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Poznajecie? To Sławomir Dudek 
- żużlowiec złotej ekipy Moraw-
skiego z 1991 roku. 30 lat temu 
zielonogórzanie mieli 
przewagę nad rywa-
lami już na starcie… 
- Wrażenie robiliśmy 
bardzo duże – wspomina 
senior rodziny Dudków.
>> 11

INWESTYCJE

DZIECI BĘDĄ MIAŁY HALĘ 
NA MIARĘ XXI WIEKU
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, uczniowie Zespołu Edukacyjnego nr 10 przy ul. Energetyków, we wrześniu 2022 r. będą 
ćwiczyć w nowiutkiej sali gimnastycznej. Znajdzie się w niej m.in. boisko do koszykówki i siatkówki, a na drugim piętrze… biblioteka. Całość 
będzie połączona z budynkiem szkoły.

Pierwszy dzwonek zabrzmiał 
w szkole przy ul. Energety-
ków blisko dwa lata temu. 
Zespół składa się z dwóch bu-
dynków spiętych łącznikiem. 
W jednym z nich uczą się kla-
sy 4-8, w drugim jest przed-
szkole oraz sale dla uczniów 
klas 1-3. Podczas otwarcia 
nowej placówki mówiło się 
o konieczności dobudowa-
nia sali gimnastycznej, która 
miałaby być integralną czę-
ścią budynku szkoły. Wtedy 
zabrakło funduszy, teraz bu-
dowa wreszcie rusza!

- Bardzo się cieszę, że sa-
la gimnastyczna powstanie 
- przyznała Monika Świąt-
kowska, dyrektorka szkoły. 
- Do tej pory klasy 1-3 ćwi-
czyły w mniejszych salkach 
w szkole, starsi uczniowie 
dojeżdżali autokarami do CR-
S-u przy ul. Sulechowskiej, 
co było dla nich męczące.

W środę, 10 marca, prezes 
KTBS Janusz Leszek Jankow-
ski oraz prezes firmy Agro-
bex, Krzysztof Kruszona, 
podpisali umowę na budowę 
hali sportowej. Będzie miała 
ponad 600 mkw. powierzchni 
użytkowej. W budynku znaj-
dą się: hala do koszykówki 
o wymiarach 15x28 metrów 
(z możliwością podzielenia 
na dwa boiska), boisko do 

siatkówki 9x18 m, szatnie 
(w tym dostosowane do osób 
z niepełnosprawnością) oraz 
trybuny. Na pierwszym pię-
trze będzie mniejsza salka do 
ćwiczeń, na drugim piętrze 
powstanie szkolna bibliote-
ka o powierzchni 185 mkw.

Nowa hala zostanie spię-
ta z budynkiem szkoły spe-
cjalnym łącznikiem, dzię-
ki któremu nie będzie po-
trzeby opuszczania budyn-
ku. Wykonawca zamontuje 
też windy ułatwiające po-
ruszanie się pomiędzy po-
szczególnymi segmentami.

- Na etapie budowy szkoły 
nie było nas stać na salę gim-
nastyczną. A szkoła bez sa-
li jest jak człowiek bez ręki. 
Tym bardziej cieszę się, że 
dotrzymaliśmy słowa i roz-
poczynamy jej budowę te-
raz. Mam nadzieję, że dzie-
ciaki będą zadowolone - po-
wiedział prezydent Janusz 
Kubicki.

Koszt inwestycji to bli-
sko 10 mln zł. - Do czerw-
ca br. powinny zakończyć 
się wszystkie prace projek-
towe, a wstępny termin od-
dania gotowej sali to sierpień 
2022 r. - To będzie niepowta-
rzalny i indywidualny obiekt, 
na miarę XXI w. - przyznał 
prezes Agrobeksu.   (ap)

Zespół Edukacyjny nr 10 przy ul. Energetyków zyska nowy budynek. Hala sportowa będzie miała ponad 600 mkw.  
powierzchni użytkowej. Koszt inwestycji to blisko 10 milionów złotych.   FOT. MATERIAŁY AGROBEX

Prezes KTBS Janusz Leszek Jankowski i prezes firmy Agrobex, Krzysztof Kruszona, podpi-
sują umowę na budowę hali sportowej     FOT. PIOTR DUBICKI/UM

KORONAWIRUS

Lubuskie 
z obostrzeniami 
sanitarnymi!
Z ostatniej chwili: od poniedział-
ku w Zielonej Górze zamknięte 
zostaną baseny i galerie, do klas 
1-3 wprowadzona będzie nauka 
hybrydowa.
Średnia dzienna zachoro-
wań w całym kraju w ostat-
nich siedmiu dniach przekro-
czyła poziom 14 tys. zakażeń. 
Trzecia fala przybiera na sile. 
- Dynamika przyrostu zacho-
rowań wynosi 30 proc. tygo-
dniowo. Materializuje się więc 
czarny scenariusz pandemii - 

powiedział na czwartkowej 
konferencji prasowej minister 
zdrowia Adam Niedzielski.

Do województw o najwyż-
szej liczbie zachorowań do-
łączają: lubuskie i mazo-
wieckie. W obu od ponie-
działku, 15 bm., wprowadzo-
ne zostają zaostrzone zasa-
dy bezpieczeństwa. Do klas 
1-3 szkół podstawowych wej-
dzie nauczanie hybrydowe, 
zamknięte zostaną hotele, 
kina, teatry, muzea, galerie 
sztuki, baseny, sauny, solaria 
i obiekty sportowe. Jedno-
cześnie ograniczona zosta-
nie działalność wszystkich 
galerii handlowych. Restryk-
cje będą trwały do 28 marca.

- Dynamika pandemii 
jest trwała, w szpitalach za-
jęte jest już 70 proc. łóżek 

i respiratorów - poinformo-
wał szef resortu. W czte-
rech województwach śred-
nia dzienna zachorowań 
na 100 tys. mieszkańców 
przekroczyła 46 osób. To: 
warmińsko-mazurskie, po-
morskie, mazowieckie i lu-
buskie.

Do dwóch ostatnich zo-
staną niebawem skiero-
wane transporty łącznie 
25 mln maseczek, po czte-
ry na jednego mieszkańca.

Ministerstwo Zdrowia 
przypomina o nakazie no-
szenia maseczek, zacho-
waniu dystansu, dezyn-
fekcji, częstym wietrze-
niu pomieszczeń i korzy-
staniu z aplikacji STOP CO-
VID - ProteGO Safe. Apelu-
je też – zostań w domu! (el)
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Podczas rozbudowy Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” 
znaleziono niewybuchy. Ewakuowano mieszkańców okolicy, we wtorek do akcji wkroczyli 
saperzy.    Fot. Piotr Jędzura

- Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, dzisiaj zamiast kwiatka będzie czekoladka - 
mówił Janusz Kubicki. W poniedziałek, 8 marca, prezydent miał dla zielonogórzanek kosz ze 
słodkimi upominkami.     Fot. Piotr Jędzura
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BACHUSIKI

Bachantka Zielbrusia  
zachwyca przy fontannie
Ale FAJNA… Przepiękna. Ekologiczna bielizna. Piękna jest. Super. Nareszcie kobie-
ta! Prze-cud-na!!! To tylko kilka pierwszych komentarzy na Facebooku. Zielonogórza-
nom wyraźnie spodobał się nowy Bachusik, a właściwie Bachantka.

- Moje Bachusiki są rubasz-
ne, trochę przerysowane, 
często solidnej postury - 
opowiadał artysta rzeźbiarz 
Artur Wochniak, autor wie-
lu Bachusików. - Teraz poja-
wił się pomysł, by dołączy-
ła do nich Bachantka. W grę 
wchodziły dwa warianty: 
kobieta o rubensowskich 
kształtach lub szczuplutka 
dziewczyna. Wybrałem dru-
gie rozwiązanie. Inspirował 
mnie film „Avatar”. To ta-
ka postać prosto z Edenu, 
z raju. Jest wysoka, o pocią-
głych rysach, wydłużonych 
kończynach. Gdyby ją usta-
wić obok innych Bachusi-
ków, będzie wystawać o ja-
kieś 10 cm.

Najnowsze dzieło A. 
Wochniaka stanęło na skra-
ju fontanny, na wprost BWA. 
Rzeźba oficjalnie została 
odsłonięta 8 marca, w sa-
mo południe. Była gotowa 
wcześniej, ale z powodu epi-
demii uroczystość się odwle-
kła. W końcu zapadła decy-
zja, że Dzień Kobiet to osta-
teczny termin.

Zielbrusia, bo tak się na-
zywa najnowsza mieszkanka 
deptaka, lśni w słońcu. Wy-
soka, gibka, w bikini z liści 
winogron. Pełnia lata! Jed-
nak stojący kilkanaście me-
trów dalej Downus schował 
się pod parasolem…

Fundatorem rzeźby jest 
firma Ziel-Bbruk, od 38 lat 
produkująca w Płotach kost-
kę brukową.

- Ziel-Bruk to nie tylko 
nazwa, nie tylko produk-
cja kostki brukowej - pod-
czas poniedziałkowej uro-
czystości mówił Edward 
Makarewicz, właściciel fir-
my. - Jesteśmy też mecena-
sem sztuki. Kiedy przyszedł 
do mnie autor Bachantki, 
pan Artur Wochniak, nawet 
przez moment się nie zasta-
nawiałem. Powiedziałem, 
że to ma być jakaś inna rzeź-
ba niż dotychczas stawiane 
w Zielonej Górze. Oczywi-

ście zaproponował Bachant-
kę. Nie wiedziałem dokład-
nie, jak ona będzie wyglą-
dała. Zasugerowałem, że 
cechą dzieła sztuki jest ta-
jemnica. Ale co to jest ta ta-
jemnica? To jakaś siła, któ-
ra przyciąga i wabi.

- Sam fakt, że jest kobietą, 
to już jest wielka tajemnica 
- tłumaczył rzeźbiarz. - Bo 
każda kobieta jest bardziej 
tajemnicza niż przeciętny 

mężczyzna. Tajemnica tkwi 
bardziej w samych kobietach 
niż w samej rzeźbie.

E. Makarewicz opowiadał, 
że do końca w firmie nie by-
li przekonani jak Bachantka 
powinna być ubrana. Czy 
strój z liści winogron jest od-
powiedni? - Tę ocenę zosta-
wiam państwu - skończył.

Figura podobała się pre-
zydentowi Januszowi Ku-
bickiemu, który pojawił się 

na odsłonięciu (chwilę póź-
niej spacerował po deptaku, 
wręczając słodkości z okazji 
Dnia Kobiet).

- Chciałbym bardzo po-
dziękować firmie Ziel-Bruk 
i panu Makarewiczowi za 
to, że Zielona Góra będzie 
miała kolejną rzeźbę - mó-
wił prezydent.

Bachantka to 54. Bachusik 
stojący w naszym mieście.   

(tc)

BIBLIOTEKA

Miłości…!
W niedzielę, 14 marca, o godzinie 
17.00 Biblioteka im. C. Norwida 
zaprasza na kolejną odsłonę 
Zielonogórskiego Salonu Poezji 
w wersji on-line. - Tym razem 
usłyszymy fragmenty wyznań 
miłosnych Cypriana Kamila Nor-
wida do Marii Kalergis, Tadeusza 
Borowskiego do Marii Rundo, 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
do Basi Drapczyńskiej, Stanisława 
Grochowiaka do Magdaleny 
Anny Grochowiak oraz Tadeusza 
Różewicza do Wiesławy Różewicz 
- wylicza Anna Urbańska z działu 
badań, analiz i metodyki WiMBP. 
Gospodarzem salonu i autorem 
scenariusza jest Andrzej Buck. 
Transmisja na żywo odbędzie się 
na Facebooku Biblioteki.   (dsp)

PLANETARIUM

Nowy seans i liczba Pi
W niedzielę, 14 marca, obchodzimy 
aż dwa święta Międzynarodowy 
Dzień Planetariów oraz Dzień 
Liczby Pi. Z tej okazji Planetarium 
Wenus zaprasza na premierę 
pokazu „Poza Słońcem”. Pokaz, 
mimo bajkowej scenerii, ze wzglę-
du na dość dużą ilość informacji, 
adresowany jest do starszych dzieci 
10 plus. - W towarzystwie małej 
Stelli dowiemy się, w jaki sposób 
odkrywane są planety spoza Ukła-
du Słonecznego. Podczas seansu 
kilka z nich odwiedzimy - zapo-
wiadają organizatorzy - Seanse 
premierowe odbędą się o godzinie 
13.00, 14.00 i 16.00. Natomiast 
w hołdzie dla liczby Pi wyświetlimy 
jej baaardzo długie rozwinięcie.

(dsp)

W samo południe, 8 marca, światło dzienne ujrzała Bachantka. Moment odsłonięcia. 

Obie piękne, obie zachwycające: róża i Zielbrusia!      FOT. PIOTR JĘDZURA
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Wycinają drzewa - cmentarz będzie większy
Na działce przy ulicy Wrocławskiej trwa wycinka drzew pod planowaną rozbudowę cmentarza. Przygotowanie ziemi potrwa około 
dwóch, trzech lat. Przybędzie 2500 miejsc grzebalnych.

Wielu zielonogórzan zasta-
nawia się, dlaczego przy 
Wrocławskiej w ruch po-
szły siekiery i piły. Teren 
o powierzchni około 1,4 ha 
jest oczyszczany z drzew 
i korzeni. - Ponad 70 pro-
cent drzew już zostało wy-
ciętych - informuje Mariusz 
Knyspel, kierownik Miej-
skiego Zakładu Pogrzebo-
wego w Zielonej Górze. - 
Obecnie nie brakuje nam 
miejsc do pochówku, ale 
musimy działać ze sporym 
wyprzedzeniem. Przygoto-
wanie ziemi pod nowe kwa-
tery zwykle zajmuje około 
dwóch, trzech lat. Wycin-
ka, wyrównanie i odwod-
nienie terenu nie są ła-
twe. Musimy też, niestety, 
wziąć pod uwagę, że w Zie-

lonej Górze jest więcej zgo-
nów. Średnio w miesiącu 
w mieście umiera ok. 120-
125 osób, podczas gdy jesz-
cze niedawno było to oko-
ło 95 pogrzebów. W całym 
regionie jest podobna sytu-
acja np. w Drezdenku czy 
Świebodzinie.

Administracja cmentarza 
planuje stworzyć nowe ale-
je. Z wnioskiem o wycinkę 
wystąpiły Zielonogórskie Za-
kłady Usług Miejskich, w ich 
skład wchodzi m.in. Miejski 
Zakład Pogrzebowy. Regio-
nalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych w Zielonej Górze 
zgodziła się na trwałe wy-
łączenie z produkcji leśnej 
terenu pod nowe kwatery 
grzebalne. Przybędzie oko-
ło 2500 miejsc.

O wycince drzew i po-
większeniu nekropolii przy 
ul. Wrocławskiej o 26 hek-
tarów, zdecydowała rada 
miasta w 2001 r. Plan re-
alizowany jest etapami. 
Teraz znika las położony 
najbliżej obecnych kwater. 
W przyszłości do wycinki 
pójdzie również 10 hekta-
rów położonych po drugiej 
stronie ulicy Pileckiego.

Nie jest wykluczone, że 
tempo rozbudowy cmen-
tarza spadnie. Obecnie już 
ponad 50 procent pogrze-
bów to pochówki z urną, 
powstaje coraz więcej ko-
lumbariów. A te zajmują 
mniej miejsca niż trady-
cyjne groby.  

(rk)Wycięto już dwie trzecie drzew pod rozbudowę cmentarza przy ul. Wrocławskiej
Fot. Piotr Jędzura

AKCJA

Seniorze,  
gdzie stawiać 
ławeczki?
Potrzebujesz chwili odpoczyn-
ku w drodze ze sklepu do domu? 
Przy ulubionej ścieżce spacero-
wej nie ma gdzie usiąść? Radny 
Filip Czeszyk zbiera propozycje 
lokalizacji, w których brakuje 
ławek.
W miniony wtorek radni Filip 
Czeszyk razem z Pawłem Wy-
sockim odwiedzili Klub Se-
niora „Wrzos”. Wyjaśnili, na 
czym polega akcja i przynieśli 
ze sobą ankiety do wypełnie-
nia. - Chcemy ustawić w mie-
ście więcej ławek. W takich 
miejscach, żeby wam to uła-
twiło życie. Dlatego zwraca-
my się do was o pomoc. Pro-
simy, żebyście zasugerowa-
li, gdzie ławki są najbardziej 
potrzebne - tłumaczył F. Cze-
szyk. Seniorzy z radością ru-
szyli po długopisy, wspólnie 
usiedli przy stole i z pomo-
cą radnych zaczęli wypeł-
niać ankiety. Przy okazji po-
chwalili się, że w tej grupie, 
wszyscy są już zaszczepieni 

przeciwko koronawirusowi 
i dobrze znieśli przyjęcie ko-
lejnych dawek szczepionki.

 - Wpisałam ul. Wiśniową, 
bo tu jest tylko jedna ławecz-
ka. Mieszkam na Zawadzkie-
go, w mojej okolicy też za du-
żo ich nie ma - mówiła pani 
Irena. Obok niej usiadła pani 
Grażyna i dodała: - To praw-
da, na Wiśniowej nie ma ani 
jednej ławki. Chodzę o kuli 
i nie mam gdzie usiąść. A tam 
wchodzi się pod górę i jest 
ciężko. Postawienie ławek 
bardzo mi pomoże.

Seniorzy z zaangażowa-
niem wypełniali kolejne ru-

bryki. - Zgłaszam postulat, że 
ławek nie ma przy ścieżkach 
pieszo-rowerowych. W oko-
licy aresztu stoją dwie, a tak 
to na całej trasie nie ma ich 
w ogóle - zaznaczyła pani Ze-
nia, kierowniczka „Wrzosa”.

Głównym punktem, w któ-
rym można zostawić wypeł-
nione ankiety jest siedziba 
ZGranych Zielonogórzan 50+, 
w ratuszu. Tam zebrano już 
około 30 lokalizacji. Radni 
będą jeszcze odwiedzać inne 
kluby seniora. - Zawsze chęt-
nie spotykam się z seniorami, 
bo można się od nich zarażać 
entuzjazmem - przyznał P. 

Wysocki. To on będzie czu-
wał nad weryfikacją miejsc 
na ławki – czy wskazany te-
ren należy do miasta. Radni 
chcieliby postawić w tym ro-
ku około 100 ławek. Pierwsze 
pojawią się w okolicy maja.

To nie jedyny pomysł rad-
nych dotyczący seniorów. 
Chcą też zamontować skła-
dane siedziska na półpiętrach 
w blokach bez windy. - To 
bardzo dobry pomysł! - chó-
rem przytaknęli klubowicze. 
- Chcę, żeby seniorzy mieli 
świadomość, że o nich dba-
my i zawsze będziemy dbać 
– zapewnił F. Czeszyk.  (ap)

INWESTYCJE

12 chętnych  
do budowy
Tyle firm zgłosiło się w przetargu 
na budowę wielopoziomowego 
parkingu nieopodal Palmiarni.  
W ostatni wtorek miejscy urzęd-
nicy otworzyli oferty.
Rozpiętość kwot jest ol-
brzymia. Swoją pracę naj-
taniej wycenił Budimex - fir-
ma jest gotowa wybudować 
obiekt za 29 mln 643 tys. zł. 
Kolejna najtańsza firma to 
konsorcjum, którego lide-
rem jest Wegner Sp. z o.o. - 
31 mln 949 tys. zł. Na dru-
gim biegunie znalazła się 
oferta Eurobudu z Nowo-
grodu Bobrz. - za 41 mln 
557 tys. zł. Niewiele tań-
szy był Mostostal Zabrze - 
39 mln 852 tys. zł.

Tymczasem magistrat na 
budowę przeznaczył 29,6 mln 
zł. - Najniższa oferta nie-
znacznie przekracza tę kwo-
tę. Myślę, że dołożenie 43 tys. 
zł nie będzie problemem - ko-
mentuje radny Filip Gryko 
(Zielona Razem), który pilo-
tuje budowę parkingu. Przy-
pomina, że gotowy jest pro-

jekt, co daje gwarancję, że 
skończona inwestycja będzie 
wyglądała tak, jak tego sobie 
życzyli zielonogórzanie pod-
czas konsultacji dotyczących 
elewacji i części rekreacyjnej 
na dachu.

- To obiekt w newralgicz-
nym punkcie miasta, dlate-
go tak długo trwały konsul-
tacje i uzgodnienia. Poświę-
ciliśmy na to rok - przypo-
mina F. Gryko. - Teraz trze-
ba sprawdzić dokumenty 
zawarte w ofercie i pocze-
kać na ewentualne odwo-
łania. Myślę, że za dwa mie-
siące będzie można podpi-
sać umowę i budowa ruszy. 
Wykonawca będzie miał na 
to 18 miesięcy. Parking po-
winien być gotowy w przy-
szłym roku.

Przypomnijmy: w miejscu 
dzisiejszego placu na tyłach 
urzędu marszałkowskiego ma 
powstać trzykondygnacyjny 
parking wielopoziomowy 
z funkcją rekreacji na dachu. 
Łączna liczba miejsc parkin-
gowych w budynku i obok - 
407. Do tego dojdzie 18 miejsc 
dla osób niepełnosprawnych, 
trzy stanowiska dla autobu-
sów i pięć stanowisk do ła-
dowania samochodów elek-
trycznych.    (tc)

Seniorzy z klubu „Wrzos” wspólnie usiedli przy stole i zaczęli wypełniać ankiety
Fot. Piotr Jędzura

KORONAWIRUS

Mniej zabiegów 
więcej łóżek
Lubuskie na fali, trzeciej fali…  
i nadal z miejscem na liście 
alarmowej z powodu wysokiej 
liczby zakażeń. W Zielonej Górze 
więcej łóżek dla chorych na 
COVID-19, za to mniej zabiegów 
planowych.
Dynamika pandemii znów 
wzrasta. W środę i czwartek 
(10 i 11 bm.) w kraju odno-
towano najwięcej zakażeń 
koronawirusem w tym ro-
ku - 17 260 i 21 045. Dla Lu-
buskiego to również były 
najgorsze dni od stycznia, 
przyniosły ponad tysiąc no-
wych zakażeń. W przelicze-
niu na 10 tys. mieszkańców 

najwięcej osób zaraziło się 
w Zielonej Górze, Gorzowie 
Wlkp. oraz w powiatach zie-
lonogórskim i gorzowskim.

- Dziś (w środę - dop. el) 
mamy 107 pacjentów cho-
rych na COVID-19, miesiąc 
temu, 10 lutego, mieliśmy 
ich 66 - potwierdza Sylwia 
Malcher-Nowak, rzecz-
niczka Szpitala Uniwersy-
teckiego w Zielonej Górze, 
która zauważa też różnicę 
w strukturze wiekowej pa-
cjentów: - Na początku pan-
demii hospitalizowani byli 
głównie pacjenci wiekowi, 
teraz chorują coraz młodsi. 
Pod respiratorem w szpitalu 
tymczasowym leży 34-let-
ni pacjent.

W związku ze wzrostem 
zachorowań na COVID-19, 
3 bm. wojewoda lubuski - 
zgodnie ze wskazaniem mi-

nistra zdrowia - zdecydował 
o zwiększeniu liczby łóżek 
covidowych do 933 - z 38 do-
datkowych łóżek 28 przy-
padło szpitalowi tymcza-
sowemu w Zielonej Górze. 
Od 6 bm. stoją w gotowo-
ści. I kadra.

- Jeszcze jedna taka decy-
zja i nie obsłużymy już tych 
łóżek własnymi pracowni-
kami - stwierdza przedsta-
wicielka szpitala, który poza 
jednostką rezerwową dodat-
kowo prowadzi również dwa 
punkty szczepień przeciw 
COVID-19, a szczepień nie-
bawem też ma być więcej.

MZ jest w kropce. - Istnie-
je realna groźba, że jeśli bę-
dzie dużo zakażeń, zabrak-
nie personelu medycznego 
- ostrzega. O jego gotowość, 
w tym o gotowość anestezjo-
logów, zadbał  więc prezes 

NFZ, zalecając 8 bm. ograni-
czenie do niezbędnego mi-
nimum lub zawieszenie za-
biegów planowych, z wy-
jątkiem diagnostyki i cho-
rób nowotworowych. Leka-
rze mają przy tym brać pod 
uwagę „wysokie prawdopo-
dobieństwo pobytu pacjen-
ta po zabiegu w oddziale in-
tensywnej terapii”.

- O zmianie terminu zabie-
gu decyduje lekarz. Tym nie 
rządzi automat! - uspokaja 
S. Malcher-Nowak i nieste-
ty dodaje: - My już w ostat-
nim czasie zwolniliśmy nieco 
z tymi zabiegami, bo kilku-
nastu naszych anestezjolo-
gów pracuje w szpitalu tym-
czasowym, a przecież oni 
asystują przy wszystkich za-
biegach.   (el)
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Absolwenci ekonomii mają też wiedzę pomagającą im założyć i prowadzić z powodzeniem wła-
sną działalność gospodarczą    FOT. ARCHIWUM UZ

UNIWERSYTET

Przekalkulować sobie przyszłość
Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Zielonogórskiego cieszy się dużym zainteresowaniem. W ub. r. kierunek ekonomia 
ukończyło 137 studentów. Obecnie studiują go 424 osoby. Dlaczego studenci chętnie podejmują się nauki tego kierunku i czy rzeczywi-
ście się to opłaca?

Wiedza ekonomiczna przy-
daje się w wielu profesjach: 
od księgowego i bankiera do 
pośrednika nieruchomości 
i maklera giełdowego. Ab-
solwenci mogą wybrać jedną 
z wielu ścieżek kariery. Wie-
dza ekonomiczna przydaje 
się w pracy agenta i brokera 
ubezpieczeniowego, ale tak-
że rzeczoznawcy majątko-
wego, doradcy inwestycyj-
nego, pośrednika w obrocie 
nieruchomościami, egzeku-
tora lub inspektora kontro-
li czy analityka finansowe-
go. Po studiach ekonomicz-
nych czeka praca w szero-
kiej grupie podmiotów go-
spodarczych, zarówno w ob-
słudze klienta, jak i anali-
zowaniu ryzyka kredyto-
wego lub inwestycyjnego, 
bądź przy obsłudze fundu-
szy inwestycyjnych, przy-
gotowaniu ekspertyz, a tak-
że do prowadzenia analizy 
zjawisk ekonomiczno-spo-
łecznych. Przyszli ekono-
miści mogą być zatrudnie-
ni w krajowych i zagranicz-
nych korporacjach finanso-
wych, audytowych i kon-
sultingowych. Mogą też być 
zatrudnieni w prywatnych 
przedsiębiorstwach w dzia-
łach ekonomiczno-finanso-

wych lub zajmować się ana-
lizą rynku.

Osoby po studiach ekono-
micznych mogą szukać też 
zatrudnienia w urzędach 
państwowych lub samorzą-
dowych (np. skarbnik w gmi-
nie, powiecie, czy wojewódz-
twie) i instytucjach państwo-
wych związanych z gospo-
darką, finansami i budżeto-
waniem, a także mogą zostać 
urzędnikami pionów finan-
sowo-skarbowych i znaleźć 
zatrudnienie w Krajowej Ad-

ministracji Skarbowej. Ukoń-
czenie kierunku ekonomicz-
nego daje podstawy o stara-
nie się o pracę w działach fi-
nansowo-księgowych, ana-
litycznych przedsiębiorstw 
oraz w sferze budżetowej. 
Absolwenci ekonomii z za-
łożenia posiadają wiedzę po-
magającą im założyć i pro-
wadzić z powodzeniem wła-
sną działalność gospodarczą.

Studiowanie ekonomii to 
również udział w licznie pro-
wadzonych w instytucie pro-

jektach. Biorąc udział w pro-
jekcie takim jak „Nowocze-
sne nauczanie oraz praktycz-
na współpraca z przedsię-
biorcami - program rozwo-
ju Uniwersytetu Zielonogór-
skiego”, studenci mają moż-
liwość podniesienia kompe-
tencji poprzez certyfikowane 
szkolenia, zajęcia praktycz-
ne w formie projektowej oraz 
wizyty studyjne u pracodaw-
ców. W obecnym czasie za-
mknięcia wszelkie działania 
prowadzone są zdalnie. Nie 

zmienia to jednak wartości 
naukowej oraz zaangażowa-
nia studentów w projekty.

A co łączy ekonomię z ko-
ronawirusem? Odpowiedzi 
szukają pracownicy, reali-
zując projekt pod kierownic-
twem prof. Jacka Kurzępy - 
„Interdyscyplinarna i kom-
paratystyczna diagnoza pro-
blemów wtórnych wyłania-
jących się w postawach i za-
chowaniach współczesnej 
młodzieży w konsekwen-
cji pandemii koronawiru-
sa Covid-19, w perspekty-
wie indywidualnej i wspól-
notowej”. Głównym celem 
badań jest diagnoza proble-
mów wtórnych w okresie po-
stpandemicznym, ujawnia-
jących się w zachowaniach 
i postawach młodych Po-
laków (13-25 lat) w ich re-
lacjach, więziach, funkcjo-
nowaniu w środowisku ro-
dzinnym, szkolnym i wobec 
państwa oraz w relacjach ró-
wieśniczych i międzypoko-
leniowych. Badania obejmu-
ją również m.in. konsekwen-
cje formy zdalnej edukacji, 
aktywności obywatelskiej 
młodych Polaków, diagno-
zy kondycji zdrowia psycho-
społecznego młodzieży, dia-
gnozy paradoksu przedaw-

kowanej e-zdolności w cza-
sie e-nauki oraz spędzania 
wolnego czasu w tych re-
aliach. Badania prowadzone 
są w ośmiu województwach. 
Pierwszych wyników będzie 
można się spodziewać pod 
koniec 2021 r. Zostaną omó-
wione na konferencjach na-
ukowych, a następnie opubli-
kowane w 2022 r. Czas pan-
demii może się okazać cie-
kawym materiałem badaw-
czym. Koronawirus zmienił 
życie każdego z nas. Z eko-
nomicznego punktu widze-
nia można tu wymienić oczy-
wiście problemy finansowe 
przedsiębiorców z różnych 
branż, wywołane lockdow-
nem. To również wielomi-
liardowe wydatki państwa 
w ramach pomocy dla firm, 
poprzez realizację tarcz an-
tykryzysowych. Każdy oby-
watel odczuwa skutki koro-
nawirusa w wymiarze finan-
sowym czy społecznym. Eko-
nomia niezależnie od losów 
społeczeństwa jest dziedzi-
ną naukową dającą szero-
ką skalę możliwości zatrud-
nienia. Wiedzą o tym matu-
rzyści i każdego roku licznie 
starają się o przyjęcie na ten 
kierunek studiów. 

(uz)

UNIWERSYTET

Murale 
na urodziny
Znamy zwycięzców konkursu na 
mural z okazji 20-lecia Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Komisja przyznała 
nagrody następującym studentom:  
I miejsce i 1500 zł - Aleksander Bucho-
wiecki, II miejsce i 1000 zł - Viktoria 
Sepska, III miejsce i 500 zł - Joanna 
Jagiełło. Zwycięskie prace (prezen-
tujemy je w kolejności „na podium”) 
pojawią się na wybranych obiektach 
uczelni, a uroczysta prezentacja 
odbędzie się w czerwcu, kiedy to 
przypadają urodziny UZ.  (dsp)

Fot. Materiały UZ

.

UNIWERSYTET

Włącz komputer  
i zajrzyj na UZ!
W przyszłą niedzielę, 21 marca, 
Uniwersytet Zielonogórski 
otwiera swoje drzwi dla kandy-
datów na studia.

Drzwi będą „otwarte” przez 
tydzień, do 27 marca, moż-
na się tam dostać poprzez 
stronę wydarzenia na Face-
booku. - Pandemia zamknę-
ła i szkoły, i uczelnie - za-
praszamy więc wszystkich 
chętnych do odwiedzenia 
uniwersytetu on-line - mó-
wi Ewa Sapeńko, rzecznicz-
ka UZ.
Wirtualny Tydzień Otwar-
ty rozpocznie się w niedzie-
lę, 21 bm. o godz. 11.00 od 

ogólnej prezentacji uczel-
ni i oferty kształcenia. Go-
dzinę później, jako pierw-
szy przedstawi się Wydział 
Lekarski i Nauk o Zdrowiu 
oraz Centrum Symulacji Me-
dycznej. - Codziennie za-
prezentują się dwa wydzia-
ły - będzie też możliwość 
zadania pytań dziekanom 
i prodziekanom na żywo, 
na czacie. Nasi goście będą 
mieli możliwość obejrze-
nia rozmów z absolwentami 
UZ oraz warsztatów, przy-
gotowanych przez pracow-
ników i studentów niektó-
rych wydziałów. Program 
przygotowany przez orga-
nizatorów jest już dostęp-
ny na stronie facebookowej 
wydarzenia, ale jeszcze ca-
ły czas się zmienia - dodaje 
rzeczniczka. 

(dsp)

UNIWERSYTET

Nasi zdolni 
naukowcy 
i artystka
Troje studentów Uniwersytetu 
Zielonogórskiego dostało 
stypendia ministra edukacji i 
nauki.

Stypendia w wysokości 
17 tys. zł za znaczące osią-
gnięcia naukowe, artystycz-
ne lub sportowe na rok aka-
demicki 2020/2021 dostali: 
Weronika Dobrowolska - II 
rok studiów magisterskich 
na kierunku malarstwo (Wy-
dział Artystyczny), Maciej 
Koszorek - III rok na kierun-
ku logistyka (Wydział Eko-
nomii i Zarządzania), Eryk 

Wacka - IV rok na kierunku 
lekarskim (Wydział Lekarski 
i Nauk o Zdrowiu).
- Naszą tradycją było, że sty-
pendia wręczane były przez 
rektora podczas posiedze-
nia senatu. Z powodu pan-
demii uroczysta oprawa 
jest niemożliwa - wyjaśnia 
Ewa Sapeńko, rzecznicz-
ka UZ. I dodaje, że nasi stu-
denci znaleźli się w gronie 
362 nagrodzonych przez mi-
nistra Przemysława Czarn-
ka: - Przyznano 285 stypen-
diów za osiągnięcia nauko-
we, 42 za osiągnięcia spor-
towe i 35 za osiągnięcia ar-
tystyczne. Kandydatury stu-
dentów z całej Polski ocenił 
zespół ekspertów z różnych 
dziedzin nauki i sztuki. Do 
MEiN wpłynęło 890 wnio-
sków w tej sprawie. 

(dsp)

UNIWERSYTET

Możesz zostać 
oficerem
Uniwersytet Zielonogórski po 
raz trzeci rozpoczął rekrutację 
do Legii Akademickiej. Pierwsze 
zajęcia teoretyczne odbędą się w 
kwietniu.
Ten program Ministerstw - 
Obrony Narodowej oraz Edu-
kacji i Nauki jest szkoleniem 
dla studentów, którzy fakul-
tatywnie, w ramach studiów, 
przechodzą wojskowe szko-
lenie teoretyczne, a podczas 
wakacji odbywają szkolenie 
praktyczne. Kończy się ono 
egzaminem i przysięgą woj-
skową.
- Teoretyczna część obejmuje 
15 godzin zajęć. Później stu-

denci mogą odbyć ćwiczenia 
wojskowe na poligonie - in-
formuje Ewa Sapeńko, rzecz-
niczka Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego. - Do 2020 r. re-
alizowano dwa praktyczne 
moduły szkoleniowe, każdy 
trwał trzy tygodnie. Pierwszy 
z nich, moduł szkolenia pod-
stawowego, kończy się egza-
minem i złożeniem przysięgi 
wojskowej oraz uzyskaniem 
statusu szeregowego rezerwy.
Drugi moduł to szkolenie 
podoficerskie, które kończy 
się egzaminem i mianowa-
niem na stopień kaprala, da-
jącym status podoficera re-
zerwy.
W tym roku akademickim 
wprowadzono pilotażowo 
moduł oficerski, udział w nim 
mogą wziąć studenci, którzy 
są podoficerami rezerwy. 

(dsp)
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50 proc. taboru MZK to elektryki. Dzięki unijnym pomysłom i de-
terminacji prezydenta Kubickiego i wiceprezydenta Kaliszuka możemy 
się poszczycić czymś, czego nie ma żadne miasto w Polsce. Od początku 
wiedzieliśmy, że bycie liderem oznacza przecieranie nieznanych ścieżek 
i niespodzianki. Ale tego chyba nikt się nie spodziewał: nikt nie przewidy-
wał, że autobusy rozjadą nam osiedlowe drogi - konkretnie Mieczykową 
- a ich gabaryty nie pozwolą myśleć o nowych liniach w bocznych uliczkach.
Co do Mieczykowej mam mieszane uczucia. Bo z jednej strony – Jędrzychów 
to duże osiedle, z drugiej strony - nie chce mi się wierzyć, że tamtejsi miesz-
kańcy gremialnie korzystają z autobusów MZK. Dyrektorka MZK powiedziała 
mi, że z obserwacji kierowców wynika, iż na tym odcinku jeździ średnio pięć 
osób w autobusie. Doświadczenie podpowiada, że większość mieszkańców 
tego rejonu, która podpisała petycję w sprawie remontu ulicy i przywrócenia 
kursów autobusów, przemieszcza się samochodami. Z drugiej strony Europa 

idzie w stronę rozwoju transportu publicznego 
i wypychania samochodów z centrów miast. Nam 

wprawdzie to „wypychanie” niezbyt idzie, bo jednym 
z głównych instrumentów w tej sprawie są ceny za 

postój w strefach płatnego parkowania. Koledzy radni 
z wielkim trudem zgodzili się na 3 złote za godzinę, podczas 

gdy w Poznaniu jest to 7 zł za pierwszą godzinę, a każda następ-
na jest droższa. Skoro chcemy ograniczyć ruch samochodowy, musimy 

rozwijać komunikację miejską, co tanie nie jest i dotacje do MZK rosną nam 
lawinowo. Mieczykowa pokazała, że musimy w tej sprawie przyspieszyć, 
szybciej niż myśleliśmy jeszcze rok temu. Trochę tak jak w „Alicji w Krainie 
Czarów” - żeby utrzymać się w tym samym miejscu, trzeba biec ile sił.
Mieczykowa podpowiada, że trzeba nam… kupić następne autobusy. 
Elektryczne, ale małe. Takie, które zabierają nie 80 pasażerów, a 20 i które 
nie będą kursowały przez całe miasto, lecz do najbliższej dużej pętli. 
Z Mieczykowej do Botanicznej, czy z osiedla przy Szwajcarskiej do Cen-
trum Przesiadkowego.
Zakup takiego taboru pozwoliłby na obsługę terenów, które od dawna się 
tego domagają. W Barcikowiczkach wizja lokalna pokazała, że duży auto-
bus tam nie zawróci, ale mały już tak. Stożne nigdy nie miało połączenia 

publicznego z miastem. Dużym autobusem jest to kosmicznie nieopłacal-
ne, małym może straty byłyby znośne? Być może taki busik przejechałby 
przez Cegielnię i osiedle Szwajcarskie… Jeszcze rok temu myśleliśmy tylko 
o tym, by zakończyć projekt kupna autobusów elektrycznych i budowę 
Centrum Przesiadkowego, dziś musimy myśleć, co dalej.
Bo powrót autobusów na Mieczykową problemu w skali miasta nie rozwiązuje.
Takie busiki dawniej jeździły po Zielonej Górze: na Wzgórze Braniborskie 
i na liniach nocnych. Jedynym problemem tak naprawdę jest ten jeden - za 
co teraz kupić nowe?
Myślenie o kupnie nowych busów elektrycznych w dobie pandemii wydaje 
się szaleństwem, ale tu znów posłużę się cytatem z „Alicji” - „ jesteś sza-
lony, brak ci piątej klepki, jesteś wariatem, ale tylko wariaci są coś warci”. 
Dlatego piszę o tym szalonym pomyśle wierząc, że dwaj prezydenci K. go 
podejmą. Jeden bowiem znany jest z pomysłów szalonych, które potem 
okazały się strzałami w „dziesiątkę” - jak CRS, droga przez Park Piastowski, 
Gęśnik, teraz Ochla, drugi znany jest z tego, że ma niebywałego nosa do 
wynajdowania środków europejskich na te szalone pomysły.
Więc, panowie, do dzieła! Jak wspominana dziś kilkukrotnie Alicja - podą-
żajcie za białym królikiem.

PRZY CZWARTKOWYM OBIEDZIE

Andrzej Brachmański

MZK. Elektryki i co dalej?

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Każdy z mieszkańców ma głos
Radny Paweł Zalewski pracował nad uchwałą dotyczącą konsultacji społecznych od kilku miesięcy. Wresz-
cie, po dyskusjach i poprawkach, została ona przyjęta na lutowej sesji rady miasta. Wszystkie jej zapisy zaczną 
obowiązywać na początku kwietnia.

- Na ostatniej sesji, radni więk-
szością głosów przyjęli uchwałę 
w sprawie trybu i zasad przepro-
wadzania konsultacji społecz-
nych. Czy ta uchwała otwiera 
miasto na mieszkańców?
Paweł Zalewski, radny nie-
zależny: - Zdecydowanie. 
Jej największą zaletą jest to, 
że każdy mieszkaniec może 
złożyć wniosek o konsulta-
cje. Nie musi zbierać żad-
nych podpisów poparcia. Po-
nadto mieszkańcy mają duży 
wpływ na to, jak konsultacje 
będą przebiegać. Nie decy-
dują jedynie o temacie, ale 
również o terminie, zasię-
gu, czasie trwania, wybie-
rają formę konsultacji. Istot-
nym elementem wyjścia do 
mieszkańców jest utworze-
nie stanowiska pełnomoc-
nika ds. konsultacji w urzę-
dzie miasta. Zyskają urzęd-
nika, który będzie zajmował 
się ich sprawami.

- Jakie sprawy mogą konsulto-
wać mieszkańcy?

- Najpopularniejsze są tematy 
funkcjonalno-przestrzenne, 
ale może zaistnieć potrzeba 

przekonsultowania również 
innych spraw. Przykładowe 
konkretne kwestie to m.in. 
zagospodarowanie terenu, 
który obecnie jest nieużyt-
kiem. Albo - co powinno zna-
leźć się w zaniedbanym par-
ku - ławki, plac zabaw, krze-
wy, a może rośliny kwitną-
ce i sadzawka?  Zachęcam 
przede wszystkim do tego, 
żeby konsultować w sposób 
wyprzedzający. Dzięki temu 
nie ma później konfliktów 
społecznych. Jeśli mieszkań-

cy widzą coś, co należy zmie-
nić lub poprawić w mieście, 
mogą uzgodnić między so-
bą spójną wersję tego, jak ta 
zmiana ma wyglądać. Ma-
jąc wyniki konsultacji, pre-
zydentowi jest łatwiej pod-
jąć decyzję w danej sprawie.

- W jaki sposób można składać 
wnioski o konsultację?

- Przygotowaliśmy propozy-
cję wniosku, który jest pro-
sty i przystępny. Zachęcam 

do korzystania z tego goto-
wego wzoru, bo dzięki te-
mu nie przeoczy się żad-
nego punktu, nie zapomni 
się o ważnych informacjach 
i szczegółach. Jednak nic nie 
stoi na przeszkodzie, żeby 
skorzystać ze zwykłej kartki 
papieru. Wniosek można zło-
żyć w ratuszu w Biurze Ra-
dy Miasta lub wysłać skan na 
adres mailowy  biurorady@
um.zielona-gora.pl. Wnio-
sek jest kierowany do nowej 
komisji. Jej przewodniczący 
będzie weryfikował wnioski, 
kontaktował się z mieszkań-
cami, jeśli zaistnieje taka po-
trzeba. Następnie komisja 
wyda opinię i wniosek tra-
fi na sesję rady miasta. Je-
śli radni przyjmą uchwałę, 
prezydent będzie mógł zre-
alizować konsultację.

- Jakie zmiany w porównaniu 
do pierwszej wersji uchwały 
zostały wprowadzone podczas 
rozmów z radnymi Koalicji Oby-
watelskiej?
- To po części powrót do 
propozycji, które wcześniej 
składałem, ale też różne do-
piski techniczne. Prezydent 

od razu zaakceptował te po-
prawki. Zostały m.in. zapisa-
ne dodatkowe sposoby kon-
sultacji, również metoda-
mi pośrednimi, czyli przez 
internet. Jeśli ktoś nie chce 
lub nie może wziąć udziału 
w spotkaniu, będzie mógł 
wyrazić swoją opinię siedząc 
w domowym zaciszu.

- Jest pan zadowolony z osta-
tecznej wersji uchwały i tego, że 
została wreszcie przyjęta?

- Tak, jestem zadowolony, 
bo od początku zależało mi 
na wyjściu do mieszkańców. 
Wcześniej nie było możliwo-
ści składania wniosków, a te-
raz zostało to bardzo mocno 
podkreślone. Wiele spraw 
można ustalać z mieszkań-
cami i na podstawie ich opi-
nii podejmować lepsze de-
cyzje. Dzięki konsultacjom 
przestrzeń, w której żyją zie-
lonogórzanie, będzie bar-
dziej dostosowana do ich 
potrzeb i wspólnie będzie-
my mogli budować nasze 
miasto.

- Dziękuję.
Agata Przybylska

LASY

Leśnicy otwarci 
na współpracę
W okolicy Góry Wilkanowskiej 
trenują rowerzyści, którzy lubią 
ekstremalną jazdę. Niestety, 
niezgodnie z prawem. Nadleśnic-
two Zielona Góra proponuje im 
współpracę i „legalizację tras”.
Na leśnym odcinku między 
Wilkanowem a Ochlą moż-
na trafić na różne budowle. 
Malownicze skarpy Góry Wil-
kanowskiej pokrywają m.in. 
serpentynowe ścieżki, ama-
torsko wykonane przeszkody 
z drewna i kamieni oraz stro-
me podjazdy… Nie wiadomo, 
kto je wykonał, ale oczywiste 
jest, że służą do trenowania 
freeridu. To jedna z kilku eks-

tremalnych odmian kolarstwa 
górskiego, nieco podobna do 
downhillu. Ten, kto trenuje 
downhill, po prostu zjeżdża 
w dół po wąskiej, kamieni-
stej trasie, zahaczając o wy-
stające korzenie. Jak wyja-
śnia Igor Wiśniewski z zarzą-
du Stowarzyszenia Rowerem 
do Przodu, trudniejszy tech-
nicznie freeride to m.in. jazda 
po kładkach i tzw. hopki, czy-
li widowiskowe wybicia, kie-
dy rower fruwa w powietrzu.

Nadleśnictwo Zielona Góra 
szanuje pasje rowerzystów, 
ale musi uwzględnić kwestię 
bezpieczeństwa w lesie i ure-
gulować zasady korzystania 
z gruntu, gdzie uprawiane są 
sporty ekstremalne. W 2016 r. 
leśnicy proponowali współ-
pracę stowarzyszeniom 
rowerowym i orga-
nizacjom spo-

łecznym przy utworzeniu 
np. tras MTB i do downhil-
lu. Nie było chętnych. Na po-
czątku bm. nadleśnictwo wy-
stosowało pismo w tej spra-
wie m.in. do Stowarzysze-
nia Rowerem do Przodu, Zie-
lonogórskiego Towarzystwa 
Upiększania Miasta, Ruchu 
Miejskiego i oddziału PTTK.

- Samowolna budowa ta-
kich obiektów i wyznaczanie 
tras bez konsultacji z zarząd-
cą terenu niesie ze sobą za-
grożenia, zwłaszcza w kwestii 
bezpieczeństwa i możliwości 
korzystania z obiektów przez 
osoby niedoświadczone. Jest 
to działanie niezgodne z prze-
pisami prawa - informuje Rafał 
Ozimiński, nadleśniczy Nadle-
śnictwa Zielona Góra. - Związa-

ne jest to z rosnącym 
zagrożeniem dla 

spacerowiczów 

korzystających z lasów. Jeśli 
znajdzie się partner społecz-
ny, który zapewni bezpiecz-
ne użytkowanie terenu wraz 
z poszanowaniem środowiska 
naturalnego, nadleśnictwo jest 
otwarte na współpracę.

I. Wiśniewski rozumie ro-
werzystów, bo w Zielonej Gó-
rze brakuje miejsc przezna-
czonych dla fanów ostrzej-
szej jazdy, zgadza się jednak 
z tym, że prawa trzeba prze-
strzegać. - W zeszłym roku 
chcieliśmy zgłosić do budże-
tu obywatelskiego budowę 
skateparku dla rowerów, po-
dobnego do tego w Nowej So-
li - wyjaśnia. - Plany pokrzy-
żowała pandemia. Myślimy 
o nowym stowarzyszeniu, 
które stworzyłoby specjalne 
miejsca dla rowerzystów ce-
niących sport ekstremalny.

(rk)
Zdaniem leśników tor do ekstremalnej jazdy zagraża bezpie-
czeństwu spacerowiczów  FOT. EWELINA FABIAŃCZYK

Paweł Zalewski współorganizował warsztaty konsultacyjne 
z mieszkańcami na skwerze przy przystanku: Elżbietanki” 
w kwietniu 2019 r. - dla zwycięskiego zadania z budżetu 
obywatelskiego 2019  „Zielone przystanki MZK w centrum 
miasta”  FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

RADNI

Chcą inaczej 
dzielić pieniądze
W miniony wtorek klub radnych Ko-
alicji Obywatelskiej poinformował o 
projekcie uchwały - w sprawie zasad 
finansowania działalności klubów 
sportowych w Zielonej Górze.
Przed halą CRS z dziennikarza-
mi spotkali się: Marcin Pabie-
rowski, Adam Urbaniak, Dariusz 
Legutowski i Janusz Rewers. - 
Promocja miasta poprzez sport 
przynosi zyski i przyczynia się 
do ożywienia gospodarczego - 
mówił M. Pabierowski. - Mamy 
sukcesy żużlowców, koszykarzy 
i pływaków, wspaniałe obiekty 
sportowe np. w Drzonkowie. 
Jest się czym pochwalić. Na-
szą uchwałą chcemy zabezpie-
czyć dobrą współpracę między 
miastem, klubami zawodowy-
mi i firmami.
M. Pabierowski przekonywał, 
że kluby powinny otrzymy-
wać wsparcie od miasta w spo-
sób przejrzysty, bezstronny 
i terminowy, w oparciu o spi-
sane kryteria podziału pienię-
dzy. A. Urbaniak dodawał, że 
obecnie kryteria podziału są 
niejasne. KO proponuje, aby 
drużyny, które występują na 
tym samym poziomie dosta-
ły takie same wsparcie.
Zielona Góra od lat organizu-
je konkursy dla klubów spor-
towych. Prezydent Janusz Ku-
bicki deklaruje, że miasto kie-
ruje się wyłącznie obiektyw-
nymi kryteriami. Warunkiem 
otrzymania wsparcia jest zgo-
da na audyt.   (rk)
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Pandemia koronawirusa od A do Ż
Po roku walki z koronawirusem z Wuhan końca pandemii nie widać, tylko jej trzecią rozpędzającą się falę. Czy będzie ich więcej, czy z odwetem nareszcie przyjdą szczepionki przeciw COVID-19, i czy okażą się skuteczne na nowe mutacje wirusa? Pytań wciąż jest wiele, ale to i owo o pandemii 
już wiemy. Oto nasz pandemiczny alfabet.

A
ANTONOW AN-225 - po wiel-
kiej pompie była wielka kla-
pa: 14 kwietnia ub. r. tym naj-
większym samolotem świa-
ta z Chin do Polski przyleciał 
deficytowy wówczas w kraju 
sprzęt ochrony medycznej. Na 
pokładzie zamiast zapowiada-
nych 400 ton było 80 ton ła-
dunku, w tym maseczki dla 
medyków ze sfałszowanymi 
certyfikatami UE.
ASTRAZENECA - szczepion-
ka przeciw COVID-19 brytyj-
sko-szwedzkiego koncernu 
farmaceutycznego. Do Polski 
trafiła 6 lutego br., po prepara-
tach Pfizera i Moderny. W od-
różnieniu od nich jest szcze-
pionką wektorową. Preparat 
wprowadził niemałe zamie-
szanie wśród nauczycieli, któ-
rzy w Polsce byli nim szcze-
pieni jako pierwsi. Dziś adre-
sowana jest do osób w wieku 
od 18. do 69. roku życia.

B
BANKRUCTWO - z powodu 
pandemii i lockdownu dziś 
obawia się go co trzecia pol-
ska firma. Bankructwa bo-
ją się głównie mikro i małe 
firmy oraz przedstawiciele 
branż produkcyjnej i usługo-
wej. W przypadku przedsię-
biorstw, które działają krócej 
niż 2 lata, upadłość grozi co 
drugiej. Tak wynika z bada-
nia zrealizowanego dla BIG 
InfoMonitor przez firmę Ma-
ison&Partners, o którym pisał 
w styczniu br. money.pl
BEZOBJAWOWOŚĆ - zakażenie 
SARS-CoV-2 może mieć prze-
bieg bezobjawowy, lekki lub 
ciężki. Osoba, która jest cho-
ra bezobjawowo, nie ma żad-
nych lub ma tylko nieznaczne 
objawy kliniczne. Wirus jed-
nak pozostaje w jej organizmie 
i może ona zakażać.

C
CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE 
- choroby, którymi dodatkowo 

obciążony jest pacjent zakażo-
ny wirusem SARS-CoV-2.
CHORZY PRZEWLEKLE - 
w kontekście szczepień prze-
ciw COVID-19 zaliczono do 
nich osoby po przeszczepach, 
dializowane i z chorobami no-
wotworowymi. Rejestracja na 
szczepienie osób z tej grupy 
rozpoczęła się w środę, 10.bm.
COVID-19 - nazwa infekcji wy-
wołanej przez wirusa SARS-
-CoV-2. 30 stycznia ub. r., 
w wyniku rozprzestrzenia-
jącej się epidemii COVID-19, 
WHO ogłosiło stan zagroże-
nia dla zdrowia publicznego 
o zasięgu międzynarodowym. 
11 marca ub. r. WHO serię za-
chorowań na COVID-19 uzna-
ła za pandemię.

D
DEZYNFEKCJA - można do 
niej użyć specyfiku z apteki 
lub drogerii, albo zrobić go sa-
memu na bazie spirytusu. By 
płyn do dezynfekcji zniszczył 
koronawirusa, musi zawierać 
minimum 75 proc. alkoholu.
DYSTANS SPOŁECZNY - stre-
fa wolnej przestrzeni otacza-
jącej człowieka. W pandemii 
zachowanie dystansu mini-
mum 1,5 m może ochronić nas 
przed zakażeniem.

E
EGOISTA - w czasach pande-
mii chce czuć się wolny od ma-
seczek, zachowywania dystan-
su i innych zasad bezpieczeń-
stwa, kosztem twojego zdro-
wia lub życia.
E-LEARNING - nauczanie zdal-
ne przy użyciu technologii in-
formatycznej. Po raz pierw-
szy w polskich szkołach roz-
poczęło się 25 marca ub. r., 
oczywiście z powodu pande-
mii. Tego dnia przeciążone 
powszechnym eksperymen-
tem e-dzienniki odmówiły 
współpracy i ruszyły dopie-
ro po zwiększeniu przepusto-
wości serwerów. Dziś prawie 
w całym kraju tylko uczniowie 
klas I-III szkół podstawowych 
uczą się stacjonarnie.

F
FALA - popularne określenie 
dynamicznego wzrostu zaka-
żeń koronawirusem na jakimś 
terytorium. Podczas pandemii 
najczęściej występuje po tzw. 
luzowaniu obostrzeń, z powo-
du łamania dyscypliny społecz-
nej i pojawiania się nowych, 
bardziej agresywnych mutacji 
wirusa. Obecnie w Polsce mó-
wi się o trzeciej fali pandemii.

G
GODZINY DLA SENIORÓW 
- jeszcze niedawno obowią-
zywały w dni robocze w go-
dzinach 10.00-12.00 w skle-
pach ogólnospożywczych, ap-
tekach, drogeriach i na pocz-
tach. Tylko osoby powyżej 60. 
roku życia mogły wtedy robić 
w nich zakupy.

H
HOME OFFICE - czyli praca 
w domu albo zdalna. Więk-
szość działających w Polsce 
firm, które przed pandemią 
COVID-19 nie oferowały moż-
liwości pracy zdalnej, zdecy-
dowało się na takie rozwiąza-
nie po jej wybuchu.
HUMOR - przedstawianie cze-
goś, nawet smutnych realiów 
życia, w zabawny sposób. Au-
torzy strony internetowej koro-
nowirus.lol wcielili w życie żart 
o losowo serwowanych przez 
rząd restrykcjach i stworzyli in-
ternetowy generator obostrzeń. 
Na stronie - wypisz wymaluj 
urzędowej - można wylosować 
osobisty pakiet obostrzeń. Au-
torzy zachęcają: „Sprawdź, co 
dzisiaj wolno, a czego nie”.

I
INFODEMIA - stan pande-
miczny, dotyczący zainfeko-
wania przestrzeni informacyj-
nej dezinformacją, manipula-
cją, fake newsami i spiskowy-
mi teoriami na temat pande-
mii. Według jednej z nich wi-

rus SARS-CoV-2 został wytwo-
rzony w laboratorium i celowo 
z niego uwolniony.
IZOLACJA - odseparowanie 
osób zakażonych od zdro-
wych. Chorzy mogą przeby-
wać w domu - izolacja domo-
wa trwa 10 dni, w izolacji szpi-
talnej lub w izolatorium - tu 
o zakończeniu izolacji decy-
duje lekarz, jednak najkrócej 
trwa ona 13 dni.

 J
JOHNSON & JOHNSON - ko-
lejny producent szczepionki 
wektorowej przeciw COVID-19, 
który jeszcze przed jej zatwier-
dzeniem przez Unię Europej-
ską zawiadomił ją o możliwych 
kłopotach z dostawami szcze-
pionki w II kwartale do krajów 
Unii, w tym do Polski.

K
KORONAWIRUS - gatunek wi-
rusów, których nosicielami są 
ptaki i ssaki.
KWARANTANNA - odseparo-
wanie osób bezobjawowych, 
które miały kontakt z osobą 
zarażoną koronawirusem. Je-
śli w jej trakcie nie wystąpi-
ły objawy COVID-19 separa-
cja trwa 10 dni. Kwarantannę 
muszą też odbyć osoby, które 
zbiorowo przekraczają polską 
granicę albo przekraczają od-
cinek lądowy granicy Polski 
z Czechami i Słowacją w celu 
udania się do domu.

L
LOCKDOWN - izolacja, zakaz 
wyjścia, zamknięcie. Ogłasza-
ny w pandemii ma zahamować 
rozprzestrzenianie się wirusa. 
Lockdown może być ogłoszo-
ny w całym kraju albo regio-
nalnie. Pierwszy raz rząd ogło-
sił zamknięcie kraju 24 mar-
ca ub. r. Obowiązywał wów-
czas zakaz wychodzenia z do-
mu poza życiowymi wyjąt-
kami i zakaz zgromadzeń pu-
blicznych.
LUG S.A. - dzięki zielonogórskie-
mu producentowi opraw oświe-
tleniowych w kwietniu ub.r. do 
Zielonej Góry trafił transport 
z Chin. Na pokładzie Boeinga 
Air Cargo były środki ochrony 
osobistej dla zielonogórskich 
i lubuskich medyków. To był 
czas, w którym do walki z wy-
buchającą pandemią brakowało 
im podstawowych rzeczy: ma-
sek ochronnych, przyłbic, kom-
binezonów, rękawiczek, środ-
ków dezynfekcyjnych…
LUZOWANIE OBOSTRZEŃ - 
gdy liczba zakażeń spada i sta-
bilizuje się na niskim pozio-
mie, rząd łagodzi albo wyco-
fuje wcześniej wprowadzone 
zasady bezpieczeństwa.

Ł
ŁÓŻKO COVIDOWE - łóżko 
szpitalne przeznaczone dla 
chorego na COVID-19. O licz-
bie łóżek covidowych w regio-

nie i w poszczególnych szpi-
talach decyduje wojewoda. 
Obecnie w całym Lubuskiem 
jest 933 łóżek covidowych, 
o 38 więcej niż 4 marca. W śro-
dę, 9 bm., zajętych było 657.

M
MASECZKI - bawełniane i chi-
rurgiczne ograniczają rozsie-
wanie koronawirusa, jednak 
tylko pod warunkiem, że przy-
legają do twarzy, zakrywając 
i usta, i nos. Od 27 lutego br. 
w Polsce nie wolno zastępo-
wać ich przyłbicami, szalika-
mi, chustami.
MGŁA MÓZGOWA - teraz zja-
wisko nazywane też mgłą covi-
dową, to zespół dysfunkcji po-
znawczych (kłopoty z pamię-
cią, koncentracją, zamgleniem 
świadomości), które bywa po-
wikłaniem w efekcie przeby-
tego zakażenia SARS-CoV-2.
MODERNA - amerykańskie 
przedsiębiorstwo biotech-
nologiczne, które opracowa-
ło szczepionkę przeciw CO-
VID-19, opartą na mRNA. Pre-
parat Moderny zatwierdzony 
został do obrotu w UE w stycz-
niu br. Szczepionką Moderny 
w Polsce szczepieni do tej po-
ry byli medycy i przedstawi-
ciele zawodów okołomedycz-
nych oraz seniorzy powyżej 
70. roku życia.
MUTACJA WIRUSA - polega 
na zmianie jego kodu gene-
tycznego. Mutując, wirusy do-
stosowują się do jak najdłuż-
szego przetrwania. W Polsce 
pojawiły się już mutacje bry-
tyjska i południowoafrykań-
ska, co ma wpływ na obecny 
wzrost zakażeń.

N
NIETOPERZ - to prawdo-
podobnie z tego zwierzęcia 

przeszedł na człowieka SAR-
S-CoV-2, jednak nadal nie jest 
znane ani miejsce, w którym 
to się stało, ani zwierzę, które 
było pośrednikiem. Prace ba-
dawcze nad ustaleniem łań-
cucha wydarzeń nadal trwają.

O
OBJAWY COVID-19 - najczę-
ściej wymieniane są: gorącz-
ka, suchy kaszel, zmęczenie, 
utrata węchu, smaku, duszno-
ści. W kontekście brytyjskiego 
wariantu koronawirusa mówi 
się o uciążliwym bólu gardła 
i kłopotach z przełykaniem.
ODPORNOŚĆ - zdolność do 
ochrony organizmu przed pa-
togenami, natomiast odpor-
ność populacyjna to sytu-
acja, w której większość da-
nej populacji osiągnęła odpor-
ność na daną chorobę zakaź-
ną, co chroni przed zachoro-
waniem również osoby nie-
uodpornione. Próg odporno-
ści zbiorowiskowej w przy-
padku COVID-19 wynosi oko-
ło 50-70 proc.
OGNISKO EPIDEMICZNE - 
wzrost liczby zachorowań 

Na początku pandemii każda maseczka była na wagę złota. Ale od czego mądra głowa? Zielonogórski 
szpital uruchomił własny punkt krawiecki.   FOT. MATERIAŁY SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO

Po kilkunastu miesiącach z pandemią, taki widok nie dziwi nikogo. Jeden rzut oka i wiadomo, że to ratownicy jadący do pacjenta 
z koronawirusem.   FOT. PIOTR JĘDZURA

Od roku z przerwami codzienność w wielu domach. Pobudka, śniadanie i… dzieci zasiadają przed 
komputerami. Pora na lekcje!   FOT. DARIA ŚLIWIŃSKA-PAWLAK
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Po roku walki z koronawirusem z Wuhan końca pandemii nie widać, tylko jej trzecią rozpędzającą się falę. Czy będzie ich więcej, czy z odwetem nareszcie przyjdą szczepionki przeciw COVID-19, i czy okażą się skuteczne na nowe mutacje wirusa? Pytań wciąż jest wiele, ale to i owo o pandemii 
już wiemy. Oto nasz pandemiczny alfabet.

ponad spodziewany poziom 
w określonym czasie i miej-
scu, wywołany przez ten sam 
patogen. W Zielonej Górze naj-
większe ognisko wybuchło 
we wrześniu ub. r. w DPS dla 
Kombatantów.
OGRANICZENIE KONTAKTÓW 
SPOŁECZNYCH - odgrywa klu-
czową rolę w szybkości roz-
przestrzeniania się wirusa 
w populacji… i niestety, rów-
nież w postępującej od roku 
epidemii samotności.
OZDROWIENIEC - osoba, 
u której ustąpiły objawy cho-
roby zakaźnej. Od począt-
ku pandemii w Polsce z CO-
VID-19 wyzdrowiało ponad 
1,5 mln osób.

P
PACJENT ZERO - pierwszy zi-
dentyfikowany nosiciel cho-
roby zakaźnej. Pierwszy zdia-
gnozowany w Polsce przypa-
dek COVID-19 został „przy-
wieziony” z Niemiec przez 
66-letniego mieszkańca Cy-
binki. Chory trafił na oddział 
zakaźny Szpitala Uniwersytec-
kiego w Zielonej Górze.

PANDEMIA - „wielka epide-
mia”, która objęła większe ob-
szary, szczególnie, gdy prze-
niosła się na inne kontynenty.
PFIZER-BIONTECH - szcze-
pionka (Comirnaty) tych 
dwóch firm farmaceutycznych 
trafiła do Polski jako pierwsza 
i 27 grudnia ub.r. zostali nią 
zaszczepieni pierwsi Polacy. 
To nowoczesna szczepionka 
oparta na mRNA, którą do tej 
pory szczepieni byli przedsta-
wiciele zawodów medycznych 
i okołomedycznych oraz naj-
starsi seniorzy.
PULSOKSYMETR - urządze-
nie elektroniczne, służące 
do pomiaru wysycenia krwi 
tlenem, tak zwanej satura-
cji. Opiera się na nim rządo-
wy program Domowej Opie-
ki Medycznej - monitorowa-
ny z pomocą pulsoksymetra 
pacjent przesyła z domu dane 
z systemu PulsoCare - aplika-
cji dla chorych na COVID-19. 
Gdy jego stan się pogarsza, 
trafia do szpitala.
PÓŁMASKI FILTRUJĄCE - ab-
sorbują niewidoczne gołym 
okiem aerozole, cząsteczki 
stałe, pyły i dym, zawieszone 
w powietrzu. W zależności od 

stopnia ochrony dzielą się na 
trzy typy: FFP1, FFP2 i FFP3.

R
REGIONALIZACJA OBO-
STRZEŃ - 8 sierpnia ub. r. 
z powodu wzrostu zachoro-
wań rząd dokonał podziału 
Polski według powiatów na 
strefy zielone, żółte i czerwo-
ne. Największy rygor wprowa-
dzany był w strefach czerwo-
nych. Dziś największe restryk-
cje obowiązują w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim, 
od 13 bm. dołączy do niego Po-
morze, a na liście kolejnych za-
grożonych zwiększeniem obo-
strzeń są m.in. województwa: 
mazowieckie i lubuskie.
RESTRYKCJE - zwane również 
obostrzeniami, regułami albo 
zasadami bezpieczeństwa. Za-
zwyczaj rosną wraz z dyna-
micznym wzrostem zakażeń 
w kraju lub w regionie. Obec-
nie w Polsce najostrzejsze za-
sady obowiązują w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim, 
które od jutra (13 bm.) obej-
mą również Pomorze. W ar-
senale najczęstszych rządo-
wych restrykcji w Polsce jest: 
noszenie maseczek, zacho-
wanie dystansu społecznego, 
dezynfekcja, zamykanie gale-
rii handlowych, teatrów, kin, 
basenów, restauracji czy klu-
bów fitness i siłowni, godzi-
ny dla seniorów, zakaz samo-
dzielnego wychodzenia z do-
mu dzieciom, kwarantanna, 
zamknięcie granic...

S
SARS-COV-2 - nazwa wysoce 
zakaźnego wirusa, należące-
go do grupy koronawirusów. 
Wywołuje zespół ostrej niewy-
dolności oddechowej. Pierw-
sze przypadki zakażeń ludzi 
tym wirusem odnotowano 
pod koniec 2019 r. w chińskim 
mieście Wuhan, ale dokładne 
pochodzenie wirusa na razie 
nie jest znane. Z człowieka na 
człowieka Sars-CoV-2 prze-
nosi się drogą kropelkową, 
choć ostatnio mówi się rów-
nież o transmisji powietrznej.
STAN EPIDEMII - rząd wpro-
wadził go 20 marca ub. r. 
Oznaczał kwarantannę dla 
podróżujących do Polski i za-
wieszenie zajęć w szkołach.
SZCZEPIENIA - pod wzglę-
dem liczby zaszczepionych 
przeciw COVID-19 przypada-
jącej na 100 mieszkańców, Pol-
ska wśród państw Unii Euro-
pejskiej 8 marca zajmowała 
ósmą pozycję, na świecie - 31. 
Do tego dnia pierwszą daw-
ką zaszczepiono 2,6 mln Pola-
ków - wśród nich 1,4 mln rów-
nież drugą. W Polsce na razie 
szczepimy trzema preparata-
mi: Pfizer-BioNTech, Moder-
na i AstraZeneca.
SZPITAL TYMCZASOWY - ina-
czej szpital rezerwowy. Szpita-
le tymczasowe mają być bufo-
rem bezpieczeństwa dla syste-
mu ochrony zdrowia podczas 
pandemii. Powstawały w mia-
stach wojewódzkich, więk-

szość na początku grudnia ub. 
r. 3 bm. w związku z ponow-
nym, dynamicznym wzrostem 
zachorowań w Polsce resort 
zdrowia podjął decyzję o uru-
chomieniu szpitali tymczaso-
wych w dziewięciu wojewódz-
twach. W Zielonej Górze dzia-
łał cały czas w siedzibie przy-
szłego Centrum Zdrowia Matki 
i Dziecka. Miał mieć docelowo 
170 łóżek, 6 bm. - po zwiększe-
niu liczby dostępnych łóżek 
z powodu narastającej pan-
demii - ma ich 119.

Ś
ŚWIAT - pandemia CO-
VID-12 dotarła na wszystkie 
kontynenty. Jest jednak na 
świecie kilkanaście miejsc, 
w których oficjalnie nie zareje-
strowano ani jednego przypad-
ku zakażenia wirusem SAR-
S-CoV-2. To m.in. Korea Pół-
nocna, Turkmenistan i nie-
które wyspy Oceanii.
ŚWIĘTA (W PANDEMII) - Wiel-
kanoc w ub. r. przypadła na czas 
pierwszego lockdownu w Pol-
sce. Ubiegłoroczne Boże Naro-
dzenie Polacy też spędzali tylko 
z domownikami. Za trzy tygo-
dnie czeka nas prawdopodob-
nie powtórka…  minister zdro-
wia już sugerował, że Wielka-
noc 2021 odbędzie się w reżimie 
sanitarnym, czyli w domach.

T
TELEPORADA - telefoniczna 
konsultacja pacjenta z leka-
rzem POZ. W związku z ograni-
czonym dostępem do lekarzy 
pierwszego kontaktu, 8 mar-
ca minister zdrowia podpisał 
rozporządzenie o ogranicze-
niu teleporad.
TEST NA OBECNOŚĆ KORO-
NAWIRUSA - badania labora-
toryjne: genetyczne i antyge-
nowe. Wykonywane są z ma-
teriału pobranego od pacjen-
ta. Według WHO testowanie 
osób z podejrzeniem zakaże-
nia i ich izolowanie pozwala na 
opanowanie epidemii i ogra-
niczenie transmisji COVID-19. 
Na początku pandemii mieli-
śmy w Lubuskiem tylko dwa 
laboratoria, które badały wy-
mazy pod tym kątem, dziś jest 
ich siedem.
TLENOTERAPIA - metoda le-
czenia tlenem, polegająca na 
zwiększeniu stężenia tlenu we 
wdychanym powietrzu. Więk-
szość hospitalizowanych pa-
cjentów z COVID-19 wymaga 
podawania tlenu.
TRANSMISJA POZIOMA ZA-
KAŻEŃ - o transmisji poziomej 
często słyszeliśmy w pierw-
szych miesiącach pandemii. 
Epidemia SARS-CoV-2 to wła-
śnie transmisja pozioma - wi-
rus przechodzi od człowieka 
do człowieka.

U
USTAWY COVIDOWE I TAR-
CZA - 31 marca ub. r. weszły 
w życie pierwsze specusta-
wy covidowe dotyczące ogra-

niczeń epidemicznych, zasad 
wprowadzenia dodatkowego 
zasiłku opiekuńczego i pomo-
cy gospodarczej w ramach ko-
lejnych tzw. tarcz antykryzy-
sowych.

W
WIRUS - bardzo niewielkich 
rozmiarów pasożyty, które 
u człowieka wywołują np. gry-
pę, ospę, odrę, różyczkę, świn-
kę, opryszczkę i inne.
WOLONTARIUSZ - tych w pan-
demii nie brakuje. To choć-
by grupa wsparcia „Widzial-
na Ręka - Zielona Góra”, któ-
rej członkowie od początku 
pandemii pomagali osobom 
starszym i na kwarantannie 
w załatwianiu spraw codzien-
nych, albo studenci medycyny 
(i nie tylko oni), którzy poma-
gają w szpitalu tymczasowym 
w Zielonej Górze.
WUHAN - miasto w Chinach, 
kolebka wirusa SARS-CoV-2. 
Jak twierdzą dziś eksperci 
z WHO: - Targ w Wuhan był 
raczej czynnikiem wzmac-
niającym, niekoniecznie zaś 
prawdziwym punktem zero-
wym pandemii.
WYMAZ - materiał pobierany 
z nosogardzieli lub nosa i gar-
dła pacjenta.

Z
ZAKAŹNOŚĆ - w przypadku 
SARS-CoV-2 jedna osoba śred-
nio zaraża 1,3-2.2 osób.
ZIELONA GÓRA - tu, w mar-
cu ub. r., hospitalizowany 
był pierwszy pacjent w Pol-
sce zdiagnozowany pod kątem 
COVID-19. Tu również znaj-
dują się dwa z 18 szpitali wę-
złowych w Lubuskiem, jeden 
szpital tymczasowy i 20 punk-
tów szczepień przeciw CO-
VID-19.

ZIELONA WYSPA - tak na-
zywano województwo lubu-
skie wiosną ub. r. W maju, 
gdy wirus szalał na Górnym 
Śląsku i mocno dawał o so-
bie znać w innych rejonach 
kraju, w Lubuskiem nie od-
notowano ani jednego zgonu 
i niewiele nowych zakażeń. 
Pierwszy zgon z powodu CO-
VID-19 w Lubuskiem odno-
towano 15 lipca ub.r. - była to 
91-letnia pacjentka z powiatu 
wschowskiego. Dziś niegdy-
siejsza „zielona wyspa” ma na 
swoim koncie ponad 48 tys. 
zakażeń, a od początku pan-
demii na COVID-19 zmarło tu 
ponad 1,2 tys. osób.
ZGONY - w 2020 r. w Polsce 
zmarło ponad 480 tys. osób, 
najwięcej od czasów II woj-
ny światowej. Część z tych 
zgonów nie wynikała bezpo-
średnio z COVID-19, lecz bra-
ku przepustowości polskie-
go systemu ochrony zdro-
wia (m.in. odłożone opera-
cje planowe, utrudniony do-
stęp do lekarzy i badań dia-
gnostycznych).

Ż
ŻARGON - inaczej pandemicz-
na nowomowa. Z licznych kon-
ferencji prasowych premie-
ra i przedstawicieli resortu 
zdrowia dowiedzieliśmy się 
o: krzywych zachorowań, wy-
mazaniach, wyszczepianiu, 
spłaszczeniach albo falach… 
Pandemii towarzyszy również 
język militarny: wirus w natar-
ciu, wojna z wirusem, inwa-
zja SARS-CoV-2, walka z pan-
demią, ofensywa zakażeń, 
itd. Nawet młodzież dodała 
tu swoje trzy grosze. Wśród 
młodzieżowych słów ub. ro-
ku kapituła zwróciła uwagę 
na: „korona ferie”, „zdalkę” 
i „covidiotę”.

oprac. (el)

Po kilkunastu miesiącach z pandemią, taki widok nie dziwi nikogo. Jeden rzut oka i wiadomo, że to ratownicy jadący do pacjenta 
z koronawirusem.   FOT. PIOTR JĘDZURA

Od roku z przerwami codzienność w wielu domach. Pobudka, śniadanie i… dzieci zasiadają przed 
komputerami. Pora na lekcje!   FOT. DARIA ŚLIWIŃSKA-PAWLAK

Koronawirus zamieszał we wszystkich dziedzinach naszego ży-
cia. Winobranie też musiało podporządkować się pandemicz-
nej rzeczywistości.   FOT. PIOTR JĘDZURA
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ZGK

Wystaw graty
Trwa wiosenna zbiórka od-
padów wielkogabarytowych. 
Pracownicy Zakładu Gospodarki 
Komunalnej zabierają spod 
pergoli śmietnikowych m.in. 
stare meble, dywany, rowery. 
W najbliższym czasie -15 marca 
- gabaryty będą odbierane z so-

łectwa Racula (rejon I): 11 Listo-
pada, Bojka, Cierniaka, Dębowa, 
Drzonkowska, Dunikowskiego, 
Dzierżkowej, Groszkowa, Hor-
tensji, Kamieniecka, Karłowicza, 
Kosmowskiej, Liliowa, Lipińskie-
go, Lwowska, Modrzejewskiej, 
Myśliwska, Oliwkowa, Podleśna, 
Podolska, Polna, Rataja, Rydla, 
Saperska, Solarzów, Mirty, Św. 
Mikołaja, Widokowa, Witkiewi-

cza, Witosa, Wołyńska, Załuckie-
go, Zbarska. W tym samym dniu 
zbiórka odbędzie się w rejonie 
ograniczonym ulicami: Zjedno-
czenia, al. Wojska Polskiego, 
Boh. Westerplatte, Sulechowska, 
Źródlana, Batorego.

Harmonogram zbiórki znajduje 
się na stronie: www.zgk.net.pl 
w zakładce Wywóz odpadów.    
(dsp)

APEL

Potrzeba 20 płyt
Wolontariusze dopisali i w minio-
ną sobotę  można było działać 
w skansenie kolei powiatowych 
w Parku Kolei Szprotawskiej. 
Udało się wykonać ręczne prace 
ziemne i ułożyć z ażurowych, 
lekkich płyt krótki ciąg pieszy. 
Nową ścieżką mogą poruszać się 

już piesi i dziecięce spacerówki. 
Aby swobodnie przejechać tędy 
wózkiem z gondolą albo wózkiem 
inwalidzkim, trzeba poszerzyć 
ścieżkę o trzeci rządek płyt. Nie-
stety, wolontariusze wykorzystali 
wszystkie płyty, które dostali od 
sponsora (25 sztuk). - Potrzeba 
nam jeszcze 20 sztuk betonowych, 
ażurowych płyt o wymiarze 
36x54 cm i grubości 8 cm. Może 

ktoś ma stare, niepotrzebne już 
płyty i mógłby je przekazać Klubo-
wi Miłośników Kolei Szprotawskiej, 
przyda się każda sztuka - apelują 
członkowie.
Kontakt telefoniczny 607 625 979, 
mailowy: muzeum@ptkraj.pl, 
m.bonislawski@adres.pl. Or-
ganizatorzy zapewniają własny 
odbiór płyt niezależnie od ich 
ilości.    (dsp)
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Kamienica przy pl. Matejki 7 stoi w sąsiedztwie już wyremontowanego budynku - gołym okiem 
widać między nimi różnicę     FOT. TOMASZ CZYŻNIEWSKI

ZABYTKI

Kolejne miejskie perełki odzyskają blask
Na rewitalizację zielonogórskich zabytków radni przeznaczyli 1 mln zł. Wystarczy na dotacje do remontów jedenastu kamienic  
z historią. Za kilka miesięcy będą nie do poznania.

- Nie spodziewam się kon-
trowersji, byłyby wyjątkiem 
- mówił przed ostatnią sesją 
rady miasta Edward Nalepa, 
inżynier budownictwa lądo-
wego, który w magistracie od 
13 lat odpowiada za rewita-
lizację miejskich zabytków. 
- Temat rewitalizacji starych 
kamienic na sesjach zawsze 
łączy radnych, bo wszystkim 
zależy na tym, żeby miasto 
piękniało.

Zgoda w radzie buduje. 
Przez ostatnich kilkanaście 
lat dzięki niej i miejskim do-
tacjom celowym udało się 
odnowić 79 starych elewacji 
i wyremontować 91 dachów, 
a z mniej spektakularnych 
prac - w kilkudziesięciu ka-
mienicach naprawić stolar-
kę czy odrestaurować klat-
ki schodowe.

- Do tej pory miasto dofi-
nansowało już 254 remonty 
na kwotę 16 mln zł - podli-
cza E. Nalepa. To prawie po-
łowa zapotrzebowania, udo-
kumentowanego wnioskami 
składanymi przez mieszkań-
ców, których w sumie było 
aż 580. - W mieście mamy 
ponad 400 zabytków, więc 
roboty przez następne lata 
nam nie zabraknie - dodaje.

Miasto pomaga właścicie-
lom i mieszkańcom starych 
kamienic „jak materii staje”. 
Co roku udziela im przeważ-
nie 50-procentowych dota-
cji na przeprowadzenie czę-
ściowych remontów. Gdy-
by „fundowało” całość prac, 
starczyłoby na wykonanie ze 
trzech remontów rocznie, 
pozostałe zabytki popadały-
by w ruinę. Dziurawe dachy, 
sypiąca się elewacja i butwie-
jąca stolarka okienna są zwy-
kle priorytetem. Ich napra-
wa przedłuża żywot całej ka-
mienicy.

Tak będzie i w tym roku. 
Podczas sesji, 23 lutego, tak 
jak przewidział E. Nalepa, 
radni bez swarów przezna-
czyli 1 mln zł na tegorocz-
ne dotacje celowe do rewi-
talizacji kamienic wpisa-
nych do rejestru zielono-
górskich zabytków. Na re-
montowej liście jest 11 bu-

dynków, większość poło-
żonych w centrum (patrz 
ramka).

- Na przykład kamienica 
przy pl. Matejki 7 - prezen-
tuje E. Nalepa. - W tym ro-
ku to w niej najwięcej jest 
do zrobienia. Budynek stoi 
w sąsiedztwie już wyremon-
towanej kamienicy i teraz 
to dopiero widać między 
nimi różnicę! Dzięki uzy-
skanej dotacji przy Matejki 
7 naprawiona zostanie izo-
lacja, odnowiona elewacja, 
z której przy okazji znikną 
bohomazy i wredne napisy, 
wyremontowany dach. Du-
żo tego, ale remontowanie 
elewacji bez naprawy izo-
lacji to wyrzucanie pienię-
dzy w błoto!

Naprawy doczeka się też 
popękana i zabazgrana ele-
wacja pięknej kamienicy 
przy ul. Stary Rynek 19. Na-
tomiast budynek plebanii 
przy J. Kasprowicza 1, któ-
ry od dołu kruszy się i gni-
je, w tym roku zostanie tyl-
ko częściowo zaizolowany. - 
Księdzu wytłumaczyliśmy, 
że remont plebani możemy 
wykonać tylko pomalutku, 
małymi krokami albo wca-
le - wyjaśnia przedstawiciel 
miasta.

W taki sposób kontynu-
owany będzie remont wielo-
rodzinnego dworku w Kieł-
pinie. - Z nowym dachem, 
który wykonano w ubiegłym 
roku, już wygląda całkiem 
inaczej. Przy okazji remon-
tu znaleziono w nim rako-
twórczy eternit, pierwszy 
raz w terenie spotkałem się 
z czymś takim! W tym roku 
dworek zyska nową elewa-
cję i stanie się chyba najład-
niejszym budynkiem w re-
jonie, bo to prawdziwe cac-
ko! – cieszy się E. Nalepa, bo 
kto go zna choć trochę, ten 
wie, że odnawianie kamie-
nic to jego pasja. Bez miej-
skiej dotacji mieszkańcy sta-
rego dworku nie udźwignę-
liby kosztów kredytu na re-
mont. Odnowienie samej ele-
wacji będzie kosztowało po-
nad 350 tys. zł.

O celowe dotacje w ub. 
r. ubiegało się 39 wnio-
skodawców. Bywały lata, 
w których komisja doko-
nywała wyboru spośród 
ponad 70 wniosków. Pie-
niędzy w kasie w tym roku 
też nieco mniej. Rok temu 
na dotacje remontów za-
bytkowych kamienic rad-
ni przeznaczyli kwotę 1 mln 
350 tys. zł. Dawny blask 
przywrócono 19 obiek-
tom. Ale 11 to też nie w kij 
dmuchał. Ziarnko do ziarn-
ka i pod koniec tego roku 
w Zielonej Górze już z 265. 
kamienicy zniknie patyna 
czasu odsłaniając architek-
toniczną perełkę.

- Teraz tylko podpisywa-
nie umów, szukanie wyko-
nawców i do roboty! - zacie-
ra ręce E. Nalepa.

(el)

DOTACJA
DO REMONTU

* Kupiecka 45 (elewacja 
frontowa) - 47 tys. zł
* Kupiecka 4 (elewacja 
tylna) - 50 tys. zł
* Plac J. Matejki 7 (elewacja, 
dach, izolacja) - ok. 213 tys. zł
* Stary Rynek 19 (elewacja) 
- 120 tys. zł
* Jedności 46 (elewacja) - 
120 tys. zł
* Kiełpin 28A (elewacja) - 
176 tys. zł
* K. Lisowskiego 15/2 (sto-
larka okienna) - 10 tys. zł
* S. Żeromskiego 14/3 (sto-
larka okienna) - 12 tys. zł
* Al. Niepodległości 
33/1 (stolarka okienna) - ok. 
23 tys. zł
* B. Chrobrego 25 (klatka 
schodowa) - 105 tys. zł
* J. Kasprowicza 1 (remont 
i izolacja elewacji frontowej 
i szczytowej) - ok. 123 tys. zł

W XIX w. dzisiejszy pl. Matejki nazywano Rynkiem Słomianym. Tędy jechali goście. Tutaj za-
trzymywali się, jedli i czasem spali. W 1900 r. działały tu dwie oberże: Pod Zielonym Drzewem i 
Pod Niemieckim Cesarzem. Budynki przetrwały do dziś. Zajazd Pod Niemieckim Cesarzem (na 
zdjęciu) zamykał plac od strony Parku Tysiąclecia. Jego właścicielem była Paula Schenk. Później 
oberżę przejęła rodzina Kummer. Najpierw Otto, po nim Berta. Po I wojnie światowej zmieniono 
nazwę lokalu na Śląski Dom.    ZE ZBIORÓW SŁAWOMIRA RONOWICZA
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KOSZYKÓWKA

Ostatki rundy zasadniczej…
… w przypadku zielonogórzan zarówno w Energa Basket Lidze, jak i rozgrywkach ligi 
VTB. Enea Zastal BC z końcem marca rozpocznie walkę w play-off polskiej ligi, więc do tego 
czasu chce też zakończyć sezon regularny na wschodzie.

Wszystkie znaki na niebie 
i ziemi wskazują, że zielo-
nogórzanie zagrają w play-
-offach ligi VTB, po raz 
pierwszy w historii klubu. 
Podopieczni Žana Tabaka 
uczynili do tego 12 zwycię-
skich kroków. Ten ostatni 
w poniedziałkowym, dra-
matycznym meczu z Parmą 
Perm, w którym przegry-
wali przez znaczną część 
spotkania, najwięcej różni-
cą nawet 15 punktów. Tak 
było na początku czwar-
tej kwarty. Sygnał do ata-
ku dał jednak najbardziej 
doświadczony Łukasz Ko-
szarek. Kapitan Zastalu 
w ostatniej odsłonie se-
ryjnie trafiał za trzy punk-
ty. Zastal wygrał z Parmą 
95:92, a „Koszar” i Rolands 
Freimanis trafili do piątki 
tygodnia ligi VTB. Wyłącz-
nie w roli widza na tym me-
czu był obecny Nikos Pap-
pas. Grek w ubiegłym tygo-
dniu, podczas meczu z An-
wilem Włocławek zerwał 
ścięgno Achillesa. Diagno-
za brzmi jak wyrok. Kre-
owany na jednego z lide-
rów Zastalu koszykarz już 
w tym sezonie nie zagra. 
Mecz z Anwilem był dopie-

ro jego trzecim w biało-zie-
lonych barwach…

Klub nie wykluczył, że 
być może sięgnie po kogoś, 
kto wypełni lukę po kontu-
zjowanym 30-latku.

W czwartek, już po za-
mknięciu tego numeru 
„Łącznika” Zastal walczył 
o 13. triumf w tych rozgryw-
kach, z Jenisejem Krasno-
jarsk. Zielonogórzanie ma-
ją w nogach najwięcej ro-

zegranych meczów w li-
dze VTB spośród wszyst-
kich ekip w stawce. Wszyst-
ko po to, by sezon zasadni-
czy na wschodzie zakoń-
czyć jeszcze przed play-of-
fami w Polsce. Zastal jako 
lider EBL swoje pierwsze 
mecze zagra 27 i 29 marca. 
Kwiecień i początek maja 
to będzie okres najważniej-
szych rozstrzygnięć w kra-
jowej lidze.

Druga połowa marca 
na obu frontach jest in-
tensywna tak, jak cały se-
zon. W Energa Basket Li-
dze zespół Tabaka zagra 
jeszcze dwa wyjazdowe 
spotkania. Z BM Slam Sta-
lą Ostrów Wlkp. i Pszczół-
ką Startem Lublin oraz w li-
dze VTB z Kalevem Tallinn 
i Chimkami Moskwa w CRS 
oraz na koniec w Nursułta-
nie z Astaną.    (mk)

Łukasz Koszarek przeciwko Parmie rzucił pięć „trójek”, w tym cztery w decydującym 
momencie spotkania   FOT. TOMASZ BROWARCZYK/BASKETZG.PL

PIŁKA NOŻNA

Dobrze, że 
teraz pauza
Przetrzebiona kontuzjami, 
niemal bez żądeł w ataku, Lechia 
Zielona Góra przystępowała 
do pierwszego meczu rundy 
wiosennej ze Stalą Brzeg w III 
lidze. Po zakończeniu spotkania 
już dawno tak nie cieszono się w 
Zielonej Górze z bezbramkowe-
go remisu i punktu.
Zielonogórzanie cierpieli 
mocno. Im dalej w las, tym 
więcej klarowniejszych sy-
tuacji do zdobycia gola mieli 
rywale. Za każdym razem na-
dziewali się jednak na świet-
nie dysponowanego w bram-
ce Lechii Wojciecha Fabisiaka. 

- „Faba” man of the match. 
Wybronił nam bardzo wiele 
sytuacji - przyznał po koń-
cowym gwizdku Andrzej Sa-
wicki, trener Lechii. - Bardzo 
szanujemy ten punkt. Szacu-
nek dla wszystkich chłopa-
ków, którzy włożyli w mecz 
tyle serca. Nie było tu pięknej 
gry w piłkę - dodał szkolenio-
wiec zielonogórzan.

- Miałem sporo sytuacji, ale 
od tego jestem, żeby poma-
gać drużynie. Musimy usza-
nować to, że nie straciliśmy 
bramki. Szkoda, że nie mieli-
śmy sytuacji, żeby coś strze-
lić - przyznał po spotkaniu W. 
Fabisiak. Lechia z przodu nie 
miała kim straszyć. Nie ma 
już najskuteczniejszego snaj-
pera, Szymona Kobusińskie-
go, który teraz strzela gole dla 
I-ligowej Puszczy Niepołomi-

ce, a wobec urazu Przemysła-
wa Mycana i wracającego po 
kontuzji Bartosza Konieczne-
go pierwszym wyborem był 
19-letni Łukasz Cygan, któ-
ry zimą przyszedł z IV-ligo-
wej Korony Kożuchów.

- Nasza sytuacja kadro-
wa jest lekko dramatyczna 
- stwierdził A. Sawicki. Do 
długiej listy kontuzjowanych 
już w pierwszej połowie do-
łączyli Martins Ekwueme 
i Damian Stachurski. - Do-
brze, że drugą kolejkę pau-
zujemy. Mamy czas, żeby 
inni mogli wrócić. Mam na-
dzieję, że słabsi kadrowo niż 
na mecz ze Stalą Brzeg już 
nie będziemy - wyraził na-
dzieję trener Lechii. Kolejne 
spotkanie zielonogórzanie 
rozegrają 20 marca z Gwar-
kiem Tarnowskie Góry.   (mk)

Za Lechią trudna przeprawa, którą kończy z punktem   
FOT. MARCIN KRZYWICKI

PIŁKA NOŻNA

Czeka ich walka 
o utrzymanie
W ten weekend rusza piłkarska 
wiosna w zielonogórskiej Jako 
klasie okręgowej. Trudne zada-
nie czeka Drzonkowiankę PKM 
Zachód Racula. Broniąca się 
przed spadkiem ekipa Krzysz-
tofa Nykiela zagra z Piastem 
Czerwieńsk.
- Jest duża niepewność - mówi 
trener Drzonkowianki, która 
tylko z nazwy będzie gospo-
darzem sobotniego spotkania, 
ponieważ do meczu potrenu-
je wyłącznie na sztucznej mu-
rawie. Naturalna płyta w Sta-
rym Kisielinie po zimie będzie 
oszczędzana do godziny „ze-

ro”. - Mam nadzieję, że to nie 
przełoży się na naszą sobot-
nią grę. Piast trenuje już na 
naturalnej murawie - zazna-
cza Krzysztof Nykiel.

Wiosna upłynie Drzonko-
wiance pod znakiem walki 
o pozostanie w okręgówce. 
Jesienią, ekipa grająca w Sta-
rym Kisielinie, podniosła 
z lokalnych boisk 11 punk-
tów, co pozwala wyprzedzać 
w tabeli tylko cztery zespo-
ły. - Szansy na awans do IV 
ligi nie mamy, zostają dwie 
opcje. Spadkiem nie jesteśmy 
zainteresowani, więc chcemy 
się utrzymać i próbować da-
lej przebudowywać drużynę 
- podkreśla szkoleniowiec.

W przerwie zimowej do 
zespołu dołączył Szymon 
Waszkowiak z rezerw Le-
chii Zielona Góra. - Zobaczy-

my,  jak on się zaprezentu-
je w klasie okręgowej. Bła-
żej Bania odszedł natomiast 
do IV-ligowej ekipy z Rud-
na. Pozostali właściwie sta-
tus quo - informuje trener.

W tę sobotę, 13 marca, do 
Starego Kisielina przyjeżdża 
siódma siła zielonogórskiej 
okręgówki, Piast Czerwieńsk. 
Jesienią Drzonkowianka dość 
niespodziewanie zremisowa-
ła na wyjeździe z tym zespo-
łem 2:2. - Pod kątem koro-
nawirusa uchroniliśmy się, 
pod kątem kontuzji są małe 
historie, ale myślę, że wyj-
dziemy na mecz w składzie, 
który układam sobie w gło-
wie i postawimy trudne wa-
runki przeciwnikowi. Intere-
suje nas pozytywny wynik - 
puentuje K. Nykiel. Pierwszy 
gwizdek o 15.00.  (mk)

Krzysztof Nykiel pracuje w Drzonkowiance od początku 
tego sezonu   FOT. MARCIN KRZYWICKI

Weekend  
kibica
PIŁKA NOŻNA
• sobota, 13 marca: 21. 
kolejka Jako IV ligi, Po-
goń Świebodzin - Lechia 
II Zielona Góra, 15.00; 
18. kolejka Jako zielo-
nogórskiej klasy okrę-
gowej, Drzonkowian-
ka PKM Zachód Racu-
la - Piast Czerwieńsk, 
15.00; Unia Żary Kunice 
- Zorza Ochla, 15.00; Po-
goń Przyborów - TKKF 
Chynowianka-France-
pol Zielona Góra, 15.00; 
16. kolejka A-klasy, Ikar 
Zawada - Znicz Leśniów 
Wielki, 15.00; Avia Sie-
dlnica - Sparta Łężyca, 
15.00;
• niedziela, 14 marca: 
2. kolejka Centralnej Li-
gi Juniorów U-17, Lechia 
Zielona Góra - Zagłębie 
Lubin, 15.00

PIŁKA RĘCZNA
• piątek, 12 marca: 22. 
kolejka I ligi (awansem), 
Siódemka-Miedź Legni-
ca - PKM Zachód AZS 
Uniwersytetu Zielono-
górskiego, 18.30

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY
• piątek, 12 marca: 2. 
Puchar Polski, 19.30, 
WOSiR Drzonków
• sobota, 13 marca: 2. 
Puchar Polski, 11.30, 
WOSiR Drzonków
• niedziela, 14 marca: 
2. Puchar Polski, 08.30, 
WOSiR Drzonków

SIATKÓWKA
•  piątek, 12 marca: 1. 
mecz play-out o utrzy-
manie w II lidze, Ikar 
Legnica - AZS Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego, 
19.00 (transmisja: Face-
book Ikara Legnica)
• sobota, 13 marca: 2. 
mecz play-out o utrzy-
manie w II lidze, Ikar 
Legnica - AZS Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego, 
17.00 (transmisja: Face-
book Ikara Legnica)  (mk)

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

PIŁKA NOŻNA

Wiosna tylko na chwilę
W związku z wprowadzeniem 
lockdownu w Lubuskiem, od 
poniedziałku, 15 marca, piłkarskie 
rozgrywki dla amatorów zostaną 
zawieszone. Oznacza to, że zma-
gania od IV ligi i w niższych klasach 
zostaną po tym weekendzie 
wstrzymane. Lubuski Związek Piłki 
Nożnej pójdzie tym samym drogą 
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, 
który zdecydował już o zawiesze-
niu amatorskich rozgrywek na 
swoim terenie. Zgodnie z termi-
narzem będą odbywać się mecze 
w III lidze i ligach juniorskich. 
Rządowe rozporządzenie w chwili 
wprowadzenia lockdownu dopusz-
cza korzystanie z infrastruktury 
sportowej i organizację wydarzeń 
sportowych wyłącznie w przypad-
ku sportu zawodowego.     (mk)

KARATE

Przywieźli 22 medale
W Lublinie odbyły się pierwsze 
w tym roku zawody karate w na-
szym kraju. W zmaganiach pod 
nazwą Traditional Karate Games 
#1 wzięli udział przedstawiciele 
zielonogórskiej Akademii BUDO 
i Rozwoju Osobowości. Podopiecz-
ni Dariusza Hejduka wywalczyli aż 
22 medale: 9 złotych, 6 srebrnych 
i 7 brązowych. Złote krążki zdobyli: 
Lidia Piosik, Oliwia Kużel, Florian 
Sozański, Karolina Kiczak, Cyprian 
Stachowiak, Wojciech Łukaszew-
ski, Kryspin Sozański x2, Paweł So-
zański. Srebrne: Igor Kudła, Jędrzej 
Piwko, F. Sozański, C. Stachowiak, 
Paweł Sozański i Joanna Kicza,  po 
brąz sięgnęli: O. Kużel, J. Piwko, 
Hanna Piwko x2, Helena Gruszka, 
Kacper Kiczak i J. Kiczak.   (mk)

KOSZYKÓWKA

Zastal w ćwierćfinale
Młodzi koszykarze SKM-u Zastal Fat-
to Deweloper Zielona Góra awan-
sowali do ćwierćfinału mistrzostw 
Polski. W lidze młodzików do lat 
13 zielonogórzanie, prowadzeni 
przez trenerów Adriana Łopińskiego 
i Bogusława Onufrowicza, wygrali 
z drużyną WKS-u Śląska Wrocław 
72:52, dzięki czemu zapewnili sobie 
awans do dalszej części rozgrywek 
jeszcze przed zakończeniem drugie-
go etapu ligi dolnośląskiej, w której 
rozegrają jeszcze trzy spotkania. 
Teraz przed młodymi koszykarzami 
pracowity weekend. Najpierw za-
grają w Szczawnie Zdroju z MKS-em 
Basket, następnie we Wrocławiu 
z WKK II. Drugi etap rozgrywek 
zakończą 21 marca, domowym 
meczem z WKK I Wrocław.   (mk)
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ŻUŻEL

To był show po amerykańsku!
- Przeskoczyliśmy do innej epoki - mówi Sławomir Dudek, żużlowiec złotej ekipy Morawskiego z 1991 roku.  
30 lat temu zielonogórzanie mieli przewagę nad rywalami już na starcie.

W „Łączniku” przypomi-
namy ligowe inauguracje 
sprzed lat. Dziś wspomnie-
nie 1 kwietnia 1991 roku, 
który żartem primaaprili-
sowym nie był, choć być 
może niejeden kibic przy 
W69 szczypał wtedy dru-
giego, czy to aby nie sen. 
Tym bardziej, że sezon 
wcześniej ówczesny Fa-
lubaz bardzo szczęśliwie 
uniknął degradacji. Fani 
widzieli wtedy szarą rze-
czywistość z podupadają-
cym, zakładowym klubem. 
Wiosną zaś ich oczom uka-
zał się amerykański pro-
dukt w najlepszym moż-
liwym tego słowa znacze-
niu, za którym stał biznes-
men Zbigniew Morawski. 
Zawodnikom dał najlepszy 
dostępny żużlowy chleb. 
Kibice zaś dostali igrzyska, 
o jakich nawet kilka mie-
sięcy temu trudno było po-
marzyć.

Na otwarcie koncert grupy 
Kombi, przy żużlowcach lau-
reatki Miss Polonia, zespół 
taneczny Magic Girl, a za-
wodnicy Morawskiego wy-
glądali jak żużlowe gwiaz-
dy z zachodu.

- Zostało to zrobione 
w ciągu dwóch miesięcy - 
wspomina Sławomir Dudek. 
- Pan Morawski zorganizo-

wał nowe skóry, szyte w bar-
wach biało-czerwono-nie-
bieskich nawiązujących do 
amerykańskich. Wrażenie 
zrobiliśmy bardzo duże. Na 
przeciwnikach też - zazna-
cza żużlowiec.

1 kwietnia 1991 roku 
w Zielonej Górze było zim-
no i deszczowo. Niedostat-
ki pogody przyćmiły atrak-

cje przygotowane przez Mo-
rawskiego. Sportowo zielo-
nogórzanie dominowali nad 
Unią Leszno. Po razie zdo-
łali wygrać tylko najlepsi 
w szeregach „Byków”: Ro-
man Jankowski, Zenon Ka-
sprzak i wielka nadzieja lesz-
czyńskiego żużla - Adam Ła-
będzki. Pozostali byli tłem 
dla ekipy zielonogórskiej. 

Mecz skończył się wysoką 
wygraną gospodarzy, 58:31. 
- Przewyższaliśmy przeciw-
ników. Mieliśmy GM’y, pod-
wozia, ramy - wszystko z za-
chodu. W innych klubach na 
dobry sprzęt mogli liczyć tyl-
ko liderzy - zaznacza senior 
rodziny Dudków.

Leszczynianie przyjecha-
li do Winnego Grodu w kra-

jowym składzie. A Moraw-
ski? Wpisał się w trend od-
ważnego sięgania po gwiaz-
dy z zachodu. Na inaugura-
cję nasze plastrony przy-
wdzieli Szwed Jimmy Ni-
lsen i Norweg Lars Gunne-
stad. Ten drugi przyjeżdżał 
do Zielonej Góry jako ano-
nim, a wyjeżdżał jako ulu-
bieniec - zwłaszcza żeńskiej 
części publiczności. W de-
biucie pojechał spod „szes-
nastki” trzykrotnie i trzy-
krotnie wygrał. Publiczność 
szalała. - Szkoda tylko, że 
wtedy nie było sztucznego 
oświetlenia na stadionach. 
Tego show nie szło ładnie 
opakować. Te wszystkie do-
datki, sztuczne ognie, któ-
re były wystrzeliwane za 
dnia, nie miały takiego efek-
tu - uważa S. Dudek. I do-
daje, że widowiska organi-
zowane przez Morawskiego 
próbowano nieudolnie ko-
piować. - Dziewczyny, któ-
re były u nas miały stroje 
i pompony ściągane z USA. 
W innych miastach pompo-
ny były chyba robione z po-
ciętych ściereczek, wyglą-
dały jak mopy.

Morawski w 1991 r. był nie-
dościgniony przede wszyst-
kim na torze. Klub sięgnął po 
mistrzostwo kraju.

(mk)

Prezentacja przed meczem z Unią Leszno. Żużlowcy Morawskiego robili wrażenie na ry-
walach jeszcze przed startem.   FOT. ALICJA SKOWROŃSKA

KOLARSTWO

Z Drzonkowa prosto do peletonu?
- Ta szkółka nam się należała, bo sukcesy kolarskie są u nas od 40 lat - mówił na pierwszym treningu Leszek 
Dutczak, inicjator szkółki i prezes Trasy Zielona Góra. Przy Zespole Edukacyjnym nr 4 w Drzonkowie powstała 
szkółka kolarska dla uczniów podstawówki.

Kto wie, czy ze Szkoły Pol-
skich Olimpijczyków, bo ta-
ka nazwa widnieje na sztan-
darze placówki w Drzonko-
wie, nie wyjadą olimpijczy-
cy w kolarstwie. - W Zielonej 
Górze wychowało się dwóch 
wicemistrzów świata. Dziś 
Filip Prokopyszyn jest za-
wodowcem i ma szansę na 
wyjazd do Tokio - mówił do 
dzieci i ich rodziców Leszek 
Dutczak.

Na pierwszym treningu 
cała szesnastka pojawiła się 
jeszcze przed umówioną go-
dziną. - Można się poruszać 
i dotlenić - mówił o swojej 
chęci do jazdy na rowerze 
Ksawery. - Chciałam coś 
robić, a nie tylko siedzieć 
w domu - dodała Marceli-
na. - Zdarza się, że jeżdżę co-
dziennie. Najwięcej przeje-
chałem 30 kilometrów - po-
wiedział Wiktor.

Szkółki kolarskie w tym 
kształcie, w całym kra-
ju, działają od 2015 roku - 
w ramach Ogólnopolskiego 
Projektu Upowszechniania 
Sportu wśród uczniów szkół 
podstawowych. W 70 proc. 
program finansowany jest 
z pieniędzy rządowych, 

resztę dokłada miasto. Zaję-
cia przewidziane są z myślą 
o dzieciach z klas 4-6. W ra-
mach programu uczniowie 
otrzymają rowery szosowe 
oraz stroje kolarskie i kaski 
ochronne. Zajęcia prowadzi 
Rafał Nowak, wychowanek 
Trasy Zielona Góra, dziś na-
uczyciel wychowania fizycz-
nego w nowosolskim liceum 
i trener Peletonu Nowa Sól. 

Podkreśla, że to takie „po-
czątki początków”, jeśli cho-
dzi o kolarstwo. - Tutaj tak 
naprawdę uczymy się jeź-
dzić na rowerze. Zmieniać 
przerzutki w odpowiednich 
momentach. To nauka mają-
ca za zadanie przystosować 
dzieci do zajęć w klubie ko-
larskim - wyjaśnia trener, 
zaznaczając, że kolarstwo 
to… ciężki kawałek chle-

ba. - Potrzeba wytrwałości 
i regularności. Bardzo duża 
część trenujących się wykru-
sza, ale zainteresowanie jest, 
dzięki sukcesom kolarskich 
gwiazd: Michała Kwiatkow-
skiego, Rafała Majki. Z Trasy 
wyrósł Filip Prokopyszyn.

Pierwsze spotkanie było 
bardziej przejażdżką rowe-
rową niż treningiem. Tre-
ner miał okazję zapoznać się 

z dziećmi. - Powiedziałem 
im na początku na przykład 
o tym, jak ustawić siodełko 
- dodał R. Nowak.

Większość z zakwalifi-
kowanej grupy szesnastu 
osób, to uczniowie szko-
ły w Drzonkowie. - Pierw-
szy program potrwa rok, 
ale z możliwością przedłu-
żenia - mówi Tomasz Sro-
czyński, wiceprzewodni-
czący rady miasta, na co 
dzień nauczyciel mate-
matyki w ZE nr 4, który 
liczy na to, że kolarstwo 
w Drzonkowie zostanie na 
stałe. - Otwieramy się na 
kolejną dyscyplinę. Zwięk-
szają się możliwości. Bar-
dzo się z tego cieszymy.
Adepci kolarstwa spotyka-
ją się w poniedziałki i środy 
o 16.00. Zajęcia trwają dwie 
godziny lekcyjne. - Dzieci po-
znają też przepisy ruchu dro-
gowego i zasady jazdy w gru-
pie. Będą treningi ogólnoroz-
wojowe i testy sprawnościo-
we. Kto wie, może dla ko-
goś kolarstwo stanie się pa-
sją i będzie rywalizował na 
wyższym poziomie - zakoń-
czył L. Dutczak.

(mk)

Trener Rafał Nowak prowadzi pierwszy trening z miłośnikami jednośladów   FOT. MARCIN KRZYWICKI

ŻUŻEL

Falubaz 
z kierownikiem

Marek Mróz zasila sztab szko-
leniowy Falubazu Zielona Góra. 
50-letni były żużlowiec, wy-
wodzący się z Kolejarza Opole, 
będzie kierownikiem drużyny w 
PGE Ekstralidze.
Tym samym Mróz zajmie 
miejsce Tomasza Walczaka, 
który po pięciu sezonach zre-
zygnował z pełnionej funk-
cji. Kandydaturę nowego kie-
rownika zaproponował tre-
ner Falubazu Piotr Żyto, któ-
ry z Mrozem tworzył sztab 
szkoleniowy w przeszłości - 
w ROW-ie Rybnik i Kolejarzu 
Opole. - Wymienialiśmy się 
poglądami, spostrzeżeniami. 
Prowadziliśmy zespół wspól-
nie i myślę, że współpraca 
z Piotrem była dobra - ocenił 
nowy kierownik, który zda-
je sobie sprawę, że ten sezon 
nie będzie łatwy. - Będziemy 
pracować na to, żeby osią-
gnąć jak najlepszy wynik.
W karierze żużlowej, oprócz 
macierzystego Kolejarza, re-
prezentował też barwy Wy-
brzeża Gdańsk, KSŻ Krosno, 
Kolejarza Rawicz, TŻ Łódź 
i Polonii Piła.

(mk) Fot. falubaz.com

SIATKÓWKA

Trzynastka z awansem
UKS „Trzynastka” Zielona Góra zajął 
drugie miejsce w ćwierćfinałowym 
turnieju mistrzostw kraju juniorów, 
który odbywał się w Zielonej Górze. 
Podopieczni Krzysztofa Dobka uplaso-
wali się tuż za Skrą Bełchatów, z którą 
przegrali 1:3. We wcześniejszych 
meczach zielonogórzanie wygrali ze 
Stoczniowcem Gdańsk 3:0, pokonali 
po dramatycznym meczu Jokera Piła 
3:2 i na koniec wygrali bez straty seta 
z Bielawianką Bester Bielawa. W ostat-
nim spotkaniu dla zielonogórzan 
zagrali też triumfatorzy całych zmagań 
- bełchatowianie, mimo że byli pewni 
awansu, wygrali 3:1 z Jokerem Piła. Sta-
tuetkę MVP turnieju odebrał zawodnik 
Skry - Szymon Ćwikliński.

(mk)

SIATKÓWKA

Zaczyna się gra o wszystko

Ikar Legnica staje na drodze 
siatkarzy AZS-u Uniwersytetu 
Zielonogórskiego w fazie play-out II 
ligi. Rywalizacja będzie toczyć się do 
trzech zwycięstw. Przegrany spadnie 
do III ligi. Pierwsze dwa mecze w pią-
tek i sobotę (12-13 marca) odbędą 
się w Legnicy, bo to Ikar był wyżej 
klasyfikowanym zespołem po run-
dzie zasadniczej. - Najważniejsze, że 
jesteśmy zdrowi. Ciężko pracujemy 
na treningach i nie widać nerwowo-
ści po chłopakach. Wiemy, jak ważne 
są to mecze - mówi Robert Sokal, 
trener zielonogórzan. Po kontuzji 
wraca grający drugi trener Robert 
Bitner. Po dwóch meczach w Legnicy 
rywalizacja przeniesie się w kolejny 
weekend do Zielonej Góry.

(mk)
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Szybko jedziemy do Monte Carlo
Pół wieku temu tłumy zielonogórzan obserwowały start do kolejnego odcinka słynnego rajdu Monte Carlo. Przed telewizorami kibi-
cowaliśmy Polakom jadącym fiatami 125p. Jednak w Zielonej Górze ich nie było. Załogi rodaków pomknęły inną trasą.

- Czyżniewski! Widzę, że za-
trzymałeś się na skrzyżowa-
niu Staszica i Wyspiańskie-
go. Zanim jednak, kochany, 
wsiądziesz do tego porsche 
i pojedziesz w siną dal, naj-
pierw pomknij w stronę zle-
wozmywaka, gdzie czeka na 
ciebie patelnia. Czas, start! 
Macham chorągiewką! - moja 
żona z całym oddaniem pil-
nuje, żebym czegoś w domu 
nie przegapił.

- Swoją drogą ciekawe, jak 
szybko wówczas można by-
ło pokonać trasę Gorzów - 
Zielona Góra? - moja żona 
wciąż mnie zaskakuje, ra-
czej spodziewałbym się py-
tania, jak wolno można po-
konać ten odcinek.

Fakt, jesteśmy na skrzy-
żowaniu ul. Wyspiańskiego 
i Staszica. Dotarliśmy tutaj 
w poprzednim odcinku Spa-
cerownika. Opisywałem, jak 
w latach 50. budowano tu 
Osiedle Biurowe dla potrzeb 
administracji powstałego 
województwa zielonogór-
skiego. Dalej pozostaniemy 
w tym miejscu, tylko prze-
suniemy się do roku 1971.

W styczniu 1971 roku naj-
szybszy uczestnik 40. Raj-
du Monte Carlo potrzebo-
wał tylko 63 minuty na po-
konanie trasy Gorzów - Zie-
lona Góra (z centrum do cen-
trum). Dziś wielu kierow-
ców amatorów porusza się 
w szybszym tempie. Tylko 
wówczas nie było jeszcze 
drogi ekspresowej S3.

Kierowcy startujący w raj-
dzie brali udział w swoistym 
zjeździe gwieździstym. 
Do Monte Carlo wyruszy-
li z 10 miast Europy i Afry-
ki. W sumie 254 samochody.

Jako pierwsi ruszyli za-
wodnicy z Oslo (26 samo-
chodów) - w piątek, 22 stycz-
nia, o 9.30. Mieli do pokona-
nia najdłuższą trasę i w do-
datku musieli się przepra-
wić promem przez Bałtyk 
- z Ystad do Świnoujścia. 
Po nich, o 20.00 wyruszy-
ło sześć załóg z Glasgow. 
O północy z piątku na so-
botę następne ekipy opusz-
czały kolejne miasta: War-
szawę - 36 załóg, Marrakesz 
- 42, Reims - 30, Frankfurt 
nad Menem - 37, Monte Car-
lo - 32, Almerię - 8, Ateny - 
31 i Bukareszt - 3.

W sobotę przed połu-
dniem samochody jadące 
z Oslo wjechały do Gorzo-
wa. Z wyścigu wycofały się 
już dwie załogi.

Kierowcy przyjechali go-
dzinę przed czasem, dlatego 
mogli trochę odpocząć. Rów-
no o 12.06 rozpoczął się start 
do kolejnego odcinka. Do li-
nii startowej przed restauracją 
Słowiańską co minuta podjeż-
dżały kolejne samochody. Ryk 
silnika, przyspieszenie i pod-
jeżdża kolejna załoga. Pół go-
dziny i… po samochodach nie 
było już śladu. Mknęły w kie-
runku Zielonej Góry.

Najszybszy był Niemiec 
Manfred Gudlat, nr 69, ja-
dący porsche. Na pokonanie 
trasy pomiędzy miastami po-
trzebował tylko 63 minuty. 

W Zielonej Górze czekał na 
niego tłum kibiców. Powie-
wały nawet biało-czerwone 
flagi, chociaż polskie załogi 
jadące fiatami 125p wystar-
towały z Warszawy i nie było 
ich w Zielonej Górze. Żadna 
z nich nie dojechała do celu.

- Startującym samochody 
(z biało-czerwoną flagą) jest 
mój ojciec, Czesław Osycz-
ka – napisał Marek Osyczka, 

gdy zdjęcia z rajdu pokaza-
łem na Facebooku.

- Pamiętam, byłem tam 
wtedy. Pan Czesiu Osyczka 
zawsze się kręcił tam, gdzie 
były ciekawe samochody… 
Sam zresztą jeździł super-
furami, jak na tamte czasy 
- dodał Ronnie Grabowski.

Po krótkiej przerwie, 
o 14.14 ruszyli w stronę 
Kudowy - ul. Staszica, No-

wotki, Wrocławską, Sien-
kiewicza i Kożuchowską, 
we Wrocławiu spotykając 
się z grupą jadącą z Warsza-
wy. Przed nimi były jeszcze 
Praga, Wiedeń i Monte Carlo.

Sam dojazd do księstwa 
nie był wielkim proble-
mem. Dotarły tam wszyst-
kie polskie załogi. 26 stycz-
nia uczestnicy rajdu wystar-
towali do II etapu trasami al-

pejskimi - miał 1570 km dłu-
gości. Niestety, wszyscy ro-
dacy odpadli. Kiedy Zasada 
pomagał koledze, inni kie-
rowcy zepchnęli na bok je-
go samochód. Miał tak du-
że kłopoty z wyjechaniem, 
że nie zmieścił się w limicie 
czasu. Inna polska załoga 
przez 400 km jechała z wy-
bitymi szybami. Jednak na 
200 km przed metą nie by-

ła w stanie jechać dalej przy 
padającym śniegu.

Rajd wygrał Szwed Ove 
Anderson jadący renault 
alpinie.

Rok później rajd ponow-
nie zatrzymał się na chwilę 
przed hotelem Polan.

Tomasz Czyżniewski
Codziennie nowe opowieści 
i zdjęcia: 

 Î Fb.com/czyzniewski.tomasz

Rok 1971. Punkt pomiaru czasu przed hotelem Polan. Załogi są już gotowe do startu do  
kolejnego etapu.   FOT. BRONISŁAW BUGIEL

Rok 1971. Manfred Gudlat nr 69 jadący porsche na pokona-
nie trasy z Gorzowa do Zielonej Góry potrzebował tylko 63 
minuty  FOT. BRONISŁAW BUGIEL

To samo miejsce, startujący i sytuacja rok później. W styczniu 1972 r. Zielona Góra była 
przykryta śniegiem, co nie ułatwiało jazdy.   FOT. BRONISŁAW BUGIEL

Rok 1971. Tłum kibiców obserwował start spod hotelu Polan.
FOT. BRONISŁAW BUGIEL

Rok 1972. Gotowy był już wiadukt - kierowcy skręcali  
w ul. Wyspiańskiego, by dalej ul. Chrobrego i Bema dojechać 
przed hotel Polan.   FOT. BRONISŁAW BUGIEL


