
Zielonogórzanie już mogą starać się o działki na Srebrnej Polanie! 
Wnioski o dzierżawę ogródków można składać od poniedziałku.

nr 21 (409) 4 czerwca 2021

3

Ania Orłowska nie skończyła 
jeszcze roczku, a los już ją 
mocno doświadczył. Choruje 
na SMA - rdzeniowy zanik 
mięśni. Jedyną szansą 
dla dzielnej chynowian-
ki jest droga terapia 
genowa i rehabilitacja. 
W całym mieście zaplanowano 
kolejne akcje charytatywne dla 
dziewczynki.  >> 6

Po ośmiu latach z zielonogórskim klubem żegna się Łukasz Koszarek. Odejście kapitana z Zastalu to zamknięcie pewnej epoki. Najpiękniejszej w dziejach zielonogórskiego basketu.
                          FOT. PIOTR JĘDZURA

DZIĘKUJEMY, KAPITANIE!
KOSZYKÓWKA

>> 11
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BIBLIOTEKA

Czytelnia Dramatu
Wśród propozycji Biblioteki 
Norwida przygotowanych 
na najbliższe dni warto 
zainteresować się Czytelnią 
Dramatu. W środę, 9 czerwca, 
o 18.30 - „Farmaceuta” w reż. 
Anny Dykczak, dramatopisarki, 
reżyserki. Czytać będzie Anna 
Stasiak, udział w wydarzeniu 
weźmie autorka i Łukasz Macie-
jewski, krytyk filmowy i teatral-
ny. Prowadzenie dr Janusz 
Łastowiecki. Pomysłodawca 
i gospodarz cyklu dr Andrzej 
Buck. Wydarzenie odbędzie się 
w ramach Forpoczty 7. Kozzi Film 
Festiwal z udziałem publiczno-
ści. Limitowana liczba miejsc. 
Wstęp przy zachowaniu zasad 
reżimu sanitarnego (sala im. 
Janusza Koniusza), transmisja na 
FB Biblioteki Norwida.    (dsp)

KOMUNIKAT

Kwiaty pod ratuszem
Prezydent miasta informuje o zbliża-
jącym się Dniu Powrotu Zielonej Góry 
do Macierzy. W tym roku, ze względu 
na epidemię, obchody będą miały 
skromny, symboliczny wymiar. Złoże-
nie wiązanek kwiatów odbędzie się 
w niedzielę, 6 czerwca, o 12.00 przy 
ratuszu - pod tablicą poświęconą 
pierwszemu burmistrzowi Zielonej 
Góry, Tomaszowi Sobkowiakowi.   (um)

UNIWERSYTET
Filmy na urodziny
Uniwersytet Zielonogórski zaprasza 
do obejrzenia filmów z okazji swojego 
20-lecia. Na Facebooku UZ i Akademic-
kiego Radia Index będzie można zoba-
czyć m.in. wywiady z rektorami (naj-
bliższy, z prof. Michałem Kisielewiczem, 
7 czerwca, 14.00), prezentacje Centrum 
Nauki Keplera, chętni „przespacerują 
się” po Ogrodzie Botanicznym.    (dsp)

OCHLA

Nowy Bachusik w skansenie
Jest najbardziej oddalony od centrum miasta, w którym grasuje większość Bachusi-
ków. Mimo tego Bukowińczykus czuje się jak u siebie w domu.

- Nie mogło być inaczej, sko-
ro stoi tuż obok Chaty Buko-
wińskiej - uśmiecha się Wil-
helm Skibiński, prezes Sto-
warzyszenia Wspólnota 
Bukowińska. - Jest chata, 
obok niej tablica pamiątko-
wa przypominająca nasze 
dzieje, a teraz doszedł nasz 
Bachusik.

Bukowina to kraina histo-
ryczna położona pomiędzy 
Karpatami a Dniestrem. Dzi-
siaj podzielona pomiędzy 
Rumunię i Ukrainę. Kiedyś 
mieszkało tam wielu Pola-
ków, którzy po wojnie ma-
sowo wyemigrowali, m.in. 
na tzw. Ziemie Odzyskane. 
Wielu z nich zamieszkało 
w okolicach Zielonej Góry.

To oni ufundowali naj-
nowszego, 55. Bachusika, 
który został odsłonięty w ze-
szły czwartek, 27 maja. Przy-
było kilkadziesiąt osób m.in. 
starosta Krzysztof Roman-
kiewicz i prezydent Janusz 
Kubicki.

- Bachusik jest ubrany 
w tradycyjny strój bukowiń-
ski: czapkę i kożuszek z or-
namentami - wylicza Artur 
Wochniak, autor rzeźby. - 
Patrząc na niego można mieć 
skojarzenia z podhalańskim 
góralem, bo te stroje niewie-
le się różnią. Ten Bachusik 

nadal nawiązuje do winiar-
skich tradycji, ma kosz pe-
łen winogron, którymi czę-
stuje, bo bukowińczycy są 
bardzo gościnnymi ludźmi. 
W drugiej ręce trzyma ciu-
pagę i już zabiera się do tań-
ca i zabawy!     (tc)

Bukowińczykus jest 55. Bachusikiem     FOT. TOMASZ CZYŻNIEWSKI

DEPTAK

Zabawki 
w barwach miasta
Pancerna szyba nie zniknęła, 
ale stanął na niej helikopter, 
wóz strażacki i kwiatek. Wszyst-
ko w barwach Zielonej Góry. 
Zabawki mają być atrakcją dla 
dzieci i… pomocą dla restaura-
torów.
Szyba na deptaku jest pory-
sowana, zimą paruje, niewie-
le przez nią widać. Po uzgod-
nieniach z wojewódzką kon-
serwator zabytków Barbarą 
Bielinis-Kopeć, magistrat po-
stanowił zmienić przezna-
czenie szyby. Stanęły na niej 

zabawki w barwach miasta: 
helikopter, straż pożarna 
i kwiatek. Z bujaków będzie 
można skorzystać przez ca-
ły sezon letni, bezpłatnie. 
Jest jeden warunek - zabaw-
ki działają na żeton. Jak go 
zdobyć? - Żetony dostanie-
my w restauracjach, kawiar-
niach, pizzeriach i innych lo-
kalach działających na sta-
rówce - wyjaśnia radny Ra-
fał Kasza, który w pandemii 
wspiera gastronomów. - Wy-
starczy drobny gest wspar-
cia w formie kupna obiadu, 
kawy czy deseru w ulubio-
nym lokalu na starym mie-
ście, aby otrzymać żeton. 
Przedsiębiorcom w pewien 
sposób pozwoli to wrócić 
do normalności i odrobić, 

choć częściowo, straty jakie 
spowodowała pandemia. To 
kontynuacja akcji „Miasto 
dla gastro”, w innym wyda-
niu i skierowana głównie do 
najmłodszych mieszkańców 
Zielonej Góry.

Atrakcja ma zwiększyć 
ruch w tej części starówki, 
gdzie brakuje podobnych 
uciech dla maluchów. Dla 
rodziców z dziećmi to ko-
lejna propozycja na wspólne 
spędzenie wolnego czasu. Je-
dyny plac zabaw na deptaku 
(w pobliżu teatru) jest moc-
no oblegany.

Zabawki postoją przynaj-
mniej do Winobrania. Pod 
koniec roku prawdopodob-
nie przeniosą się do holu 
CRS.     (rk)Nowe zabawki już zostały przetestowane przez prawdziwych fachowców!     FOT. PIOTR JĘDZURA

MUZEUM

Jazz i panoramy

Muzeum Ziemi Lubuskiej za-
prasza w środę, 9 czerwca, na 
kolejną odsłonę cyklu Jazzują-
ce Muzeum. Tym razem będzie 
to recital fortepianowy An-
drzeja Jagodzińskiego, piani-
sty, akordeonisty, waltornisty, 
kompozytora i aranżera. Po-
czątek wydarzenia o godzinie 
19.00, w programie: wprowa-
dzenie – Leszek Kania i Jerzy 
Nowak, prezentacja kolekcji 
panoram Zielonej Góry ze 
zbiorów MZL(L. Kania), recital 
A. Jagodzińskiego. Bilety 
w cenie 30 zł do nabycia w ka-
sie muzeum, młodzież szkolna 
i studenci - 15 zł, rezerwacja 
telefoniczna: 68 327 23 45 lub 
509 053 444. Warto się po-
spieszyć, bo liczba miejsc jest 
ograniczona.

(dsp)

KOLEJ SZPROTAWSKA

Dołóż pamiątkę do kapsuły

Trwa rozbudowa skansenu 
kolei powiatowych przy ul. 
Morwowej. Technologia budo-
wy peronu spowodowała, że 
utworzyła się pod nim beto-
nowa nisza. Klub Miłośników 
Kolei Szprotawskiej chce w tym 
miejscu zakopać kapsułę czasu. 
- Będzie to stara, niewielka kasa 
pancerna z rocznikami Muzeum 
Kolei Szprotawskiej, ulotkami 
i  pamiątkowymi odznakami 
z dotychczasowych akcji klu-
bu - wyjaśniają wolontariusze 
z klubu. I  zapraszają w sobotę, 
5 czerwca, o 13.00, na ul. Mor-
wową zielonogórzan, którzy 
chcieliby dołożyć do kapsuł y 
własne pamiątki związane z ży-
ciem zielonogórskich kolejarzy, 
ich rodzin lub z korzystaniem 
z kolei.

(dsp)

Wilhelm Skibiński 

- Nasz Bachusik będzie się dobrze 
czuł obok Chaty Bukowińskiej
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SESJA RADY MIASTA

Złotówka 
za ogródek
Na poniedziałkowej nadzwy-
czajnej sesji radni dyskutowali 
dwie godziny, by w końcu jed-
nogłośnie przyjąć uchwałę 
pomagającą gastronomii.
Był tylko jeden punkt ob-
rad sesji: obniżenie opłaty 
za zajęcie pasa drogowego 
na ogródek na zielonogór-
skim deptaku. Do symbo-
licznej złotówki miesięcz-
nie. Choć wszyscy radni za-
pierali się, że chcą pomóc 

restauratorom i nikt nie jest 
przeciwnikiem tej uchwały, 
dyskusja była długa i gorąca. 
Najwięcej emocji wzbudzał 
fakt ustawiania w ogródkach 
automatów do gier. Radni 
zwracali uwagę, że hałas 
przez nie wytwarzany jest 
dokuczliwy dla mieszkań-
ców. - Te zbijaki hałasują, 
przeszkadzają. Ogródek jest 
po to, żeby odpocząć - argu-
mentował Marcin Pabierow-
ski (Koalicja Obywatelska). 
- Wśród zielonogórzan krą-
ży petycja z prośbą o likwi-
dację tych automatów - za-
uważył Dariusz Legutow-
ski (KO). Prezydent Janusz 
Kubicki wielokrotnie prosił 
o powrót do głównego tema-

tu sesji, czyli pomocy restau-
ratorom. - Jesteśmy jednym 
z nielicznych miast w Pol-
sce, które dostrzega proble-
my, z jakimi musi mierzyć 
się branża gastronomiczna. 
Od roku była ona zamknię-
ta, przedsiębiorcy wyprze-
dawali swój dobytek, żeby 
nie zwalniać pracowników 
i ocalić biznes. Okażmy na-
szą solidarność i przyjmij-
my tę uchwałę bez zbędnej 
zwłoki - apelował J. Kubicki.

- Chcemy wprowadzić ulgę 
dla ogródków gastronomicz-
nych, ale nie zgadzamy się 
na wspieranie działalności 
parahazardowej - mówiła 
Bożena Ronowicz (Prawo 
i Sprawiedliwość). Wresz-

cie, po blisko dwugodzin-
nej dyskusji, wiceprezydent 
Dariusz Lesicki wprowadził 
autopoprawkę do uchwały. 
Zmiana polegała na doda-
niu tekstu, że z obniżonej 
opłaty wyłączony jest ob-
szar, na którym ustawione 
są automaty do gier. Ta po-
prawka usatysfakcjonowała 
większość radnych, którzy 
ostatecznie przyjęli uchwałę. 
Niższe opłaty dla ogródków 
gastronomicznych będą obo-
wiązywały do październi-
ka. Z ulgi skorzystają też re-
stauratorzy, których ogród-
ki znajdują się poza pasem 
drogowym. Mogą oni liczyć 
na zarządzenie prezydenta.

(ap)
Niższe opłaty dla ogródków gastronomicznych będą obo-
wiązywały do października     FOT. PIOTR JĘDZURA

Gotowa jest już droga z miejscami parkingowymi. Po obu jej stronach wytyczono działki.     
FOT. PIOTR JĘDZURA

INWESTYCJE

Chcesz mieć działkę? Złóż wniosek!
O Srebrnej Polanie pisaliśmy dwa miesiące temu. Wtedy Janusz Kubicki zapowiedział, że chce teren oddać działkowcom. - Słowa do-
trzymałem. Pierwsi zielonogórzanie już mogą starać się o działki - mówi prezydent. Wnioski o dzierżawę ogródków będzie można składać 
od poniedziałku.
- Wybraliśmy Srebrną Pola-
nę. Położona jest pomiędzy 
Chynowem a Łężycą. Wokół 
lasy. To dobre miejsce - tłu-
maczył w „Łączniku” prezy-
dent Janusz Kubicki. - Trze-
ba szukać rozwiązań, któ-
re ułatwiają życie ludziom, 
zwłaszcza w dobie pande-
mii, gdy odkryliśmy jak waż-
ne jest takie miejsce relak-
su. I bezpieczne. W dodat-
ku obok mamy duże osiedla. 
Na pewno będą tutaj chętni 
na działki, zwłaszcza miesz-
kańcy bloków.

Władze miasta kiedyś roz-
ważały Srebrną Polanę jako 
lokalizację pod budownictwo 
mieszkaniowe. Jednak dopro-
wadzenie tutaj infrastruktury 
okazało się zbyt drogie. Cała 
Srebrna Polana to ok. 25 hek-
tarów gruntu. Magistrat chce 
ten teren zagospodarowywać 
sukcesywnie.

- Wytyczyliśmy 120 dzia-
łek, które możemy już udo-
stępnić mieszkańcom. Jest 
już droga z miejscami do 
parkowania samochodów. 
Wkrótce będą media. Zanim 
chętni załatwią wszystkie 
procedury, stanie ogrodzenie 
zewnętrzne. Nie będzie pło-
tów pomiędzy poszczególny-
mi działkami - informuje rad-
ny Andrzej Bocheński, któ-
ry pilotuje przedsięwzięcie.

W pierwotnej koncepcji 
terenem miał zarządzać Pol-
ski Związek Działkowców. 
Jednak z powodów formal-
nych, w imieniu miasta te-
renem będzie się zajmować 
Zakład Gospodarki Komunal-
nej, który utworzy tu Miejski 
Obszar Rekreacyjny „Srebrna 
Polana”. Zainteresowani bę-
dą mogli wydzierżawić dział-
kę na trzy lata.

Urząd stawia jednak kilka 
warunków. Przyszły dzier-
żawca:
- musi mieszkać na stałe 
w Zielonej Górze,
- ani on, ani współmałżo-
nek/partner nie posiada na 
własność, w użytkowaniu, 
dzierżawie lub innej formie 
władania nieruchomości in-
nej działki na cele rekreacyj-
ne - w tym ogródka przydo-
mowego,
- jest jedynym członkiem go-
spodarstwa domowego, któ-
ry złożył wniosek o dzierża-
wę działki rekreacyjnej na te-
renie MOR „Srebrna Polana”.

Magistrat w ten sposób za-
bezpiecza się, by jedna oso-
ba nie składała wielu wnio-
sków. Działki są dla tych zie-
lonogórzan, którzy ich jesz-
cze nie mają.

- Działki wydzierżawimy 
na trzy lata, bo na dłużej nie 
możemy. Zakładamy, że póź-

niej umowy będziemy prze-
dłużać, chyba że ktoś będzie 
zalegał z opłatami. Nie ma-
my innych planów wobec te-
go terenu, działki będą tutaj 
zawsze - zapowiada wicepre-
zydent Dariusz Lesicki.

Przy zakładaniu MOR 
„Srebrna Polana” magistrat 
chce korzystać z patrona-
tu działkowców. - Nasz re-
gulamin oparliśmy na regu-
laminach obowiązujących 
w ogrodach działkowych. Bę-
dziemy korzystać z wypraco-
wanych rozwiązań. Liczymy 
też na fachowe szkolenia - 
mówi radny Paweł Wysocki, 
który sam jest działkowcem.

Miasto od lat współpracu-
je z działkowcami i współfi-
nansuje różne przedsięwzię-
cia kwotą 300 tys. zł rocznie.

- Działki mają służyć upra-
wie ogrodniczej. To nie jest 
miejsce do zamieszkania czy 
dla letników. Powinien być 

zakaz zamieszkania czy jeż-
dżenia samochodami - pod-
powiada Rafał Hawryluk, dy-
rektor biura zarządu okręgo-
wego PZD w Zielonej Górze. 
I dodaje, że nie powinno być 
problemu z przeprowadze-
niem odpowiednich szkoleń.

Oprócz samych działek, 
mediów, płotu i miejsc par-
kingowych, pojawi się też 
miejsce rekreacyjne. - Bę-
dą na nim dwie wiaty, miej-
sce na ognisko, przenośna 
ubikacja - pokazuje na pla-
nie Krzysztof Sikora, prezes 
ZGK. Według założeń wpi-
sowe wyniesie 500 zł, koszt 
dzierżawy to 1 zł za metr 
kwadratowy działki rocznie, 
100 zł rocznie opłaty eksplo-
atacyjnej oraz opłata za zu-
żyte media: prąd, wodę i wy-
wóz śmieci. Media będą do-
prowadzone do granicy dzia-
łek. Przyłącza trzeba zrobić 
na własny koszt.     (tc)

24 marca 2021 r. Prezydent Janusz Kubicki wbija symbo-
liczną łopatę, zapowiadając przekazanie terenu pod działki.       
FOT. PIOTR JĘDZURA

Fragment projektu zagospodarowania MOR „Srebrna Polana” z terenem rekreacyjnym
FOT. MATERIAŁY UM

ZŁÓŻ WNIOSEK OD 7 DO 14 CZERWCA

Wniosek o dzierżawę należy wrzucić do urny w holu urzędu 
miasta, ul. Podgórna 22. Wzór wniosku można pobrać ze strony 
internetowej urzędu: www.zielona-gora.pl lub w urzędzie 
(będą wyłożone obok urny). Weryfikacja wniosków potrwa 
około tygodnia. W przypadku większej liczby chętnych niż jest 
działek, zostanie przeprowadzone losowanie.
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UNIWERSYTET

Rektorzy mają swoją Aleję Dębową
Michał, Czesław, Tadeusz i Wojciech… To imiona kolejnych rektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale też 
imiona… dębów, które będą rosły w alei Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie.

Dąbki posadzono kilka tygo-
dni temu, a w miniony po-
niedziałek drzewka otrzy-
mały imiona dotychczaso-
wych rektorów UZ. W ten 
wyjątkowy sposób uczelnia 
postanowiła uczcić 20-le-
cie istnienia. Poniedziałko-
wą uroczystość zaszczycili 
główni bohaterowie: trzej 
byli rektorzy - prof. Michał 
Kisielewicz, prof. Czesław 
Osękowski i prof. Tadeusz 
Kuczyński oraz obecny rek-
tor - prof. Wojciech Strzy-
żewski. Przy akompania-
mencie specjalnie na tę oka-
zję skomponowanych fanfa-
rów, na skrzyżowaniu ulic 
Syrkiewicza i Wysockiego, 
każdy z profesorów odsło-
nił pamiątkową tablicę przy 
„swoim” dębie.

- Dęby są symbolem dłu-
gowieczności - mówił rek-
tor Strzyżewski. - Chcemy, 
aby nasza uczelnia była tak 
długowieczna, jak te drze-
wa. Idziemy śladem innych 
uniwersytetów, które sadzą 
dęby. To symbol tego, że 
się rozwijamy. Nasza uczel-
nia zazielenia też Zieloną 
Górę. Postaramy się, aby 
nasz uniwersytet był znany 
również z dbałości o zieleń 
w mieście i regionie. Przed 
nami kolejne trudne, ale 

ciekawe lata. Moi poprzed-
nicy zawiesili wysoko po-
przeczkę, muszę sprostać 
zadaniu.

Prof. Kisielewicz, odsła-
niając swoją tablicę podkre-
ślił, że czas pokazał trafność 
decyzji o powołaniu nowej 
uczelni, która dobrze się roz-

wija i ma pozytywny wpływ 
na cały region.

Prof. Osękowski przeko-
nywał z kolei, że kierowa-
nie uczelnią przypomina bieg 
sztafetowy. - Każdy z rekto-
rów ma swoją autorską kon-
cepcję, ale kontynuuje też 
pewne projekty i inwestycje, 

które rozpoczęli poprzedni-
cy. Te dęby symbolizują cią-
głość w zarządzaniu uczelnią 
- zaznaczył.

Prof. Kuczyński ma już 
własny dąb we Wrocławiu, 
ale jak zauważył, zielonogór-
ski jest większy, jakby bar-
dziej dostojny. - Bardzo się 

cieszę. Dąb swojego imienia 
to kapitalna sprawa. Pande-
mia się kończy, świat robi się 
wspaniały. Ta dzisiejsza uro-
czystość sprawia, że jestem 
jeszcze większym optymi-
stą. A zielonogórska uczel-
nia jest w dobrych rękach - 
komplementował.

W poniedziałek, 7 czerw-
ca, zaplanowano uroczystą 
sesję UZ. To wyjątkowa da-
ta dla zielonogórskiej uczel-
ni. Tego dnia, 20 lat temu, 
w 2001 r., przyjęto ustawę 
o powołaniu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego - powstał 
z połączenia Wyższej Szko-
ły Pedagogicznej i Politech-
niki Zielonogórskiej.

Jak informuje Ewa Sapeń-
ko, rzeczniczka UZ, obchody 
jubileuszu zielonogórskiej 
uczelni potrwają do koń-
ca roku. Z uwagi na pande-
mię, na jesień przeniesio-
no plenerową wystawę na 
deptaku, ekspozycje w bi-
bliotece i uniwersyteckich 
galeriach. Ponadto w pro-
gramie obchodów: imprezy 
sportowe, mecze, quiz wie-
dzy o UZ, wybór sportow-
ca 20-lecia UZ. Wszystkie te 
wydarzenia trudno zorgani-
zować bez studentów, dlate-
go one także odbędą się je-
sienią.     (rk)

Każdy z rektorów UZ odsłonił pamiątkową tablicę przy „swoim” dębie. Na zdjęciu prof. 
Czesław Osękowski.        FOT. PIOTR JĘDZURA

UNIWERSYTET

Siła jest w matematyce
W Instytucie Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzone są badania naukowe w wielu obszarach matematyki i jej 
zastosowań. Od 2012 r. pracownicy IM opublikowali pięć monografii naukowych i ponad 300 artykułów w  renomowanych czasopismach.

W ramach uprawnień do 
nadawania stopni nauko-
wych, w IM nadano dotych-
czas 55 stopni naukowych 
doktora, 15 stopni doktora 
habilitowanego oraz 11 ty-
tułów naukowych profeso-
ra nauk matematycznych.

Wysoki poziom badań na-
ukowych, prowadzonych 
w IM, ma istotny wpływ na 
merytoryczny poziom za-
jąć dydaktycznych, prowa-
dzonych przez pracowni-
ków instytutu, głównie na 
Wydziale Matematyki, In-
formatyki i Ekonometrii, na 
którym prowadzone są stu-
dia licencjackie i magister-
skie na kierunkach: mate-
matyka oraz informatyka 
i ekonometria, a także stu-
dia inżynierskie i magister-
skie na pierwszym w Polsce 
kierunku inżynieria danych. 
Można tutaj studiować na 
dwóch kierunkach jedno-
cześnie, korzystając z wielu 
udogodnień. Studenci roz-
wijają swoje zainteresowa-
nia w studenckich kołach 
naukowych. Biorą aktyw-
ny udział w Szkole Mode-
lowania Matematycznego, 
organizowanej przez Ośro-
dek Zastosowań Matema-
tyki i Informatyki, podczas 
której rozwiązują proble-
my z różnych dziedzin życia 
gospodarczego. W ramach 

programu Erasmus+ mają 
także możliwość realizacji 
części studiów na zagra-
nicznych uczelniach. Rów-
nież profesorowie z part-
nerskich uczelni zagranicz-
nych prowadzą u nas wybra-
ne wykłady dla studentów 
w języku angielskim. Warto 
także wspomnieć o organi-
zacji kilku edycji Olimpiad 
Statystycznych. W 2014 r. 
na WMIiE odbył się V Kon-
gres Młodych Matematy-
ków Polskich. Studenckie 
Koło Laboratorium Mate-
matyczne „Paradoks” ak-
tywnie uczestniczy w wie-

lu akcjach edukacyjnych: - 
Zgłosiliśmy chęć włączenia 
się w obchody jubileuszu 
20-lecia UZ poprzez reali-
zację projektu „Jestem stu-
dentem UZ”. Mamy zamiar 
stworzyć krótki filmik, któ-
ry byłby audiowizualną pre-
zentacją działań naszego ko-
ła. Obecnie, w ramach dzia-
łań popularyzujących ma-
tematykę, na stronie koła 
na Facebooku zamieszcza-
my dwa razy w tygodniu po-
sty - zagadki matematyczne 
z upominkami. Podejmu-
jemy również działania na 
rzecz Międzynarodowego 

Konkursu „Matematyka bez 
Granic” - wśród młodzieży 
szkolnej, nauczycieli mate-
matyki i dyrektorów szkół 
w regionie. Konkurs na sta-
łe wpisał się w kalendarium 
szkolnych rozgrywek i stał 
się tradycją lubuskich i za-
chodniopomorskich szkół 
podstawowych oraz ponad-
podstawowych, przyczynia-
jąc się do rozwijania zainte-
resowań matematyką wśród 
młodzieży - mówi dr Krysty-
na Białek, przewodnicząca 
Krajowego Komitetu Orga-
nizacyjnego Międzynarodo-
wego Konkursu „Matema-

tyka bez Granic” i opiekun 
koła Laboratorium Matema-
tyczne „Paradoks”.

Instytut pomaga studen-
tom rozwijać umiejętności 
i zainteresowania matema-
tyczne. - Studiując na kie-
runku matematyka możemy 
spotkać wielu wyśmienitych 
wykładowców. Część z nich 
ma rygorystyczne i wyma-
gające podejście do studen-
tów, lecz wszyscy pracowni-
cy, z którymi miałem stycz-
ność, byli bardzo uprzejmi 
i zawsze gotowi mi pomóc, 
nawet z zagadnieniami, któ-
rych nie realizowaliśmy na 

zajęciach. W kole Laborato-
rium Matematycznym „Para-
doks”, pod okiem dr Białek 
można poznać osoby z róż-
nych wydziałów i wiele cie-
kawostek związanych z ma-
tematyką oraz świetnie się 
bawić przy realizacji projek-
tów - przyznaje Adrian Urba-
nek z pierwszego roku stu-
diów drugiego stopnia.

Jak mawiał znakomity pol-
ski matematyk, Hugo Ste-
inhaus: „Żadna nauka nie 
wzmacnia tak wiary w po-
tęgę umysłu ludzkiego, jak 
matematyka”.

Katarzyna Doszczak

Uczestnicy V Kongresu Młodych Matematyków, wrzesień 2014 r.      FOT. MATARIEAŁY UZ/K. ADAMCZEWSKI

Prof. Michał Kisielewicz 

Prof. Tadeusz Kuczyński 

Prof. Wojciech Strzyżewski
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W niedzielę, 30 maja, odbyły się miejskie obchody 61. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich. Prezydent Janusz Kubicki, Rafał Reczek, szef poznańskiego oddziału IPN i wojewoda Włady-
sław Dajczak odsłonili pamiątkowy mural przy ul. Kościelnej. Odprawiono też mszę w intencji obrońców Domu Katolickiego, złożono kwiaty przy grobie księdza Kazimierza Michalskiego, 
uhonorowano pośmiertnie zasłużonych działaczy opozycji antykomunistycznej.      (rk)                FOT. PIOTR JĘDZURA

W OBIEKT Y WIE    >>> 

UNIWERSYTET

Zaplanujemy zieleń w naszym mieście
- Najpierw wybiera się tzw. węzły - miejsca węzłowe. To są parki, ogrody, ogródki działkowe, cmentarze, skupiska zieleni. Miejsca waż-
ne przyrodniczo. Następnie projektuje się korytarze ekologiczne łączące te węzły. To sprzyja bioróżnorodności i mieszkańcom - mówi prof. 
Leszek Jerzak.
- Zacznę od prywaty. Przez 
okna do redakcji dosłow-
nie wciska się cis. Świata za 
nim nie widać. Dobrze, że 
tu rośnie?
Prof. Leszek Jerzak, dyrek-
tor Instytutu Nauk Biologicz-
nych Uniwersytetu Zielono-
górskiego: - Dobrze. Widzę, 
że ma się dobrze. Oczywiście 
u niektórych osób wywołuje 
jakieś obawy z powodu tru-
jących owoców, ale to bar-
dzo cenne drzewo sadzone 
w wielu miastach. W Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego stworzono listę ga-
tunków drzew, które najle-
piej absorbują zanieczysz-
czenia z miejskiego powie-
trza. Na pierwszym miejscu 
wymieniany jest cis pospo-
lity. Za nim jesion pensyl-
wański i brzoza brodawko-
wa. Dobrze sprawuje się li-
pa europejska.

- Czyli mam dobry filtr za 
oknem?
- Dobry i co bardzo ważne, 
działający przez cały rok. Zi-
mą, gdy powietrze jest naj-
bardziej zanieczyszczone, 
drzewa liściaste nie filtrują 
go z braku liści, a cis ma igły 
i cały czas „pracuje”.

- Wkrótce podpisujecie 
umowę z Zakładem Gospo-
darki Komunalnej na opra-
cowanie koncepcji systemu 
przyrodniczego miasta. Na 
czym będzie ona polegała?
- To propozycja Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego, na któ-
rą miasto przystało bez wa-
hania. Nasz zespół, składają-
cy się z pracowników Insty-
tutu Nauk Biologicznych, In-
stytutu Budownictwa i Ogro-
du Botanicznego ma do paź-
dziernika zrobić koncepcję, 
a w kolejnych etapach i la-
tach przygotować dla każdej 
dzielnicy szczegółowy plan, 
jak ma w niej wyglądać zie-
leń. Czy np. ma być wysoka 
czy niska. To potrwa kilka 
lat. Musimy wskazać punk-
ty węzłowe i zaprojektować, 
wykorzystując mapy cyfro-
we - to ma być na razie kon-

cepcja, którędy mają prze-
biegać korytarze zieleni i za-
sugerować, co tam powinno 
być nasadzane.

- Co to są te korytarze i wę-
zły?
- W tej chwili na świecie pro-
muje się tzw. systemy przy-
rodnicze. Najpierw w mie-
ście wybiera się tzw. węzły - 
miejsca węzłowe. To są par-
ki, skupiska zieleni. Miejsca 
ważne przyrodniczo. Następ-
nie projektuje się korytarze 
ekologiczne łączące te wę-
zły. W nich powinno się do-
sadzać zieleń. Te węzły mają 
promieniować bioróżnorod-
nością. To tam powinniśmy 
montować skrzynki dla nie-
toperzy, hotele dla owadów 
zapylaczy, domki dla jeży, 
stawy dla płazów. One bę-
dą się kontaktować ze sobą 
poprzez te korytarze zieleni. 
Ten system musi się łączyć 
na zewnątrz, poza miastem, 
z lasami, obszarami zielony-
mi. Będzie spełniał jedno-
cześnie kilka zadań.

Po pierwsze - to co ludzi 
najmocniej w tej chwili in-

teresuje - poprawi się jakość 
powietrza. System spowodu-
je, że rośliny będą absorbo-
wać z powietrza pyły i gazy. 
Oczyszczą je. O to nam naj-
bardziej chodzi.

Po drugie - poprawi się mi-
kroklimat. W mieście jest 
suche powietrze, a to bar-
dzo niekomfortowe dla lu-
dzi. System zwiększy wilgot-
ność o kilka procent i kom-
fort życia się poprawi. La-
tem będzie chłodniej. Drze-
wa dadzą cień, nie zniszczy 
się tak szybko asfalt czy ele-
wacje budynków. To się prze-
łoży na pieniądze.

Następna rzecz - sys-
tem przyrodniczy wzmoc-
ni bioróżnorodność, która 
spowoduje, że nie będą wy-
grywać gatunki konfliktowe 
dla człowieka. Pod kontrola 
będą owady, gołębie. Warto 
wprowadzić ptaki drapieżne. 
Dodatkowy będzie efekt re-
kreacyjny i estetyczny. Bio-
różnorodność jest bardzo 
ważna.

Korytarzy nie musi two-
rzyć koniecznie zieleń wyso-
ka. To mogą być krzewy, pną-

cza na budynkach, tzw. zie-
lone dachy. Można wprowa-
dzać różne rozwiązania, cho-
dzi o to, by była ciągłość zie-
leni pod różną postacią i róż-
ne gatunki mogły się prze-
mieszczać.

- Dlaczego tak ważna jest 
bioróżnorodność?
- Problemem są np. klesz-
cze. Jeżeli sprzyjamy wró-
blom, to one, żerując na zie-
mi, część tych kleszczy zja-
dają. Podobnie jest z koma-
rami - jeżeli pomagamy nie-
toperzom, montując dla nich 
skrzynki czy domki dla jerzy-
ków, zmniejszamy populację 
komarów i meszek. Ale nigdy 
nie doprowadzimy do likwi-
dacji tych owadów. Nawet 
nie powinniśmy, bo to jest 
pokarm dla ptaków, które 
dzięki niemu żyją. Im więk-
sza bioróżnorodność, tym 
bardziej ekosystem jest sta-
bilny, nie ma skoków, że na-
gle pojawiają się tabuny ko-
marów. Różne gatunki trzy-
mają się w szachu i człowiek 
nie musi używać chemii i in-
nych metod.

Miejski ekosystem jest 
uproszczony. W takich wa-
runkach wygrywają gatun-
ki, które potrafią się szybko 
dostosować. Pojawiają się 
np. gołębie. Masowo. Jak bę-
dzie ich coraz więcej, to za-
czną się konflikty. Ze wzglę-
du na odchody, ze względu 
na kleszcze, które roznoszą, 
choroby (ornitoza). Ludzie 
nie zdają sobie sprawy, że 
mogą zachorować, a nawet 
umrzeć. Jak widzę, że ludzie 
z ręki karmią gołębie, to mam 
mieszane uczucia. Nie zdają 
sobie sprawy z zagrożenia.

- Lepiej nie karmić z ręki?
- Najlepiej w ogóle nie karmić 
gołębi. Karmienie powoduje, 
że populacja rozrasta się nad-
miernie w sposób niekontro-
lowany. Zwierzęta powinno 
się dokarmiać jedynie pod-
czas mrozów. Gdy jest śnieg 
i minus 10 stopni. W mieście 
ptaki sobie poradzą. Już się 
odchodzi od całorocznego 
dokarmiania.

- A co z łąkami? Jedni mó-
wią kosić, bo są kleszcze, 

inni, że nie kosić, bo musi 
być miejsce dla owadów. Jak 
znaleźć złoty środek?
- Łąki są potrzebne, ponie-
waż pomagają dobrze funk-
cjonować owadom zapylają-
cym. Niestety, jeśli jest wyso-
ka trawa, pojawiają się klesz-
cze. Przykładowe rozwiąza-
nie: w parkach, gdzie są ław-
ki i ciągi piesze, powinno się 
kosić w jakiejś odległości od 
nich, np. półtora, dwa me-
try. Natomiast dalej, w głę-
bi, zostawiać łąkę rzadziej 
koszoną. Trzeba takie sek-
tory zieleni wytyczyć. Jed-
ne do koszenia, drugie do po-
zostawienia kwietnych łąk, 
gdzie kosimy rzadziej i tam 
możemy dosiać tzw. kwitną-
ce chwasty.

- A jak jest z drzewami?
- Podobnie. Musimy o nie 
bardziej dbać, pielęgnować 
lub sadzić gatunki karłowa-
te w miejscach, gdzie chodzą 
ludzie, jeżdżą samochody 
itd. Natomiast w głębi par-
ku lub na peryferiach moż-
na sobie pozwolić na to, że 
drzewo rośnie sobie bez in-
gerencji. Nawet jeżeli te drze-
wa umierają stojąc, czyli ro-
bią się suche i przewracają, 
można je zostawiać, ewen-
tualnie ich fragmenty. Wła-
śnie ze względu na zwięk-
szanie bioróżnorodności ga-
tunkowej.

Pierwszy etap naszej pra-
cy dotyczy starej Zielonej Gó-
ry, która jest najbardziej zu-
rbanizowana. Obecnie kilka 
miast przystępuje do opraco-
wywania systemów przyrod-
niczych. To Helsinki, War-
szawa czy aglomeracja gór-
nośląska. Chcemy to robić 
bez emocji, bazując na ana-
lizach naukowych.

- Dziękuję.
Tomasz Czyżniewski

- Cis, taki jak ten za oknem redakcji, a także jesion pensylwański, brzoza brodawkowa i lipa, to drzewa, które najlepiej absor-
bują zanieczyszczenia z miejskiego powietrza - mówi prof. Leszek Jerzak        FOT. TOMASZ CZYŻNIEWSKI
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- Wierzymy, że miłość zwycięży i już wkrótce będzie można podać Ani lekarstwo - mówi Jo-
anna Orłowska, na zdjęciu z obiema córeczkami, Anią i Olą      FOT. ARCHIWUM DOMOWE

AKCJA

Zielona Góra zbiera dla Ani - czas nagli!
Ania nie skończyła jeszcze roczku, a los już ją mocno doświadczył. Choruje na SMA - rdzeniowy zanik mięśni. Jedyną szansą dla dziel-
nej chynowianki jest droga terapia genowa i rehabilitacja. W całym mieście zaplanowano kolejne akcje charytatywne dla dziewczynki.

Najdroższy lek świata kosz-
tuje ok. 9 mln zł. Zbiórki, 
kiermasze i pikniki przy-
niosły ok. 7,3 mln zł. Wciąż 
brakuje ok. 1,2 mln zł, a czas 
nagli.

Lek musi być podany jak 
najszybciej. - Nasza córecz-
ka słabnie z dnia na dzień - 
mówi łamiącym się głosem 
tata, Michał Orłowski. - Neu-
rologopeda stwierdził pro-
blemy z przełykaniem. Ania 
często się krztusi, zanika jej 
odruch picia. Jesteśmy zmu-
szeni stymulować go elektro-
nicznym urządzeniem do po-
budzania mięśni. Na domiar 
złego u Ani pojawiły się pro-
blemy z kręgosłupem. Or-
topeda nie pozostawia złu-
dzeń, w przyszłości czeka ją 
operacja kręgosłupa i bioder. 
SMA osłabia mięśnie. Bardzo 
proszę wszystkich o pomoc.

Pan Michał jest wzruszony 
ludzką solidarnością. - Lubu-
szanie są szczodrzy. Pomaga 
nam cała Zielona Góra. Pod-
czas kiermaszu w Świebodzi-
nie zebrano ponad 10 tysię-
cy złotych. Akcja odbyła się 
też w Nowogrodzie Bobrzań-
skim - cieszy się. - Każda zło-
tówka się liczy.
Mama Ani, Joanna Orłow-
ska, kilkakrotnie podkreśla, 
że z mężem sami nie daliby 

rady, gdyby nie dobre anio-
ły, sprawna ekipa profesjonal-
nych „pomagaczy”. - Z całego 
serca im dziękuję, bo zbiórkę 
dla naszej ukochanej córecz-
ki prowadzą jak przedsiębior-
stwo - dodaje pani Joanna. - 
Ogarniają całą logistykę, or-
ganizują kiermasze, pieką cia-

sta, są naszymi oczami i usza-
mi. Chyba cała Zielona Góra 
trzyma za nas kciuki i zbiera 
pieniądze. Ale nie tylko. Ak-
cje prowadzone są w kilku 
województwach: lubuskim, 
dolnośląskim, zachodniopo-
morskim i lubelskim. W Gry-
finie, gdzie mieszkają dziad-

kowie Ani, zebrano ostatnio 
46 tysięcy, pod Lublinem ko-
lejne 100 tysięcy. Jesteśmy 
bardzo zmęczeni, ale szczę-
śliwi, bo nasza zbiórka jest już 
na ostatniej prostej. Wierzy-
my, że miłość zwycięży i już 
wkrótce będzie można podać 
córeczce lekarstwo.

W Zielonej Górze planowane 
są kolejne zbiórki dla dziew-
czynki. W sobotę, 5 czerwca, 
w godz. 10.00-14.00, na pla-
cu przy remizie OSP, Stowa-
rzyszenie Dla Rozwoju Jaro-
gniewic „Razem Bez Granic”, 
organizuje kiermasz charyta-
tywny pod hasłem Jarognie-
wice dla Ani. Za symboliczny 
wrzut do puszki kupimy cia-
sta, kawę, herbatę, kiełbaski 
z grilla, domowe przetwory 
i rękodzieło. W programie: 
wyprzedaż garażowa, dmu-
chańce, które użyczy Wiesław 
Kuchta - prezes Stowarzysze-
nia „Dobry Start” z Drzonko-
wa, pokaz sprzętu i samocho-
dów strażackich.
W kolejną sobotę, 12 czerw-
ca, na imprezę dla Ani w par-
ku zaprasza sołectwo Kieł-
pin. Koncert charytatyw-
ny rozpocznie się o 19.00. 
Wystąpią młode artystki ze 
szkoły muzycznej Music Ho-
me - Kinga Walczak i Natalia 
Znamirowska. Dziewczyny 
zaśpiewają i zagrają na pia-
ninie. Na perkusji i gitarze 
będą im towarzyszyć profe-
sjonalni muzycy.
- Ludzie w Kiełpinie mają do-
bre serca, nie trzeba ich było 
prosić o pomoc - mówi sołtys 
Aneta Walczak, prezes Sto-
warzyszenia Nasz Kiełpin.

Na kiermaszu kupimy pysz-
ne ciasta przygotowane przez 
mieszkańców Kiełpina i oko-
lic. Ewa Gagat z Ochli zrobi 
pierogi i krokiety. Będą do-
mowe przetwory: babcine 
kompoty, buraczki, ogór-
ki kiszone w słoikach. Oso-
by, które lubią rękodzieło, 
zwłaszcza szydełkowe, wy-
jadą z Kiełpina zadowolone. 
Nie zabraknie też waty cu-
krowej i popcornu. Ogrod-
nictwo z Kiełpina podaruje 
krzewy ozdobne a Gospodar-
stwo Rolne Barbary i Henry-
ka Brychcy - jaja.
20 czerwca, Stowarzysze-
nie Kolorowy Chynów szy-
kuje wyjątkową imprezę. 
- Tego dnia Ania obchodzi 
pierwsze urodziny, wypra-
wimy je w stylu baśniowym. 
Każdy przebierze się za po-
stać z ulubionej bajki. Ja zo-
staną chyba księżniczką - 
śmieje się Barbara Wybra-
nowska, prezes Kolorowe-
go Chynowa. - Spotykamy 
się o 11.00 przy boisku Chy-
nowianki.
Atrakcje: dmuchańce, zjeż-
dżalnie, bańki mydlane, ko-
lorowa wata cukrowa, lody, 
pyszne ciasta, gorące i zim-
ne napoje, konkursy i licy-
tacja, jak również pokaz wo-
zów strażackich.     (rk)

Wcześniej gospodarzem budynku, który prawie sto lat temu powstał jako krematorium, 
było Zrzeszenie Studentów Polskich i Akademicki Inkubator Kreatywności      FOT. PIOTR JĘDZURA

STOWARZYSZENIA

Niebawem znajdziesz ich w parku Tysiąclecia
Stowarzyszenie „Warto jest Pomagać” będzie miało nową siedzibę - budynek w parku Tysiąclecia przy ul. Wazów, w którym  
w ostatnich latach hulał wiatr. - Już nie mogę się tego doczekać. Ruszymy z pompą - obiecuje prezes Grzegorz Hryniewicz.

Oficjalna data otwarcia no-
wej siedziby to 12 czerw-
ca. - Moje działania są za-
wsze przemyślane i zwy-
kle kończyły się sukcesem, 
więc mam nadzieję, że tak 
będzie i teraz - mówi pre-
zes zielonogórskiej organi-
zacji pożytku publicznego, 
znanej zielonogórzanom 
z tradycyjnych koncertów 
„Warto jest Pomagać”, któ-
re od 17 lat wieńczą kolej-
ną roczną działalność cha-
rytatywną stowarzyszenia, 
z plebiscytów Anioły Ro-
ku oraz owocnych zbiórek 
publicznych na ratowanie 
zdrowia i życia osób cho-
rych i z niepełnosprawno-
ścią. Stowarzyszenie od pię-
ciu lat jest też lubuskim li-
derem w zbieraniu 1 pro-
centa podatku, a jego rocz-
na pomoc podopiecznym 
przekracza 1 mln. zł.

- Przenosimy się, bo sie-
dziba przy ul. Dąbrowskie-
go 35 miała bariery archi-
tektoniczne. Schody utrud-
niały korzystanie z naszej 
coraz bogatszej oferty 
szczególnie osobom star-
szym i z niepełnospraw-
nością. Była też mniej wię-
cej dwa i pół razy mniej-
sza, a stowarzyszenie ciągle 
rozwija swoją działalność. 
Ma też już ponad 200 pod-
opiecznych.

Umowę z miastem organi-
zacja podpisała na trzy lata. - 
Na razie - zapowiada G. Hry-
niewicz. W nowym miejscu, 
obok samego stowarzysze-
nia, umości się również Cen-
trum Pomocy „Warto jest Po-
magać” i Centrum Wolonta-
riatu. - Tam oczywiście też 
są schody w górę na piętro 

i w dół do piwnicy, ale ani 
seniorzy, ani osoby chore nie 
będą musiały z nich korzy-
stać, bo główne biuro i sala 
konferencyjna będą na parte-
rze. No i cały budynek usytu-
owany jest w parku, tu rów-
nież z każdej strony można 
do nas będzie dotrzeć wóz-
kiem czy o kulach bez po-

konywania schodów - mó-
wi szef stowarzyszenia, któ-
re na „nowych włościach” 
zamierza wzbogacić swoją 
ofertę. O tej jednak na ra-
zie nie puszcza pary z ust: 
- O naszych planach poin-
formujemy 12 czerwca. Ale 
chcemy, by to miejsce tętniło 
życiem. Piszemy różne pro-

jekty, w ramach których za-
trudniamy animatorów, któ-
rzy prowadzą różne działania 
- zapowiada G. Hryniewicz 
ogólnikowo i dodaje: - W bu-
dżecie obywatelskim zgłosi-
łem też projekt „Ogród zmy-
słów w parku Tysiąclecia”, 
którego realizacja świetnie 
tę naszą obecność w parku 
by uzupełniła.

Od tygodni w budyn-
ku niegdysiejszego krema-
torium trwa mrówcza pra-
ca. Wolontariusze odkurzy-
li już pomieszczenia z pa-
jęczyn i wysprzątali, wysz-
pachlowali też i pomalowa-
li ściany. To ostatnie dzię-
ki firmie Fast, która stowa-
rzyszeniu podarowała far-
by. W tej chwili zagospodaro-
wują wnętrza, przygotowu-
jąc miejsce na „wielki dzień”. 
I choć zadaniu towarzyszy 
ekscytacja, prezesowi nie-
obce są również pewne uza-
sadnione obawy.

- Choć jestem pewny, że 
budynek jest wymarzony do 
takiej działalności jak nasza, 
to gospodarowanie nim jest 
jednak wielkim wyzwaniem. 
Jest duży i ogrzewany wy-
łącznie klimatyzacją, a prze-
cież chcemy, by działał ca-
ły rok. Choć jako organiza-
cja pożytku publicznego za 
dzierżawę płacić będziemy 
niewiele, to problemem mo-
gą być opłaty za prąd. Mamy 
już pewien pomysł na jego 
rozwiązanie - mówi G. Hry-
niewicz.

Wcześniej gospodarzem 
budynku w parku Tysiącle-
cia, który prawie sto lat temu 
powstał jako krematorium, 
było Zrzeszenie Studentów 
Polskich i Akademicki Inku-
bator Kreatywności. Na par-
terze organizowano też szko-
lenia ze stolarki. Od kilku lat 
budynek czekał na nowego 
gospodarza.

(el)

Grzegorz Hryniewicz 

- Nasze stowarzyszenie ciągle rozwija swoją 
działalność. Nowa siedziba będzie jak znalazł.



4 czerwca 2021    łącznik zielonogórski 7www.Lzg24.pl

ZGRANA RODZINA

ZGrani zadbają o bobasy i ich mamy
ZGrana Rodzina marzy o stworzeniu w Zielonej Górze miejsc idealnych dla mam i ich dzieci. W dziesięciu obiektach pojawią się 
osłonięte parawanami przewijaki dla niemowląt i fotele dla mam. W których? - Miejsca już dziś mogą wybierać same zielonogórzanki!

Udogodnień mamy w mie-
ście coraz więcej. Użytkow-
nicy elektroniki przeforsowa-
li w budżecie obywatelskim 
zasilane energią słoneczną 
ławki z wi-fi i ładowarkami, 
radny Filip Czeszyk zapro-
ponował dostawienie ławek 
i siedzisk w miejscach typo-
wanych przez seniorów, mia-
sto przystępuje do kolejnej 
edycji programu „Parkingi 
1000 plus” dla zmotoryzo-
wanych… Teraz ZGrana Ro-
dzina wpadła na pomysł, jak 
ułatwić życie zielonogórskim 
mamom.

Już niebawem w niektó-
rych obiektach mogą sta-
nąć przewijaki dla boba-
sów. Pierwsze miejsce do 
przewinięcia i spokojne-
go nakarmienia dziecka 
ZGrana Rodzina zorganizu-
je w swojej siedzibie, która 
znajduje się w ratuszu, już 
w połowie czerwca. Prze-
wijak zostanie wyposa-
żony w zapas jednorazo-
wych folii, wygodny fotel 
dla mamy i osłonięty pa-
rawanem. W takim miej-
scu każda mama przewinie 
i dyskretnie nakarmi małe-
go głodomorka.

- ZGrana Rodzina to nie 
tylko program lojalnościo-
wy. Pomysł pojawił się 

w mojej głowie, gdy kolej-
na kobieta, przechodząc 
z maluchem nieopodal ratu-
sza, odwiedzała biuro ZGra-
nej Rodziny, prosząc o udo-
stępnienie odrobiny miejsca 
na zapleczu, żeby przewi-
nąć i nakarmić dziecko. Za-

pewnialiśmy jej intymność, 
ale te biedne mamy przewi-
jały u nas swoje pociechy 
między kartonami i inny-
mi zmagazynowanymi rze-
czami, w trudnych warun-
kach, bo przecież nie mieli-
śmy tu żadnego przewijaka 

- opowiada Małgorzata Sza-
chowicz, ambasador progra-
mu ZGrana Rodzina. - Sytu-
acje, w których panie prosi-
ły nas o takie schronienie, 
były częste. Krępowały się 
karmić piersią na deptaku 
czy na ulicy, nawet dyskret-

nie okryte pieluszką, a gdy 
padał deszcz to już w ogóle 
nie miały takiej możliwości 
- wyjaśnia.

Program ZGrana Rodzina 
funkcjonuje już siedem lat 
i cały czas pomaga zielono-
górskim rodzinom, inte-

gruje je, jest autorem wie-
lu cennych inicjatyw i inte-
resujących wydarzeń. Pan-
demia mocno je przyha-
mowała, ale jak mówi je-
go ambasadorka: - Powo-
li wracamy!

„Dbamy o mamy” to na-
zwa nowej akcji: w dziesię-
ciu zielonogórskich obiek-
tach powstaną osłonięte 
miejsca, skrywające prze-
wijak dla malucha i fotel 
dla mamy. - Takie miejsce 
może powstać w ratuszu, 
urzędzie miasta, na dworcu, 
w restauracji, w parku w Za-
toniu… byle nie na świeżym 
powietrzu - podaje przykła-
dy M. Szachowicz. Miejsca 
wybiorą same zielonogó-
rzanki. Wystarczy, że wy-
pełnią formularz dostępny 
już na stronie ZGranej Ro-
dziny www.zgranarodzi-
na.pl lub zadzwonią do jej 
siedziby w ratuszu: nr. tel. 
68 320 06 30.

- Mamy wiedzą najlepiej 
w jakich rejonach miasta naj-
bardziej przydałyby się prze-
wijaki. My te wszystkie pro-
pozycje rozważymy i wybie-
rzemy dziesięć - zapowiada 
M. Szachowicz.

Na propozycje zielonogó-
rzanek biuro czeka do koń-
ca czerwca br.     (el)

FOT. MATERIAŁY ZGRANEJ RODZINY
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1 czerwca, w ramach ogólnopolskiej akcji „Łączą nas drzewa”, wkopano ponad 200 sadzo-
nek w Nadleśnictwie Zielona Góra. Za łopaty chwyciły dzieci i ich dorośli pomocnicy: leśnicy, 
politycy, a nawet biskup Tadeusz Lityński.                FOT. PIOTR JĘDZURA

Z ŻYCIA MIASTA    >>> 

Jak Dzień Dziecka, to radość, szczęście i… słodkości! Prezydent Janusz Kubicki częstował na 
deptaku cukierkami. Skusili się nie tylko najmłodsi, ale też ci nieco starsi Bo któż z nas nie 
lubi słodyczy?                FOT. PIOTR JĘDZURA

Podpowiedz: gdzie domy, gdzie las?
Każdy może mieć wpływ na to, jak w przyszłości będzie wyglądać Zielona Góra. Masz pomysł na lokalizację 
parku, terenu rekreacyjnego, zmiany przeznaczenia miejsca? Masz czas do 30 czerwca na złożenie odpowiednie-
go wniosku.
Magistrat przystąpił do prac 
nad stworzeniem „Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania prze-
strzennego miasta Zielona 
Góra”. To będzie całkiem 
nowy dokument dotyczący 
powiększonej Zielonej Góry. 
Do tej pory obowiązują dwa 
osobne studia - dla miasta 
i dawnej gminy.

Na pierwszym etapie 
prac miejscy planiści cze-
kają na wnioski mieszkań-
ców. - Trzeba pamiętać, że 
studium zajmuje się głów-
nymi kierunkami w plano-
waniu miasta, czyli np. naj-
ważniejszymi arteriami ko-
munikacyjnymi, przezna-
czeniem określonego tere-
nu. Na przykład, jeżeli okre-
ślimy, że na jakimś terenie 
przeważać będzie zabudo-
wa mieszkaniowa, to dopie-
ro w szczegółowych planach 
doprecyzujemy, jaka część 
terenu będzie przeznaczo-
na pod budownictwo, a ile 
pod las, jeżeli tam rośnie - 
tłumaczy wiceprezydent Da-
riusz Lesicki.

I wylicza, co na pewno 
znajdzie się w studium. Na 
przykład tereny pod stre-

fy gospodarcze, budownic-
two, planowaną obwodnicę 
zachodnią. Rozwiązania ko-
munikacyjne zostaną przyję-
te w studium na podstawie 
tworzonej strategii komu-
nikacyjnej. W nowym stu-
dium znajdzie się wiele roz-
wiązań z obecnie funkcjonu-
jącego dokumentu, np. wy-
znaczenie strefy przemysło-
wej wzdłuż drogi ekspreso-

wej S3 i torów kolejowych 
nieopodal os. Kaszubskiego.
- Zakładamy, że pojawią się 
wnioski np. o zmianę prze-
znaczenia terenów, czyli 
przekształcenia działek rol-
nych na funkcje mieszkanio-
we. To duży problem wywo-
łujący kontrowersje. Prze-
cież nie wszędzie powinni-
śmy stawiać domy - mówi 
Małgorzata Maśko-Horyza, 

dyrektorka Departamentu 
Rozwoju Miasta. Zakłada też, 
że pojawią się wnioski do-
tyczące ochrony zieleni czy 
tworzenia nowych parków. 
Warto w ten sposób zadbać 
o tereny cenne przyrodniczo. 
- Zachęcamy również miesz-
kańców sołectw do składa-
nia propozycji. Jeżeli np. 
brakuje boisk lub miejsc na 
spotkania w sołectwie, to ta-

ki teren można zaznaczyć 
w studium - dodaje Agniesz-
ka Fabiańczyk, szefowa Biu-
ra Urbanistyki i Planowania.

Tymczasem w mediach 
społecznościowych można 
przeczytać uwagi do pla-
nów wobec Jędrzychowa. 
Mieszkańcy stawiają zarzu-
ty, że miasto znowu planu-
je wycięcie lasu wzdłuż ul. 
Liliowej. 
- Mieszkańcy dyskutują nad 
starym studium. To błąd. 
My pracujemy nad całkiem 
nowym dokumentem. Pro-
jektu nowego studium nie 
ma w internecie. Dopiero 
powstanie, m.in. w oparciu 
o przesłane wnioski - tłuma-
czy M. Maśko-Horyza.
Magistrat czeka na wnio-
ski mieszkańców, które bę-
dą bardzo pomocne w two-
rzeniu studium. Dzięki nim 
będzie wiadomo, jakie są 
oczekiwania zielonogórzan.

Wnioski należy składać 
w Urzędzie Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-
424 Zielona Góra. Można je 
złożyć w formie papierowej 
lub elektronicznej na adres: 
rozwojmiasta@um.zielona-
-gora.pl      (tc)

- Zachęcamy mieszkańców, by składali wnioski do planowanego studium - mówi wiceprezy-
dent Dariusz Lesicki       FOT. TOMASZ CZYŻNIEWSKI

POLICJA

Dołącz  
do najlepszych
Szukasz pracy, w której każdy 
dzień wygląda inaczej? Dołącz 
do nas – zachęcają lubuscy 
policjanci.

Kandydat na policjanta powi-
nien spełniać określone wa-
runki: być obywatelem pol-
skim o nieposzlakowanej opi-
nii, nie być skazanym prawo-
mocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo lub przestęp-
stwo skarbowe, korzystać 
z pełni praw publicznych, 
mieć minimum wykształce-
nie średnie, mężczyźni mu-
szą mieć uregulowany sto-
sunek do służby wojskowej.

- Kandydaci powinni mieć 
zdolność fizyczną i psychicz-
ną do pełnienia służby w for-
macjach uzbrojonych, pod-
ległych szczególnej dyscy-
plinie służbowej, której są 
gotowi się podporządkować 
i chcą, by ich bliscy czuli się 
bezpieczniej - tłumaczy Mał-
gorzata Barska z Komendy 
Miejskiej Policji w Zielonej 
Górze. I informuje o zarob-
kach, na jakie mogą liczyć 
świeżo upieczeni funkcjo-
nariusze: - To 3940 zł netto 
po kursie podstawowym do 
26 roku życia oraz 3600 zł 
netto po kursie podstawo-
wym powyżej 26 roku życia.

Więcej informacji na stro-
nie: www.lubuska.policja.
gov.pl oraz www.policja.pl

(dsp)

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
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KORONAWIRUS

Tu szczepionki czekają na pacjentów
Do powszechnego punktu szczepień, który funkcjonuje w hali lekkoatletycznej przy ul Sulechowskiej 37, napływają zwiększone 
dostawy szczepionek firmy Pfizer. A chętnych na razie jak na lekarstwo.

Problemy z dostawami 
szczepionek przeciw CO-
VID-19 są już za nami. Te-
raz czasem mamy nowy, 
można rzec lustrzany pro-
blem: tu i ówdzie szczepion-
ka czeka na człowieka. Rząd 
dwoi się i troi, by do szcze-
pień zachęcić wątpiących. 
Wśród bonusów najwięk-
szym, oprócz zyskanej od-
porności, jest możliwość wy-
grania samochodu albo mi-
liona złotych w loterii Na-
rodowego Programu Szcze-
pień. A wśród udogodnień: 
już po 15 czerwca możliwość 
zaszczepienia się w punkcie 
mobilnym podczas imprezy 
masowej, a od 1 lipca możli-
wość przyjęcia drugiej dawki 
w dowolnym punkcie. Rywa-
lizacja samorządów - to ko-
lejny pomysł na powszechną 
mobilizację. Gminy, w któ-
rych zaszczepi się najwięcej 
mieszkańców mogą otrzy-
mać 1 mln zł na dowolny cel, 
a najlepsza w Polsce - 2 mln 
zł. Do szczepień zachęcają 
nas aktorzy i celebryci. Wal-
ka toczy się o zbiorową od-
porność Polaków.

- Tak walczyliśmy o te 
szczepionki, żebyśmy mie-
li ich jak najwięcej, a zain-

teresowanie jest niewielkie. 
Obawiam się nawet, że lada 
dzień będę musiała wyco-
fać ofertę - martwi się Ane-
ta Krieger, przełożona pie-
lęgniarek, która w Aldemed 
Centrum Medyczne odpo-
wiada za szczepienia prze-
ciw COVID-19.

Rzecz dotyczy punktu 
powszechnego - tego, któ-
ry na życzenie rządu stwo-
rzył Aldemed we współpra-
cy z miastem w hali lekko-
atletycznej przy ul. Sule-
chowskiej 37. - Do tej pory 
tygodniowo szczepiliśmy tu 

540 osób. W tym ty-

godniu dostaliśmy 1080 da-
wek, a od następnego będzie-
my otrzymywać 2070 prepa-
ratów. Spodziewamy się więc 
cztery razy tyle szczepionek, 
a nawet na 4 czerwca mamy 
jeszcze wolne miejsca, bo na 
szczepienie umówiło się tyl-
ko 750 osób. 10 czerwca dys-

ponujemy ofertą 1120 szcze-
pionek, a na szczepienie na 
razie umówiło się 186 osób. 
Za dwa tygodnie zarejestro-
wało się tylko 300 osób - wy-
liczała w miniony poniedzia-
łek pielęgniarka.

W punkcie szczepień ma-
sowych przy Sulechowskiej 
pacjenci szczepieni są pre-
paratem Pfizera. Zapowiedź 
zwiększonej dostawy punkt 
otrzymał dopiero dwa tygo-
dnie temu. Mimo gorączko-
wego umawiania pacjen-
tów, zabrakło więc czasu 
na wypełnienie całego ka-
lendarza.

- Ci, którzy już zdążyli 
skorzystać z naszej oferty, 
są zachwyceni. Chwalą, że 
wszystko idzie tak sprawnie. 
Nasza współpraca z miastem 
też cały czas przebiega zna-
komicie. Punkt został bar-
dzo dobrze przygotowany. 
Jest bezpiecznie - mówi pie-
lęgniarka i dodaje: - A gdy lu-
dzi będzie więcej, MZK uru-
chomi nawet specjalny auto-
bus, żeby łatwiej było się do 
nas dostać.

Punkt przy Sulechow-
skiej w czerwcu szczepi 
przeciw COVID-19 trzy dni 
w tygodniu od godz. 8.00: 

w środy - drugimi dawkami, 
a pierwszymi w czwartki do 
20.00 i piątki do 18.00. Tyl-
ko się umawiać… Zaprasza 
młodych ludzi, wśród nich 
16 i 17-latków, już niedługo 
również 12-15-latków, senio-
rów, którzy nie zdążyli się 
jeszcze zaszczepić, zakłady 
pracy i innych.

Problemu, z którym punkt 
się boryka nie mają pozosta-
łe miejsca, w których szcze-
pionkowa oferta jest niew-
spółmiernie mniejsza, a cza-
su na rejestrację było znacz-
ne więcej.

- Na czerwiec terminy ma-
my właściwie już ustalone, 
choć chętni na szczepienie 
preparatem Pfizera mogą 
się jeszcze zapisywać. W tej 
chwili szczepimy drugą daw-
ką AstraZeneki ostatnich 
200 nauczycieli i ostatnich 
480 przedstawicieli grupy 
„zero” oraz 60,50 i 40-latków. 
Dziennie około 250 osób. Na 
lipiec terminy dopiero usta-
limy w zależności od przy-
działu - krótko referuje Syl-
wia Malcher-Nowak, rzecz-
niczka Szpitala Uniwersytec-
kiego w Zielonej Górze, w któ-
rym szczepienia przebiegają 
zgodnie z planem.     (el)

- Mieszkańcy Raculki skrzyknęli się i wysprzątali las 
wokół własnego osiedla. To pierwsza taka inicjatywa 
w mieście. Brawo - brzmi głos spikera w miejscowym radio, 
powtarzającego news z lokalnej gazety. Pełen zachwyt i fascyna-
cja. A ja jadę samochodem i zastanawiam się, czy jest się czym 
tak zachwycać? Bo stawiam, jak wielokrotnie, dolary przeciwko 
orzechom, że część mieszkańców sprzątała to, co napaskudzili ich 
sąsiedzi. To nie jacyś mityczni „oni” zostawili śmieci w lasach wokół 
osiedla. To w większości sami mieszkańcy.
Raculka nie jest odosobniona. W lasach wokół miasta, ba, w samym 
mieście, w jego  parkach, zaroślach, krzewach i skwerach - śmieci 
pełno. Wystarczy się przejść wzdłuż dawnych torów przy dawnym 
ZEFAM-ie. To jedno wielkie śmietnisko! Tych brudów nie zostawiają 

poznaniacy, nowosolanie ani tym bardziej gorzo-
wiacy. To nasze własne, zielonogórskie śmieci.
Na rynku mamuśki regularnie pozwalają swoim 

dzieciom rozsypywać kawałki chleba, ciastek, 
czego tam jeszcze. „Dla biednych gołąbków”. 

Nie nauczyły się w szkole, że te „biedne gołąbki” to 
w istocie, jak się kiedyś śmialiśmy, „dachowe zasrańce”, 

latające szczury, najwięksi roznosiciele pasożytów w mieście. 
I nie zauważają, że gołębie nie wszystko jedzą, na deptaku zostaje syf, 
a na zwrócenie im uwagi mamuśki reagują… agresją. Potem ludzie 
z Zakładu Gospodarki Komunalnej, mozolnie niczym Syzyf, co jakiś 
czas próbują sprzątnąć deptak. Mamuśki z pociechami syfią, ludzie 
z ZGK sprzątają i tak w kółko.
Nieopodal starsza pani regularnie wyprowadza pieska na trawnik, 
ale nigdy nie widziałem, by po nim sprzątnęła. Na uwagę, że prze-
cież 100 metrów dalej jest „psia ubikacja” odpowiada, że jej piesek 
zawsze tu się załatwia i ona nie będzie go ciągnęła w inne miejsce, 
a coś takiego jak sprzątanie po pupilu to wymysł lewaków i popa-
prańców.

Mieszkańcy Chynowa od dawna nie znajdują recepty na chuliganów 
zjeżdżających na osiedlowe boisko i śmiecących niczym neapolitań-
czycy. A przecież ci „chłopcy” to też synowie zacnych mieszkańców, 
kończący szkoły, w których mówiło się o ochronie środowiska, 
pochodzący często z dobrych domów. Ale widać, słychać i czuć, 
że wiedzy o społecznych zachowaniach nie przyswoili (tej sprawie 
poświecę zresztą odrębny felieton wkrótce).
Jadę i zastanawiam się - w szkole od lat uczymy o środowisku i ko-
nieczności dbania o nie i od lat co roku „Sprzątamy świat”. W kwiet-
niowy weekend tysiące ludzi zbiera tysiące kilogramów śmieci, by 
rok później, w następny kwietniowy weekend  znów zbierać ich 
tysiące…
Nikt nie może powiedzieć, że nie słyszał o konieczności zachowania 
czystości i o tym, że kulturalny człowiek nie śmieci. A jednak… Znacz-
na część społeczeństwa jest oporna na wiedzę.
W moich szkolnych czasach na człowieka opornego na nauki mówiło 
się „baran”. Wygląda na to, że mimo upływu lat barany mają się 
dobrze.

PRZY CZWARTKOWYM OBIEDZIE
Andrzej Brachmański

Barany mają się dobrze

Na szczepienia przeciw COVID-19 zaprasza Ryszard Szcząchor, 
właściciel spółki Aldemed Centrum Medyczne, wraz z zespo-
łem szczepiennym punktu przy ul. Sulechowskiej. W środku - 
Aneta Krieger, przełożona pielęgniarek w Aldemedzie.       

FOT. MATERIAŁY ALDEMED

Rejestracja do punktu  
przy ul. Sulechowskiej 37:
- przez ogólnopolską infolinię - 989
- przez aplikację pacjent.gov.pl
- osobiście: filia Zastal przy ul. 
Towarowej i al. Niepodległości 1
Ważne: Call Center Aldemed nie 
prowadzi rejestracji telefonicznej 
na szczepienia przeciw COVID-19.
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Weekend  
kibica
ŻUŻEL
• niedziela, 6 czerwca:
8. kolejka PGE Ekstraligi, 
Marwis.pl Falubaz Zielo-
na Góra - eWinner Apator 
Toruń, 16.30

PIŁKA NOŻNA
• sobota, 5 czerwca:
32. kolejka Jako klasy 
okręgowej, TKKF Chyno-
wianka-Francepol Zielona 
Góra - ŁKS Łęknica, 17.00; 
GKS Siedlisko - Drzonko-
wianka PKM Zachód Ra-
cula, 17.00; 19. kolejka 
A-klasy, gr. II (zaległy), 
Energetyk Dychów - Ikar 
Zawada, 17.00; 14. kolejka 
Centralnej Ligi Juniorów 
U-17, Lechia Zielona Gó-
ra - Ruch Chorzów, 14.00
• niedziela, 6 czerwca:
36. kolejka III ligi, Rekord 
Bielsko-Biała - Lechia Zie-
lona Góra, 17.00; 35. kolej-
ka Jako IV ligi, Lechia II 
Zielona Góra - Czarni Wit-
nica, 12.00; 32. kolejka Ja-
ko klasy okręgowej, Zorza 
Ochla - Mieszko Konotop, 
17.00; 17. kolejka A-klasy, 
gr. III (zaległy), Piast Par-
kovia Trzebiechów - Spar-
ta Łężyca, 16.00     (mk)

Mecze, zgodnie z rządo-
wymi wytycznymi, mo-
gą odbywać się z kibica-
mi w 50-procentowym 
obłożeniu obiektu.

SPEEDROWER

Tylu chętnych 
do jazdy
Zielonogórski Klub Speedrowe-
rowy przygotował minifestyn 
z okazji Dnia Dziecka, który 
połączono z towarzyskimi 
zawodami.
- Chcieliśmy umilić czas na-
szym pociechom i jedno-
cześnie zareklamować spe-
edrower - mówi Krzysztof 
Zakrzewski z ZKS-u, który 
cieszy się z dużego zainte-
resowania dyscypliną. - Ma-
my 40 zawodników. Jest to 
o sto procent więcej niż w po-
przednich latach.

Trenują chłopcy i dziew-
częta w różnym wieku. Ry-

walizowali też 1 czerwca. - 
Chcemy, żeby dzieciaki się 
pościgały. To jest zabawa - 
zaznacza K. Zakrzewski. Naj-
młodszy uczestnik zawodów 
miał cztery lata.

Frekwencja podczas fe-
stynu też dopisała. Moż-
na było spróbować m.in. 
waty cukrowej, ale przede 
wszystkim swoich sił na 
speedrowerze, do czego za-
chęcali licencjonowani za-
wodnicy ZKS-u. Klub dzię-
kował też w ten sposób za 
głosy oddane w poprzed-
nim budżecie obywatel-
skim, dzięki któremu zbu-
dował szatnię z prawdziwe-
go zdarzenia. - Po 20 latach 
mamy się gdzie umyć, ale 
teraz chcemy iść za ciosem 
- uśmiecha się Zakrzewski. 
Teraz marzy się całorocz-
na świetlica, która tętniła-

by życiem także w zimo-
wych miesiącach. - Taka 
świetlica byłaby dopełnie-
niem naszej działalności. 
Projekt, o który walczymy 
teraz to nadbudowa szat-
ni plus część warsztatowa. 
Tu prowadzilibyśmy też na-
ukę - jak naprawić i złożyć 
rower. Nie tylko sprzęt wy-
czynowy, ale w ogóle rower 
- dodaje sternik.

Już teraz ZKS jest w czo-
łówce ośrodków speedro-
werowych, jeśli chodzi o in-
frastrukturę. - Zielona Gó-
ra kocha żużel, także ten 
na rowerach - kończy dzia-
łacz. Ostatnio klub otwo-
rzył „Myszki”, czyli Zielo-
nogórską Akademię Spe-
edrowera. Zaprasza na tre-
ningi dzieci już od czwarte-
go roku życia.

(mk)
Speedrowerowcy w różnym wieku towarzysko ścigali się podczas Dnia Dziecka      

FOT. MARCIN KRZYWICKI

ŻUŻEL

Oby ta niedziela była dla nas
Żużlowcy Marwis.pl Falubazu mieli równo tydzień na wylizanie ran po klęsce z 
Betardem Spartą. Mecz z wrocławianami był bardzo ważny, ale spotkanie z eWinner 
Apatorem Toruń jest jeszcze ważniejsze.
Rany bardziej dotyczą jed-
nak sfery mentalnej. Do wy-
mazania z pamięci jest - po 
wcześniejszym przeanali-
zowaniu błędów - porażka 
różnicą 36 punktów, czyli 
najwyższa w historii ligo-
wych meczów w Zielonej 
Górze. Plusy? Mateusz Ton-
der. Wracający po kontuzji 
żużlowiec zdołał wygrać in-
dywidualnie dwa z trzech 
wyścigów całego zespołu. 
- Pogubiliśmy się po pro-
stu. Musimy zacząć od no-
wa, a w niedzielę może być 
lepiej - mówił autor dzie-
więciu punktów z bonusem 
w sześciu startach. Znacz-
nie więcej było jednak mi-
nusów.

Od głów sugerował za-
cząć Marek Cieślak. Były 
trener Falubazu, a obec-
nie szkoleniowiec I-ligo-
wej drużyny z Rybnika, 
widział blamaż na wła-
sne oczy. - Ten mecz nie 
kładzie klubu na łopatki - 
uważa doświadczony tre-
ner. - Największym pro-
blemem jest odblokowa-
nie psychiczne zawodni-
ków. Jeździć to oni prze-
cież umieją. Muszą zapo-
mnieć o meczu ze Spar-
tą - podkreśla M. Cieślak.

Teraz konfrontacja z to-
runianami, czyli zespołem 
stawianym przed sezonem 
w jednym szeregu z gru-
dziądzanami i Falubazem. 
Te ekipy mają między so-
bą rozsądzić, kto zostanie, 
a kto opuści po sezonie PGE 
Ekstraligę. Tabela na razie 
to w pełni potwierdza i choć 
Apator ma tylko jedno zwy-
cięstwo więcej od Faluba-
zu, to wrażenia po meczach 

zostawia zupełnie inne niż 
zielonogórzanie. W ostat-
nim meczu ekipa Tomasza 
Bajerskiego dzielnie stawia-
ła czoła gorzowianom, by 
ulec ostatecznie 40:50. Naj-
gorszy wynik „Aniołów” to 
39 punktów - zdobyte na 
torach we Wrocławiu i Lu-
blinie.

39 „oczek” ujechali też 
na Motoarenie - w inaugu-
racyjnym spotkaniu - zielo-

nogórzanie. Falubaz w To-
runiu mógł i powinien zdo-
być więcej punktów. Osta-
tecznie ma do odrobienia 
12 punktów. Zażarta walka 
będzie toczyć się nie tylko 
o zwycięstwo, ale właśnie 
o bonus. - Musimy przygo-
tować tor tak, żebyśmy wy-
grali - mówi Piotr Żyto. Nie-
dzielny mecz rozpoczyna 
się o 16.30.

(mk)

Te obrazki są do wymazania z pamięci. Teraz liczy się tylko spotkanie z torunianami.
     FOT. ŁUKASZ FORYSIAK/FALUBAZ.COM

KOSZYKÓWKA

Żołnierewicz 
w Zastalu
Enea Zastal BC rozpoczął 
budowę składu na sezon 
2021/22. Pierwszym nowym 
graczem jest Przemysław 
Żołnierewicz. Podpisał roczny 
kontrakt.
- Przychodzę tu po to, żeby 
wygrywać. Zdecydowanie 
także po to, żeby zmierzyć 
się z najlepszymi w lidze 
VTB - powiedział do dzien-
nikarzy podczas wtorkowej 
konferencji prasowej. Wy-
stępujący na pozycjach rzu-
cającego i niskiego skrzy-
dłowego zawodnik, w lip-
cu skończy 26 lat. Ostatni 
sezon spędził w Asseco Ar-
ce Gdynia, choć rozgrywek 
nie dokończył ze wzglę-
du na kontuzję. - Jestem 
w ostatniej części rehabili-
tacji. Lekarz podczas kon-
troli stwierdził, że wszyst-
ko przebiega bardzo dobrze 
- ocenił swoje zdrowie Żoł-
nierewicz, który odbierał 
sporo telefonów, ale final-
nie wybierał między Gdy-
nią a Zieloną Górą. - Tre-
ner bardzo się o mnie sta-
rał. Zna moje dobre cechy. 
Nie chciałem, żeby obiecy-
wał mi minuty i kreślił ro-
lę w zespole. Powiedzia-
łem mu, że przydatność dla 
zespołu udowodnię swo-
ją grą - podkreślił zawod-
nik, który w ekstraklasie 
występował także w Stali 
Ostrów Wlkp.

(mk)

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY

Maliszewska 
za Skierką?
Za półtora miesiąca rozpoczy-
nają się w Tokio Letnie Igrzyska 
Olimpijskie. Część sportowców 
jeszcze walczy o minimum i 
kwalifikacje.
W tym gronie jest m.in. An-
na Maliszewska. Pięcioboist-
ka Olimpii Zielona Góra jest 
bliska wyjazdu do Japonii, 
ale „kropki nad i” jeszcze nie 
postawiła. Zamierza to zro-
bić w Kairze. W stolicy Egip-
tu odbędą się mistrzostwa 
świata. Tam będą zbierane 
punkty do rankingu olimpij-
skiego. - Po tych zawodach 

ranking zostanie zamknięty. 
Ja obecnie jestem szóstą za-
wodniczką w rankingu, z któ-
rego wybranych zostanie 10-
13 zawodniczek bez kwalifi-
kacji. Bufor bezpieczeństwa 
jest, ale przede mną mistrzo-
stwa, w których chciałabym 
dobrze wystąpić - przyznaje 
A. Maliszewska.

Zielonogórzanka tak uło-
żyła cykl treningowy, że fak-
tycznie szykuje się pod start 
w Igrzyskach Olimpijskich. - 
Przez to trochę nie wyszedł mi 
ostatni start w Pucharze Świa-
ta. Liczyłam się jednak z tym, 
że będzie ciężko startować po 
roztrenowaniu. Teraz już je-
stem w treningu i wszystko 
wygląda coraz lepiej.

Dla Maliszewskiej, która 
szykuje się w Drzonkowie, 

mistrzostwa świata - choć 
bardzo ważne - będą po dro-
dze do Tokio. Regulamin po-
zwala, by każdy kraj w Tokio 
reprezentowały maksymalnie 
dwie zawodniczki. Cel na Kair 
to utrzymanie pozycji rankin-
gowej. Mistrzostwa w Egipcie 
zaczną się 10 czerwca. O prze-
pustkę do Tokio w Kairze po-
walczy także klubowy kole-
ga Anny Maliszewskiej - Se-
bastian Stasiak.

Pięcioboiści mają szansę 
dołączyć do pływaka Jaku-
ba Skierki. Zawodnik Towa-
rzystwa Pływackiego Zielo-
na Góra w maju wywalczył 
olimpijską przepustkę na mi-
strzostwach Europy, wypeł-
niając minimum na 200 me-
trów stylem grzbietowym.

(mk)

PIŁKA NOŻNA

Wakacje 
z Lechią
Cztery kolejki pozostają do 
końca zmagań w III lidze. Lechia 
Zielona Góra ma już plan na 
pierwszy dzień wakacji, tuż po 
ostatnim meczu sezonu.
Podopieczni Andrzeja Sa-
wickiego w ostatnim cza-
sie nie zachwycają. Przegra-
li niedawno cztery mecze, 
spadając tym samym na 10. 
miejsce w tabeli. Zespół cały 
czas zmaga się z problemami 
zdrowotnymi. W świątecz-
ny czwartek Lechia mierzyła 
się w finale Pucharu Polski 
na szczeblu wojewódzkim 

z IV-ligową Cariną Gubin. 
Spotkanie w Międzyrzeczu 
zakończyło się po zamknię-
ciu tego numeru „Łącznika”.

Zielonogórzanie w nie-
dzielę, 6 czerwca, zagrają 
w Bielsku-Białej z Rekor-
dem. Później będą ich cze-
kać jeszcze domowe spotka-
nia z Foto-Higieną Gać i Po-
lonią Nysa oraz wyjazdowe 
z ROW-em Rybnik. 19 czerw-
ca, na Śląsku, Lechia zagra 
po raz ostatni, a dzień po 
meczu zamierza otworzyć 
wakacje, współorganizując 
festyn na kąpielisku w Ochli. 
- Cała impreza będzie nazy-
wała się „Wakacje to jest to”. 
Będzie to rodzinne powita-
nie lata z Lechią - informu-
je Konrad Komorniczak, dy-
rektor Lechii ds. marketingu.

W programie m.in. spo-
tkanie z zawodnikami 
pierwszego zespołu i tre-
ning dla dzieci z przedsta-
wicielami Akademii Piłkar-
skiej Macieja Murawskiego. - 
Będzie możliwość pobawie-
nia się piłką. Zadbają o to 
trenerzy akademii - zachę-
ca Krzysztof Stacewicz, dy-
rektor zarządzający klubu.

- Zapraszamy nawet tych, 
którzy nie interesują się 
jeszcze piłką. Będzie coś dla 
dzieci i dorosłych. Trzymaj-
my tylko kciuki za pogodę 
- dodaje K. Komorniczak. 
W planie jest też mecz po-
kazowy piłkarzy Lechii, tym 
razem w wydaniu piłki noż-
nej plażowej. Impreza odbę-
dzie się 20 czerwca. Potrwa 
od 12.00 do 17.00.     (mk)
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KOSZYKÓWKA

Najpiękniejsze osiem lat w Zielonej Górze!
Z zielonogórskim klubem żegna się po ośmiu latach Łukasz Koszarek. Odejście kapitana z Zastalu to zamknięcie pewnej epoki. 
Najpiękniejszej w dziejach zielonogórskiego basketu.

Mistrzostwo kraju świętował z Zastalem pięciokrotnie - trzykrotnie w hali CRS. Na zdjęciu feta po zdobyciu złota w 2015 roku.
     FOT. PIOTR JĘDZURA

- Przychodzi Koszarek! 
Zastal idzie na mistrza 
i myśli o przyszłości - 
mniej więcej tak brzmiały 
tytuły prasowe po pozy-
skaniu 29-letniego wów-
czas kapitana reprezenta-
cji Polski. Szefowie klu-
bu, Janusz Jasiński i Ra-
fał Czarkowski, określani 
byli mianem królów polo-
wania. Wyciągnąć przed 
najważniejszymi mecza-
mi sezonu, z borykające-
go się z problemami fi-
nansowymi Asseco Gdy-
nia, takiego zawodnika?! 
To stało się faktem, a Ko-
szarek dołączył do zało-
gi zielonogórskiego klu-
bu, mając w nim później 
za towarzyszy m.in. Wal-
tera Hodge’a i Quintona 
Hosleya. Przychodząc tu 
nie miał mistrzostwa kra-
ju na koncie, nie był też 
szczególnie lubiany przez 
zielonogórskich kibiców. 
A dziś? Ma w prywatnej 
gablocie pięć tytułów mi-
strzowskich, krajowe pu-
chary i superpuchary, wy-
różnienia indywidualne. 
Z zielonogórskim klubem 
grał w polskich rozgryw-
kach, Eurolidze, Euro-
cupie, Basketball Cham-
pions League, FIBA Euro-
pe Cup i lidze VTB - nie-
mal we wszystkich mię-
dzynarodowych rozgryw-
kach, w jakich klub mógł 
wystąpić.

W liczbach, jak po-
daje Enea Zastal BC, to 
447 spotkań, 4226 punk-
tów i 2533 asysty. To tyl-
ko liczby, a ile spowodo-
wał okrzyków radości? 
Ile kciuków zaciskało się 
przed ważnymi rzutami 
wolnymi? Ile inspiracji do-
starczył zielonogórskim 
dzieciakom, by same po-
szły spróbować swoich sił 
na treningu? Tego nie po-
liczymy…

21 marca 2013 roku 
po raz pierwszy poja-
wił się na parkiecie ha-
li CRS w biało-zielonej 
koszulce. Zastal mierzył 
się z Treflem Sopot. Prze-
grał 68:77, a „Koszar” nie 
zachwycił. Grał ponad 
pół godziny, nie zdobył 
punktów. Tak niemrawo 
zaczęła się epoka legen-
dy zielonogórskiej ko-
szykówki. 2976 dni póź-
niej, 14 maja 2021 ro-
ku, w ostatniej minucie 
meczu z Uniksem Ka-
zań opuszczał parkiet, 
przy akompaniamencie 
skromnych oklasków 
tych, którzy w hali CRS 
mogli być.

Zabiegał o niego Tre-
fl Sopot, pytała Astoria 
Bydgoszcz, bardzo chcia-
ła go Legia Warszawa. I to 
z tym ostatnim klubem 
„Koszar” związał się dwu-
letnią umową.

Skończyła się pewna 
epoka. Numer 55 bez swo-
jego właściciela? Trudno 
sobie wyobrazić. Kapita-
nie Łukaszu, dziękujemy 
za wszystko!

Marcin Krzywicki
Zagrał niemal we wszystkich możliwych rozgrywkach międzynarodo-
wych, z tymi najważniejszymi - Euroligą - włącznie       FOT. PIOTR JĘDZURA

„Takie właśnie to 

były lata… Najlepsze 

w moim życiu. Dzię-

kuję z całego serca za 

nieustanne wsparcie, 

za oddanie, za zwykłe 

pozdrawianie na ulicy. 

Ja już nie grałem dla 

Zastalu, dla Zielonej 

Góry…  ja jestem z Za-

stalu, jestem z Zielonej 

Góry!!! Dziękuję za 

wszystko” - napisał 

w mediach społecz-

nościowych Łukasz 

Koszarek.

Przychodził do klubu, nie będąc ulubieńcem zielonogórskiej publiczności, ale szybko zaskarbił 
sobie przychylność i wielką miłość fanów              FOT. MARCIN KRZYWICKI

Mecze z PGE Spójnią w ćwierćfinale play-off okazały się być jego ostatnimi w polskiej lidze,  
w hali CRS, w barwach zielongórzan               FOT. PIOTR JĘDZURA
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Festiwal zamknięty w Hali Ludowej
Na Festiwalu Piosenki Radzieckiej występowała cała plejada gwiazd - polskich i radzieckich. Kojarzy się on z zielonogórskim amfi-
teatrem. Jednak 50 lat temu jego główną sceną była Hala Ludowa. Festiwalowe zdjęcia będzie można zobaczyć na wystawie w Archiwum 
Państwowym.

- Czyżniewski! Koniecznie 
napisz prawdę: tydzień te-
mu to ja umyłam patelnię, 
a ty sobie poszedłeś. Nawet 
Luna to może potwierdzić - 
moja żona na świadka przy-
wołała psa, należącego do 
młodszej gałęzi rodu Czyż-
niewskich. Sunia ostatnio lu-
bi wyć i często u nas urzędu-
je. Po COVID nie lubi sama 
siedzieć w domu.

- Mnie festiwal kojarzy się 
głównie z amfiteatrem - mo-
ja żona z zainteresowaniem 
przegląda festiwalowe zdję-
cia. Część z nich będzie po-
kazywana w Archiwum Pań-
stwowym podczas Między-
narodowego Dnia Archiwów, 
11 i 12 czerwca (przyszły pią-
tek i sobota).

- Organizujemy wystawę 
pt. Zielona Góra Festiwali, 
poświeconą festiwalom od-
bywającym się w naszym 
mieście: piosenki radziec-
kiej, folkloru i teatrów ama-
torskich. W piątek będzie-
my pokazywać filmy - mówi 
Maciej Mamet z archiwum.

My dziś zajmiemy się tyl-
ko niewielkim fragmenci-
kiem festiwalowej historii 
- jego siódmą i ósmą edy-
cją, w 1971 i 1972 r. Ostatni-
mi edycjami przed wielką 
zmianą, czyli przenosinami 
do wybudowanego w 1973 r. 
amfiteatru.

Epoka zielonogórskich 
festiwali rozpoczęła się 
w 1962 r. Wtedy w mieście 
zorganizowano ogólnopol-
ski finał I Konkursu Piosen-
ki Radzieckiej. Przesłucha-
nia kwalifikacyjne odbywały 
się w kinie Newa (w budyn-
ku była siedziba głównego 
organizatora - Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Radziec-
kiej TPPR). Natomiast kon-
cert finałowy zorganizowa-
no w Hali Ludowej. To była 
wówczas największa sala wi-
dowiskowa w mieście. Kon-
kursy zorganizowano trzy, 
w latach 1962-1964. Ich naj-
bardziej znaną laureatką by-
ła Zdzisława Sośnicka.

W 1965 r. ranga wydarze-
nia wzrosła, a konkurs prze-
mianowano na Festiwal Pio-
senki Radzieckiej. Występo-

wali na nim amatorzy z całej 
Polski, a obok nich ówczesne 
największe gwiazdy polskiej 
i radzieckiej estrady. Otocze-
nie było równie znakomite, 
np. reżyserem VI Festiwalu 
w 1970 r. był Jerzy Hoffman, 
który wówczas, po sukce-
sie „Pana Wołodyjowskie-
go”, szykował się do kręce-
nia „Potopu”.

Rok później festiwal reży-
serował Janusz Rzeszewski. 
Scenografie przygotował Ma-
rian Szpakowski, który na 
scenie zamontował zdjęcia 
przedstawiające Zieloną Gó-
rę. W środku śródmieście, 
a po bokach nowe osiedla 
mieszkaniowe, m.in. wie-
żowce przy ówczesnej ul. 
Dzierżyńskiego (dzisiaj Wła-
dysława IV).

Na scenie największą 
gwiazdą był piosenkarz 
z Azerbejdżanu - Muslim 
Magomajew. Najpierw za-
śpiewał w Hali Ludowej, póź-
niej w teatrze. Publiczność 
szalała.

- Myślę, że jego występ na 
festiwalu w 1971 r.  należał 
do największych wydarzeń 
w 23-letnich dziejach - pisa-
ła Halina Ańska w 1985 r. - 
W dalszych latach były jesz-
cze dwa takie wydarzenia: 
występ Żanny Biczewskiej 
i Ałły Pugaczowej.

Muzykom przygrywała 
orkiestra pod dyrekcją Ste-
fana Rachonia, a koncerty 
transmitowała TVP. Rok póź-
niej, podczas ostatniej edy-
cji w Hali Ludowej, na kon-
cercie gwiazd wystąpili m.in. 
Anna German, Bernard Ła-
dysz i Trubadurzy.

W latach późniejszych 
na festiwalu gościli: Mary-
la Rodowicz, Czesław Nie-
men, Zbigniew Wodecki, Ire-
na Jarocka, Krzysztof Kraw-
czyk, Irena Santor, Mieczy-
sław Fogg, Danuta Rinn, 
Czerwone Gitary.

Z racji wydźwięku festiwa-
li, propozycji występu w Zie-
lonej Górze trudno było od-
mówić.

Tomasz Czyżniewski
Codziennie nowe opowieści 
i zdjęcia: 

 Î Fb.com/czyzniewski.tomasz

Krystyna Loska i Wacław Przybylski zapowiadali koncerty 
VII FPR w 1971 r. 

1972 r. Z okazji festiwalu przystrojono miasto.

Największą gwiazdą VII FPR w 1971 r. był Muslim Magomajew, który porwał publiczność
        ZDJĘCIA CZESŁAW ŁUNIEWICZ/ZBIORY ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W ZG

VIII FPR w 1972. Na scenie występują Trubadurzy z solistką Haliną Żytkowiak, pierwszy z lewej Krzysztof Krawczyk, który 
później występował na festiwalu jako solista.

VIII Festiwal w 1972 r. Transmisję telewizyjną realizowano 
przy pomocy czterech kamer. 


