
Masz problemy prawne? Możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
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INWESTYCJE

BĘDĄ TANIE MIESZKANIA
W ciągu dwóch lat na os. Mazurskim może powstać 150 mieszkań komunalnych. To lokale dla tych, których stać na czynsz, ale nie 
mają zdolności kredytowej. Zadanie ma zrealizować powołana w poniedziałek spółka SIM KZN Lubuskie Trójmiasto.

- Większość z nas urodziła się, uczyła 
i pracuje w Zielonej Górze - mówi 
Dariusz Chabura, prezydent Rotary 
Club Zielona Góra. - Bachusikowy 
szlak w mieście to fanta-
styczna tradycja, dlatego 
pomyśleliśmy, że też chce-
my w niej zaistnieć.
I oto jest z nami Rotarianicus! 
Kilka godzin wcześniej przywitali-
śmy Statisticusa. To była Bachusiko-
wa środa!            >> 2

KORONAWIRUS

Już szczepimy 
trzecią dawką
Dziś (piątek, 24 września) rusza 
rejestracja na trzecią dawkę 
szczepień przeciw COVID-19. 
Dotyczy pacjentów 50 plus, 
którzy zakończyli pierwszy cykl 
szczepień pół roku temu. Chętni 
zielonogórzanie będą mogli kłuć 
się już w najbliższy wtorek.
- Zapraszam osoby zaszcze-
pione w styczniu, lutym, do 
24 marca włącznie - mówi 
lekarz Robert Górski. - Trze-
cia dawka jest po to, aby pod-
nieść odporność przeciwko 
COVID-19. Doniesienia na-
ukowe wskazują, że z czasem 
ilość przeciwciał w organi-

zmie spada. A jesteśmy u pro-
gu czwartej fali pandemii.

Rejestracja odbywa się 
przez bezpłatną infolinię 
989, Internetowe Konto Pa-
cjenta i na miejscu - w Punk-
cie Szczepień Powszechnych, 
prowadzonym przez R. Gór-
skiego w Centrum Biznesu 
przy ul. Bohaterów Wester-
platte 23. Doktor Górski będzie 
szczepił medyków - w nie-
dzielę, 26 września, w godz. 
12.00 -18.00, pozostałych 
mieszkańców zaprasza we 
wtorek, 28 września i w czwar-
tek, 30 września, w godz. 9.00-
13.30 i 14.30-18.30.

Od 1 września trzecia daw-
ka szczepionki jest podawa-
na osobom otrzymującym ak-
tywne leczenie przeciwno-
wotworowe, po przeszcze-
pach narządowych przyj-

mujących leki immunosu-
presyjne lub terapie bio-
logiczne, po przeszczepie 
komórek macierzystych 
w ciągu ostatnich dwóch 
lat, z umiarkowanymi lub 
ciężkimi zespołami pier-
wotnych niedoborów od-
porności. Kłuć powinny się 
też osoby z zakażeniem wi-
rusem HIV, leczone aktual-
nie dużymi dawkami korty-
kosteroidów lub innych le-
ków, które mogą hamować 
odpowiedź immunologicz-
ną, jak również dializowane 
przewlekle z powodu nie-
wydolności nerek.

Trzecią dawką, według 
zaleceń Ministerstwa Zdro-
wia, będą się też szczepić 
medycy, którzy mają bez-
pośredni kontakt z pacjen-
tami.     (rk)

SPIS POWSZECHNY

W sobotę 
„Noc spisowa”
To już ostatni moment na spisa-
nie się. Nie mieliście na to czasu? 
Skorzystajcie z okazji - rachmi-
strzowie będą czekać na was w 
sobotę, w urzędzie miasta przy 
ul. Podgórnej.
Narodowy Spis Powszechny 
2021 kończy się 30 września. 
Tymczasem wielu zielono-
górzan nie dopełniło swo-
jego obowiązku i nie wzięło 
w nim udziału. Dlatego w so-
botę, 25 września, w urzędzie 
miasta przy ul. Podgórnej 
22 działać będzie punkt spi-
sowy w ramach „Nocy spiso-
wej”. Dosłownie będzie moż-

na skorzystać z niego nawet 
nocą, bo punkt będzie dzia-
łał od 8.00 do 24.00.

W środę rano w całym wo-
jewództwie spisanych było 
ok. 75 proc. mieszkań, a w na-
szym mieście tylko 65 proc.

- W mieście zostało nam 
ok. 16 tys. mieszkań do spi-
sania. Będziemy intensyw-
nie pracować. Do akcji rusza 
silna grupa rachmistrzów, 
to 30 pracowników urzędu 
miasta i 15 od nas - mówi Ro-
man Fedak, dyrektor Urzę-
du Statystycznego. - Apelu-
ję do mieszkańców, by nie 
czekali do ostatniego dnia, 
bo w czwartek, 30 września, 
systemy mogą być bardzo ob-
ciążone i trudno będzie szyb-
ko coś załatwić.
Udział w spisie jest obowiąz-
kowy.     (tc)

KONSULTACJE

Logo i schronisko
Przypominamy, że na 
platformie internetowej: 
zielonagora.konsultacjejst.
pl można obecnie głosować 
w dwóch istotnych dla miasta 
sprawach. Do 3 października 
można oddać głos na projekt 
logo, które łączy w sobie dwie 
rocznice - 800-lecie powstania 
Zielonej Góry i 700-lecie uzy-
skania praw miejskich. Spośród 
10 propozycji wybranych przez 
jury konkursu, mieszkańcy 
mogą wskazać tę, która podoba 
im się najbardziej. Do 3 paź-
dziernika można też głosować 
na koncepcję przebudowy 
schroniska dla bezpańskich 
zwierząt. Do wyboru są dwa 
warianty nowego miejsca dla 
psiaków i kotów.     (dsp)

Jej udziałowcami są gmi-
ny wchodzące w skład Lu-
buskiego Trójmiasta: Czer-
wieńsk, Świdnica, Otyń, No-
wogród Bobrzański, Nowa 
Sól, Zielona Góra oraz rzą-
dowy Krajowy Zasób Nie-
ruchomości (KZN), któ-
re wspólnie chcą wybudo-
wać 800 mieszkań. Najwię-
cej, bo ok. 450-500, w Zie-
lonej Górze.

- Mieszkania będą prze-
znaczone głównie dla mło-
dych rodzin, które stać na 
regularne opłacanie czyn-
szu, jednak ich dochody 
są za niskie na zaciągnię-
cie kredytu hipotecznego. 
Czynsz ma być niższy niż 
na rynku komercyjnym - in-
formuje prezydent Janusz 
Kubicki.

Mieszkania mają powsta-
wać w ramach nowego pro-
gramu rządowego, który 
wspiera finansowo lokale 
budowane przez Społeczne 
Inicjatywy Mieszkaniowe.

Atutem spółek SIM jest ich 
montaż finansowy. Na obję-
cie udziałów w spółce, każda 
przystępująca do niej gmina 
otrzymała bezzwrotną dota-
cję w wysokości 3 milionów 
złotych. Dodatkowo gmina 
będzie mogła otrzymać ko-
lejne bezzwrotne dofinan-
sowanie z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Mieszkalnic-
twa w wysokości do 10 proc. 
kosztów realizacji inwestycji. 
Do tego dochodzą bezzwrot-
ne granty z Banku Gospodar-
stwa Krajowego.

Zielona Góra już wcześniej 
chciała wziąć udział w in-
nym programie rządowym 
- Mieszkanie Plus, który nie 
wypalił. Jednak dzięki temu 
ma na os. Mazurskim wyzna-
czony teren i pozwolenie na 

budowę. Praktycznie z inwe-
stycją można ruszać od ręki.

Wcześniej jednak nowa 
spółka musi spełnić wszyst-
kie formalności, co prawdo-
podobnie zajmie kilka mie-
sięcy. W poniedziałek zro-

biono pierwszy krok, pod-
pisując akt notarialny o jej 
powołaniu.

- Spółka SIM KZN Lu-
buskie Trójmiasto ma za-
pewniony stabilny system 
finansowania. Początko-

wy kapitał zakładowy to 
18 mln złotych - podkre-
ślił zastępca prezesa Krajo-
wego Zasobu Nieruchomo-
ści, Jarosław Pucek, pod-
czas konferencji prasowej 
zorganizowanej przez KZN 

po podpisaniu aktu nota-
rialnego.

- To propozycja skrojo-
na na miarę potrzeb Lubu-
szan. Dla rodzin, które nie 
chcą za pracą i domem prze-
prowadzać się do wielkich 
aglomeracji. Dla tych, któ-
rzy chcą pracować i wycho-
wywać dzieci w swoich ma-
łych ojczyznach, we wła-
snych mieszkaniach, na któ-
re nie będą musieli zaciągać 
wieloletniego kredytu - za-
chwalał projekt poseł Łu-
kasz Mejza.

- Ponad 300 rodzin ocze-
kuje na mieszkanie komu-
nalne w Zielonej Górze. Pro-
gram SIM jest dla nich real-
ną szansą na własne miesz-
kanie - tłumaczył zastępca 
prezydenta Dariusz Lesicki. 
- W pierwszym etapie pla-
nujemy budowę 150 takich 
mieszkań na os. Mazurskim. 
Miasto pokryje tzw. koszty 
partycypacji. Jeżeli program 
wypali, to będą one gotowe 
w 2023 r.

O nowe mieszkania komu-
nalne z tej puli będą mogły 
się starać osoby, które są na 
liście oczekujących, ale tak-
że ci, którzy zajmują obec-
nie lokale komunalne w sta-
rych budynkach. Kolejne blo-
ki i lokale mogą już powsta-
wać na innych zasadach.

Według wstępnych planów 
Zielona Góra wybuduje 450-
500 mieszkań, Nowa Sól - 
150, Nowogród Bobrzański 
- 70, Czerwieńsk - 30, Otyń 
- 25, Świdnica - 25.     (łc)

Moment podpisania aktu notarialnego. Od lewej: Jarosław Pucek, zastępca prezesa KZN, Barbara Wróblewska, burmistrz 
Otynia, prezydent Janusz Kubicki, Piotr Iwanus, burmistrz Czerwieńska i Paweł Mierzwiak, burmistrz Nowogrodu Bobrzań-
skiego. Akt podpisali również niewidoczni na zdjęciu: Jacek Milewski, prezydent Nowej Soli i Izabela Mazurkiewicz, wójt 
Świdnicy.       FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI
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W minioną niedzielę w warszawskim Belwederze odbyły się dożynki prezydenckie. Wieniec 
z Zatonia reprezentował na uroczystości województwo lubuskie. - Prezydent Andrzej Duda 
i jego małżonka Agata byli pod ogromnym wrażeniem naszej grupy wieńcowej - opowiada 
sołtys Krzysztof Sadecki.           FOT. MAREK BORAWSKI/KPRP

Miejski Zakład Komunikacji zaprosił w sobotę na dzień otwarty. Były konkursy, zaba-
wy, wystawa fotografii. Każdy mógł usiąść za kierownicą autobusu albo innego pojazdu  
w „służbie” MZK. Chętnych, szczególnie wśród najmłodszych gości, nie brakowało!   
        FOT. PIOTR JĘDZURA

BACHUSIKI

Przybyły nam dwie figurki
Jeden skrzętnie coś oblicza na tablecie, drugi rozdaje przechodniom winogrona. 
To Rachmistrz Spisowy Statisticus - Bachusik nr 58 oraz Rotarianicus - nr 59. Odsłonięto 
je w środę. Fundatorzy to Urząd Statystyczny i Rotary Club.

Środa, godz. 10.15, ul. Spo-
kojna. Głośny huk. Ładu-
nek rozsadził kulę z balo-
nami. Poleciały na wszyst-
kie strony, odsłaniając fi-
gurkę Bachusika. Nowy, 
mały zielonogórzanin sie-
dzi na ścianie Urzędu Sta-
tystycznego i liczy, liczy, li-
czy... bo jest rachmistrzem 
spisowym.

- Kończy się właśnie Na-
rodowy Spis Powszechny 
i Bachusik jest taką humo-
rystyczną puentą naszej 
pracy. Stąd nazwa Rach-
mistrz Spisowy Statisticus. 
Na pewno przyda się nam 
pomoc w ostatnich dniach 
spisu - uśmiechał się Ro-
man Fedak, dyrektor Urzę-
du Statystycznego w Zielo-
nej Górze. Dlatego Statisti-
cus trzyma tablet, gdzieś 
musi notować dane.

- Przypomina moje pier-
wotne Bachusiki. Bez wiel-
kich dodatków. Oczywiście 
pozostaje niezbędny atry-
but, kiść winogron - opowia-
dał Robert Tomak, autor kil-
kunastu Bachusików. I do-
dał: - Ja spisałem się online.

Na odsłonięcie dotarł Ba-
chus z wiceprezydentem Da-
riuszem Lesickim.

- 58 rzeźba? Bardzo się 
cieszę, że w mieście jest tak 
dużo takich… takich małych 
mnie - żartował Bachus.

- Czy już się tam spisałeś? 
– pytał go D. Lesicki, wska-
zując na budynek US.

- Już się tam spisałem - od-
parł Bachus.

To ważne pytanie, bo spis 
trwa do końca września. Jest 
obowiązkowy, a przystąpiło 
do niego tylko 65 proc. zie-
lonogórzan. Może Statisti-

cus ich przekona, by szyb-
ko to zrobili?

- Bachusik ma w żartobli-
wej formie promować spis 
i przypominać, że jesteśmy 
tutaj i pracujemy dla naszej 
społeczności - podsumowała 
Iwona Goździcka z US.

Kilka godzin później swo-
jego Bachusika odsłoni-
li członkowie Rotary Club, 
który od 25 lat prowadzi dzia-
łalność charytatywną w mie-
ście. Ich rzeźba stanęła na 
skraju deptaka przy pl. Bo-
haterów. Autorem również 
jest R. Tomak.

- Większość z nas urodziła 
się, uczyła i pracuje w Zielo-
nej Górze - wyjaśniał Dariusz 
Chabura, prezydent Rotary 
Club Zielona Góra. - Bachusi-
kowy szlak w mieście to fan-
tastyczna tradycja, dlatego 
pomyśleliśmy, że też chce-

my w niej zaistnieć. Dzięki 
temu następne pokolenia bę-
dą o nas pamiętać.

Na beczce, przy której stoi 
Rotarianicus nie mogło za-
braknąć rotariańskiego zna-
ku. - W ręku trzyma kiść wi-
nogron, między nimi są ser-
duszka - opowiadał D. Cha-
bura. - Nasza organizacja 
zajmuje się przede wszyst-
kim pomocą potrzebującym. 
Wspieramy głównie dzieci, 
kupując sprzęt do szpitali. 
W Zielonej Górze ostatnio 
kupiliśmy sprzęt dla jednej 
ze szkół.

- Bardzo dziękuję, że Ro-
tary Club zdecydował się 
upiększyć miasto - mówił 
wiceprezydent Lesicki. - Ba-
chusiki to cudeńka, z których 
jesteśmy dumni. Ta rodzi-
na stale nam się powiększa.

(tc, rk)

Wielkie bum! I dyrektor Roman Fedak z Bachusem odsło-
nili Bachusika Statisticusa.           FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

Rachmistrz Spisowy Statisticus jest mocno zajęty pracą         
 FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI
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BIBLIOTEKA

Świętujmy razem 
urodziny patrona
W piątek, 24 września, przypada 
200. rocznica urodzin Cypriana 
Norwida, patrona wojewódzkiej 
i miejskiej biblioteki. Z tej okazji 
książnica przygotowała atrakcje 
dla czytelników.
Biblioteka zaprasza w dniu 
urodzin patrona (piątek, 
24 września) już o 10.00 na 
film „Norwid wiecznie ży-
wy”, w postać poety wcie-
lił się Ernst Nita, aktor Lu-
buskiego Teatru. Emisja na 
Facebooku mediateki Gó-
ra Mediów. O 12.00 - Wersuj 
z Norwidem - konkurs lite-
racki w filii nr 2, os. Pomor-
skie 13. Od 12.00 do 13.30 od-

będzie się spotkanie z Joan-
ną Olech, autorką książek dla 
dzieci i młodzieży, ilustra-
torką (Sala im. Janusza Ko-
niusza). O 17.30 zaplanowa-
no uroczyste otwarcie Skwe-
ru Poetów przed gmachem 
biblioteki, ławeczki: Tokar-
skiej, Koniusza, Kaziowa, 
Waśkiewicza, Warszawskie-
go. O 17.45 - finisaż wystawy 
,,Cyprian Norwid Żar Słowa 
i Treści Porządek” w Galerii 
Biblioteki.

We wtorek, 5 październi-
ka i w sobotę, 9 październi-
ka zaplanowano konkursy. 
Pierwszy - Czytamy Norwi-
da, dla dorosłych czytelni-
ków, na najciekawszą inter-
pretację wierszy poety, dru-
gi - Zaczytani w Norwidzie, 
rodzinna gra miejska. Szcze-
góły na http://www.wimbp.
zgora.pl/     (dsp)

Rotarianicus częstuje przechodniów winogronami
 FOT. PIOTR JĘDZURA
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OŚWIATA

Zesłańcy Sybiru 
patronami szkoły
W miniony poniedziałek, w 
Filharmonii Zielonogórskiej 
nadano imię Technikum nr 5 i 
Branżowej Szkole nr 1 w Zespole 
Szkół i Placówek Kształcenia 
Zawodowego przy ul. Botanicz-
nej 66.
Decyzję w sprawie nada-
nia szkole imienia Zesłań-
ców Sybiru podjęła rada mia-
sta. Uchwałę uroczyście od-
czytał przewodniczący Piotr 
Barczak.

- Społeczność naszej szko-
ły po kilkuletnich dyskusjach 
i przygotowaniach zdecydo-
wała się na nadanie imienia 
Zesłańców Sybiru Techni-

kum nr 5 i Branżowej Szkole 
nr 1 - mówiła Bożena Boguc-
ka, dyrektor Zespołu Szkół 
i Placówek Kształcenia Za-
wodowego w Zielonej Górze. 
- Nie można budować przy-
szłości bez pamięci, prawdy 
i wybaczania. Pamięć o ze-
słańcach jest jednym z waż-
niejszych elementów kształ-
cenia naszej tożsamości na-
rodowej i wychowania pa-
triotycznego. Dzięki temu 
uczniowie mają możliwość 
wyboru autorytetu godne-
go naśladowania i popula-
ryzacji ideałów, którym Sy-
biracy byli wierni.

- Ta uroczystość ma dla nas 
charakter szczególny - prze-
konywał Wacław Mandryk, 
prezes Stowarzyszenia Od-
działu Związku Sybiraków 
w Zielonej Górze i wiceprezes 
zarządu głównego w Warsza-

wie. - Spełnia się nasze wie-
loletnie marzenie, aby jedna 
z zielonogórskich szkół mo-
gła być nazwana imieniem 
Zesłańców Sybiru. To dowód 
na to, że powstał trwały znak 
pamięci o tragicznych losach 
narodu polskiego.

Wioleta Haręźlak, dyrek-
tor Departamentu Edukacji 
i Spraw Społecznych w ma-
gistracie, zwróciła się do Sy-
biraków: - Kochani, wiem, 
że dzisiaj jesteście bardzo 
szczęśliwi, bo spełniają się 
wasze oczekiwania. Od za-
wsze zabiegaliście o pamięć. 
To wy staraliście się kilka lat 
temu o postawienie w Zie-
lonej Górze pomnika Matki 
Sybiraczki. Teraz i ucznio-
wie będą pielęgnować pa-
mięć o tym, co wydarzyło się 
podczas drugiej wojny świa-
towej.     (rk)

Uroczystość w filharmonii. Na zdjęciu dyrektor zespołu szkół Bożena Bogucka, przewod-
niczący rady miasta Piotr Barczak i dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych  
w magistracie Wioleta Haręźlak.                  FOT. PIOTR JĘDZURA

ZGK

Mamy jesień…
W tym roku kalendarzowa jesień 
zbiegła się z tą za naszymi oknami 
w stu procentach. W środę Zielona 
Góra przywitała ją deszczem 
i żółtymi liśćmi. Ale podczas gdy 
zielonogórzanie szukają w szafach 
ciepłych kurtek, rodzimy Zakład 
Gospodarki Komunalnej już 
szykuje się do wiosny, gromadząc 
cebulki kwiatów, które w przy-
szłym roku ozdobią nasze parki, 
skwery i ulice. Do Zielonej Góry już 
przyjechało 50 tys. cebulek - po 
25 tys. narcyzów i krokusów, które 
pracownicy ZGK będą sadzić za 
kilka tygodni. Kwiaty kolorami 
wybuchną dopiero w kwietniu. 
Tymczasem zakład czeka na 
dostawę chryzantem, ozdobnych 
kapust, wrzosów i wrzośców, które 
niebawem ozdobią miasto.

(el)

KOZZI FILM FESTIWAL

Kto dostał Klapsy?
Podczas gali, która odbyła się 
w miniony piątek w pałacu Wie-
chlice, poznaliśmy zdobywców 
statuetek Klaps 2021, przyznawa-
nych na Festiwalu Filmu, Teatru 
i Książki - Kozzi Film Festiwal. 
Podajemy wyniki: Grand Prix, 
czyli Klaps 2021 dla reżysera 
najlepszego polskiego filmu fa-
bularnego - Iwona Siekierzyńska 
za „Amatorów”; najlepsza kreacja 
aktorska - Roma Gąsiorowska za 
rolę w „Amatorach”; najlepsza 
drugoplanowa kreacja aktor-
ska - Julian Świeżewski za rolę 
w filmie „Sweat; film kryminalny, 
gangsterski, sensacyjny czyli kino 
akcji - „25 lat niewinności. Sprawa 
Tomka Komendy”. Klapsa za ca-
łokształt osiągnięć artystycznych 
otrzymał Krzysztof Globisz.

(dsp)

KOLEJ SZPROTAWSKA

Parowóz wzniesie się w górę
Dobiega końca renowacja zabyt-
kowego parowozu T3 (TKh1-20) 
z 1909 roku. - Jest to dokładnie 
ten typ parowozu, który obsłu-
giwał kolej szprotawską przed 
wojną. Obecnie, dzięki środkom 
z budżetu obywatelskiego, 
zabytkowy eksponat przeszedł 
gruntową renowację - cieszą się 
w Klubie Miłośników Kolei Szpro-
tawskiej. I zapraszają w tę sobotę, 
25 września o 8.00, na widowisko-
wą operację stawiania parowozu 
na odnowionym torze kolejowym 
przy ul. Morwowej. Będzie do 
tego potrzebny potężny, 180-to-
nowy dźwig! Parowóz będzie 
stawiany z ul. 1 Maja, na bardzo 
długim wysięgniku. Organizatorzy 
zachęcają do obserwacji tego 
niecodziennego wydarzenia.

(dsp)

ZATONIE

Jesienny koncert
Visit Zielona Góra oraz Szkoła Muzycz-
na Musichome zapraszają w niedzielę, 
26 września, do Parku Książęcego na 
kolejny koncert z cyklu pt. „Kulturalna 
Jesień w Zatoniu”. O godz. 19.00 wy-
stąpi Przemek Szczotko. Wstęp bez-
płatny. Następny koncert w Zatoniu 
zaplanowano 16 października.

TARGI STAROCI

Znajdź przedmiot z duszą

Zielonogórskie Stowarzyszenie 
Kolekcjonerów Gustatores zaprasza 
wszystkich chętnych na Targi Sta-
roci, które odbędą się w niedzielę, 
26 września, w godz. 8.00-13.00 na 
terenie Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego nr 2 „Eletro-
nik” przy ul. Stanisława Staszica 2.

(dsp)

MUZEUM

Wachlarze 
i herbata
Muzeum Ziemi Lubuskiej za-
prasza w sobotę, 25 września, 
w godz. 16.00-19.00 na drugą 
odsłonę Nocy Muzealnej, której 
motywem przewodnim jest kul-
tura i historia Chin. Wstęp wolny.
Pierwsza z chińskich nocy 
odbyła się w maju i z powo-
du obostrzeń była zawężona 
do udostępnienia wystaw. - 
Druga odsłona odbędzie się 
w tę sobotę i zostanie wzbo-
gacona o spotkania, warszta-
ty i pokazy. Jej oprawę stano-
wić będą również wystawy, 
udostępnione wcześniej zwie-
dzającym - informują muzeal-
nicy. Co przygotowali dla go-
ści? O 16.00 - „Chińczycy w da-
rze podarowali światu wachla-
rze” - warsztaty tworzenia wa-
chlarzy ze sztucznego jedwa-
biu. O 16.30 - „Chiński wyścig. 
W poszukiwaniu miejsca” - 
otwarcie wystawy fotografii 
Marty Hutnik. O 17.00 - „Chi-
ny. Tradycja i kultura” - fini-
saż wystawy fotografii Edwar-
da Grzegorza Funke. O 18.30 - 
ceremonia parzenia herbaty, 
przygotowana przez pocho-
dzącą z Państwa Środka Yuhan 
Xue (obecnie Sara Szaranek); 
zostaną przygotowane trzy ro-
dzaje napoju: zielona, pu-erh 
i jaśminowa. O 19.00 - sztuka 
chińskiej kaligrafii, warszta-
ty. 19.30 - „Za Chiny tego nie 
zgadniesz”- konkurs wiedzy 
o Chinach, będą nagrody!    (dsp)

INWESTYCJE

Nowe miejsca dla maluszków
Żłobek przy al. Wojska Polskiego 116 przyjął dodatkowo 60 dzieci. W minioną środę sprawdziliśmy, jak 
wygląda rozbudowana placówka. Trzeba przyznać, że maluchy będą miały komfortowe warunki!

Rozbudowany żłobek uro-
czyście otwarto w minioną 
środę. Wystrzeliło konfetti, 
a na elewacji budynku od-
słonięto kolorową kurtynę 
z napisem: „Nowy żłobek”.
Cała inwestycja zamknęła 
się w kwocie 2 mln 322 tys. 
240 zł. Pieniądze w lwiej czę-
ści, ok. 1 mln 800 tys., miasto 
pozyskało z rządowego pro-
gramu Maluch +. Ma on na 
celu rozwój instytucji opie-
ki nad dziećmi w wieku do 
trzech lat. Brakującą sumę 
magistrat dołożył z Europej-
skiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Lu-
buskie 2020 i budżetu miasta.

- Obecnie wykonawca pro-
wadzi prace końcowe, zwią-
zane z uporządkowaniem te-
renu i usunięciem usterek - 
wyjaśnia Monika Krajewska, 
zastępca dyrektora Departa-
mentu Inwestycji Miejskich 
w magistracie.

Inwestycja to dzieło Zakła-
du Remontowo-Montażowe-
go „Martex” Grzegorz Chu-
dy z Droszkowa. W ramach 
zadania powstały dodatko-
we sale na piętrze na potrze-
by dwóch grup starszaków, 
podjazd dla wózków, schody 

do wózkowni i nowe chodni-
ki. Placówka otworzy własną 
kuchnię, obecnie posiłki są 
dowożone z głównej siedziby 
żłobka przy ul. Wandy. Ma-
luchy mają do dyspozycji do-
brze wyposażony plac zabaw. 
Wyremontowano piwnicę, 
gdzie utworzono magazyny, 
obieralnię i zmywalnię. Posił-
ki dotrą do dziecięcych stoli-

ków bezpieczną windą towa-
rową (od piwnicy do pierw-
szego piętra). W żłobku jest 
przebudowany taras, tak aby 
dzieci mające problemy z po-
ruszaniem się mogły korzy-
stać ze świeżego powietrza. 
Budynek zyskał nowe okna 
i elewację. Nie zapomniano 
o wymianie części grzejni-
ków, nowym zabezpieczeniu 

przeciwpożarowym i instala-
cji odgromowej.

Nad całością robót czuwał 
wojewódzki konserwator za-
bytków.

Filia Żłobka Miejskiego nr 
1 przy ul. Wandy działa od 
września ubiegłego roku. 
Obecnie, po przyjęciu kolej-
nych 60 maluszków, uczęsz-
cza do niej 96 dzieci.

- Rodzice bardzo cze-
kają na takie inwestycje 
- przekonywał obecny na 
uroczystym otwarciu wo-
jewoda lubuski Włady-
sław Dajczak. - W Zielo-
nej Górze potrzeba jesz-
cze ok. 550 miejsc w żłob-
kach. Przez ostatnie pięć 
lat stworzyliśmy w wo-
jewództwie 2108 miejsc 
i wydaliśmy na nie 52 mln 
zł. Potrzebujemy jeszcze 
ok. 1700 miejsc.

Wioleta Haręźlak, dy-
rektor Departamentu Edu-
kacji i Spraw Społecznych 
w magistracie, zapewniła, 
że miasto będzie ubiegać 
się o kolejne rządowe pie-
niądze na utworzenie no-
wych miejsc w żłobkach.

- Radość jest ogrom-
na, bo wyremontowali-
śmy pomieszczenia dla 
maluchów, taras i wejście 
do żłobka, mamy też bez-
pieczny plac zabaw - cie-
szyła się Katarzyna Ci-
chocka, szefowa placów-
ki. - Dzieci są najlepszą in-
westycją, to jest przecież 
nasza przyszłość.
Maluchy dostały prezen-
ty od wojewody i miasta.

(rk)

Filia Żłobka Miejskiego nr 1 działa od września ubiegłego roku. Po przyjęciu kolejnych 60 
maluszków, uczęszcza do niej 96 dzieci.                  FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI
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Idzie zima, a wraz z nią czas… zimowych ogródków 
gastronomicznych.
Ten trend jest już powszechny. Ogródki gastronomiczne funk-
cjonujące nie tylko latem, ale i zimą. W naszym mieście doliczyłem 
się w tej chwili tylko dwóch takich, ale jak słyszę, coraz więcej re-
stauratorów szykuje się do budowy podobnych. Napotykają jednak 
dwie przeszkody. Pierwsza - brak odpowiedniego zarządzenia 
prezydenta. Czas więc najwyższy, by urzędnicy takowe przygoto-
wali i podsunęli szefowi do podpisu.
Drugą przeszkodą, której restauratorzy obawiają się jeszcze 
bardziej, jest konserwator zabytków. Mając doświadczenia z po-
przednich lat, przypuszczam że są to obawy słuszne. Uciąłem sobie 
przy okazji Winobrania dłuższą rozmowę z jednym z dzierżawców, 
który już wcześniej się przymierzał do zimowego ogródka i poległ 

w starciu. Niestety, podzielam opinię mego 
ojca, który zwykł był mawiać, że gdyby w śre-

dniowieczu byli konserwatorzy zabytków - do 
dzisiejszego dnia za potrzebą chodzilibyśmy do 

wykusza lub wychodka.
Substancję zabytkową trzeba chronić, ale nie ortodok-

syjnie. Ogródki zimowe nie są trwałym elementem krajobrazu 
i nie zmieniają go na lata, dlatego utrudnianie ich postawienia jest 
po prostu irracjonalne.
Osobiście uważam, że nowe zarządzenie powinno być jak najkrót-
sze - ogródek ma przylegać do lokalu, być wykonany w kolorystyce 
elewacji, jego wyposażenie nie może być budowane z palet ani 
składanych ław piknikowych, lokal ma być wyposażony w toaletę, 
szerokość ogródka zimowego nie może przekraczać 5-8 metrów. 
Wszystko!
A pani konserwator nie powinna stawiać wygórowanych wymagań, 
bo po prostu nie ma takiej potrzeby. Zimowy ogródek nie niszczy 

zabytkowej substancji budowli, a bez wątpienia pobudza miejskie 
życie.
Jeśli ktoś uważa, że zimowy ogródek ma być szczytem architek-
tonicznego wyrafinowania, to zapraszam do Warszawy, do mego 
ulubionego „U Szwejka”. W centrum zabytkowej dzielnicy MDM stoi 
prosta budowla z drewna, z plastikowymi zasłonami zamiast okien 
i jakoś nikomu to nie przeszkadza, a zdobycie tam miejsca graniczy 
z cudem.
Przed ogródkami zimowymi nie uciekniemy! Taki jest trend! Więc 
miast utrudniać restauratorom ich stawianie, raczej je ułatwiajmy.
Oczywiście liczę na to, że restauratorzy również coś z siebie dadzą 
i ogródki, jakie postawią, nie będą badziewiem, lecz przytulnym 
miejscem do spotkania w jesienną szarugę lub śnieżny wieczór.
Osobiście lubię zimową porą usiąść w takim ogródku. Miłe ciepło 
bije od urządzeń grzewczych, kiedy na ulicy plucha lub śnieg. 
Nozdrza łagodnie drażni woń czarnej kawy lub grzańca… Jestem 
przekonany, że jest nas więcej.

PRZY CZWARTKOWYM OBIEDZIE
Andrzej Brachmański

Mała czarna zimową porą

UNIWERSYTET

W służbie człowiekowi i jego rozwojowi
Tradycje kształcenia w obecnym Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego sięgają 50 lat. W 1971 roku, w ówczesnej Wyższej 
Szkole Nauczycielskiej rozpoczęto kształcenie nauczycieli dla szkół podstawowych i zawodowych.

Jeszcze w latach 70. ubie-
głego wieku wzbogacono 
ofertę edukacyjną o peda-
gogikę szkolną, pedagogikę 
w zakresie pracy kultural-
no-oświatowej, pedagogi-
kę opiekuńczą. Przełom lat 
80. i 90. zaowocował rozwo-
jem profili kształcenia z za-
kresu pedagogiki społecz-
nej - resocjalizacji, porad-
nictwa, a przede wszystkim 
pracy socjalnej.

Aktualnie instytut oferu-
je zarówno studia I i II stop-
nia, jak i jednolite studia ma-
gisterskie, łącznie na sześciu 
kierunkach i 10 specjalno-
ściach, w trybie stacjonar-
nym i niestacjonarnym.

Na studiach I stopnia, 
prowadzących do uzyska-
nia tytułu licencjata, moż-
na studiować kierunki: ani-
mację kultury i twórczej ak-
tywności w sieci, artetera-
pię, pedagogikę (specjal-
ności logopedia i terapia 
pedagogiczna, pedagogika 
opiekuńczo-wychowawcza 
i profilaktyka, poradnictwo 
i socjoterapia, resocjaliza-
cja z prewencją kryminal-
ną, resocjalizacja z przygo-
towaniem do pracy w służ-
bach mundurowych), pracę 
socjalną.

Na studiach II stopnia, 
prowadzących do uzyskania 
tytułu magistra, można stu-
diować: pedagogikę (spe-
cjalności animacja kultury 
z profilem artystycznym - 
teatr, edukacja przedszkol-

na i wczesnoszkolna, logo-
pedia, pedagogika opiekuń-
czo-wychowawcza i profi-
laktyka, pomoc społeczna 
i socjoterapia, resocjaliza-
cja z terapią specjalistycz-
ną), pracę socjalną. Ofer-

ta jednolitych studiów ma-
gisterskich obejmuje stu-
dia na kierunku pedagogi-
ka specjalna oraz pedago-
gika przedszkolna i wcze-
snoszkolna. - Wybrałam lo-
gopedię, bo zawsze chcia-

łam pracować z ludźmi. 
Na psychologię nie byłam 
gotowa, więc alternatywą 
okazała się dla mnie logo-
pedia. To połączenie psy-
chologii, pedagogiki, me-
dycyny, a przede wszyst-
kim niekończąca się moż-
liwość zdobywania wie-
dzy. Logopedia to bardzo 
wszechstronny kierunek, 
który otwiera drzwi do po-
znania własnych możliwo-
ści i spełniania swoich ma-
rzeń zawodowych - podsu-
mowuje Adrianna Socha, 
studentka pedagogiki, spe-
cjalność - logopedia.

Studia w IP przygoto-
wują humanistów do pra-
cy w systemie edukacji, po-
mocy społecznej, kulturze, 
systemie sprawiedliwości. 
Nauczyciele akademiccy 
prowadzący zajęcia przy-
wiązują dużą wagę do wie-
dzy, ale i trenowania umie-
jętności, rozwijania prospo-
łecznych postaw poprzez 
zajęcia praktyczne, obo-
wiązkowe praktyki i pra-
cę w kołach naukowych. 
Wśród wielu praktycznych 
umiejętności, które roz-
wijają u studentów są np.: 
prowadzenie grup rozwojo-
wych dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych, pozytywna ko-
munikacja - prowadzenie 
rozmów bez przegranych, 
rozpoznawanie trudności 
rozwojowych, uzależnień, 
rozpoznawanie mocnych 
stron osób i zasobów śro-
dowisk wychowawczych, 
projektowanie i prowadze-
nie zajęć profilaktycznych, 
prowadzenie debat i wystą-
pień publicznych, współ-
pracę w grupie, inicjowa-
nie i kierowanie wsparciem 
środowiskowym. Studenci 
są również przygotowywa-
ni  do tego, jak można or-
ganizować zajęcia i działa-
nia kulturalne, pozyskiwać 
środki finansowe dla pro-
wadzenia działań na rzecz 
innych, jak komunikować 
się w mediach, na czym po-
lega obsługa multimedial-
na. Instytut przygotowuje 
studentów do pracy z ludź-
mi, która ma dawać miaro-
dajne efekty dla podopiecz-
nych i ogrom satysfakcji dla 
nich samych.

Pracownicy Instytutu Pedagogiki UZ

Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, realizowane na specjalności logopedia. Na zdjęciu 
ówczesne studentki trzeciego roku Martyna Marczak, Magdalena Andrejczuk, Weronika 
Lato. FOT. ARCHIWUM PRYWATNE, DR ANITA FAMUŁA-JURCZAK

INWESTYCJE

Utrudnienia 
na deptaku
Trwa montowanie słupków 
ograniczających wjazd na 
deptak. Kierowcy powinni 
przygotować się na utrudnie-
nia w kolejnych miejscach.
Słupki i ruchome blokady 
pojawią się łącznie w 23 lo-
kalizacjach. Ograniczy to 
wjazd samochodów na dep-
tak. Nieupoważnieni kie-
rowcy nie będą już skra-
cać sobie drogi przez sta-
rówkę. Jednak, kiedy do 
słupka podjedzie upraw-
niony samochód, blokada 

błyskawicznie scho-
wa się w podłożu. 

W przypadku straży pożarnej 
czy pogotowia ratunkowego 
do opuszczenia słupka wystar-
czy krótki sygnał dźwiękowy.

Przetarg na wykonanie 
prac wygrała firma Indemar 
ze Szczecina. Pierwsze wy-
kopy rozpoczęła w lipcu przy 
ul. dra Pieniężnego. Utrud-
nienia przy każdej z lokali-
zacji trwają kilka dni. W tym 
tygodniu prace zakończyły 
się już przy ul. Krawieckiej. 
Urząd miasta informuje o ko-
lejnych terminach i lokaliza-
cjach prac: 27-29 września 
- ul. Sobieskiego; 30 wrze-
śnia-2 października - ul. Ku-
piecka (wjazd od strony ul. 
Ciesielskiej), 4-6 październi-
ka - ul. Kupiecka (wjazd od 
strony ul. Wojska Polskiego). 
Koszt systemu to 3,3 mln zł.

(ap)
Słupki już schowane w nawierzchni starówki
                  FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

KONSULTACJE

Rozmowy o szkole 
i obwodnicy
W przyszłą niedzielę, 3 paździer-
nika, w godz. 12.00-18.00, na 
pętli autobusowej w Łężycy od-
będzie się piknik konsultacyjny.

Przedstawiciele urzędu mia-
sta zapytają, co mieszkańcy 
sądzą o budowie obwodnicy 
zachodniej i nowej placówce 
edukacyjnej dla dzieci i mło-
dzieży. Rozmowy zaplano-
wano w dwóch namiotach. 
W pierwszym Krzysztof Sta-
niszewski, zastępca dyrekto-
ra Departamentu Zarządzania 
Drogami, odpowie na wszyst-
kie pytania związane z pla-
nowaną budową obwodnicy 

zachodniej i jej przebiegiem. 
W drugim namiocie będzie 
mowa o potrzebie postawie-
nia nowej placówki edukacyj-
nej w Łężycy, mieszkańcy bę-
dą mogli powiedzieć o swo-
ich oczekiwaniach i jak ją so-
bie wyobrażają. Niedzielny 
piknik to nie tylko poważna 
i merytoryczna rozmowa, ale 
i spora dawka rozrywki dla 
całych rodzin. Dla najmłod-
szych będą m.in. dmuchań-
ce, dla tych nieco starszych 
występy artystyczne przygo-
towane przez Zielonogórski 
Ośrodek Kultury. Oczywiście 
uczestnicy pikniku nie mogą 
korzystać z atrakcji głodni, 
dlatego nie zabraknie punk-
tów gastronomicznych. Or-
ganizatorzy zastrzegają jed-
nak, że wszystko zależy 
od pogody.   (rk)
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Nieodpłatna pomoc prawna
Masz problemy prawne? Możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Musisz jednak spełniać określone warunki.

Porady są udzielane w godz. 
7.30-18.30 w punktach w bu-
dynku przy ul. Gen. J. Dą-
browskiego 41 w Zielonej Gó-
rze - wyłącznie po wcześniej-
szym umówieniu wizyty.
W punktach nieodpłatnej po-
mocy prawnej i nieodpłatne-
go poradnictwa obywatel-
skiego jest dostępna aplikacja 
tłumacza języka migowego.

Ograniczenia z powodu
epidemii

W związku z nakazami i ogra-
niczeniami wynikającymi 
z epidemii SARS- CoV-2:
* osobista, bezpośrednia po-
rada:
- na osobistą, bezpośrednią 
poradę może zapisać się OSO-
BA ZDROWA, bez objawów 
chorobowych, nieprzebywa-
jąca na kwarantannie i nie-
mieszkająca z osobą prze-
bywającą na kwarantannie,
- na terenie budynku urzędu 
oraz w czasie porady obowiązu-
je NAKAZ zasłaniania ust i nosa,
- przed wejściem do punk-
tów znajdują się dozowniki 
z płynem dezynfekcyjnym.

* porada telefoniczna:
w związku z epidemią udzie-
lanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenie 
nieodpłatnego poradnic-
twa obywatelskiego może 
odbywać się również telefo-
nicznie - należy zgłosić wów-
czas chęć skorzystania z ta-
kiej formy udzielenia porady 
oraz podać nr telefonu kon-
taktowego.

Zapisy:

Telefonicznie pod nr 
68 45 64 834 (dni robocze 
w godz. 7.30-15.00).

Nieodpłatna pomoc
prawna obejmuje:

* poinformowanie oso-
by uprawnionej o obo-
wiązującym stanie praw-
nym, o przysługujących jej 
uprawnieniach lub o spo-
czywających na niej obo-
wiązkach, lub
* wskazanie osobie upraw-
nionej sposobu rozwiązania 
jej problemu prawnego, lub

* udzielenie pomocy w spo-
rządzeniu projektu pisma 
z wyłączeniem pism proce-
sowych w toczącym się po-
stępowaniu przygotowaw-
czym lub sądowym i pism 
w toczącym się postępowa-
niu sądowo-administracyj-
nym, lub
* sporządzenie projektu pi-
sma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub ustanowie-
nie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym 
lub ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, doradcy po-
datkowego lub rzecznika pa-
tentowego w postępowaniu 
sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc
prawna nie obejmuje spraw:

* podatkowych związanych 
z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej;
* z zakresu prawa celnego, 
dewizowego i handlowego;
* związanych z prowadze-
niem działalności gospo-
darczej, z wyjątkiem przy-
gotowania do rozpoczęcia 
tej działalności.

Zasady i zakres udzielania
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego

Nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie obejmuje dzia-
łania dostosowane do indy-
widualnej sytuacji osoby 
uprawnionej, zmierzające 
do podniesienia świadomo-
ści tej osoby o przysługują-
cych jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obo-
wiązkach oraz wsparcia w sa-
modzielnym rozwiązywaniu 
problemu, w tym, w razie po-
trzeby, sporządzenie wspól-
nie z osobą uprawnioną pla-
nu działania i pomoc w jego 
realizacji.
Nieodpłatne poradnic-
two obywatelskie obejmu-
je w szczególności porady 
dla osób zadłużonych i po-
rady z zakresu spraw miesz-
kaniowych oraz zabezpiecze-
nia społecznego.

Komu przysługują?

* Nieodpłatna pomoc i po-
radnictwo przysługuje oso-

bie uprawnionej - po wcze-
śniejszym umówieniu wizy-
ty - która nie jest w stanie po-
nieść kosztów odpłatnej po-
mocy prawnej.
* Osoba uprawniona, przed 
uzyskaniem porady składa 
pisemne oświadczenie, że 
nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej.
* Osobom ze znaczną nie-
pełnosprawnością rucho-
wą, które nie mogą stawić 
się w punkcie osobiście oraz 
osobom doświadczającym 
trudności w komunikowaniu 
się, może być udzielana nie-
odpłatna pomoc prawna lub 
świadczone nieodpłatne po-
radnictwo obywatelskie tak-
że w innych budynkach urzę-
du miasta albo za pośrednic-
twem środków porozumie-
wania się na odległość.
* Nieodpłatna pomoc i po-
radnictwo przysługuje oso-
bie uprawnionej, która nie 
jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej.
Z nieodpłatnej pomocy praw-
nej mogą skorzystać również 
osoby fizyczne prowadzące 
jednoosobową działalność 

gospodarczą, pod warun-
kiem, że w ciągu ostatnie-
go roku nie zatrudniały in-
nych osób.
Udzielenie takiej porady 
stanowi pomoc de mini mis 
i wiąże się ze złożeniem do-
datkowych dokumentów 
dot. pomocy publicznej 
przed uzyskaniem porady.
* Osoba uprawniona, przed 
uzyskaniem porady skła-
da pisemne oświadczenie, 
że nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej. Oświadczenie skła-
da się osobie udzielającej nie-
odpłatnej pomocy prawnej 
lub świadczącej nieodpłat-
ne poradnictwo obywatel-
skie. W oświadczeniu osoba 
uprawniona podaje udziela-
jącemu porady imię, nazwi-
sko, adres i PESEL (art. 4 ust. 
2 i 6 ustawy).
Nie dotyczy to porady tele-
fonicznej udzielanej w cza-
sie epidemii.

Aktualne informacje komu 
przysługuje pomoc:
https://bip.zielonagora.
pl/494/Nieodplatna_pomoc_
prawna/

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
NAZWA  JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON DOSTĘPNOŚĆ   dni i godziny WWW, EMAIL, ESP KRYTERIA DOSTĘPU

PORADNICTWO RODZINNE

Poradnia Psychologiczno- Pedago-
giczna dla dzieci

poradnictwo psychologiczne, pedago-
giczne, logopedyczne

ul. Drzewna 13
65-060 Zielona Góra

68 50 65 151 pon. – pt. 8.00-16.00
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 możliwe 
zmiany, należy sprawdzać aktualności 
na stronie internetowej 

http://ppp.zgora.pl
sekretariat@ppp.zgora.pl

dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

Towarzystwo Rozwoju
Rodziny

poradnictwo z zakresu pomocy społecz-
nej, prawnej i psychologicznej

ul. Batorego 33/9
65-735
Zielona Góra

608 416 391
605 219 305 profilaktyka HIV/AIDS
607323752
kursy (szkoła dla rodziców)

szczegółowe informacje
na stronie internetowej 

https://towarzystworozwoju
rodziny. wordpress.com/
trr.zgora@gmail.com

dla młodzieży, dorosłych i par, pomoc ofiarom 
przemocy

Ośrodek Psychoterapii
i Rozwoju

poradnictwo z zakresu pomocy społecz-
nej i psychologicznej

ul. Niecała 2g
65-245
Zielona Góra

szczegóły kontaktu
na stronie internetowej

zapisy wyłącznie telefonicznie
szczegółowe informacje na stronie interneto-
wej jednostki

http://psychoterapia.zgora.pl/
info@psychoterapia.zgora.pl

dla osób będących
w kryzysie psychicznym

Miejski
Ośrodek
Pomocy Społecznej

poradnictwo prawne, psychologicz-
ne, rodzinne

ul. Długa 13
65-401
Zielona Góra

68 411 50 00 pon. – pt.  7.30-15.30
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 możliwe 
zmiany, należy sprawdzać aktualności na stro-
nie internetowej jednostki

www.mops.zgora.pl biuro@mops.zgora.pl
ePUAP:/jep62f01ky/Skrytka ESP

trudne sytuacje życiowe, których osoby i rodziny 
nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
Poradnia Psychologiczno- Pedago-
giczna dla dzieci

poradnictwo psychologiczne, pedago-
giczne, logopedyczne

ul. Drzewna 13
65-060
Zielona Góra

68 50 65 151 pon. – pt. 8.00-16.00
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 możliwe 
zmiany,
należy sprawdzać aktualności 
na stronie internetowej 

http://ppp.zgora.pl
sekretariat@ppp.zgora.pl

dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

Miejski 
Ośrodek
Pomocy Społecznej

poradnictwo prawne, psychologiczne, 
rodzinne

ul. Długa 13
65-401 
Zielona Góra

68 411 50 00 pon. – pt.  7.30-15.30
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 możliwe 
zmiany,
należy sprawdzać aktualności
na stronie internetowej 

www.mops.zgora.pl biuro@mops.zgora.pl
ePUAP:/jep62f01ky/Skrytka ESP

trudne sytuacje życiowe, których osoby i rodziny 
nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości

Towarzystwo Rozwoju Rodziny poradnictwo z zakresu pomocy społecz-
nej, prawnej i psychologicznej

ul. Batorego 33/9
65-735 
Zielona Góra

608 416 391 605 219 305 profilaktyka HIV/AIDS
607323752 kursy (szkoła dla rodziców)
szczegółowe informacje 
na stronie internetowej jednostki

https://towarzystworozwoju
rodziny. wordpress.com/

trr.zgora@gmail.com

dla młodzieży, dorosłych i par, pomoc ofiarom 
przemocy

Ośrodek Psychoterapii 
i Rozwoju

poradnictwo z zakresu pomocy społecz-
nej i psychologicznej

ul. Niecała 2g
65-245 
Zielona Góra

szczegóły kontaktu
na stronie internetowej

zapisy wyłącznie telefonicznie
szczegółowe informacje 
na stronie internetowej 

http://psychoterapia.zgora.pl/ 
info@psychoterapia.zgora.pl

dla osób będących w kryzysie psychicznym

Stowarzyszenie Penitencjarne 
„Patronat”

poradnictwo z zakresu pomocy społecz-
nej, prawnej i psychologicznej

ul. Sikorskiego 26
65-454 
Zielona Góra

68 325 78 50
504142147

zapisy wyłącznie telefonicznie
504142147

zgora@patronat.hg.pl udzielanie pomocy osobom pozbawionym 
wolności, zwalnianym z zakładów karnych
i ich rodzinom

Centrum wsparcia dla osób 
w stanie kryzysu psychicznego
(zlecenie NFZ)

kryzysy psychiczne,
stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127 
00-958 Warszawa 66

800 70 2222
bezpłatna infolinia

24  godz. przez
7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl
porady@liniawsparcia.pl

dla osób  będących w kryzysie psychicznym
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PORADNICTWO PEDAGOGICZNE
Poradnia Psychologiczno- Peda-
gogiczna
dla dzieci

poradnictwo psychologiczne, pedago-
giczne, logopedyczne

ul. Drzewna 13
65-060
Zielona Góra

68 50 65 151 pon. – pt. 8.00-16.00
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 możliwe 
zmiany, należy sprawdzać aktualności 
na stronie internetowej 

http://ppp.zgora.pl
sekretariat@ppp.zgora.pl

dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

PRAWA DZIECKA
Terenowy Komitet 
Ochrony Praw Dziecka

ochrona praw dziecka ul. Piaskowa 9a
65-204
Zielona Góra

68 324 49 00
68 328 08 63
503 190 032

całodobowo www.tkopd.pl tkopd@poczta.onet.pl wszechstronna
pomoc dziecku krzywdzonemu

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy 
telefon zaufania

ochrona praw dziecka biuro
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
 22 583 66 00 
fax.: 22 583 66 96
pn.-pt. godz. 08.15-16.15

800 121 212
bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz. 08.15-20.00.
(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można 
opisać problem i  zostawić kontakt do siebie)

https://brpd.gov.pl
rpd@brpd.gov.pl

sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, 
szkolnych i rodzinnych.
Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu 
lub jest świadkiem.

POMOC SPOŁECZNA
Miejski
Ośrodek
Pomocy Społecznej

poradnictwo prawne, psychologiczne, 
rodzinne

ul. Długa 13
65-401
Zielona Góra

68 411 50 00 pon. – pt.  7.30-15.30
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 możliwe 
zmiany, należy sprawdzać aktualności 
na stronie internetowej

www.mops.zgora.pl biuro@mops.zgora.pl
ePUAP:/jep62f01ky/Skrytka ESP

trudne sytuacje życiowe, których osoby i rodziny 
nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości

Towarzystwo Rozwoju Rodziny poradnictwo z zakresu pomocy społecz-
nej, prawnej i psychologicznej

ul. Batorego 33/9
65-735 
Zielona Góra

608 416 391 605 219 305 profilaktyka HIV/AIDS
607323752 kursy (szkoła dla rodziców)
szczegółowe informacje 
na stronie internetowej 

https://towarzystworozwoju
rodziny. wordpress.com/
trr.zgora@gmail.com

dla młodzieży, dorosłych i par, pomoc ofiarom 
przemocy

Ośrodek Psychoterapii 
i Rozwoju

poradnictwo z zakresu pomocy społecz-
nej i psychologicznej

ul. Niecała 2g
65-245 
Zielona Góra

szczegóły kontaktu
na stronie internetowej

zapisy wyłącznie telefonicznie
szczegółowe informacje 
na stronie internetowej

http://psychoterapia.zgora.pl/ 
info@psychoterapia.zgora.pl

dla osób będących w kryzysie psychicznym

Stowarzyszenie Penitencjarne 
„Patronat”

poradnictwo z zakresu pomocy społecz-
nej, prawnej i psychologicznej

ul. Sikorskiego 26
65-454 
Zielona Góra

68 325 78 50
504142147

zapisy wyłącznie telefonicznie zgora@patronat.hg.pl udzielanie pomocy osobom pozbawionym 
wolności, zwalnianym z zakładów karnych
i ich rodzinom

Noclegownia im. Ojca Stefana 
Modesta Glorieux 

pomoc osobom bezdomnym
nocleg, kąpiel, wymiana odzieży, 
1 posiłek w formie suchego prowiantu, 
obiad 

ul. Bema 38
65-170 
Zielona Góra

68 324 15 86
601188649

całodobowe schronienie noclegownia.zielonagora@gmail.pl
www.facebook.com/Noclegownia-w-Zielo-
nej-Górze-106415364825712/

interwencyjnie do 3 dni mogą przebywać osoby 
z całej Polski (do wyjaśnienia sytuacji),docelowo 
noclegownia jest przeznaczona dla miesz-
kańców, którzy mieli ostatni adres na terenie 
Zielonej Góry

Schronisko aktywizujące dla 
Bezdomnych Mężczyzn Caritas

pomoc osobom bezdomnym
usługi ukierunkowane na wzmacnianie 
aktywności społeczno-zawodowej

ul. Jana z Kolna 10 
Zielona Góra

kierownik schroniska
533 329 677

całodobowe schronienie schronisko.zg@caritas.pl potrzebujący pomocy

Schronisko dla osób bezdomnych
Fundacji RONDO

pomoc osobom bezdomnym i potrze-
bującym

ul. Jacka Malczewskie-
go 27
65-140 Zielona Góra

schronisko dla osób bezdomnych całodobowe schronienie tel. 502 450 083
schronisko.zielonagora@gmail.com 
kierownik tel. 600 044 246

potrzebujący pomocy

Caritas Polska
- Caritas Diecezji Zielonogórsko-
-Gorzowskiej

pomoc wszystkim potrzebującym, 
m. in.:
Stołówka dla ubogich
Łaźnia i ogrzewalnia dla ubogich
Klub Seniora
Wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego
Stacja opieki Caritas
Centrum Pomocy Migrantom
 i Uchodźcom

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

535 44 25 44 godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.30-15.30
kontakt do poszczególnych placówek na 
stronie Caritas

e-mail: zielonagora@caritas.pl
https://caritaszg.pl/ 

potrzebujący pomocy

Lubuski Oddział PCK m. in. opieka i pomoc socjalna ul. Jedności 22b
65-018 Zielona Góra

68 325 38 12, 
tel./fax 68 327 18 66

zielonagora@pck.org.pl potrzebujący pomocy

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziała-
nia Uzależnieniom
(w ramach MOPS)

rozwiązywanie problemów alkoholo-
wych i przeciwdziałanie narkomanii

ul. Dworcowa 31/6
65-019
Zielona Góra

68 411 51 70
68 327 05 18

pon. – pt.  7.30-15.30
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 możliwe 
zmiany, należy sprawdzać aktualności 
na stronie internetowej 
punkt informacyjny 15.30-20.00

www.probal.zielonagora.pl profilaktyka@
mops.zgora.pl
ePUAP:/jep62f01ky/Skrytka ESP

dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uza-
leżnień i Współuzależnienia

do poradni mogą zgłaszać się osoby 
uzależnione
od alkoholu, narkotyków, 
leków, nikotyny, hazardu,  internetu, 
seksu itp.

ul. Zamenhofa 27 65-181 
Zielona Góra 

68 325 79 17
68 324 33 78

Godziny pracy:
pon.czw.: 7.30 - 20.00
wt. śr. pt.: 7.30 - 18.00
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 możliwe 
zmiany, należy sprawdzać aktualności 
na stronie internetowej 

https://ciborz.eu/wotuw-zielona-gora/wo-
tuw@ciborz.eu

wotuw@ciborz.eu

konsultacje i wsparcie rodzinom osób 
uzależnionych

Poradnia Terapii Uzależnienia od 
Środków Psychoaktywnych

terapia dla osób uzależnionych od nar-
kotyków niezależnie od wieku, porad-
nictwo i terapia dla członków rodzin

ul. Chopina 9
65-031 
Zielona Góra 

68 32 21 868
68 41 28 434

pn- pt 8.00-18.00 https://ciborz.eu/poradnia-terapii-uzalez-
nienia-od-srodkow-psychoaktywnych/

uzależnienie od narkotyków i 

Poradnia Terapii Uzależnienia 
i Współuzależnienia od Alkoholu

pomoc dla osób uzależnionych od alko-
holu oraz dla dla członków rodzin

ul. Chopina 9
65-031 
Zielona Góra

68 32 21 868
68 41 28 434

pn- pt 8.00-18.00 https://ciborz.eu/poradnia-terapii-uzalez-
nienia-i-wspoluzaleznienia-od-alkoholu/

Lubuski Ośrodek Profilaktyki
i Terapii Osób Uzależnionych 
i Współuzależnionych „LOPiT”

uzależnienia 
od substancji psychoaktywnych oraz 
uzależnień behawioralnych 

ul. Jelenia 1A 
65-090 
Zielona Góra

68 45320 00
 515 675 046

poradnia czynna
pn-pt w godz. 8.00 - 19.00
 rejestracja telefoniczna od godz. 10.00 
68 45320 00
 515 675 046
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 możli-
we zmiany,
należy sprawdzać aktualności
na stronie internetowej 

lopit@interia.pl 
www.lopit.pl 

pomoc osobom wychodzącym z nałogu i ich ro-
dzinom

Towarzystwo Rozwoju Rodziny poradnictwo z zakresu pomocy społecz-
nej, prawnej i psychologicznej

ul. Batorego 33/9
65-735
Zielona Góra

608 416 391 605 219 305 profilaktyka HIV/AIDS
607323752 kursy (szkoła dla rodziców)
szczegółowe informacje
na stronie internetowej

https://towarzystworozwoju
rodziny. wordpress.com/
trr.zgora@gmail.com

dla młodzieży, dorosłych i par, pomoc ofiarom 
przemocy

Ośrodek Psychoterapii
i Rozwoju

poradnictwo z zakresu pomocy społecz-
nej i psychologicznej

ul. Niecała 2g
65-245 
Zielona Góra

szczegóły kontaktu
na stronie internetowej

zapisy wyłącznie telefonicznie
szczegółowe informacje 
na stronie internetowej

http://psychoterapia.zgora.pl/
info@psychoterapia.zgora.pl

dla osób będących w kryzysie psychicznym

NAZWA  JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON DOSTĘPNOŚĆ   dni i godziny WWW, EMAIL, ESP KRYTERIA DOSTĘPU
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NAZWA  JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON DOSTĘPNOŚĆ   dni i godziny WWW, EMAIL, ESP KRYTERIA DOSTĘPU

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

Zespół interdyscyplinarny ds. 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie

poradnictwo psychologiczne, prawne, 
socjalne, zawodowe i rodzinne

ul. Długa 13 
65-401 
Zielona Góra

68 411 51 34
68 411 50 00
607 039 390

pon. – pt. 7.30-15.30 
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 możliwe 
zmiany,
należy sprawdzać aktualności 
na stronie internetowej 

zespol.interdyscyplinarny@
mops.zgora.pl

dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, osób 
podejrzanych  
o stosowanie przemocy

telefon zaufania dla ofiar przemo-
cy w rodzinie
Terenowy Komitet Ochrony Praw 
Dziecka

pomoc psychologiczna ul. Piaskowa 9e 
65-204 
Zielona Góra

68 328 08 63 całodobowy 68 328 08 63
całodobowy

dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Ośrodek
 Interwencji Kryzysowej
Terenowy Komitet Ochrony Praw 
Dziecka

specjalistyczne usługi zwłaszcza 
psychologiczne, prawne, pedagogiczne, 
socjalne i inne

ul. Piaskowa 9a
65-204
Zielona Góra

68 324 49 00
68 328 08 63
503 190 032 

całodobowo www.tkopd.pl tkopd@poczta.onet.pl dla ofiar przemocy domowej lub osobom, 
rodzinom będącym w kryzysowej sytuacji

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Kobiet BABA

poradnictwo i wsparcie dla osób 
doświadczających przemocy

ul. Stary Rynek 17
65-067
Zielona Góra

68 4549232, 692064061 ze względu na epidemię SARS-CoV-2 możliwe 
zmiany,
należy sprawdzać aktualności
na stronie internetowej

https://baba.org.pl/
baba@baba.org.pl

ofiary przemocy

Towarzystwo Rozwoju Rodziny poradnictwo i wsparcie dla osób 
doświadczających przemocy

ul. Batorego 33/9
65-735
Zielona Góra

608 416 391 605 219 305 profilaktyka HIV/AIDS
607323752 kursy (szkoła dla rodziców)
szczegółowe informacje
na stronie internetowej

https://towarzystworozwoju
rodziny. wordpress.com/
trr.zgora@gmail.com

dla młodzieży, dorosłych i par, pomoc ofiarom 
przemocy

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie  „Niebieska 
linia”
(Państwowa Agencja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych)

wsparcie,
pomoc psychologiczna,
informacja o najbliższym miejscu pomo-
cy w problemach przemocy domowej

Al. Jerozolimskie 155
02-326 
Warszawa

800 120 002
bezpłatna infolinia

całodobowo www.niebieskalinia.info
poradnia emailow
niebieskalinia@niebieskalinia.info

dla osób doświadczających  przemocy domowej

INTERWENCJA KRYZYSOWA, SCHRONIENIE

Ośrodek  Interwencji Kryzysowej
Terenowy Komitet Ochrony Praw 
Dziecka

specjalistyczne usługi zwłaszcza psy-
chologiczne, prawne, pedagogiczne, so-
cjalne i inne 

ul. Piaskowa 9a
65-204 
Zielona Góra

68 324 49 00
68 328 08 63
503 190 032

całodobowo www.tkopd.pl tkopd@poczta.onet.pl ofiary przemocy domowej lub osobom, rodzi-
nom będącym w kryzysowej sytuacji

Miejski 
Zespół
Zarządzania Kryzysowego

monitorowanie bezpieczeństwa Kasprowicza 3/5 
65-465 
Zielona Góra

68 451 17 75
666 848 928

 całodobowo osoby
w kryzysowej sytuacji

Noclegownia im. Ojca Stefana Mo-
desta Glorieux 

pomoc osobom bezdomnym
nocleg, kąpiel, wymiana odzieży, 
1 posiłek w formie suchego prowian-
tu, obiad 

ul. Bema 38
65-170 
Zielona Góra

68 324 15 86
601188649

całodobowe schronienie noclegownia.zielonagora@gmail.pl
www.facebook.com/Noclegownia-w-Zielo-
nej-Górze-106415364825712/

interwencyjnie do 3 dni mogą przebywać oso-
by z całej Polski (do wyjaśnienia sytuacji), doce-
lowo noclegownia jest przeznaczona dla miesz-
kańców, którzy mieli ostatni adres na terenie Zie-
lonej Góry

Schronisko aktywizujące dla Bez-
domnych Mężczyzn Caritas

pomoc osobom bezdomnym
usługi ukierunkowane na wzmacnianie 
aktywności społeczno-zawodowej

ul. Jana z Kolna 10 
Zielona Góra

kierownik schroniska
533 329 677

całodobowe schronienie schronisko.zg@caritas.pl potrzebujący pomocy

Schronisko dla osób bezdomnych
Fundacji RONDO

pomoc osobom bezdomnym i potrze-
bującym

ul. Jacka Malczewskie-
go 27
65-140 Zielona Góra

schronisko dla osób bezdomnych
502 450 083
kierownik 600 044 246

całodobowe schronienie schronisko.zielonagora@gmail.com potrzebujący pomocy

Centralne Zarządzanie Kryzysowe 
(Rządowe Centrum Bezpieczeń-
stwa)

monitorowanie bezpieczeństwa ul.Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa

22 361 69 00
22785700177

e-mail:dyzurny@rcb.gov.p 
całodobowy dyżur
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/
poczta@rcb.gov.pl

świadek zagrożenia kryzysowego
osoba poszukująca informacji na temat
zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Kobiet BABA

poradnictwo dla osób pokrzywdzonych 
przestępstwem

ul. Stary Rynek 17
65-067
Zielona Góra

68 4549232, 692064061 
661842501

ze względu na epidemię SARS-CoV-2 możliwe 
zmiany,
należy sprawdzać aktualności
na stronie internetowej

https://baba.org.pl/
baba@baba.org.pl

osoby pokrzywdzone
przestępstwem

Okręgowy Ośrodek Pomocy 
Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Zielonej Górze

wsparcie informacyjne, psychologiczne,
prawne i finansowe

ul. Stary Rynek 1
65-060
Zielona Góra

695 522 000
667 351 095 (całodobowy) 
Linia Pomocy Pokrzywdzonym
+48 222 309 900

dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 możliwe 
zmiany,
należy sprawdzać aktualności
na stronie internetowej

https://www.funduszsprawiedliwosci.
gov.pl/
e-mail info@numersos.pl
www.pokrzywdzeni.gov.pl
funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

osoby pokrzywdzone przestępstwem

PRAWO KONSUMENCKIE

Miejski
Rzecznik Konsumentów

bezpłatne porady konsumenckie ul. Podgórna 22 
65-424 
Zielona Góra

68 4564 306 przyjmuje konsumentów wyłącznie po telefo-
nicznym kontakcie i umówieniu się 
porady konsumenckie udzielane są 
w pierwszym rzędzie telefonicznie i drogą 
elektroniczną

K.Ujma@um.zielona-gora.pl mieszkańcy miasta Zielona Góra 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 
Handlowej

w zakresie umów zawieranych między 
konsumentem a przedsiębiorcą oraz 
sporów z nich wynikających

ul. Bohaterów Wester-
platte 11
65-034
Zielona Góra

95 303 00 31
95 303 00 42

pn.-pt. 7.30-15.30
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 możliwe 
zmiany,
należy sprawdzać aktualności 
na stronie internetowej 

www.ihgorzow.ires.pl
delegatura@wiih.gorzow.pl

porady udzielane są w zakresie prawa kon-
sumenckiego, bezpośrednio, telefonicznie, 
listownie i elektr.

Urząd Komunikacji Elektronicznej w zakresie działalności pocztowej, 
telekomunikacyjnej

ul. Dąbrowskiego 12
65-021 
Zielona Góra

68 320 25 44 7.30-15.30 www.uke.gov.pl
zielonagora@uke.gov.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów

ochrona praw konsumenckich UOKiK
Pl. Powstańców 
Warszawy 1
00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka
801 440 220
22 290 89 16

pn.- pt.
godz. 08.00-18.00

https://www.uokik.gov.pl/
porady@dlakonsumentow.pl
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DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, DORADZTWO ZAWODOWE

Powiatowy Urząd Pracy 
w Zielonej Górze

poradnictwo zawodowe dla bezrobot-
nych, poszukujących pracy a także dla 
podmiotów gospodarczych

ul. Batorego 126A,
65-735 
Zielona Góra

68 456 56 50 
fax 68 452 06 66

pn.-pt. 7.00-15.00
obsługa interesantów 7.00-14.00 
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 możliwe 
zmiany
należy sprawdzać aktualności 
na stronie internetowej 

www.pup.zgora.pl
kancelaria@pup.zgora.pl

wynikające z ustawy
o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy
Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej

bezpłatna pomoc w zakresie m. in. 
wyboru lub zmiany zawodu, zaplano-
wania kariery zawodowej, uzupełnienia 
kwalifikacji zawodowych

ul. Wyspiańskiego 15 
65-036 
Zielona Góra

68 456 76 96 
fax 68 327 01 11

pn.-pt. 8.00-15.00
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 możliwe 
zmiany
należy sprawdzać aktualności 
na stronie internetowej 

https://wupzielonagora.praca.gov.pl
cizzg@wup.zgora.pl

dla osób dorosłych (18+) zarówno zarejestrowa-
nych w PUP, jak i dla osób niezarejestrowanych 
oraz pracodawców  i ich pracowników 

Centrum Edukacji i Pracy
Młodzieży - OHP

bezpłatne poradnictwo zawodowe 
i pośrednictwo pracy

ul. Zamenhofa 1 
65-186 
Zielona Góra 

68 328 48 70 pn.-pt. 8.00-15.00
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 możliwe 
zmiany
należy sprawdzać aktualności 
na stronie internetowej 

https://ohp.pl/nasze-jednostki/wojewodz-
kie-komendy-ohp/lubuskie 
  
lwk.zgora@ohp.pl

działania na rzecz młodzieży, w szczególności 
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecz-
nym oraz bezrobotnych do 25 roku życia 

Biuro Karier 
Uniwersytetu Zielonogórskiego

bezpłatna pomoc we wszelkich kwe-
stiach związanych ze zdobywaniem 
pracy lub doświadczenia zawodowego

al. Wojska Polskiego 69 
65-762
 Zielona Góra 
  (campus B, budynek 
główny, p. 405R - 406R)

789442108
789442109

pn.-pt. 8.00-15.00
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 możliwe 
zmiany
należy sprawdzać aktualności 
na stronie internetowej

http://www.bk.uz.zgora.pl
bk@uz.zgora.pl

bezpłatne poradnictwo dla studentów i absol-
wentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w Zielonej Górze

pomoc w wejściu na rynek pracy, 
wspieranie rozwoju zatrudnienia, przy-
gotowanie do aktywności zawodowej, 
tworzenie miejsc pracy w przedsiębior-
stwach społecznych

ul. Generała Jarosława 
Dąbrowskiego 41d/3, 
65-021 
Zielona Góra

533 316 285 ze względu na epidemię SARS-CoV-2 możliwe 
zmiany
należy sprawdzać aktualności 
na stronie internetowej

www.owes.zgora.pl
owes@fundacjacp.org

nieformalne grupy długotrwale bezrobotnych, 
zagrożonych ubóstwem, wykluczonych spo-
łecznie, chcących sformalizować się i działać w 
formie np.. stowarzyszenia, fundacji 

Centrum Integracji Społecznej bezpłatne poradnictwo zawodowe dla 
osób bezrobotnych, wykluczonych 
społecznie, bezdomnych 

ul. Staszica 4,
65-175 
Zielona Góra

tel. 68 4553673 – doradca zawodo-
wy i coach
tel. 4553672 – psycholog i tera-
peuta

7.00-15.00
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 możliwe 
zmiany
należy sprawdzać aktualności 
na stronie internetowej

www.cis.zielonagora.pl

sekretariat@cis.zielonagora.pl

zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym i 
ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy

Infolinia urzędu pracy – Zielona 
Linia

pomoc w zakresie usług rynku pracy, 
świadczeń oraz innych form wsparcia 
oferowanych przez powiatowe urzędy 
pracy

Centrum Informacyjno-
-Konsultacyjne Służb 
Zatrudnienia Zielona 
Linia
ul. Trawiasta 20b 
15-161 Białystok

tel. z Polski: 19524
tel. z zagranicy:
+48 22 19524 
+48 22 540 99 11 

pn.-pt. 8.00-18.00 www.zielonalinia.gov.pl
kontakt@zielonalinia.gov.pl

mogą korzystać:
- zarejestrowani
- poszukujący pracy
- pracodawcy

PRAWO PRACY

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy

prawo pracy ul. Dekoracyjna 8
65-722 
Zielona Góra

68 451 39 00 porady telefoniczne
801 002 006
459 599 000
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 należy 
sprawdzać aktualności 
na stronie internetowej 

www.zielonagora.pip.gov.pl
kancelaria@zgora.pip.gov.pl

ePUAP
/OIPZG/SkrytkaESP

osobiście (pn. 8.00-18.00,
wt.-pt. 8.00-15.00), listownie, elektr.

Centrum Poradnictwa
Państwowej Inspekcji Pracy (PIP

prawo pracy Główny 
Inspektorat Pracy 
ul. Barska 28/30 
02-315 Warszawa

22 391 82 15 
fax. 22 391 82 14

801 002 006 (dla tel. stacj.)
459 599 000 (dla tel. kom.)
22 391 83 60 (dla obywateli Ukrainy zatrudnio-
nych na terenie RP)

www.bip.pip.gov.pl,
kancelaria@gip.pip.gov.pl

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Zielonej Górze

popularyzacja wiedzy o ubezpiecze-
niach społecznych

ul. Kupiecka 65
65-426
Zielona Góra

Centrum Obsługi Telefonicznej 
22 560 16 00

Infolinia ZUS
22 560 16 00

godziny obsługi klientów
poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek - piątek: 8.00-15.00 ze względu na 
epidemię SARS-CoV-2 należy sprawdzać 
aktualności 
na stronie internetowej 

http://www.zus.pl
PUE
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
ePUAP
/ZUSOZIELONAGORA/SkrytkaESP

Centrum Obsługi Telefonicznej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury

Nr centrali :
22 66710 00
22 56016 00

pn. – pt.
07.00 – 18.00

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-
-obslugi-telefonicznej-cot-
cot@zus.pl

adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

PRAWA PACJENTA

Narodowy Fundusz Zdrowia - 
Oddział w Zielonej Górze

prawa pacjenta ul. Podgórna 9b 65-057
Zielona Góra

68 328 73 00

telefoniczna informacja pacjenta 
800 190 590

ze względu na epidemię SARS-CoV-2 
należy sprawdzać aktualności 
na stronie internetowej 

www.nfz-zielonagora.pl
oddzial@nfz-zielonagora.pl

Lubuski Oddział PFRON ułatwianie osobom niepełnosprawnym 
pełnego uczestnictwa w życiu zawodo-
wym i społecznym

ul. Boh. Westerplatte 11
65-034 
Zielona Góra

68 42 27 800 ze względu na epidemię SARS-CoV-2 należy 
sprawdzać aktualności 
na stronie internetowej 

zielonagora@pfron.org.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia- 
Centrala

prawa pacjenta uprawnienia ubezpie-
czenia zdrowotnego:
prawa pacjenta
leczenie w kraju i poza granicami, kolejki 
do świadczeń

Narodowy Fundusz 
Zdrowia
Grójecka 186
02-390 Warszawa

Infolinia Centralna
800 392 976 
22 572 60 42 

pn.- pt.
godz. 08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl
infolinia@nfz.gov.pl

każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainte-
resowana ubezpieczeniem zdrowotnym

Rzecznik 
Praw 
Pacjenta

ochrona praw pacjenta Biuro RPP
ul. Młynarska 46 
01-171 Warszawa

800 190 590
bezpłatna infolinia

pn. - pt.
godz. 08.00-16.00
zapisy na poradę osobistą:
rezerwacja@rpp. gov.pl 

https://www.bpp.gov.pl
kancelaria@rpp.gov.pl

z porad może korzystać każdy kto ma poczucie 
łamania praw pacjenta

Rzecznik
Praw Osób Niepełnosprawnych

ochrona praw
osób niepełnosprawnych

adres siedziby
ul. Żurawia 4 A, 
00- 503 Warszwawa

adres do korespon-
dencji
Nowogrodzka 1/3/5 
00-513 Warszawa

22 461 60 00

koszt połączenia zgodnie z taryfą 
operatora

pn.-pt.
godz. 08.00-17.00

http://www.niepelnosprawni.gov.pl
sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, 
ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz 
osób niepełnosprawnych

NAZWA  JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON DOSTĘPNOŚĆ   dni i godziny WWW, EMAIL, ESP KRYTERIA DOSTĘPU
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PRAWA PACJENTA cd.

Biuro
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON)

zadania ustawowe i programy PFRON 
realizowane na rzecz indywidualnych 
osób  
niepełnosprawnych

al. Jana Pawła II 13, 
00-828 Warszawa

22 50 55 500 infolinia w godz. 9-15
22 581 84 10
infolinia dodatkowa - 517 373 975
dni robocze 9-20
infolinia Systemu Obsługi Wsparcia (finan-
sowego)
 - 800 889 777 dni powszednie 9-17
bezpłatne połączenie
Kontakt z tłumaczem języwka migowego (PJM/
SJM) możliwy jest od poniedziałku do piątku w 
godzinach 08:30-15:30 .

www.pfron.org.pl 

PRAWO PODATKOWE, SPORY Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

I Urząd Skarbowy w Zielonej Górze obsługa i wsparcie podatników i płat-
ników w prawidłowym wykonywaniu 
obowiązków podatkowych

ul. Dr Pieniężnego 24
65-054 
Zielona Góra 

centrala
68 456 01 00

ze względu na epidemię SARS-CoV-2 należy 
sprawdzać aktualności
na stronie internetowej

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/pierwszy-u-
rzad-skarbowy-w-zielonej-gorze

1us.zielonagora@mf.gov.pl 

ePUAP
/3jko1rr04j/skrytka
/3jko1rr04j/SkrytkaESP

II Urząd Skarbowy w Zielonej 
Górze

obsługa i wsparcie podatników i płat-
ników w prawidłowym wykonywaniu 
obowiązków podatkowych

ul. Dr Pieniężnego 24
65-054 
Zielona Góra 

centrala
68 456 02 00

ze względu na epidemię SARS-CoV-2 należy 
sprawdzać aktualności
na stronie internetowej

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/drugi-u-
rzad-skarbowy-w-zielonej-gorze

2us.zielonagora@mf.gov.pl

ePUAP
/kntm1018o3/skrytka
/kntm1018o3/SkrytkaESP

Krajowa Informacja Skarbowa informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, 
podatki lokalne, akcyza etc.

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 
Bielsko-Biała

801 055 055
z tel. stacj.
22330 03 30
z tel. kom.
22 33 00 330
z tel. zagr.

pn.- pt.
godz. 07.00-18.00

www.kis.gov.pl
więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-
-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa
/KIS/skrytkaesp

porad może  skorzystać każdy podatnik

Rzecznik Finansowy
(Ubezpieczonych)

prawa ubezpieczonych Biuro Rzecznika 
Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Ubezpieczenia
gospodarcze
(22) 333 73 28
Ubezpieczenia
Społeczne, OFE ZUS
(22) 333 73 26
lub (22) 333 73 27
Ubezpieczenia bankowe  i rynku 
kapitałowego
(22) 333 73 25

pn.-pt.
godz. 08.00-18.00
pn.-pt.
godz.11.00-15.00
pn.-pt.
godz. 08.00-16.00

porady e-mail: porady@rf.gov.pl
(czas oczekiwania na odpowiedz
e-mailową ok.2 tygodni)
https://rf.gov.pl/kontakt
biuro@rf.gov.pl

osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym 
ubezpieczeń

INNE 

Rzecznik Praw Obywatelskich ochrona praw obywatelskich Biuro RPO
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

800 676 676 
połączenia bezpłatne z tel. 
stacjonarnych i komórkowych

pon.
godz. 10.00-18.00
wt.- pt.
godz. 08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl
biurorzecznika@brpo. 
gov.pl

może zgłosić się każdy, kto uważa,
że jego prawa są naruszone

Informacje i usługi przyjazne obywatelom portal Ministerstwa Cyfryzacji        WWW. OBYWATEL.GOV.PL
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MIEJSCA STARTU

W Tokio wystąpiło pięcioro repre-
zentantów Startu Zielona Góra. 
Szymon Sowiński, oprócz srebr-
nego medalu, zajął też 6. miejsce 
w pistolecie pneumatycznym 
10 metrów, 9. miejsce w pistolecie 
dowolnym 50 metrów. Tomasz 
Jakimczuk indywidualnie zakończył 
zmagania na fazie grupowej. Inny 
tenisista stołowy, Piotr Grudzień, 
zajął w drużynie z Patrykiem 
Chojnowskim miejsca 5-8 (trener 
Lucjan Błaszczyk). Parakajakarka 
Kamila Kubas uplasowała się na 9. 
miejscu w sprincie na 200 metrów 
(trener Jan Durczak). Parakajarz 
Mateusz Surwiło zajął 10. miejsce 
w sprincie na 200 metrów (trener 

Dawid Gluza).

Zawsze śmieszyło mnie majstrowanie przy różnych 
szczeblach rozgrywek w dyscyplinach ligowych. Uważam, 
że tworzenie kolejnych poziomów tylko po to, żeby ekipy grające 
mogły powiedzieć, że walczą w pierwszej albo drugiej lidze - kiedy 
w rzeczywistości jest to niższy szczebel - mija się z celem.
W naszym kraju zaczęła chyba siatkówka, jakoś przed niemal 20 laty 
powołując do życia pierwszą ligę A i B. Potem dołączyli futboliści 
organizując ekstraklasę, pierwszą, drugą i kolejne etapy. Za nimi poszła 
już fala.
Zawsze uważałem, że najbardziej karykaturalna jest pierwsza liga 
koszykarek. Z jednej strony grupuje zespoły już praktycznie zawodo-
we, mające aspiracje awansu lub szybkiego powrotu do ekstraklasy, 
z drugiej ekipy młodzieżowe, w których grają dziewczęta zaczynające 
dopiero przygodę z basketem. Wyniki meczów drużyn z tak odległych 

od siebie biegunów są łatwe do przewidzenia. 
Dla zespołów z pierwszej grupy mecze z takimi 

rywalkami są formalnością, dla tych z drugiej 
- klęska za klęską nie ma żadnej wartości szkole-

niowej.
Jednak wszystkich pobiło na głowę szefostwo piłki 

ręcznej robiąc rewolucję w rozgrywkach. Z systemu, który 
funkcjonował nieźle przez lata, czyli: ekstraklasa, dwie grupy pierwszej 
ligi i kilka makroregionalnych drugiej, zrobiono: ekstraklasę, jako jej 
zaplecze - ligę, którą nazwano centralną oraz aż cztery grupy pierwszej 
ligi, a reszta zespołów seniorskich tworzy drugą. I tak zielonogórski AZS 
UZ może się nazywać pierwszoligowcem, występując na trzecim szcze-
blu rozgrywek! Przecież to ułuda, zabawa w nazewnictwo, a założenie, 
że szybciej znajdzie się sponsora, bo zespół gra w pierwszej lidze, kiedy 
w rzeczywistości w trzeciej, jest naciągane i naiwne.
Oczywiście trudno mieć pretensje do akademików, że władze ich 
federacji bawią się w takie kombinacje, które nic nikomu nie dają, 
a tylko obniżają poziom rozgrywek. Trzymamy kciuki za naszą ekipę, 
która jednak ,,pierwszoligowy” sezon zaczęła od porażki.

Koszykarze Enei Zastalu BC zaczęli od wysokich lotów pokonując, po 
fajnym meczu o Superpuchar, Stal Ostrów. Dalej jednak było już gorzej. 
Najpierw nieznacznie, potem w meczu z beniaminkiem Grupą Sierleccy 
Czarni Słupsk, bardzo źle. Tych z gorącymi głowami, którzy dają upust 
swojej frustracji w sieci, pragnę uspokoić. Poczekajmy z ocenami. To 
dopiero początek...
Niepokoi mnie mała liczba widzów. W inauguracji nie było jeszcze tak 
źle, ale potem coraz gorzej. Wszyscy czekali, gdy hale były zamknięte, 
kiedy wreszcie się otworzą. Jęczeli, że nie mogą na żywo pooglądać ba-
sketu i ukochanej drużyny. Teraz, kiedy kibice mogą przyjść i wesprzeć 
swój zespół, zjawia się ich garstka, bo czym jest półtora tysiąca widzów 
w hali, która może pomieścić prawie pięć tysięcy osób?
Pisałem przed tygodniem o niespodziewanej wizycie nowego szefa 
polskiego futbolu na Ziemi Lubuskiej oraz o spotkaniu z prezydentami 
Gorzowa i Zielonej Góry. Nie wiedziałem wówczas, że włodarzy współ-
stolic województwa udekorowano brązowymi odznakami PZPN. Mam 
nadzieję, że prezydent Zielonej Góry, po tym niewątpliwym wyróżnie-
niu, przyjdzie w końcu na mecz Lechii. Pierwsza okazja już w przyszłą 
sobotę.

MOIM ZDANIEM
Andrzej Flügel

Majsterkowicze

IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE

Paryż? Jedziemy dalej!
Na medal igrzysk nigdy nie jest za późno. Dowód? Tenisista sto-
łowy Tomasz Jakimczuk ze Startu Zielona Góra. Na swoje pierwsze 
igrzyska pojechał w wieku 43 lat, w dodatku z dziką kartą. Z Tokio 
wrócił z brązowym medalem.

- Medalista igrzysk para-
olimpijskich. Brzmi dum-
nie!
Tomasz Jakimczuk: - Oczy-
wiście, że tak. Pierwsze 
igrzyska, pierwszy medal. 
To życiowy sukces, tak bar-
dzo upragniony. Zrealizo-
wałem marzenia, ciężko na 
to pracowałem. Jestem me-
gaszczęśliwy.

- Zapowiadał pan przed wy-
jazdem, że w drużynie z Ra-
fałem Czuperem jesteście 
mocni.
- Potwierdziły się te sło-
wa. Z Rafałem Czuperem 
jesteśmy moc nym du-
etem w świecie. Sięgali-
śmy po medale igrzysk 
europejskich, mistrzostw 
świata, no i teraz najważ-
niejszy medal w karie-
rze. Medal historyczny, 
bo pierwszy wywalczo-
ny dla Polski przez oso-
by z niepełnosprawno-
ściami na wózkach inwa-
lidzkich.

- Jakie emocje towarzyszyły 
występowi w Tokio? 
- Dla mnie to pierwsze 
igrzyska i wiadomo, by-
ło trochę stresu i nerwów. 
Muszę jednak powiedzieć, 
że to niesamowita impre-
za. Do końca życia będę 
ją miło wspominał. By-
ło ciężko, to jasne, ale co 
mieliśmy zrobić, zrobi-
liśmy.

- A był moment zwątpienia? 
Czy to w singlu, czy w dru-
żynie?
-  W grze  pojedync zej 
miałem ciężko. Moja gru-
pa była bardzo trudna. 
Miałem złotych i brązo-
wych medalistów z Rio 
de Janeiro. Ciężko było 
zacząć. Wierzyłem jed-
nak, że w drużynie osią-
gniemy sukces. I to zro-
biliśmy.

- Co teraz? Wakacje? A może 
koniec kariery, bo jest pan 

na tyle spełniony, że już wy-
starczy?
- Nie zamierzam kończyć 
kariery. W niedzielę wró-
ciliśmy z Gorzowa z mi-
strzostw Polski. Tam zdo-
byłem podwójne wicemi-
strzostwo kraju - w singlu 
i deblu. Przed nami Paryż 
za trzy lata, a to nie jest 
dużo czasu. W tym roku 
jeszcze czekają mnie dwa 
turnieje międzynarodo-
we - we Włoszech i Fran-
cji. Nie spoczywam na lau-
rach, jedziemy dalej! Cały 
czas trening, czyli robię 
to, co lubię!

- Dziękuję.
Marcin Krzywicki

Tomasz Jakimczuk - zdobył brązowy medal w drużynie z Ra-
fałem Czuperem ze Startu Białystok      FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

Blisko od uśmiechu do łez
- Jest co świętować - cieszy się Szymon Sowiński, zdobywca 
pierwszego w historii Polski medalu osób niepełnosprawnych 
w strzelectwie. Pięć lat wcześniej, w Rio de Janeiro, paraolimpijski 
„krążek” przegrał niemal na finiszu.

- Trener Marek Marucha 
mówił przed wylotem, że 
stać pana na medal w To-
kio. Nie dopytywałem, ja-
ką konkurencję miał na 
myśli.
Szymon Sowiński: - Cięż-
ko mi powiedzieć, co my-
ślał (śmiech). Zrobiliśmy 
kawał dobrej roboty przez 
ostatnie 3-4 lata. Cały czas 
powtarzałem: muszka, 
szczerbinka, płynne wy-
ciśnięcie, wytrzymanie po 
strzale - to były najważ-
niejsze elementy, dzięki 
którym udało się wywal-
czyć medal. Wiedziałem, 
że byłem dobrze przygoto-
wany, nie wiedziałem czy 
na medal. Teraz już wie-
my, że tak.

- Ta rywalizacja była nie-
zwykle dramatyczna. Dro-
ga od medalu do jego bra-
ku była krótka.
- Faktycznie, cienka była 
granica pomiędzy uśmie-
chem a łzami. Ja się cieszę.

- Myśli pan, że powetował 
sobie start na poprzed-
nich igrzyskach?
- Nie myślę tymi kategoria-
mi. Wtedy byłem przygo-
towany na czwarte miej-
sce. Zielony, nieopierzo-
ny, może trochę zdepry-
mowany pierwszym star-
tem. Cieszyłem się z tego 
miejsca. Do podium brakło 
niewiele, ale zebrałem bar-
dzo dużo doświadczenia. 
I to było wtedy dla mnie 
ważne. Czas od Rio do To-
kio wykorzystałem i może-
my się cieszyć, że pierwszy 
medal w strzelectwie jest 
w Zielonej Górze.

- Czuć, że rywalizacja 
olimpijska jest inna niż 
wszystkie?
- Oczywiście. Medal 
igrzysk, to jest… medal 
igrzysk. Niby jest wszyst-
ko to samo. Tarcza na tej 
samej wysokości, odle-
głości, pistolet jest mój, 
ludzie dookoła. Niby nic 

się nie zmienia, ale już cała 
otoczka, wioska olimpijska 
- to jest wyjątkowe. Już sam 
fakt, że tam byłem, jest uko-
ronowaniem mojej pracy 
przez ostatnie cztery lata.

- Ukoronowaniem, ale 
nie zwieńczeniem? Paryż 
2024 pana interesuje?
- Oczywiście, że tak! Te-
raz chwila przerwy, przede 

wszystkim dla głowy, żeby 
odpoczęła i żeby nabrać no-
wych sił i chęci. W marcu mi-
strzostwa Europy, w listopa-
dzie mistrzostwa świata. Te-
raz czas na oddech i relaks, 
czas dla rodziny, potem wra-
camy do zwykłych zajęć.

- Dziękuję.
Marcin Krzywicki

Szymon Sowiński - sięgnął po srebrny medal w konkurencji 
SH1 25 metrów      FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE

NAGRODY DLA MEDALISTÓW
Medaliści paraolimpijscy i ich trenerzy otrzymali nagrody 

prezydenta Zielonej Góry:
Szymon Sowiński - 30 tys. zł

Tomasz Jakimczuk - 20 tys. zł
Marek Marucha - 15 tys. zł

Jacek Kaczmarek - 10 tys. zł
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Weekend kibica
BIEGI
• sobota, 25 września:
VII Ultramaraton Zielo-
nogórski, 6.00, dystans 
103 km (różne kategorie)

PIŁKA RĘCZNA
• sobota, 25 września:
2. kolejka I ligi, MKS Tęcza 
Folplast Kościan - PKM 
Zachód AZS Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego, 19.00

PIŁKA NOŻNA
• sobota, 25 września:
10. kolejka III ligi, Polonia 
Bytom - Lechia Zielona Gó-
ra, 16.00 (transmisja audio: 
Facebook Lechii Zielona Gó-
ra); 8. kolejka Jako IV ligi, Pro-
mień Żary - Lechia II Zielona 
Góra, 16.00; 7. kolejka Jako kla-
sy okręgowej, Zorza Ochla - 
Alfa Jaromirowice, 16.00; 
TKKF Chynowianka-Fran-
cepol Zielona Góra - Budow-
lani Lubsko, 16.00; 6. kolejka 
Keeza Klasy A (gr. II), Drzonko-
wianka Racula - KP Świdnica, 
16.00; 6. kolejka Keeza Klasy 
A (gr. III), Avia Siedlnica - Spar-
ta Łężyca, 15.00; Ikar Zawa-
da - Dąb II Przybyszów, 16.00

KOSZYKÓWKA
• niedziela, 26 września: 
liga VTB, CSKA Moskwa - 
Enea Zastal BC Zielona Góra, 
14.00 (transmisja: www.vt-
b-league.com); 1. kolejka II 
ligi, WKK II Wrocław - SKM 
Zastal Zielona Góra, 13.00

FUTBOL AMERYKAŃSKI
• niedziela, 26 września: 
7. kolejka Polskiej Ligi Fut-
bolu Amerykańskiego 9, Wa-
taha Zielona Góra - Renega-
des Świdnica, 12.00, stadion 
przy ul. Botanicznej     (mk)

PIŁKA NOŻNA

Po małym dołku - sukces
Zielonogórska Lechia przegrała dwa mecze w trzeciej lidze. Poprawiła nam humory 
zwycięstwem w Pucharze Polski.

Przypomnijmy: po dwóch 
porażkach zielonogórza-
nie zaliczyli pięć spotkań, 
w których punktowali, od-
nosząc trzy zwycięstwa. 
Potem jednak przegrali we 
Wrocławiu ze Ślęzą 0:2 i na 
zielonogórskim ,,dołku” 
z Foto Higieną Gać 0:2. 
O ile porażka we Wrocła-
wiu, poniesiona po nie-
złym spotkaniu, nie nie-
pokoiła, o tyle gładkie 
0:2 z zespołem z dołu ta-
beli, który pozostał w lidze 
tylko dzięki temu, że z roz-
grywek wycofał się inny 
zespół - mogła już niepo-
koić. Martwił szczególnie 
jej styl. Wolna, ślamazar-
na gra, dwa strzały odda-
ne na bramkę słabych ry-
wali w ciągu 90 minut - to 
stanowczo za mało. I nie 
usprawiedliwia zielonogó-
rzan brak trzech podstawo-
wych zawodników: kontu-
zjowanych Przemysława 
Mycana i Martinsa Ekwu-
eme oraz pauzującego za 
kartki Jakuba Babija.

W środku tygodnia Le-
chię czekał wyjazd do 
Radzynia Podlaskiego na 
mecz 1/32 centralnego 
Pucharu Polski z Orlęta-
mi. Nasz zespół wpraw-
dzie trafił na rywala z tej 
samej ligi (czwarte miej-
sce w grupie czwartej), ale 
przegrał losowanie gospo-
darza. Przyszło mu jechać 

630 kilometrów w jedną stro-
nę. Taki mecz generował nie-
małe koszty (przejazd, hotel, 
wyżywienie) i zabierał pra-
wie trzy dni (wyjazd we wto-
rek rano, przyjazd w czwar-
tek nad ranem). Jak się oka-
zało te koszty nie miały aż 
tak wielkiego znaczenia. Wy-
graliśmy 3:2 (2:2) i będzie 

szansa na podjęcie w Zielo-
nej Górze, w 1/16 finału, na-
wet zespołu z ekstraklasy. 
Losowanie par w piątek.

Orlęta dwa razy obejmo-
wały prowadzenie po strza-
łach Przemysława Koszela 
w 23 min. i Arkadiusza Maja 
w 43 min. Lechia wyrówny-
wała, bo najpierw trafił Artur 

Małecki w 36 min., a po-
tem Mateusz Surożyński 
w 45 min. Bramkę na wa-
gę awansu zdobył Jędrzej 
Król w 67 min.

Czekamy na losowanie, 
ale już w sobotę zielonogó-
rzan w trzeciej lidze czeka 
trudny wyjazdowy mecz 
z Polonią w Bytomiu.    (af)

Tak cieszyli się piłkarze Lechii Zielona Góra po końcowym gwizdku w Radzyniu Podlaskim
 FOT. PAWEŁ GÓRSKI/LECHIA ZIELONA GÓRA

SPORTY WALKI

Frątczak przeszedł do historii
W Kartuzach odbyły się mistrzostwa 
Polski w kickboxingu, w formule 
kick light. Pięć medali zdobyli przed-
stawiciele Akademii Sportów Walki 
Knockout Zielona Góra. Po złote 
„krążki” sięgali faworyci: Rafał Gąsz-
czak w kat. +94 kg i Kacper Frątczak 
(89 kg). Obaj wszystkie swoje walki 
wygrywali przed czasem, ponadto 
dla Frątczaka to piąty tytuł w historii, 
co sprawia, że jest pierwszym takim 
zawodnikiem w historii kickboxingu. 
Po złoto sięgnął również Krzysztof 
Jasiukiewicz, w rywalizacji wetera-
nów, w kat. +94 kg. Na drugim stop-
niu podium stanął Olaf Szczepianiak, 
w juniorskiej rywalizacji 89 kg, zaś 
brąz wywalczył Lemon Lewandowski 
( junior kat. 57 kg).        (mk)

SIATKÓWKA

Niedługo liga
Na trzecioligowym szczeblu zagra 
w tym sezonie AZS Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. O sile akade-
mików będą stanowić głównie 
doświadczeni gracze, którzy 
w przeszłości mieli już okazję re-
prezentować zespół akademików 
w drugiej lidze. W miniony weekend 
zielonogórzanie wygrali XVI Memo-
riał Michała Połczyńskiego w Zielo-
nej Górze, a MVP turnieju uznano, 
wracającego do drużyny AZS-u, 
Wiktora Zasowskiego. Libero będzie 
też drugim trenerem zielonogórzan. 
- Ligę zaczynamy 2 października 
meczem w Krzeszycach - mówi W. 
Zasowski. Lubuska III liga będzie 
liczyć osiem drużyn. Oprócz AZS-
-u będą to także m.in. UKS 13 Zielo-
na Góra, Orion Sulechów czy dwa 
zespoły z Gorzowa.      (mk)

RUGBY

Zaczęli od porażki
Ruszyła II liga rugby piętnasto-
osobowego. Wataha Rugby Club 
Zielona Góra - po spadku - zain-
augurowała zmagania w miniony 
weekend, wyjazdowym meczem 
z Rugby Ruda Śląska. Podopieczni 
Pawła Prokopowicza wywieźli ze 
Śląska punkt bonusowy, przegrywa-
jąc 24:29. Zielonogórzanie koń-
cówkę meczu grali bez możliwości 
zmian. Obok drużyn z Zielonej Góry 
i Rudy Śląskiej w II lidze rywalizują 
także zespoły z Olsztyna, Mysłowic 
i Lubina. I właśnie Miedziowi Lubin 
będą rywalem Watahy w kolej-
nym spotkaniu. Mecz 3. kolejki 
(w 1. kolejce Wataha pauzowała) 
odbędzie się w pierwszy weekend 
października. Zielonogórzanie 
wrócą na swój domowy obiekt przy 
ul. Dunikowskiego.     (mk)

TENIS STOŁOWY

Ruszyli na dobre
Dwa zespoły ZKS-u Palmiarni 
Zielona Góra rywalizują w tym 
roku w I lidze tenisa stołowego. 
Pierwszy zespół spadł w ubiegłym 
roku z Lotto Superligi, zaś rezerwy 
awansowały na pierwszoligowy 
szczebel. Na inaugurację doszło 
do klubowych derbów. Pierwszy 
zespół pokonał rezerwy 9:1, zaś 
drugie spotkanie ZKS I wygrał 
z OSSM Eneą Gdańsk 7:3. Rezerwy 
w drugim meczu uległy ATS-owi 
Małe Trójmiasto Rumia 4:6. W tabe-
li na czele ZKS I, zaś druga drużyna 
zielonogórzan jest na przedostat-
nim miejscu. W niedzielę, 26 wrze-
śnia, ZKS II rozegra mecz awansem 
na wyjeździe z Dekorglassem II 
Działdowo. 9 października ZKS 
I zmierzy się z Gorzovią Gorzów 
w Drzonkowie.      (mk)

FUTBOL AMERYKAŃSKI

Mecz 
o playoffs
Zwycięstwo i porażkę mają na 
swoim koncie w tym sezonie 
futboliści amerykańscy Wata-
hy Zielona Góra. W tę niedzielę 
zmierzą się z ekipą, która nie 
zaznała jeszcze smaku triumfu.
Renegades Świdnica to ze-
spół, który grał trzykrotnie 
i wszystkie mecze prze-
grał. Kolejno na wyjeździe 
z Jaguars Kąty Wrocław-
skie 20:54, z Towers Opo-
le 18:44 i ostatni z Biela-
wa OWLS 0:52. Zielono-
górzanie grali dwukrotnie. 
Najpierw u siebie przegrali 

z Bielawa OWLS 16:29, a dwa 
tygodnie temu spektakular-
nie, bo 41:0 rozbili na wyjeź-
dzie Towers Opole.

„Wilki” w niedzielnym star-
ciu będą więc zdecydowanymi 
faworytami. - Może nie zdecy-
dowanymi, ale faworytami. Ta 
grupa naprawdę jest wyrów-
nana. To jest sport i wszystko 
może się wydarzyć na boisku - 
tonuje nastroje Krystian Wój-
cik, trener Watahy.

Zielonogórzanie mają o co 
walczyć. Gra toczy się o za-
chowanie szans na awans do 
fazy playoffs. Znajdą się tam 
po dwa najlepsze zespoły 
z każdej z czterech grup, które 
rywalizują w dziewięciooso-
bowej Polskiej Lidze Futbolu 
Amerykańskiego. - Musimy 
ten mecz wygrać, jeżeli chce-

my w ogóle myśleć o playoffs - 
zaznacza K. Wójcik. W zespo-
le Watahy niemal wszyscy są 
zdrowi i gotowi do gry.

Zielonogórzanie jeszcze 
w swej historii nie mierzyli 
się z „Renegatami” ze Świd-
nicy. - Mamy wideo z ich gry, 
analizujemy to. Na pewno to 
zespół większy od naszego. 
Dosyć duże chłopaki, ale im 
są więksi i ciężsi, tym moc-
niej padają i wolniej biegają - 
analizuje rywala trener zielo-
nogórzan. „Wilki” przewadze 
fizycznej rywala będą chcia-
ły przeciwstawić szybkość.

Początek niedzielnego spo-
tkania na stadionie przy ul. 
Botanicznej 66 o 12.00. Z ra-
cji obostrzeń obowiązują bi-
lety, dostępne na platformie 
internetowej evenea.    (mk)

Z Bielawa OWLS się nie udało. Czy tym razem „Wilki” dadzą 
radość miejscowym kibicom?                  FOT. MARCIN KRZYWICKI

PIŁKA RĘCZNA

Puchar dla Stali
Ruszył sezon w piłce ręcznej. PKM 
Zachód AZS Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego ma już za sobą dwa 
spotkania o stawkę. Oba przegrał.

Na inaugurację pierwszoligo-
wych zmagań akademicy ule-
gli Szczypiorniakowi w Gorzy-
cach Wielkich 27:29. Rywal 
staje się powoli koszmarem 
zielonogórzan, bo oba zespo-
ły mierzyły się dotąd ze sobą 
trzykrotnie i wszystkie spo-
tkania akademicy przegrali.

Podopieczni Ireneusza 
Łuczaka nie mieli czasu na 
rozpamiętywanie porażki, 
bo już w środę mierzyli się 

ze Stalą Gorzów. Stawką był 
Puchar Polski na szczeblu 
wojewódzkim. Lubuski fi-
nał miał zdecydowanego 
faworyta w postaci druży-
ny z północy województwa, 
wszak Stal występuje szcze-
bel wyżej, w nowopowsta-
łej lidze centralnej (formal-
ne zaplecze Superligi, AZS 
gra w I lidze).

Pierwsze minuty były dla 
akademików, ale im dłużej 
trwało spotkanie, tym bar-
dziej zarysowywała się prze-
waga gorzowian. AZS uległ 
30:36 (17:19), choć ambicji 
drużynie Łuczaka odmówić 
nie można. - Mecz był dobry, 
ale jeszcze brakuje nam sku-
teczności - ocenił trener aka-
demików. Goście wykorzysty-

wali niemal każde potknięcie 
zielonogórzan. A strata bły-
skawicznie kończyła się eks-
presową kontrą i golem.

Teraz przed akademika-
mi drugie ligowe spotkanie 
i szansa na pierwsze punkty. 
AZS w sobotę zmierzy się na 
wyjeździe z Tęczą Kościan. 
Rywal na inaugurację grał na 
wyjeździe z Grunwaldem Po-
znań. W regulaminowym cza-
sie był remis po 20. Poznania-
cy wygrali po karnych. - Obej-
rzymy sobie ten mecz. By-
łem zaskoczony wynikiem. 
Grają tam wysocy zawodni-
cy. Trzeba będzie podjąć rę-
kawicę, a wcześniej popraco-
wać jeszcze nad taktyką, za-
równo w obronie, jak i w ata-
ku - dodaje I. Łuczak.    (mk)

Derby w piłce ręcznej, w ostatnich latach, regularnie pa-
dają łupem gorzowian                  FOT. MARCIN KRZYWICKI



łącznik zielonogórski    24 września 202112 www.Lzg24.pl

SPACEROWNIK ZIELONOGÓRSKI ODC. 421 (1009)

Dziś „zerówką” mknę ulicami mojego miasta
- Piszesz o „siódemce”, a o „zerówce” zapomniałeś, przecież to równie ważna linia - usłyszałem po ostatniej publikacji o miejskich 
autobusach. Dobrze! Już piszę o „zerówce” i obsługujących ją „ogórkach”. To ile lat w mieście działa ta linia? Od 1 października 1965 r.  
Pomyśleć - pół wieku!
- Czyżniewski! Ja nie rozumiem twoich za-
chwytów nad „ogórkiem”. Mnie te autobu-
sy kojarzą się jedynie z nudnościami. A ty 
„ogórek” tu, „ogórek” tam - moja żona jest 
lekko zdenerwowana. Rodzinę dopadł jakiś 
paskudny wirus, sucharki poszły w ruch, 
a patelnia w odstawkę. Wyjaśnijmy: „ogó-
rek”, czyli kultowy polski autobus z Jelcza 
ma wielu fanów. W kilku miastach jest atrak-
cją turystyczną, obwożącą gości po specjal-
nych trasach. Produkowano go w latach 1963-
1977. Pół wieku temu jeździł również po na-
szym mieście, m.in. na linii 0. Jej wprowa-
dzenie było wielkim eksperymentem.

Wraz z Jackiem Newelskim z MZK prze-
glądamy wykaz starych linii autobusowych 
w naszym mieście. Odtworzono w nim prze-
bieg tras autobusów w latach 1954-2015. 
- Niestety, nie udało się nam odtworzyć 
wszystkich rozkładów jazdy i w niektórych 
latach mamy luki - mówi J. Newelski. Nie ma 
takich danych z lat 1964-66.

W 1963 r. MPK (Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne), bo tak wówczas nazywał 
się miejski przewoźnik, obsługiwało zielo-
nogórzan na 14 trasach numerowanych od 
101 do 115 (nie było linii 114).

Rewolucja nastąpiła w 1965 r. W tym cza-
sie autobusy pokonywały 7.600 km dzien-
nie na 18 liniach, obsługując ponad 13,5 mln 
pasażerów rocznie. W połowie roku posta-
nowiono wyodrębnić ruch podmiejski i ty-
powo miejski. Wstępne założenia zakłada-
ły, że MPK wprowadzi siedem linii miejskich 
i osiem podmiejskich. Te pierwsze miały nu-
merację jednocyfrową, a drugie dwucyfro-
wą - zaczynającą się od cyfry „2”.

- Całkowitą nowością będzie tzw. linia 
okólna w Zielonej Górze - relacjonowała 
„Gazeta Zielonogórska” (dzisiaj „Gazeta Lu-
buska”) z 3 sierpnia 1965 r. - Projektowana 
trasa: Dworzec - Westerplatte - Reymon-
ta - Reja - 1 Maja - Jaskółcza - Kożuchow-
ska - Sienkiewicza - Nowotki - Waryńskie-
go - Staszica - Dworzec. Tak więc, przej-
mując ruch typowo miejski, linia ta połą-
czy w zasadzie wszystkie dzielnice miasta. 
W obu kierunkach będą kursowały autobu-
sy co 10 minut.

Trzeba pamiętać, że to epoka, w której 
właśnie budowano os. Wazów III wzdłuż 

ul. Podgórnej i ówczesnej Dzierżyńskiego 
(dzisiaj Władysława IV), a po drugiej stro-
nie miasta os. Piastowskie. Jeszcze nie było 
dzisiejszych ulic: Zawadzkiego Zośki, Wy-
szyńskiego czy Wojska Polskiego.

Nowy rozkład jazdy wprowadzono 1 paź-
dziernika. Wywołał falę krytyki. Wielokrot-
nie go korygowano. Zapowiadano, że sytu-
acja się poprawi, gdy do miasta trafią nowe 
autobusy, w tym po raz pierwszy „ogórki”. 
Dzisiaj trudno stwierdzić, czy zapowiedzi te 
zrealizowano w terminie. Na pewno wycofa-
no się z linii okólnej dookoła miasta. W roz-
kładzie jazdy na 1967 r. znajdziemy już inną 
trasę „zerówki”: Partyzantów - Wrocławska 
- Nowotki - Waryńskiego - Staszica - Bema - 
Boh. Westerplatte - Reymonta - Kasprowi-
cza - Jedności Robotniczej - 1 Maja - Jaskół-
cza - Botaniczna.

Za miasto kursowało osiem linii. Np. nr 
21 - Zawada - Słone, nr 23 - Łężyca - Kro-
śnieńska, nr 24 - Zatonie - Nietków, nr 25 - 
Droszków - Czerwieńsk, nr 26 - Krośnień-
ska - Nowy Kisielin, nr 27 - Szosa Kisieliń-
ska - Ochla, nr 28 - pl. Kolejarza - Świdnica.

Wróćmy do centrum. W 1970 r. „zerów-
ka” jeździła już z Podgórnej na Botaniczną. 
Później wydłużono jej trasę do przystanku 
na Szosie Kisielińskiej. Na trasę Wrocław-
ska - Botaniczna powróciła w 1990 r.

Dzisiaj na górnych zdjęciach prezentuję 
miejskiego „ogórka” z zewnątrz i od środ-
ka. Jednak wciąż szukam innego specy-
ficznego „ogórka” z przełomu lat 70. i 80. 
Wtedy tak brakowało pojazdów, że spro-
wadzono do miasta jelcze przeznaczone 
do przewozów międzymiastowych. Mia-
ły normalnie otwierane drzwi. Żeby tło-
czący się pasażerowie ich nie urwali z za-
wiasami, drzwi zabezpieczono parciany-
mi pasami - nie można ich było otworzyć 
na oścież i w konsekwencji wyłamać. Na 
dodatek miały jeszcze rozkładane fote-
le pomiędzy siedzeniami. Wygodne, gdy 
nie ma wielu pasażerów, straszne przy ich 
dużej liczbie.

Normalnie łza się w oku kręci… diabli 
wiedzą dlaczego.

Tomasz Czyżniewski
Codziennie nowe opowieści i zdjęcia: 

 Î Fb.com/czyzniewski.tomasz

Pasażer wewnątrz miejskiego „ogórka” - 1977 r.      
 FOT. BRONISŁAW BUGIEL

Narożnik ul. Wyspiańskiego i Staszica. Sądząc po otwartych drzwiach, autobus prawdopo-
dobnie nie wiezie pasażerów.       ZE ZBIORÓW PRYWATNYCH

Autobusy linii „0” latem miały wydłużone kursy, jadąc nad zalew w Ochli. Przystanek przy DT Centrum - lata 70.
 FOT. CZESŁAW ŁUNIEWICZ/ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZG

Rok 1971. Przez wąskie drzwi sana do środka mogła wchodzić tylko jedna osoba. 
      FOT. BRONISŁAW BUGIEL


