
19 kwietnia startuje kolejna edycja budżetu obywatelskiego! Z powodu pandemii 
całość działań przeniesie się do internetu. Sprawdź harmonogram!
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Przy pałacu w Zatoniu pojawił się 
nowy „lokator” - rododendron 
o imieniu Anna. Każdy może mieć 
tu „swoje” drzewo lub krzew i nadać 
mu imię. Wystarczy 
ufundować roślinę. Anna 
i Piotr Wysoccy zostali już 
mecenasami Zatonia, co 
potwierdzi certyfikat oraz 
tabliczka ustawiona przed krzewem. 
Będzie na niej opis rośliny, jej imię 
oraz informacja o fundatorach.   >> 2
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KORONAWIRUS

SZCZEPIĆ WSZĘDZIE, 
BYLE DUŻO WIĘCEJ
Na szczepionki przeciw COVID-19, które w milionach mają trafiać do Polski, w Zielonej Górze czeka w gotowości samorządowy 
punkt szczepień, zorganizowany przez miasto w hali lekkoatletycznej przy ul. Sulechowskiej. Od kilku dni większe możliwości ma 
też punkt szczepień przy ul. Boh. Westerplatte. W namiocie.

Tuż przed Wielkanocą, gdy 
trzecia fala pandemii zbie-
rała w kraju coraz większe 
żniwo, na placu przed zielo-
nogórskim Centrum Bizne-
su stanął namiot… 300 mkw. 
wysoko pokryte białą płach-
tą. - Po świętach do Polski 
dotrze dużo szczepionek, 
będziemy tu szczepić nie-
mal codziennie - zapowiadał 
wtedy Robert Górski, który 
wraz z Danielem Raduszew-
skim, również lekarzem po-
gotowia ratunkowego, w po-
świąteczny wtorek przy Boh. 
Westerplatte 23 uruchomili 
jedyny polowy punkt szcze-
pień w Zielonej Górze.

- Szczepimy zgodnie z har-
monogramem. O porządek 
dbają strażnicy miejscy, któ-
rych potem zastąpią żołnie-
rze Wojsk Obrony Terytorial-
nej. Szczepienia przebiegają 
sprawnie i bezpiecznie - za-
pewnia Górski.

Pod dachem z tkaniny 
krzesła rozstawione są jak 
należy, w dużej odległo-
ści, więc osoby 60 plus i in-
ne, które przyszły na umó-
wione szczepienie, trzyma-
ją dystans. Jedno ramię wy-
stawione do szczepienia po 
chwili zastępuje następne. 
Górski i Raduszewski ma-
ją doświadczenie, w swoim 
punkcie w Centrum Bizne-
su szczepili już osoby z gru-
py „zero”, seniorów, przed-
stawicieli służb munduro-
wych, nauczycieli w salach 
gimnastycznych.

W ten sam poświątecz-
ny wtorek w lubuskich 
szpitalach leży już po-
nad 1,1 tys. chorych na CO-
VID-19, 121 osób walczy o ży-
cie pod respiratorem. A mini-
ster zdrowia Adam Niedziel-
ski raportuje: - Ubiegłotygo-
dniowa fala właśnie przecho-
dzi przez szpitale. Teraz ma-
my spadek zakażeń związa-
ny z Wielkanocą, ale skutek 
świątecznej mobilności Po-
laków może nadejść w przy-
szłym tygodniu.

- Jedyną drogą powrotu do 
normalności są szczepionki 
- kwituje Górski.

Przyspieszamy, ale…
W najbliższych dwóch ty-

godniach do kraju ma trafić 
ponad 2 mln dawek, a do 
końca kwietnia nawet 7 mln 
- więcej aniżeli w całym 
pierwszym kwartale - w tym 

jednodawkowy preparat fir-
my Johnson & Johnson. Do 
końca pierwszego kwartału 
Polska spodziewa się około 
14 mln szczepionek. O pro-
blemach z ich dostępnością 
będziemy mogli niebawem 

zapomnieć, większym wy-
zwaniem jest teraz przyspie-
szenie szczepień. 6,5 tys. 
punktów szczepień prze-
ciw COVID-19 w kraju czy 
24 punkty w Zielonej Górze, 
może nie podołać zwielo-

krotnionemu zadaniu. Aby 
więc nie stały się teraz mi-
mowolnym hamulcowym 
zapowiadanego przyspie-
szenia, obok dotychczaso-
wych punktów szczepień, 
funkcjonujących w szpi-
talach czy przychodniach 
POZ, w każdym powiecie 
i w mieście na prawach po-
wiatu powstać ma co naj-
mniej jeden dodatkowy, du-
ży punkt szczepień prowa-
dzony przez samorząd, po-
wołany w oparciu o już ist-
niejący podmiot medycz-
ny i utworzony w porozu-
mieniu z wojewodą. Mo-
że działać nawet w remizie 
strażackiej. Albo w szkole, 
w domu kultury, hali spor-
towej, namiocie postawio-
nym w dostępnym miejscu 
i w sąsiedztwie parkingów, 
nawet w punkcie drive thru 
dla zmotoryzowanych… by-
le, gdy nadejdą oczekiwa-
ne transporty szczepionek, 
mógł szczepić dużo i szyb-
ko. - Większość tych punk-
tów ruszy w kwietniu - za-
powiada rząd.

- My już jesteśmy goto-
wi. Prezydent Zielonej Gó-
ry zadeklarował dwa punkty 
szczepień masowych - mówi 
Mirosław Szwed, pełnomoc-
nik prezydenta Zielonej Góry 
ds. punktów szczepień ma-
sowych.

W hali i w namiocie
- Jeden przygotowali-

śmy w hali lekkoatletycz-
nej przy ul Sulechowskiej 
z przepustowością 1000-
1500 szczepień dzien-
nie, w którym podmiotem 
szczepiącym byłby Alde-
med, a drugi to funkcjonu-
jący już punkt przy ul. Boh. 
Westerplatte 23 prywatnej 
praktyki lekarskiej Roberta 
Górskiego i Daniela Radu-
szewskiego, z przepusto-
wością około 400 szczepień 
dziennie - informuje M. 
Szwed. - Nowy punkt przy 
Sulechowskiej możemy 
uruchomić w każdej chwi-
li, oba później przeszłyby 
płynnie do szczepień ma-

sowych. Jednak nie mamy 
jeszcze zgody wojewody na 
uruchomienie tego procesu, 
bo według harmonogramu 
i dokumentu, który otrzy-
maliśmy z kancelarii pre-
miera, początek szczepień 
masowych wyznaczony zo-
stał na 19 kwietnia. Oczywi-
ście, gdy punkty rozpoczną 
szczepienia masowe, mia-
sto ogłosi to na swojej stro-
nie internetowej i w me-
diach. Zorganizuje też do-
datkową komunikację au-
tobusową do hali lekkoatle-
tycznej, by wszystkim chęt-
nym ułatwić szczepienie - 
zapowiada.

Dziś nadal w całym kra-
ju trwa rejestracja na szcze-
pienie wszystkich chęt-
nych powyżej 60. roku ży-
cia, którzy - jak deklaruje 
rząd - zostaną zaszczepie-
ni w kwietniu. Szczepienia 
masowe przeciw COVID-19, 
którym początek mają dać 
uruchamiane w poniedzia-
łek, 12 kwietnia, zapisy na 
szczepienia kolejno rocz-
ników 1962-1973, to defi-
nitywne pożegnanie II i III 
etapu Narodowego Progra-
mu Szczepień, które rząd 
ogłosił w przedostatnim 
dniu marca.

Tymczasem…
U progu powszechnych 

szczepień w różnych re-
gionach Polski zaszczepio-
ne jest od 15 do 19 proc. 
populacji. W Lubuskiem 
17 proc., ale już w sa-
mej Zielonej Górze około 
20 proc. (dane na 6 bm.). 
Choć zwykle sprawy ma-
ją się lepiej, to w święta 
w całym województwie 
zaszczepiły się tylko dwie 
osoby, ani jedna w Zielonej 
Górze. To wszystko za ma-
ło, by wysoką falę pande-
mii zdusić szczepieniami…

Tymczasem więc, w związ-
ku z trudną sytuacją na szpi-
talnych oddziałach covido-
wych, minister zdrowia prze-
dłuża obowiązujące obo-
strzenia do 18 kwietnia.

(el)

Punkt szczepień masowych przygotowany w hali lekkoatletycznej przy ul. Sulechowskiej będzie 
mógł wykonywać 1000-1500 szczepień dziennie, podmiotem szczepiącym byłby Aldemed

FOT. PIOTR JĘDZURA

W namiocie przy ul. Boh. Westerplatte 23 już działa punkt prywatnej praktyki lekarskiej Roberta 
Górskiego i Daniela Raduszewskiego, z przepustowością około 400 szczepień dziennie

FOT. PIOTR JĘDZURA
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ZATONIE

Parkowy rododendron o imieniu Anna
W pałacowym parku mamy już wyspę Marii (księżnej), dąb Talleyranda (ministra), dąb Wilhelma (cesarza), buk Reny (baronowej) 
czy platan Humboldta (przyrodnika). Nadawanie imion to taki zatoński obyczaj. Teraz doszedł rododendron o imieniu Anna. Każdy 
może mieć „swoje drzewo” i nadać mu imię. Wystarczy ufundować roślinę.
Stoimy przy świeżo posa-
dzonym rododendronie. To 
pierwszy krzew ufundowa-
ny przez prywatnych spon-
sorów.

- Jak będzie miał na imię? 
- pytam.

Małżonkowie Anna i Piotr 
Wysoccy wciąż się wahają.

- Może jednak niech będzie 
to Anna - pan Piotr spogląda 
na żonę.

- Jeżeli to możliwe, będę 
zaszczycona - odpowiada 
kobieta.

- Świetnie. Nieopodal ma-
my wyspę Marii, na cześć 
bratowej cesarza Wilhelma, 
a tutaj będziemy mieli ro-
dodendron Anna, na cześć 
fundatorki - zamyka sprawę 
Agnieszka Kochańska, archi-
tekt krajobrazu, która zapro-
jektowała rewitalizację par-
ku. Teraz o niego dba, planu-
jąc kolejne nasadzenia.

W ten sposób Anna i Piotr 
Wysoccy zostali mecenasa-
mi Zatonia, co potwierdzi od-
powiedni certyfikat oraz sto-
sowna tabliczka ustawiona 
przed krzewem. Będzie na 
niej opis rośliny, jej imię oraz 
informacja o fundatorach.

- Mecenat Zatoński, to pro-
jekt adresowany do wszyst-
kich, którzy chcą wesprzeć 
działania związane z praca-
mi rewitalizacyjnymi na te-
renie parku i pałacu w Zato-

niu - tłumaczy Jarosław Sko-
rulski, szef fundacji „Ogrody 
Kultury” im. księżnej Dino, 
która opiekuje się parkiem. - 
Za nami pierwszy etap przy-
wracania go do świetności, 
ale przez kolejne lata będą 
trwały działania nadające po-

szczególnym miejscom daw-
ny wygląd i kształt. Krajobraz 
kulturowy kompleksu pa-
łacowo-parkowego stanowi 
wyjątkowy przykład estetyki 
XIX-wiecznej i wymaga zaan-
gażowania w jego pielęgna-
cję. Przed nami nasadzenia 

drzew i krzewów, badania ar-
cheologiczne kolejnych frag-
mentów parku, wzbogacanie 
parku o elementy architek-
tury, takie jak rzeźby i ław-
ki. Dlatego szukamy mece-
nasów, którzy wesprą swoją 
ofiarnością nasze działania.

Jak się zostaje takim me-
cenasem?

- To było jeszcze jesienią. 
Przychodziliśmy tutaj do ka-
wiarni na bezy. Są pyszne - 
wspomina pani Anna. - Spo-
tkaliśmy Jarka Skorulskiego 
i zapytaliśmy go, czy pla-
nują nasadzenia różanecz-
ników. Bo bylibyśmy zain-
teresowani ich kupnem dla 
parku. Zatonie porównywa-
liśmy z parkiem w Iłowej, 
gdzie jest tak dużo różanecz-
ników i nam się to bardzo 
spodobało.

Szybko doszli do poro-
zumienia. Decyzja zapadła 
jesienią, ale z wkopaniem 
krzewu czekano do marca, 
bo wiosna to najlepsza po-
ra na sadzenie takich roślin.

Na razie rododendron 
sięga fundatorom do pasa. 
Wkrótce zakwitnie różowo-
-malinowymi kwiatami. I bę-
dzie rósł, rósł osiągając ok. 
2,5 metra wysokości i 4 m 
szerokości.

- Chcieliśmy coś dołożyć 
do tego pięknie odnawiane-
go parku. Chociaż jakąś małą 
część. Robi się tutaj pięknie 
- dodaje pani Anna.

- Może kiedyś będą tutaj 
spacerować nasze wnuki 
i wspominać, że dziadkowie 
posadzili taki piękny krzew. 
To dla nas zaszczyt - uśmie-
cha się pan Piotr.

Rododendron został posa-
dzony kilkanaście metrów od 
ruin pałacu. W tej części par-
ku - pomiędzy pałacem, dro-
gą wjazdową, ulicą i stawem 
z wyspą Marii - przed wojną 
rosło wiele krzewów. Teraz 
króluje tutaj czosnek niedź-
wiedzi, który pokrywa całe 
poszycie. To dobre miejsce 
na kolejne nasadzenia.

- Wszystko zależy od tego, 
ilu znajdziemy fundatorów. 
Tutaj można posadzić nawet 
kilkadziesiąt krzewów - mó-
wi A. Kochańska. Zdradza, że 
krzew wraz z transportem 
i posadzeniem kosztuje po-
nad tysiąc złotych. Liczy, że 
znajdą się kolejni chętni, bo 
przywrócenie parku do daw-
nej świetności wymaga wie-
le pracy i pieniędzy.

Każdy mecenas będzie 
mógł nadać imię drzewom 
czy krzewom nasadzonym 
w ramach akcji. - Na stronie 
internetowej fundacji „Ogro-
dy Kultury” im. księżnej Di-
no od poniedziałku urucha-
miamy zakładkę, na której 
będą podane gatunki roślin, 
jakie czekają na posadzenie 
w Zatoniu - zapowiada J. Sko-
rulski. - Będzie również ka-
talog zdjęć drzew, rzeźb, ła-
wek wraz z podanymi cena-
mi i adresem kontaktowym 
dla zainteresowanych osób.

(tc)

- Bardzo spodobały nam się różaneczniki rosnące w parku w Iłowej. Postanowiliśmy ufun-
dować podobne krzewy do naszego parku w Zatoniu - opowiadają Anna i Piotr Wysoccy.

FOT. TOMASZ CZYŻNIEWSKI

ZWIERZĘTA

Kto zamyka 
wybieg 
dla psów?
Furtka otoczona łańcuchem 
i zabezpieczona dodatkowo 
kłódką. Taki widok w ostatnie 
weekendy zastali mieszkańcy, 
którzy chcieli wyprowadzić 
swoje psy na wybieg przy ul. 
Źródlanej.
Pierwsze informacje o za-
mknięciu wybiegu zaczę-
ły pojawiać się w ostatni 
weekend marca. - Wybieg 
dla psów na Źródlanej za-
mknięty na łańcuch - infor-
mowali internauci, którzy na 
co dzień korzystają z tego 
miejsca. Właściciele czwo-
ronogów myśleli, że wybieg 
zamknęło miasto - ze wzglę-
du na pandemię koronawi-
rusa i panujące obostrzenia. 
- Od wczoraj psi wybieg za-
mknięty. Bez żadnej infor-
macji, ale chyba z powodu 
obostrzeń - przekazywali so-
bie informacje. Jednak po 
weekendzie łańcuch znik-
nął i każdy mógł spuścić psa 
ze smyczy na ogrodzonym 
terenie.

W minioną sobotę chęt-
ni do skorzystania z wybie-
gu znowu odbili się od furt-
ki. Łańcuch i kłódka powró-
ciły. - Ktoś wie, o co chodzi 
z tą kłódką na wybiegu? - do-
pytywali mieszkańcy. Zgło-
sili się też do urzędu miasta 
z pytaniem, czy to magistrat 
zamyka wybieg. Okazało się, 

że urząd nie ma z tym nic 
wspólnego.

W sprawę zaangażował 
się radny Filip Gryko. - 
Ktoś uzurpuje sobie pra-
wo do decydowania, kie-
dy z wybiegu można korzy-
stać, a kiedy nie. Nie zga-
dzam się na takie zachowa-
nie. Wybieg, jak i cała Do-
lina Gęśnika, powstał dla 
mieszkańców i mogą ko-
rzystać z niego, kiedy chcą. 
Nikt nie ma prawa do za-
mykania wybiegu i wybie-
rania dni i godzin, podczas 
których będzie on otwarty - 
mówi F. Gryko. Właściciele 
psów oraz radny domyślają 
się, kto stoi za zamykaniem 
wybiegu. To jeden z oko-
licznych mieszkańców, któ-
remu przeszkadzają biega-
jące po tym terenie psy. - To 
jest mienie publiczne. Jeśli 
ta osoba nadal będzie bez-
prawnie utrudniać korzy-
stanie z niego, zostaną wo-
bec niej wyciągnięte kon-
sekwencje prawne. Dolina 
Gęśnika jest monitorowa-
na, więc łatwo będzie udo-
wodnić, kto to robi - ostrze-
ga F. Gryko.

Osoby, które regularnie 
korzystają z psiakami z wy-
biegu przy ul. Źródlanej wie-
dzą już, że to nie miasto za-
myka obiekt. Można z niego 
nadal, w pełni legalnie, ko-
rzystać. Jednak wciąż istnie-
je ryzyko, że odbijemy się 
od samowolnie zamkniętej 
przez kogoś furtki. Jeśli sy-
tuacja będzie się powtarzać, 
sprawa zostanie przekazana 
zielonogórskiej policji.

(ap)

Podobny wybieg znajduje się po drugiej stronie ul. Sule-
chowskiej, na Wagmostawie. Kogo, nasz zaprzyjaźniony 
border collie, korzystał i potwierdza, jaka to wspaniała za-
bawa dla każdego psiaka!        FOT. TOMASZ MISIAK

Niestety, ktoś w samozwańczy sposób uniemożliwia psom 
beztroską zabawę na wybiegu znajdującym się w Dolinie 
Gęśnika. To niezgodne z prawem.        FOT. MATERIAŁY UM



9 kwietnia 2021    łącznik zielonogórski 3www.Lzg24.pl

KOMUNIKATY

Rocznica i otwarcie PSZOK

* W sobotę, 10 kwietnia, o godz. 
8.41, dla upamiętnienia 11. rocznicy 
katastrofy w Smoleńsku, urucho-
mione zostaną systemy alarmowe 
w mieście. Nadany będzie sygnał 
ciągły trwający 1 minutę.
* Do nowego Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 
będzie można przyjechać już w po-
niedziałek, 12 kwietnia, od 10.00. 
Warto pamiętać o dopuszczalnych 
parametrach pojazdów wjeżdża-
jących do PSZOK-u: maks. wyso-
kość - 2,5 m, masa - 5 ton, maks. 
rozstaw osi - 5 m, maks. szerokość 
- 2,5 m. Od 13 kwietnia PSZOK w dni 
powszednie będzie otwarty od 
7.00 do 9.00  i od 14.00 do 19.00, 
w soboty od 9.00 do 15.00.

(dsp)

UNIWERSYTET

Dni otwarte

* 14 kwietnia o 11.30 odbędzie się 
Dzień Otwarty Pracy Socjalnej, 
organizowany przez Zakład 
Pedagogiki Społecznej Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego. Będzie 
miał formę webinarium na 
platformie Google Meet. Zgłosze-
nia do udziału: m.szumigraj@ips.
uz.zgora.pl, do 12 kwietnia.
* Wydział Budownictwa, Archi-
tektury i Inżynierii Środowiska 
UZ zaprasza 16 kwietnia, w godz. 
9.00-12.00, na Wirtualny Dzień 
Otwarty. Będzie okazja, by 
zapoznać się z ofertą kierunków: 
budownictwo, inżynieria środowi-
ska, architektura, geoinformatyka 
i techniki satelitarne, energetyka. 
Link https://www.facebook.com/
events/467121484404619/       (dsp)

BIBLIOTEKA

Czytamy Lema i Różewicza

Biblioteka im. C. Norwida zaprasza 
na wydarzenia online poświęcone 
patronom literackim 2021 r.
* W poniedziałek, 12 kwietnia, 
o 9.00 rozpocznie się nowy cykl 
- „Bajki Photonów” - poświęcony 
Stanisławowi Lemowi. W każdy 
poniedziałek na Facebooku Góry 
Mediów będą prezentowane frag-
menty książek Lema w ciekawej 
oprawie audio-wizualnej. Więcej 
informacji: https://www.facebook.
com/events/242898974242594
* W środę, 14 kwietnia, o 18.30, na FB 
Biblioteki Norwida kolejna odsłona 
Czytelni Dramatu online, tym razem 
związana z Tadeuszem Różewiczem. 
„Śmiesznego staruszka” czytać 
będzie Jerzy Kaczmarowski.

(dsp)

ZOK

Koncert Sanah przełożony

Zielonogórski Ośrodek Kultury 
informuje, że z powodu przedłu-
żenia obostrzeń, zmuszony jest 
przełożyć koncerty Sanah, zapla-
nowane 11 kwietnia w Planetarium 
Wenus. Nowa data koncertów to 
19 września, godz. 16.00 i 19.00. - 
Mamy nadzieję, że z nami wtedy 
będziecie - mówią organizatorzy 
i dodają, że kto chce jednak zwrócić 
bilet, może to zrobić do 31 maja za 
pośrednictwem portalu abilet.pl. 
Trzeba wysłać maila z numerem 
zamówienia i prośbą o zwrot na 
adres: pomoc@abilet.pl. Bilety 
kupione w punkcie stacjonarnym 
należy zwrócić w miejscu zakupu. 
Bilety niezwrócone będą automa-
tycznie przepisane na 19 września.

(dsp)

DROGI

Skrzyżowanie 
do przebudowy
Miasto chce przebudować koli-
zyjne skrzyżowanie ulic Batore-
go, Rzeźniczaka i Zamoyskiego. 
Za wykonanie koncepcji zapłaci 
30 tysięcy 750 zł firmie Jaros 
Inżynieria Ruchu.
Wykonawca musi opraco-
wać koncepcję projekto-
wą geometrii przebudowy 
skrzyżowania i uwzględnić 
wydzielenie dodatkowego 
pasa ruchu dla lewoskrę-
tu - z ul. Batorego w ul. Za-
moyskiego oraz dodatkowe-
go pasa ruchu dla skręcają-
cych w prawo - z ul. Batore-

go w Rzeźniczaka. Planowa-
na jest likwidacja przejścia 
przez ul. Batorego (bliżej 
centrum miasta, jadąc od 
ul. Energetyków), wydzie-
lenie dodatkowego pasa ru-
chu na ul. Rzeźniczaka dla 
jazdy na wprost i w prawo, 
a także likwidacja wyjaz-
du z parkingu do ul. Rzeź-
niczaka.

Jak tłumaczy Krzysztof 
Staniszewski, zastępca dy-
rektora Departamentu Za-
rządzania Drogami w magi-
stracie, wykonawca opra-
cuje trzy warianty dzia-
łania sygnalizacji świetl-
nej, a także wykona po-
miar ruchu na skrzyżowa-
niu, w ciągu dwóch dni ro-
boczych, przez 16 godzin, 
od 6.00 do 22.00.

Firma Jaros Inżynieria Ru-
chu opracuje też dla wybra-
nego przez miasto wariantu 
pięć programów działania sy-
gnalizacji m.in. dla godziny 
szczytu porannego i połu-
dniowego oraz wieczorne-
go i nocnego.

-  P rojekt  geometri i 
przebudowy skrzyżowa-
nia i program sygnalizacji 
świetlnej będziemy mieli 
gotowy na początku maja 
- dodaje K. Staniszewski. 
- I wtedy wyłonimy wyko-
nawcę projektu budowla-
nego. Do końca roku chce-
my podpisać umowę z wy-
konawcą i uzyskać pozwo-
lenie na budowę. Prace mo-
głyby rozpocząć się jesz-
cze w tym roku i zakończyć 
wiosną 2022 r.      (rk)

Na ruchliwym skrzyżowaniu powstaną dodatkowe pasy do skręcania, zmieni się też działa-
nie sygnalizacji świetlnej        FOT. MATERIAŁY UM

INICJATYWA

Chcą programu leczenia metodą in vitro
W minioną środę, z inicjatywy społeczników ze Wspólnej Zielonej Góry-Wspólnego Lubuskiego, do rady miasta trafił projekt uchwały  
o przystąpieniu do prac nad miejskim programem leczenia niepłodności metodą in vitro.

To inicjatywa obywatelska, 
pod którą podpisali się rad-
ni z trzech klubów: Grze-
gorz Hryniewicz i Filip Cze-
szyk (Zielona Razem), To-
masz Nesterowicz (Nowa 
Lewica) oraz Marcin Pabie-
rowski i Dariusz Legutow-
ski (KO-PO). Popiera ją In-
stytut Równości w Zielo-
nej Górze.

W projekcie tej uchwa-
ły czytamy, że rada miasta 
wyraża wolę przystąpie-
nia do opracowania progra-
mu polityki zdrowotnej dla 
mieszkańców Zielonej Gó-
ry w zakresie przeciwdzia-
łania skutkom niepłodno-
ści poprzez dofinansowanie 
leczenia metodą zapłodnie-
nia pozaustrojowego (in vi-
tro) w latach 2022-2025.

- Wzorujemy się na roz-
wiązaniach przygotowa-
nych w innych miastach, 
głównie w Koszalinie - wy-
jaśnia Adrianna Ruszkowska 
ze Wspólnej Zielonej Góry. 
- Procedurę zaczynamy od 
stworzenia miejskiego pro-
gramu dofinansowania in vi-
tro. Agencja Oceny Techno-
logii Medycznych i Taryfika-
cji ma dwa miesiące na wy-
danie opinii. W Łodzi kilka-
set par doczekało się dzie-
ci. Liczymy, że u nas będzie 
podobnie.

Zofia Szozda chce robić 
dobre rzeczy ponad podzia-
łami. - Zrobiliśmy wspólnie 
fantastyczny pierwszy krok 
- przekonuje.

Grzegorz Hryniewicz tłu-
maczy, że choć Zielona Gó-
ra nie miała miejskiego pro-

gramu in vitro, prezydent 
Janusz Kubicki przekazał 
100 tys. zł na program lecze-
nia niepłodności realizowa-
ny przez urząd marszałkow-
ski. - Skończmy z gadaniem, 
działajmy! - podkreśla radny. 
Filip Czeszyk nie ma wątpli-

wości, że w XXI wieku miesz-
kańcy zasługują na dostęp do 
najnowocześniejszych metod 
leczenia niepłodności.

Tomasz Nesterowicz przy-
pomina, że Lewica sześć lat 
temu przygotowała własny 
projekt uchwały. - Pomógł 

nam prezydent Częstocho-
wy Krzysztof Matyjaszczyk, 
który z powodzeniem zreali-
zował projekt dofinansowa-
nia do in vitro w swoim mie-
ście - tłumaczy radny. - Cie-
szę się, że mamy w radzie 
zgodę, bo te ostatnie lata by-
ły stracone.

Marc in Pabierowski 
w imieniu KO zadeklarował 
wsparcie dla uchwały. Wy-
tknął klubom Zielonej Ra-
zem i PiS, że w 2018 r. od-
rzuciły podobny projekt je-
go środowiska politycznego 
w tej sprawie. - Prezydent 
Zielonej Góry w odpowiedzi 
na moją interpelację zapo-
wiedział wtedy przekazanie 
100 tys. zł na program reali-
zowany przez urząd marszał-
kowski. Problem w tym, że 
urząd marszałkowski nie ma 
informacji o tym, aby miasto 
Zielona Góra przekazało do-
tację na cel - podkreślił.

G. Hryniewicz poczuł się 
wywołany do odpowiedzi. 
Zaapelował do radnego PO, 
aby nie uprawiał polityki 
w kwestii ważnej dla tysię-
cy zielonogórzan. - Działaj-
my poza podziałami - skwi-
tował.

Wioleta Haręźlak, dyrek-
tor Departamentu Edukacji 
i Spraw Społecznych w magi-
stracie inaczej widzi kwestię 

zaangażowania miasta we 
wspieranie in vitro. - 1 mar-
ca 2019 r. pani marszałek 
Elżbieta Anna Polak zwró-
ciła się z pismem do urzę-
du miasta z pytaniem, czy 
nie przeznaczymy 100 tys. 
zł na wojewódzki program 
in vitro realizowany przez 
urząd marszałkowski - wyja-
śnia. - Troszkę wcześniej, bo 
26 lutego, rada miasta przyję-
ła uchwałę o dotacji w wyso-
kości 100 tys. dla samorządu 
województwa na ten cel. Ku 
mojemu zaskoczeniu dosta-
liśmy informację od Toma-
sza Wróblewskiego, dyrek-
tora Departamentu Ochro-
ny Zdrowia urzędu marszał-
kowskiego, że ta pomoc nie 
może zostać przyjęta. Popro-
siliśmy o wyjaśnienie, wciąż 
na nie czekamy. Nie oznacza 
to jednak, że nic przez te lata 
nie zrobiliśmy. Dofinansowa-
liśmy poszerzoną diagnosty-
kę niepłodności. Dzięki temu 
na świat przyszło kilkadzie-
siąt dzieciaczków.

W latach 2011-2019, mia-
sto wydało ponad milion zło-
tych na badanie niepłodno-
ści pierwotnej u par zamel-
dowanych na pobyt stały 
lub czasowy w Zielonej Gó-
rze. W Szpitalu Uniwersy-
teckim przebadano łącznie 
1047 osób.      (rk)

Radni i społecznicy mówią, że w pierwszej kolejności trzeba stworzyć program leczenia 
niepłodności      FOT. PIOTR JĘDZURA



łącznik zielonogórski    9 kwietnia 20214 www.Lzg24.pl

Filologia germańska oferuje naukę na poziomie licencjata i magistra. Co roku studia na pierwszym i drugim stopniu rozpo-
czyna prawie setka młodych ludzi.      FOT. MATERIAŁY UZ

Na studentów czekają licz-
ne programy stypendialne. 
Osoby, które zdecydują się 
na studiowanie filologii ger-
mańskiej, dzięki dobrej zna-
jomości kultury, realiów oraz 
języka mają później większe 
szanse na znalezienie cieka-
wej pracy w Polsce i za gra-
nicą.

Filologia germańska dzia-
ła w Zielonej Górze od 1974 r. 
Wykształciły się tutaj rzesze 
nauczycieli języka niemiec-
kiego. Obecnie to nie tylko 
specjalność nauczycielska, 
ale także translatoryka i ję-
zyk niemiecki w komunika-
cji zawodowej. Co roku na 
studiach stacjonarnych i nie-
stacjonarnych - pierwsze-
go i drugiego stopnia - na-
ukę rozpoczyna blisko set-
ka studentów. Jest to kieru-
nek dla osób, które mają już 
pewne umiejętności języko-
we, ukształtowane w trak-
cie nauki w szkole. W trak-
cie studiów każdy brak daje 
się jednak, przy odpowied-
niej determinacji, nadrobić 
ciężką i solidną pracą. Pro-
gram nauczania jest wszech-
stronny i atrakcyjny. Obej-
muje językoznawstwo, lite-
raturę, metodykę nauczania 
języka niemieckiego jako ję-

zyka obcego i inne specjali-
styczne przedmioty (np. tłu-
maczenia pisemne oraz ust-
ne, informatykę czy emisję 
głosu), a także praktyczną 
naukę języka niemieckiego.

Podczas nauki można wy-
jechać na wymianę studenc-
ką w ramach programu Era-
smus. Z takiej możliwości 
skorzystała Oliwia Szostak, 
studentka drugiego roku stu-
diów magisterskich, która 
przez kilka miesięcy uczyła 

się na Uniwersytecie Tech-
nicznym w Dreźnie: - Dzię-
ki programowi Erasmus zy-
skałam ogromne doświad-
czenie, które teraz procentu-
je. Przydaje mi się zarówno 
w pracy, jak i w życiu prywat-
nym. Jestem w stanie pod-
jąć się działań językowych, 
o których kiedyś bałam się 
nawet pomyśleć. Program 
zdecydowanie uczy też sa-
modzielności i radzenia so-
bie w różnych, również tych 

stresujących, sytuacjach - 
podsumowuje.

Studenci osiągający naj-
lepsze wyniki w nauce mo-
gą ubiegać się o stypendia 
na uniwersytetach w Niem-
czech, we Francji czy na Wę-
grzech. W instytucie bardzo 
dobrze funkcjonuje Koło Na-
ukowe „Germanica”, które 
w 2019 r. zostało wyróżnio-
ne nagrodą „Laur Naukow-
ca”. Corocznie istnieje możli-
wość udziału w Seminariach 

Śląskich w Königswinter pod 
Bonn oraz Trójstronnym Ko-
lokwium Studenckim odby-
wającym się naprzemiennie 
w Niemczech, Francji i Pol-
sce. Nieprzerwana od 1990 r. 
współpraca uniwersytetów 
w ramach tego kolokwium 
została w 2016 r. uhonorowa-
na Nagrodą Trójkąta Weimar-
skiego.

Jak tłumaczy dr Piotr Kryc-
ki, zastępca dyrektora Insty-
tutu Filologii Germańskiej 

UZ: - Instytut Filologii Ger-
mańskiej pozwala uczącym 
się tu studentom rozwinąć 
doskonałą znajomość języ-
ka, stanowiącą niezawodne 
narzędzie pracy oraz umoż-
liwiającą dalszy rozwój i po-
szerzanie wiedzy. Corocz-
nie rośnie poziom współpra-
cy gospodarczej z Republi-
ką Federalną Niemiec, stąd 
ciągle przybywa miejsc pra-
cy w różnych sektorach go-
spodarki, finansów i handlu. 
Ma to szczególne znaczenie 
w regionie przygranicznym, 
w którym położona jest na-
sza germanistyka. Absolwen-
ci filologii germańskiej są do-
ceniani na rynku pracy, a ich 
atutem są nie tylko posiada-
ne kompetencje językowe, 
ale i umiejętność rozszerza-
nia swoich kwalifikacji zawo-
dowych w wielu kierunkach.

Są to więc dowody na to, 
że filologia germańska na 
UZ daje wiele możliwości 
i sprawia, że granice prze-
stają istnieć.

Katarzyna Doszczak

INICJATYWA

Chętnie 
dzielimy się 
jedzeniem
Jest lodówka i dobre chęci, bra-
kuje tylko odpowiedniego miej-
sca! Jadłodzielnia szuka kolejnej 
lokalizacji, w której będzie moż-
na zostawić nadwyżki żywności 
lub zabrać do domu te produkty, 
które są nam akurat potrzebne.
Idea foodsharingu polega na 
dzieleniu się nadwyżkami 
jedzenia. W Zielonej Górze 
działa na razie jeden punkt, 
do którego można przynosić 
produkty, których po prostu 
nie damy rady zjeść i musie-
libyśmy je wyrzucić. - Naj-

częściej w lodówce pojawia-
ją się warzywa, dżemy, kom-
poty. W święta jest trochę ina-
czej, bo wtedy można zna-
leźć gotowe potrawy - opo-
wiada Anna Duciewicz-Kacz-
marek z zielonogórskiej Jadło-
dzielni. To oddolna inicjaty-
wa tzw. ratowników żywno-
ści. Punkt przy ul. Moniusz-
ki działa w ramach organiza-
cji Foodsharing Polska. Zrze-
sza ona osoby, które nie chcą 
marnować żywności i produ-
kować dodatkowych odpa-
dów. - Często spotykam się 
z opinią, że Jadłodzielnia to 
miejsce dla osób biednych, 
bezdomnych, bezrobotnych. 
Mówię stanowcze „nie” takie-
mu myśleniu. Jadłodzielnia 
jest dla każdego, nie dzieli-
my ludzi na biednych i bo-
gatych. Jeśli widzę, 

że mam nadwyżkę jedzenia, 
wiem, że nie dam rady tego 
zjeść, albo kiedy mi coś nie 
smakuje, wtedy zawożę to 
do Jadłodzielni. Może komuś 
innemu akurat zasmakuje? - 
tłumaczy A. Duciewicz-Kacz-
marek.

Jadłodzielnia w Zielonej 
Górze cieszy się popularno-
ścią, zostawiane w niej je-
dzenie szybko znajduje od-
biorców. Wraz ze wzrostem 
popularności miejsca sły-
chać również głosy, że do-
brze byłoby otworzyć kolej-
ne punkty. - Szukamy dru-
giej lokalizacji, która dzia-
łałaby pod szyldem Jadło-
dzielni. Może być to kawa-
łek miejsca na działce albo 
w jakimś lokalu. Musi być 

dostęp do prądu, żeby 
podłączyć lodów-

kę. Dodatkowym atutem był-
by parking w pobliżu. Po-
możemy wszystko zorgani-
zować, stworzymy regula-
min, opisy, będziemy dbać 
o to miejsce - zapewnia pa-
ni Anna. Jeśli jesteś właści-
cielem działki lub małego lo-
kalu i w sercu gra ci idea fo-
odsharingu, zgłoś się w wia-
domości prywatnej na Fa-
cebooku na profilu: Jadło-
dzielnia Zielona Góra. Zie-
lonogórzanie podpowiadają, 
że nowy punkt dzielenia się 
żywnością mógłby powstać 
przy jednym z dużych mar-
ketów, w okolicach dworca, 
czy skwerze przy przystan-
ku autobusowym Elżbietan-
ki. Jednak wolontariusze po-
trzebują konkretnych namia-
rów do właścicieli działek 
lub lokali. Jeśli znasz oso-

bę, która chciałaby zaanga-
żować się w ten projekt, ko-
niecznie napisz wiadomość 
do zielonogórskich ratowni-
ków żywności. Możesz tak-
że stać się jednym z nich, bo 
wciąż prowadzony jest nabór 
na wolontariuszy.

A. Duciewicz-Kaczmarek 
podpowiada też, jak w pro-
sty sposób można walczyć 
z marnowaniem żywności na 
co dzień: - My działamy z ru-
chem Foodsharing Polska, 
ale nic nie stoi na przeszko-
dzie, żeby podobne punk-
ty powstawały lokalnie. Na 
przykład w bloku można po-
stawić skrzynki czy półki na 
produkty, które nie muszą 
być przechowywane w lo-
dówkach. W ten sposób moż-
na dzielić się żywnością z są-
siadami.    (ap)

UNIWERSYTET

Pewna przyszłość po filologii germańskiej
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego kształci kolejne pokolenia wykwalifikowanych germanistów.  
Kierunek ten jest prowadzony prawie od 50 lat, co świadczy o jego wieloletniej tradycji i doświadczeniu.

Na klombach przed domem pojawiły się kwiatki. Dwa 
dni później spadł śnieg. Nic dziwnego: Kwiecień, plecień, bo 
przeplata, trochę zimy, trochę lata. Przy okazji lektury świątecznej 
„Gazety Wyborczej” przypomniało mi się inne przysłowie: Cudze chwa-
licie, swego nie znacie. To drugie bym jednak zmodyfikował: Cudze 
chwalicie, swego nie dostrzegacie.
Ta refleksja naszła mnie po lekturze rozmowy z prof. Grzegorzem 
Gorzelakiem. Profesor, uchodzący za najznamienitszego polskiego 
znawcę tematyki rozwoju lokalnego, na pytanie, gdzie chciałby miesz-
kać odpowiada tak:
- Kiedyś „straszyłem” żonę, że przeniesiemy się do Zielonej Góry. To 
ciekawe miasto o „ludzkiej” skali. Ludzie się znają, (…) jest teatr, a las 
jest na wyciagnięcie ręki.
- I co żona na ten śmiały plan? - pyta dziennikarz.

- Nie była chętna na przeprowadzkę,(…) trud-
no się wyrwać na starość, ale gdybym musiał, 

wybrałbym Zieloną Górę zamiast też ciekawe-
go, i atrakcyjnego, i pięknie rozwijającego się 

Rzeszowa.
Czytałem te słowa z przyjemnością i zadumą. Z przy-

jemnością - bo fajnie jest, jak nas chwalą ludzie w świecie 
bywali. Z zadumą - bo inni potrafią dostrzec to, czego sami często nie 
dostrzegamy w pędzie dnia codziennego. Zresztą pewnie nie raz się 
z tym spotkaliście - przyjeżdżają znajomi i mówią: W jakim pięknym 
mieście mieszkacie! A wy, z jednej strony pęczniejecie z dumy, a po 
cichu się pytacie sami siebie - a co tu takiego nadzwyczajnego? Ba, 
czasami mam wrażenie, że mieszka u nas spora grupa osób, którym nic 
się w mieście nie podoba. Budujemy parkingi, bo ludzie tego oczekują, 
a miejscowy dziennikarz „GW” pisze: „kontrowersyjna inwestycja”, 
jeszcze nie skończyliśmy „zielonych przystanków” - już słyszę krytykę 
- a kto to tak wymyślił? Stawiamy tablicę do pomiaru powietrza, która 
pokazuje, że smogu u nas mało, ale grupa radnych próbuje udowodnić, 
że jest wręcz odwrotnie. Są też tacy, którzy w każdym momencie 

porównują - bo we Wrocławiu tak, a w Poznaniu tak, zupełnie nie 
dostrzegając, że są to rzeczy nieporównywalne, że „gramy w różnych 
ligach”. Nie brakuje również takich, co w codziennym  pędzie w ogóle 
się nie zastanawiają, w jakim mieście przyszło im żyć.
Słowa prof. Gorzelaka czytałem z przyjemnością, bo mam z nim „oso-
biste porachunki”. Na początku transformacji odbyliśmy rozmowę, 
w której twierdził, że Zielona Góra to miasto bez perspektyw, a Nową 
Sól to w ogóle należy zaorać i był bardzo zdziwiony, że jakiś magister 
odważa się kwestionować słowa profesora. To było bez mała 30 lat 
temu. Jeśli dziś profesor stwierdza, że gdyby musiał, to przeprowa-
dziłby się do Zielonej Góry - mam osobistą satysfakcję, że racja była 
po stronie magistra. Mam też  refleksję, że jednak praca prezydentów 
Doganowskiego, Masternaka, Listowskiego, Ronowicz i Kubickiego 
oraz setek ich współpracowników, praca radnych wielu kadencji oraz 
wysiłek tysięcy zielonogórskich przedsiębiorców i działania dziesiątek 
tysięcy mieszkańców Winnego Grodu nie idą na marne.
Choć często tego nie dostrzegamy, inni to widzą. Naprawdę mieszkamy 
w ładnym mieście do życia. I niech tak zostanie!

PRZY CZWARTKOWYM OBIEDZIE
Andrzej Brachmański

Cudze chwalimy

Punkt przy ul. Moniuszki      
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE
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BUDŻET OBYWATELSKI

Wszystko w tym roku odbędzie się w sieci
- Ze względu na pandemię całość działań związanych z budżetem obywatelskim przenosimy do internetu. Za pośrednictwem 
dedykowanej platformy mieszkańcy będą mogli zgłaszać pomysły oraz głosować na wybrane projekty – mówi Piotr Dubicki z Biura Pre-
zydenta Miasta.
- Przed nami kolejna edycja 
zielonogórskiego budżetu 
obywatelskiego. Co wiemy 
już na pewno o tegorocz-
nej edycji?

Piotr Dubicki, Biuro Prezy-
denta Miasta: - Mieszkańcy 
będą mieć w tej edycji do roz-
dysponowania kwotę 6,5 mln 
złotych. Znany jest harmo-
nogram. Chcemy rozpocząć 
działania w połowie kwietnia, 
wtedy będzie można zgła-
szać projekty. Potem nastąpi 
okres oceny formalnej i me-
rytorycznej, tak by w poło-
wie maja można już było za-
prezentować listę projektów 
zaopiniowanych pozytyw-
nie i negatywnie i dać czas na 
ewentualne protesty. Głoso-
wanie rozpocznie się 31 maja 
i potrwa dwa tygodnie.

- Jakie zmiany czekają nas 
w tym roku?

- Przede wszystkim, ze 
względu na trwającą pande-
mię, całość działań związa-
nych z budżetem obywatel-
skim przenosimy do interne-
tu. Za pośrednictwem dedy-
kowanej platformy mieszkań-
cy będą mogli zgłaszać swo-
je pomysły oraz głosować na 
wybrane przez siebie projek-
ty. Została zmniejszona - do 
15 - wymagana liczba podpi-

sów osób popierających pro-
jekt. Jest to obowiązek wyni-
kający z ustawy, więc nie mo-
gliśmy z niego zrezygnować.

- Gdzie będzie można uzy-
skać szczegółowe informacje 
o tegorocznej edycji?

- Wszystkie informacje do-
stępne będą na platformie, na 
której od tego roku będą odby-
wać się wszystkie czynności 
związane z budżetem obywa-
telskim. Począwszy od zgła-

szania wniosków, a kończąc 
na głosowaniu. Adres stro-
ny to: zielonagora.konsulta-
cjejst.pl. Zapraszamy również 
na nasz fanpage na Facebooku 
- https://www.facebook.com/
BudzetObywatelskiZG

- Każdy z mieszkańców dys-
ponuje dwoma głosami. To 
również zmiana względem 
poprzedniej edycji.

- Dokładnie tak. Do głoso-
wania uprawniony jest każ-

dy mieszkaniec Zielonej Gó-
ry i może oddać jeden głos 
na zadanie zlokalizowane 
w mieście oraz jeden głos 
na zadanie, które zostanie 
zrealizowane w dzielnicy No-
we Miasto. Głosować należy 
samodzielnie i bezpośrednio, 
nikt nie ma prawa wykorzy-
stać naszych danych w celu 
oddania głosu.

- Kiedy rozpocznie się tego-
roczny budżet obywatelski?

- Nabór wniosków rozpo-
czyna się 19 kwietnia i po-
trwa dwa tygodnie, później 
propozycje zostaną przeana-
lizowane przez urzędników 
oraz nowopowstałą komi-
sję ds. konsultacji społecz-
nych i budżetu obywatelskie-
go przy radzie miasta.

- Aby zgłosić projekt, nale-
ży wypełnić internetowy for-
mularz. Na co trzeba zwró-
cić uwagę, żeby projekt nie 
został odrzucony?

- Należy podać nazwę 
projektu, opis zadania oraz 
stworzyć wstępny kosztorys. 
Wniosek powinien też zawie-
rać dokładną lokalizację, aby 
urzędnicy mogli zweryfiko-
wać czy działka, na której 
ma być realizowana inwesty-
cja, jest własnością miasta. 
Opcjonalnie i w miarę moż-
liwości prosimy o zrobienie 
wizualizacji, która pozwo-
li na to, aby zarówno urzęd-
nicy, jak i mieszkańcy mo-
gli zobaczyć, jak będzie wy-
glądał zrealizowany projekt.

- Jakie projekty można zgła-
szać do budżetu obywatel-
skiego?

- Budżet obywatelski to 
szczególna forma konsulta-
cji społecznych, gdzie miesz-

kańcy sami mogą decydować 
o przeznaczeniu miejskich 
pieniędzy. Wzorem lat ubie-
głych: są to projekty inwesty-
cyjne z wyłączeniem zadań 
dotyczących jednostek sys-
temu oświaty, których sza-
cunkowa wartość realiza-
cji nie może być niższa niż 
100 tys. zł i nie może prze-
kroczyć kwoty 1 mln zł. Za-
dania zgłoszone do budżetu 
obywatelskiego powinny być 
przede wszystkim ogólnodo-
stępne, aby mógł z nich sko-
rzystać każdy mieszkaniec. 
Dodatkowo zadanie musi 
być zgodne z prawem, celo-
we, gospodarne i wykonal-
ne technicznie.

- Kiedy poznamy wyniki 
zbliżającej się edycji?

- Dzięki internetowemu 
systemowi wyniki poznamy 
zaraz po zakończeniu gło-
sowania. Zgodnie z obowią-
zującym harmonogramem 
ogłoszenie listy zwycięskich 
projektów powinno nastąpić 
do 20 czerwca. Wtedy miesz-
kańcy dowiedzą się czy zada-
nie, na które głosowali, zo-
stanie zrealizowane.

- Dziękuję.
(um)

- Strona poświęcona budżetowi obywatelskiemu to: zielonagora.konsultacjejst.pl - mówi 
Piotr Dubicki. - Zapraszamy też na fanpage: https://www.facebook.com/BudzetObywatel-
skiZG      FOT. IGOR SKRZYCZEWSKI

Wiele mniejszych i większych inwestycji w mieście powstaje dzięki budżetowi obywatelskiemu. Najnowsze z nich to m.in. oświetlenie na os. Kolorowym na Chynowie oraz budowa toru 
dla rowerów górskich przy ul. Chmielnej.      FOT. STOWARZYSZENIE KOLOROWY CHYNÓW, PIOTR JĘDZURA
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ŻUŻEL

Na „Duzersa” można liczyć!
Marwis.pl Falubaz od porażki rozpoczął sezon w PGE Ekstralidze 2021. Zielonogórzanie przegrali w Toruniu  
z eWinner Apatorem 39:51. W ten piątek, 9 kwietnia, przed zielonogórzanami bardzo ważny mecz z grudziądzanami.

Z zespołem, który jest wiel-
ką niewiadomą i który w eli-
cie może pochwalić się… naj-
dłuższą pełną nazwą. Zoo-
leszcz DPV Logistic GKM to 
ekipa, która na inaugurację 
nie pojechała. Powód? Ko-
ronawirus. Pozytywne wy-
niki w zespole z Grudzią-
dza mieli Przemysław Paw-
licki i Mateusz Bartkowiak. 
W składzie na mecz w Zie-
lonej Górze obaj zawodnicy 
już się znaleźli.

Z koronawirusem zma-
gał się przed startem sezo-
nu Patryk Dudek. Mimo, że 
na tor wyjechał przed sezo-
nem jako ostatni z zielono-
górzan, na Motoarenie był 
liderem Falubazu. Pogrom-
ców znalazł dopiero w bie-
gach nominowanych. Osta-
tecznie „Duzers” i Max Fric-
ke kończyli zawody w Toru-
niu z dorobkiem 13 punktów 
w sześciu startach. - Ogól-
nie czuję się bardzo dobrze 
- podkreśla żużlowiec. - Je-
śli chodzi o wydolność, to 
nie jest najgorzej. Delikat-
ne braki odczuwam w trak-
cie biegania. Muszę się jesz-
cze trochę przefiltrować na 
świeżym powietrzu - doda-
je P. Dudek.

Po inauguracyjnym me-
czu więcej powodów do ra-

dości mieli gospodarze, ich 
skład był też równiejszy. Du-
dek i Fricke dostali w Toru-
niu nieduże wsparcie od ko-
legów. - Na pewno musimy 
się rozjeździć. Ja sam czu-
łem po sobie, że jechałem 
spięty. Każde zawody będą 
nam pomagać. Eksperci mó-
wią, że nie jesteśmy fawory-
tami. Nie możemy popełniać 

błędów, jeśli chcemy wygry-
wać mecze - podkreśla były 
wicemistrz świata.

Dudek od pierwszych star-
tów imponuje szybkością. 
W warsztacie pojawiły się 
silniki szykowane przez Ry-
szarda Kowalskiego. - Jestem 
bardzo zadowolony z tego-
rocznych silników. Nie tylko 
nowych, ale i starych. Na co 

nie wsiadłem dotychczas, to 
jechało. Nie chciałbym jed-
nak za dużo mówić, żeby nie 
zdradzić się konkurencji - 
uśmiecha się „Duzers”.

Kalendarz zielonogórza-
nom ułożył się tak, że pierw-
sze mecze sezonu to spotka-
nia z rywalami typowany-
mi do walki o utrzymanie 
w PGE Ekstralidze. Po to-

runianach czas na GKM. - 
Ostatnie mecze z Grudzią-
dzem u nas były bardzo 
wyrównane. Tor im sprzy-
ja. Duńczycy dobrze sobie 
tu radzili, Przemek Pawlic-
ki też jechał dość równo, 
a Norbert Krakowiak spę-
dził u nas dwa lata. Krzysz-
tof Kasprzak, jeśli się do-
brze spasuje, to będzie nie-
dościgniony. Nasze druży-
ny są porównywalne - uwa-
ża P. Dudek.

Faktycznie, mecze w ostat-
nich dwóch sezonach trzy-
mały w napięciu do sa-
mego końca, choć wtedy 
w składzie GKM-u był jesz-
cze świetny Artiom Łaguta, 
który przeniósł się do Wro-
cławia. Przed rokiem karty 
rozdawała też pogoda, bo 
spotkanie rozgrywano w to-
warzystwie deszczu. Falubaz 
w osobach Dudka i Michaela 
Jepsena Jensena zwycięstwo 
48:42 wyrywał w ostatnim 
biegu. Teraz też istotną ro-
lę może odgrywać pogoda, 
która komplikowała przygo-
towania do meczu. W ostat-
nich dniach mieliśmy typo-
wy „kwiecień, plecień”, ale 
w chwili zamknięcia tego nu-
meru nie było mowy o odwo-
łaniu meczu.

(mk)

Patryk Dudek zaliczył świetne spotkanie na inaugurację sezonu
FOT. SŁAWOMIR KOWALSKI/PGE EKSTRALIGA

Weekend  
kibica
ŻUŻEL
• piątek, 9 kwietnia:  
2. kolejka PGE Ekstra-
ligi, Marwis.pl Falubaz 
Zielona Góra - Zooleszcz 
DPV Logistic GKM Gru-
dziądz, 18.00 (transmi-
sja: Eleven Sports 1)

PIŁKA NOŻNA
• sobota, 10 kwietnia: 
25. kolejka III ligi, LKS 
Goczałkowice Zdrój - 
Lechia Zielona Góra, 
16.00 (transmisja audio: 
Facebook Lechii Zielo-
na Góra); 25. kolejka Ja-
ko IV ligi, Czarni Żagań 
- Lechia II Zielona Góra, 
16.00; 22. kolejka Jako 
klasy okręgowej, Drzon-
kowianka PKM Zachód 
Racula - ŁKS Łęknica, 
16.00
•  niedziela, 11 kwietnia:  
22. kolejka Jako klasy 
okręgowej, Alfa Jaromi-
rowice - TKKF Chyno-
wianka-Francepol Zielo-
na Góra, 16.00

 (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

Wracają 
mecze 
IV ligi
Piłkarze Jako IV ligi idą śladem 
drużyn z Jako klasy okręgowej 
 i wznawiają rozgrywki w rundzie 
wiosennej. 

Drużyny z lig amatorskich 
musiały przystosować się 
do panujących obostrzeń 
sanitarnych i w pewnym 
sensie stać się zawodow-
cami, bo tylko sport w ta-
kim wydaniu regulują rzą-
dowe rozporządzenia. Ich 
umowy musiały przekształ-
cić się w tzw. stypendia. 
Szybciej porozumiały się 
kluby z klasy okręgowej 
i część z nich ma za so-
bą już dwie kolejki po od-
mrożeniu rozgrywek. W ten 
weekend wraca do gry IV li-
ga. W niej mamy jeden zie-
lonogórski zespół - rezer-
wy Lechii. - Jesteśmy te-
raz „zawodowcami”. Bar-
dzo się cieszę, że udało się 
klubom zorganizować - mó-
wi Maciej Górecki, trener 
zielonogórskiego IV-ligow-
ca, który w tabeli jest na 
jedenastym miejscu. W tę 
sobotę, 10 kwietnia, Le-
chia II zmierzy się w Ża-
ganiu z Czarnymi, którzy 
są jedno miejsce niżej. Jed-
ni i drudzy zgromadzili do-
tychczas po 23 punkty. - Są 
mocni u siebie. Czeka nas 
ciężki mecz - podkreśla M. 
Górecki. Pierwszy gwizdek 
o 16.00.

(mk)

KOSZYKÓWKA

Ćwierćfinał wyboisty, ale jest awans
Enea Zastal BC Zielona Góra w półfinale play-off Energa Basket Ligi. Na drodze do najlepszej czwórki podopiecz-
nym Žana Tabaka stanęła - i to mocno - PGE Spójnia Stargard. Seria zakończyła się zwycięstwem mistrzów kraju 3-1.

Wielu liczyło, że Zastal 
przejdzie suchą stopą 
przez ćwierćfinałową ry-
walizację. Po dwóch wy-
granych meczach w Zielo-
nej Górze, gdzie szala zosta-
ła przechylana na stronę mi-
strzów kraju w drugiej po-
łowie, w świąteczny ponie-
działek biało-zieloni mierzy-
li się z gospodarzem w Star-
gardzie. Koszykarze Spójni 
zapowiadali, że jeszcze trud-
niejsze warunki postawią 
u siebie i słowa dotrzymali. 
W drugi dzień świąt, nie tyl-
ko zagrali dobrze w pierw-
szej połowie, ale też zdołali 
obronić swój parkiet w trak-
cie wyrównanej rywalizacji 
w czwartej kwarcie, wygry-
wając 82:77, a tym samym 
przedłużając rywalizację do 
środowego wieczoru. Mecz 
numer cztery tym razem to 
Zastal, inaczej niż wszystkie 
pozostałe, zaczął od domi-
nacji. Spójnia jednak cier-
pliwie odrabiała straty. Koń-
cówka była już bardzo ner-
wowa. Gdy zaczęło pachnieć 
piątym, decydującym spo-
tkaniem w Zielonej Górze, 
Kris Richard trafił za 2 punk-
ty na wagę remisu, a następ-
nie w ostatniej akcji czwar-
tej kwarty zablokował rzut 
za 3 „oczka” Kacpra Młynar-
skiego, dzięki czemu w Star-

gardzie była dogrywka. Ta 
już ułożyła się po myśli zie-
lonogórzan. Zastal triumfo-
wał ostatecznie 91:80.

- Wygraliśmy mecz, tra-
fiając 18 procent rzutów za 
3 punkty. Nigdy to się w mo-
im życiu nie zdarzyło i nie 
wiem, czy w profesjonal-
nej koszykówce komukol-

wiek się to udało - mówił 
po meczu trener zielono-
górzan. Zastal w obu spo-
tkaniach w Stargardzie nie 
błyszczał w rzutach z dy-
stansu. W dwóch wyjaz-
dowych meczach ze Spój-
nią zielonogórzanie łącznie 
trafili… 10 „trójek”. Poniżej 
średniej była też liczba asy-

st. Tu też należałoby zebrać 
dwa mecze w Stargardzie, 
by uzyskać wartość będącą 
typową dla drużyny Tabaka 
w całym sezonie.

Zielonogórzanie nie mie-
li strzeleckich atutów, ale 
mieli Geoffreya Groselle’a. 
Amerykanin, który do serii 
przystępował z kontuzją bar-

ku, w ostatnim meczu rzu-
cił 29 punktów. Nie mógł się 
nachwalić zespołu Spójni, 
a o swoim ramieniu powie-
dział, że to pierwszy mecz 
ze Spójnią był dla niego pod 
tym względem najtrudniej-
szy. - Z dnia na dzień jest co-
raz lepiej - podkreślił amery-
kański podkoszowy.

Teraz rywalizacja przenie-
sie się do Ostrowa Wielko-
polskiego. To tam odbędzie 
się tzw. „bańka”, czyli za-
mknięty turniej, w którym 
zagrają cztery najlepsze ze-
społy sezonu. Rywalem zie-
lonogórzan w półfinale bę-
dzie Śląsk Wrocław. Zespół, 
który też potrzebował czte-
rech meczów, by wyelimi-
nować swojego ćwierćfina-
łowego rywala, ekipę Trefla 
Sopot. Bardzo intensywna 
rywalizacja do trzech zwy-
cięstw zacznie się we wto-
rek, 13 kwietnia, drugi mecz 
dzień później, 14 kwietnia, 
trzeci w piątek, 16 kwiet-
nia. Ewentualny mecz nu-
mer cztery - dzień później, 
17 kwietnia, w razie remi-
su w serii 2-2, decydujące 
spotkanie w poniedziałek, 
19 kwietnia. W rundzie za-
sadniczej Śląsk jako jedyny 
zespół znalazł sposób na Za-
stal w hali CRS.

(mk)

Geoffrey Groselle mimo urazu twardo walczył z przeciwnikami      FOT. PIOTR JĘDZURA
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SPACEROWNIK ZIELONOGÓRSKI ODC. 401

Zapomniany świat bocznic kolejowych
W poprzednim odcinku Spacerownika przejechaliśmy parowozem przez środek wesela. Kiedyś ciuchcia sunęła ul. Kraszewskiego. 
Miasto poszatkowane było bocznicami kolejowymi prowadzącymi do wielkich firm.

- Czyżniewski! Ja się wy-
chowałam przy ul. Bato-
rego, którą w trzech miej-
scach przecinały tory kole-
jowe. Jedne - koło skrzyżo-
wania z Dworcową, biegły 
z dworca w kierunku skła-
du węgla przy Węglowej. 
Już ich nie ma. Drugie - to 
wiadukt kolejowy, który 
działa do dzisiaj. Trzecie 
tory prowadziły do Zasta-
lu. Przetaczano nimi goto-
we wagony. Przetrwały, ale 
dzisiaj chyba nic po nich 
nie jeździ - moją żonę wzię-
ło na kolejowe wspomnie-
nia. Wielkanocne potrawy 
nie wymagały używania pa-
telni, a pozostałymi naczy-
niami zajęła się zmywar-
ka. Mieliśmy czas na dłu-
gie rozmowy.

Rzeczywiście, niegdyś naj-
ważniejsza wewnątrzmiejska 
linia kolejowa przecinała ul. 
Batorego nieopodal skrzyżo-
wania z Dworcową i Trau-
gutta. Tutaj biegła linia Ko-
lei Szprotawskiej - prywatnej 
linii łączącej Zieloną Górę ze 
Szprotawą. Uruchomiono ją 
1 października 1911 r. Spół-
ka akcyjna, której główny-
mi udziałowcami była ber-
lińska firma Lenz & Co. i zie-
lonogórscy przedsiębiorcy, 
od podstaw wybudowała no-
wą trasę.

Pociąg jechał do Szprota-
wy około 2,5 godziny.

Najważniejszym elemen-
tem tej linii był dworzec 
Górne Miasto, wybudowa-
ny przy dzisiejszej ul. Ogro-
dowej. W aktach zielonogór-
skiej policji budowlanej za-
chował się tylko projekt loko-
motywowni i torowisk. Pod 
dachem można było naraz 
obsługiwać dwa parowozy. 
Znajdowała się tu jeszcze 

obrotnica i pięć torów ma-
newrowych.

Jednak najważniejszy był 
budynek dworca, który prze-
trwał do dziś. Na parterze 
znajdowały się kasy i po-
czekalnie, na piętrze biura 
i mieszkanie zarządzające-
go linią.

Kolej Szprotawska nasta-
wiała się głównie na prze-
wóz towarów. Swoją siecią 
bocznic oplotła najwięk-
sze zielonogórskie zakła-
dy. Kilka lat po wojnie linię 
zlikwidowano. Jednak na-
dal funkcjonowały boczni-
ce do kilkunastu przedsię-
biorstw.

Przed tygodniem pokazy-
wałem pociąg sunący ul. Kra-
szewskiego. - Pociągi jeździły 
kilka razy dziennie. Dom lek-
ko drżał. Ja wychowałem się 
już przy lokomotywach spa-
linowych - opowiada Mar-
cin Żutkowski. - Nie były ta-
kie uciążliwe. Mama opowia-
dała mi, że jak jeździły paro-
wozy, to trzeba było zamy-
kać okna, bo w domu szyb-
ko robiło się czarno.

Stara, niemiecka infra-
struktura nie wystarcza-
ła. Dlatego podczas budo-

wy al. Wojska Polskiego, 
na przełomie lat 60. i 70., 
nad nową ulicą przerzuco-
no wiadukt kolejowy. Cho-
dziło o to, by pociągi nie 
przejeżdżały w poprzek ru-
chliwych ulic. Tak się dzia-
ło kilkaset metrów wcze-
śniej, gdzie nieopodal dzi-
siejszego ronda PCK bie-
gła bocznica prowadząca do 
Polmosu. Kolejnym miej-
scem, w którym tory prze-
cinały ulice było skrzyżo-
wanie Moniuszki z 1 Maja. 
Kilkadziesiąt metrów da-
lej pociągi wjeżdżały na te-
ren winiarni przy Moniusz-
ki lub jechały dalej w kie-
runku browaru. Po drodze 
pociąg musiał przejechać 
przez ul. Ogrodową, wspi-
nał się na nasyp, by korzy-
stając z wiaduktu przeje-
chać nad ul. Sikorskiego.

Dzisiaj tych torowisk już 
nie ma. Zamiast pociągów 
mamy rowery jadące Zielo-
ną Strzałą.

Tomasz Czyżniewski

Codziennie nowe opowieści 
i zdjęcia: 

 Î Fb.com/czyzniewski.tomasz

Miejska rzeźnia - ul. Dąbrowskiego. Obecnie są tu różne firmy 
m.in. piekarnia Rema.    ZE ZBIORÓW MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ

Jedna z pierwszych bocznic prowadziła do urzędu celnego przy dzisiejszej ul. Dworcowej.  
W tle widać zbiornik na wodę dla parowozów, który stoi po drugiej stronie torów linii kolejo-
wej Zielona Góra - Czerwieńsk    ZE ZBIORÓW SŁAWOMIRA RONOWICZA

Bocznica do wytwórni koniaków Buchholza - po wojnie Pol-
mos przy ul. Jedności   ZE ZBIORÓW PRYWATNYCH

Dworzec Górne Miasto przy ul. Ogrodowej. Budynek stoi do 
dziś.   ZE ZBIORÓW CZESŁAWA OSĘKOWSKIEGO

Przedwojenny schemat poglądowy zielonogórskiej sieci bocznic kolejowych     
ZE ZBIORÓW ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

150 ZDJĘĆ NA 150-LECIE

150 lat temu do niemieckiego 
Grünberga po raz pierwszy przyje-
chał pociąg. 1 października 1871 r. 
uruchomiono regularne połączenie 
z Głogowa do Czerwieńska. - Właśnie 
1 października chcemy zorganizować 
rocznicowe uroczystości, jednym 
z elementów będzie wystawa 
„150 zdjęć na 150-lecie” - mówi 
Mieczysław Bonisławski, szef Mu-
zeum Kolei Szprotawskiej. - Ape-

luję do zielonogórzan: przejrzyjcie 
domowe archiwa i albumy, może 
macie ciekawe „kolejowe” zdjęcia. 
Chcemy pokazać codzienne życie 
zielonogórzan w cieniu kolejowej 
Zielonej Góry.
Można skontaktować się z Muzeum, 
które zdigitalizuje fotografie i orygi-
nały zwróci właścicielom.
e-mail: muzeum@ptkraj.pl
tel. 607 625 979

Z I E LO N O G Ó R S K I E  B O C Z N I C E  KO L E J O W E  > > >

Bocznica z obrotnicą na rogu ul. Kożuchowskiej i Głowackiego    
ZE ZBIORÓW MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ

Bocznica kolejowa do browaru przy ul. Kożuchowskiej   
ZE ZBIORÓW CZESŁAWA OSĘKOWSKIEGO

Bocznica do zakładów Polska Wełna biegła środkiem ul. Kra-
szewskiego   ZE ZBIORÓW MARCINA ŻUTKOWSKIEGO
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