeszcze 
wcześniej, bo już w ćwierćfi-
nale ze Stalą Ostrów Wlkp. - 
Staram się wspominać te tur-
nieje, kiedy wygrywaliśmy – 
uśmiecha się popularny „Mi-
ły”. Zielonogórzanie puchar 
kraju wznosili dwukrotnie. 
Po raz pierwszy sześć lat te-
mu w Gdyni, gdy w finale po-
konali Rosę Radom.

Czy trofeum wzniosą po 
raz kolejny? Na starcie se-
zonu ekipa Tabaka poko-
nała w meczu o Superpu-
char Polski Anwil Włocła-
wek. Teraz szansa na dru-
gi skalp (terminarz podaje-
my obok, w rubryce „Week-
end kibica”). Po turnieju ze-
społy będą miały przerwę 
od ligowego grania z uwa-

gi na okienko reprezenta-
cyjne. Koszarek i Miłoszew-
ski pojadą do Gliwic, gdzie 
w tzw. bańce Polacy będą 
grali mecze w ramach kwali-
fikacji do EuroBasketu 2022. 
Biało-czerwoni zmierzą się 
z Hiszpanią (19 lutego) oraz 
z Rumunią, w której wystę-
puje Kris Richard (21 lute-
go).  (mk)

Tuż przed finałowym turniejem gruchnęła wieść o zainteresowaniu CSKA Moskwa Iffe 
Lundbergiem. Rosyjski gigant chce wyciągnąć od nas Duńczyka. Czy turniej w Lublinie 
będzie ostatnim tańcem Lundberga w biało-zielonych barwach?   FOT. PIOTR JĘDZURA

PIŁKA NOŻNA

Męczą ich 
kontuzje
Lechia Zielona Góra szykuje się 
do rundy wiosennej w III lidze. 
Zespołowi Andrzeja Sawickiego 
najbardziej doskwierają urazy.

- Jesteśmy od dłuższego 
czasu bez 8-9 zawodników 
na treningach. To na pew-
no nie pomaga, ale mamy 
nadzieję, że to wszystko 
wróci do normy – mówi tre-
ner zielonogórzan. W ostat-
ni weekend Lechia wygra-
ła w Gorzowie ze Stilonem 
2:1, po trafieniach Mariusza 
Kaczmarczyka i testowa-
nego Kosei Iwao. W tę so-
botę, 13 lutego, Lechia za-
gra kolejny sparing, tym ra-
zem z liderem IV ligi, Cari-
ną Gubin. – Miejmy nadzie-
ję, że będą warunki do gra-
nia – liczy A. Sawicki. Run-
da wiosenna rusza 6 marca. 
Pierwszym rywalem Lechii 
będzie Stal Brzeg. W prze-
rwie zimowej, do I-ligowej 
Puszczy Niepołomice prze-
nieśli się Sebastian Górski 
i Szymon Kobusiński. Ten 
drugi jesienią zdobył dla 
Lechii 17 bramek. Obaj ma-
ją już za sobą duży wkład 
w pierwszy sukces nowego 
zespołu, który awansował 
do 1/4 finału Pucharu Pol-
ski, pokonując wyżej no-
towaną Lechię Gdańsk 3:1. 
Byli gracze zielonogórskiej 
drużyny asystowali przy 
dwóch golach.

 (mk)

PIŁKA NOŻNA

W Zorzy Ochla zagra nawet DJ
Za miesiąc, 13 marca, ma się rozpocząć runda wiosenna w zielonogórskiej klasie okręgowej. Tuż za po-
dium plasuje się Zorza Ochla. Zima im niestraszna. - Przygotowania idą zgodnie z planem – zapowiada trener 
Michał Grzelczyk.

Jesienią Zorza grała znako-
micie. W efekcie plasuje się 
tuż za potentatami zielono-
górskiej „okręgówki”, mając 
ledwie punkt straty do lidera 
- Promienia Żary. Po tak oka-
załej pierwszej części sezo-
nu w klubie nie chcą spusz-
czać z tonu. - Od początku 
roku trenujemy. Wszystko 
było dopasowane do obo-
strzeń. Sama praca sporto-
wa na razie jest wykonana 
bardzo dobrze. Frekwencja 
wysoka, bez kontuzji. Za-
wodnicy fajnie podchodzą 
do tych przygotowań – cie-
szy się Michał Grzelczyk, tre-
ner drużyny z Ochli. Zespół 
nie miał tzw. okresu roztre-
nowania, tylko pracuje cały 
czas, z wyjątkiem przerwy 
świątecznej. – To nam się 
sprawdza od kilku lat – za-
znacza szkoleniowiec.

Klub ma za sobą pierw-
sze sparingi, a w składzie 
pojawiły się nowe twarze. 
Wzmocnienia szykują się 
w każdej formacji. W środ-
ku pomocy Grzelczyk bę-
dzie mógł liczyć na Pawła 
Jerauszka. Za strzelanie goli 
ma odpowiadać wiosną Ma-
teusz Chawrył, który zastąpi 
wracającego do Lechii Zielo-
na Góra Aleksandra Kobusiń-

skiego. Do Zorzy po kilkulet-
niej przerwie wraca też Ma-
teusz Rudyk, bardziej znany 
jako DJ Hektor. - Próbujemy 
zrobić medialny szum. Łą-
czymy umiejętności i ambi-
cje z marketingiem. Wzmoc-
nimy formację defensyw-
ną – uśmiecha się M. Grzel-
czyk. W Zorzy zagra też Woj-
ciech Kijowski, niewyklu-

czone, że również Przemy-
sław Adamczak. Dotychczas 
grał w oldbojach Zorzy. Te-
raz trenuje z pierwszym ze-
społem. Trener chciałby je-
go doświadczenie pożytko-
wać, zwłaszcza w meczach 
z wymagającymi przeciwni-
kami. - Może nas wspomoże 
w kilku meczach klasy okrę-
gowej – zastanawia się M. 

Grzelczyk. Jest jeszcze kil-
ku trenujących z zespołem 
potencjalnych nowych gra-
czy, których nazwisk dotąd 
nie ujawniono.

Na dziś, start rundy wio-
sennej jest niezagrożony. 
Walka o punkty ma zacząć 
się 13 marca. Poinformował 
o tym już Lubuski Związek 
Piłki Nożnej, odnosząc się 

tym samym do rządowych 
informacji o obostrzeniach, 
które pozwalają od 12 lute-
go na rywalizację sportow-
ców-amatorów na otwartej 
przestrzeni. - W klubie nikt 
nie dopuszczał myśli, że roz-
grywki mogą nie wystarto-
wać – zaznacza trener Zo-
rzy. W Ochli nie przejmują 
się też zimą. – Taka pogo-
da była kiedyś na porządku 
dziennym, a granie na bo-
iskach zaśnieżonych - nor-
malnością. Dzięki gościnno-
ści MOSiR-u możemy wspól-
nie ze Spartą Łężyca szyko-
wać się do sezonu. Korzy-
stamy z bardzo dobrych bo-
isk w mieście. Do tego ma-
my pomysły łączenia form 
treningów w terenie i roz-
grywania dużej liczby spa-
ringów. Przygotowania idą 
zgodnie z planem – podkre-
śla opiekun Zorzy.

W tę sobotę, 13 lutego, Zo-
rza zmierzy się sparingowo 
z Polonią Słubice. W planie 
są jeszcze konfrontacje z Po-
gonią Przyborów, Spartą Łę-
życa i Czarnymi Drągowina. 
- Do 13 marca będziemy go-
towi, żeby podjąć Unię Żary 
Kunice – kończy M. Grzel-
czyk.

(mk)

Zorza Ochla prowadzona przez Michała Grzelczyka (na zdjęciu w środku) okazała się rewe-
lacją rundy jesiennej. Jak będzie wiosną?     FOT. MARCIN KRZYWICKI
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Nie myślcie jednak, że przy 
pisaniu zawsze towarzyszyła 
mi żona z patelnią. Przed la-
ty ten przedmiot nie był tak 
silnie eksploatowany w na-
szym domu (i w gazetach).

- Czyżniewski! Ten wstęp 
lekko trąci megalomanią. 
Ciekawe, jak wyliczyłeś 
swój jubileusz i czy pamię-
tasz o czym pisałeś w pierw-
szym tekście – moja żona ma 
nauczycielskie skrzywienie 
zawodowe, zawsze musi od-
pytać z przerobionego ma-
teriału.

Oczywiście, że nie pamię-
tam o czym pisałem w pierw-
szym tekście. Od tego są ar-
chiwa! Już mam – to był tekst 
o przedwojennej historii pl. 
Bohaterów i pomniku Kaise-
ra zlikwidowanym pod ko-
niec I wojny światowej. Opu-
blikowałem go w „Gazecie 
Wyborczej” 4 lutego 2002 r. 
Na stronie zamieściłem sie-
dem starych zdjęć. 19 lat te-
mu nikt w ten sposób nie po-
kazywał dawnej Zielonej Gó-
ry. Teksty poświęcone tej te-
matyce często nie miały ilu-
stracji lub dołączano do nich 
maksymalnie jedno zdjęcie. 
Trzeba było to zmienić.

Ruszyła lawina. W „GW” 
opublikowałem 78 całostro-
nicowych tekstów (15 z nich 
zajmowało dwie strony). 
Później przyszedł czas na 
„Gazetę Lubuską”: 328 ma-
teriałów w piątkowym wy-
daniu „GL” i 182 w sobot-
nim „Tygodniku Zielono-
górskim”. Od dziewięciu lat 
publikuję na ostatniej stronie 

„Łącznika”. Właśnie mamy 
393. odcinek Spacerownika. 
W sumie, nie licząc materia-
łów okazjonalnych, opubli-
kowałem 981 tekstów o daw-
nej Zielonej Górze. Do tysią-
ca brakuje już tylko 19 Spa-
cerowników. Wielkie BUM 
i tekst nr 1.000 będzie pod 
koniec czerwca.

Dzisiaj postanowiłem nie 
pokazywać historycznych 
zdjęć. W zamian, drodzy 
Czytelnicy, możecie podzi-
wiać nagłówki z papierów fir-
mowych zakładów przemy-
słowych, które kiedyś dzia-
łały w Grünbergu. Korzenie 
większości z nich sięgają XIX 
wieku.

- Na początku XIX wie-
ku Zielona Góra miała 
8.321 mieszkańców i była jed-
nym z największych miast na 
Ziemi Lubuskiej. W ciągu bli-
sko 140 lat ta liczba wzrosła 
trzykrotnie, plasując miasto 
w dolnej granicy miast śred-
niej wielkości. W połowie 
XIX wieku był to już ośro-
dek o wyraźnie przemysło-
wo-rzemieślniczym charak-
terze – pisze Zbigniew Buj-
kiewicz w wydanej pod ko-
niec zeszłego roku książce 
„Gospodarka Ziemi Lubu-
skiej w dobie rozwoju kapi-
talizmu 1800-1945”. Z. Buj-
kiewicz, dr hab., profesor Łu-
życkiej Szkoły Wyższej w Ża-
rach, archiwista, jest jednym 
z najwybitniejszych znaw-
ców dziejów Zielonej Góry 
przełomu XIX i XX wieku. 
I częstym gościem na tych 
łamach.

Książka zawiera bardzo 
dużo danych statystycz-
nych i demograficznych 
dotyczących wszystkich 
lubuskich powiatów. Dzi-
siaj skupmy się tylko na na-
szym mieście.

W połowie XIX wieku Zie-
loną Górę zamieszkiwało 
10,8 tys. osób. Na jakie usługi 
był wówczas największy po-
pyt? Z. Bujkiewicz dokładnie 
wylicza strukturę rzemiosła 
w 1849 r.:
111 szewców, 63 stola-
rzy, 63 ślusarzy, 56 pieka-
rzy, 47 farbiarzy, 41 mody-
stów i modystek, 40 bedna-

rzy, 39 postrzygaczy sukna, 
38 murarzy, 34 ogrodników, 
30 rzeźników, 20 kowali.

To tylko wybrane profe-
sje. W tym czasie przemysł 
zielonogórski w zdecydowa-
nej większości zajmował się 
włókiennictwem. W dziewię-
ciu przędzalniach pracowa-
ło 232 robotników. Tkaniem 
sukna na własny rachunek 
zajmowało się 295 majstrów, 
wspieranych przez 93 czelad-
ników i uczniów, natomiast 
dwie fabryki sukna zatrud-
niały 54 robotników. Do te-
go, przy wykańczalnictwie 
tkanin, w trzech zakładach 

zatrudnionych było 159 ro-
botników.

Później następował stop-
niowy proces uprzemysło-
wienia produkcji. Liczba 
i znaczenie warsztatów rze-
mieślniczych malała, rosły 
natomiast zastępujące je fa-
bryki. 80 lat później, w okre-
sie międzywojennym, naj-
większa fabryka włókien-
nicza w mieście – Deutsche 
Wollwaren-Manufaktur (po-
wojenna Polska Wełna) - za-
trudniała 3-3,5 tys. robotni-
ków.

W 1925 r. w Grünbergu 
mieszkało 25 tys. osób. – Z te-

go 13,2 tys. osób, czyli ok. 
53 proc., było czynnych za-
wodowo. To było przemysło-
we miasto, 68 proc. zatrud-
nionych znajdowało pracę 
w przemyśle i rzemiośle – 
podsumowuje Z. Bujkiewicz.

Wszystkie zamieszczo-
ne w tekście rysunki po-
chodzą ze zbiorów Archi-
wum Państwowego w Zie-
lonej Górze.

Tomasz Czyżniewski

Codziennie nowe opowieści 
i zdjęcia: 

 Î Fb.com/czyzniewski.tomasz

Gruschwitz Textilwerke. Rodzina Gruschwitzów przyjechała do Nowej Soli w 1811 r. W ciągu kilkudziesięciu lat stworzyła 
wielki zakład produkujący m.in. nici (powojenna Odra). W 1878 r. fabryka zatrudniała ok. 1 800 pracowników i wykupiła 
przędzalnie w Kożuchowie i Zielonej Górze (oddział w Zielonej Górze uruchomiono w 1875 r., w miejscu fabryki sukna San-
dera przy ul. Dąbrowskiego - dziś Centrum Przyrodnicze). Właściciele fabryki zbudowali w Zielonej Górze piękną willę przy 
al. Niepodległości (kino Newa).

Fabryka Leonhardtów przy ul. Dąbrowskiego. Dziś w tym miejscu stoją budynki ZETO. 
Pierwsza fabryka powstała tutaj przed 1865 r.

SPACEROWNIK ZIELONOGÓRSKI ODC. 393

Dawny Grünberg na firmowych pismach
Świętować, czy nie świętować - oto jest pytanie! Wielkimi krokami zbliża się wielki jubileusz. Tym razem nie chodzi mi o 800-lecie powsta-
nia Zielonej Góry, które przypada w przyszłym roku. Wkrótce „stuknie” mi tysięczny, całostronicowy tekst poświęcony dawnej Zielonej Górze.

Wytwórnia koniaków Raetsch. To najpiękniejsze zabudowania fabryczne w mieście (róg Sulechowskiej i Chrobrego). Hein-
rich Raetsch najpierw kupił tu winnicę. W latach 1894-95 wybudował zakład z piwnicami do leżakowania koniaków. Firma 
dysponowała najnowocześniejszymi urządzeniami w mieście. W latach 30. pracowało tutaj nawet do 150 ludzi.

Zakład Oscara Gerascha przy ul. Kraszewskiego specjalizował się w produkcji filców. Zatrud-
niał ok. 100 osób.

Zbigniew Bujkiewicz - autor książki „Gospodarka Ziemi Lu-
buskiej w dobie rozwoju kapitalizmu 1800-1945”

Fot. Tomasz Czyżniewski


