Tenis ziemny w wydaniu reprezentacyjnym wraca do hali CRS! Za tydzień Polska
zmierzy się z Czechami w towarzyskim spotkaniu. Sprawdź szczegóły.
10
Dieta najwyraźniej służy bywalcom „hotelu” dla jeży. Kiedy maluchy trafiły do Ośrodka Rehabilitacji dla Zwierząt Dziko Żyjących
w Starym Kisielinie, ważyły
ok. 200-300 gramów,
teraz waga wskazuje
400-650 gramów! Zielona
Góra to miasto przyjazne dla
małych zwierzątek, domki dla
jeży i wiewiórek pojawiły się też
w miejskich parkach. >> 2
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ŚWIĘTA

Nadchodzi
magiczny
czas
- Nareszcie! Cały rok
czekam na tę chwilę.
Nie będę już sam. A ona
taka piękna, taka świetlista… Nie przeszkadza
mi nawet, że jest moją
konkurencją. Zauważyłem, że fotografuje
się z nią więcej ludzi niż
ze mną - mruczał pod
nosem Bachus. A może
tylko tak nam się wydawało… W każdym razie
przypatrywał się z radością, tak jak i my, ekipie montującej wielką
bombkę na deptaku. Bo
jej pojawienie się w tym
miejscu to znak, że zbliża się magiczny czas.
Świąteczny klimat poczujemy już w poniedziałek, kiedy tradycyjnie, z okazji mikołajek, zostaną rozświetlone wszystkie dekoracje w mieście.
(dsp)

Gdzie spotkasz Mikołaja?
>> 6

JUBILEUSZ MIASTA

KLAMKA ZAPADŁA, ŚWIĘTUJEMY!
Zielonogórzan nikt nie musi uczyć, jak się dobrze bawić. Ba, w całej Polsce słyniemy z wina i poczucia humoru.
Bank Dobrych Pomysłów związany z jubileuszem 800- i 700-lecia miasta napełnia się propozycjami, a prezydent
oficjalnie już zaprosił na okrągłe urodziny podczas wtorkowej sesji rady miasta.
- Chcemy, żeby w organizację
obchodów zaangażowała się
jak największa liczba zielonogórzan i lokalnych organizacji pozarządowych. Jesteśmy otwarci nawet na szalone z pozoru pomysły. Może
z nich wyniknąć coś ciekawego i oryginalnego - mówił
we wtorek prezydent Janusz
Kubicki, zapraszając radnych
do współpracy.
Chociaż do jubileuszu zostało jeszcze trochę czasu,
przygotowania idą pełną parą. Będziemy świętować przez
okrągły rok - od Winobrania w 2022 r. do Winobrania
w 2023 r. Mamy już logo i hasło, oba wybrane przez mieszkańców w głosowaniu. Są też
plany - te dotyczące hucznej

zabawy, jak i szeregu publikacji związanych z historią miasta, imprez sportowych, kulturalnych, oświatowych. Dzięki jubileuszowi miasto zyska
również na estetyce - ma być
bardziej zielono i kolorowo.
Skoro kobiety mają pierwszeństwo, obchody zaczną się
od odsłonięcia pomnika Emmy, uroczej zielonogórskiej
winiarki. Ma stanąć przy al.
Niepodległości. Zostaną tu
również wymienione ławki
i nawierzchnia, będzie więcej
zieleni. Lifting przejdzie też
11 zielonogórskich pomników.
- Zagospodarowana ma
być najstarsza część miasta - Plac Matejki. Będzie tu
skwer, parking i mural odnoszący się do początków Zie-

lonej Góry i obu jubileuszy.
W planach jest również stworzenie Zielonogórskiego Szlaku Winiarskiego i renowacja
wybranych piwnic winiarskich. Na tyłach DPS-u przy
al. Słowackiego ma powstać
platforma widokowa i miejska winnica z prawdziwego
zdarzenia - wyliczał podczas
sesji prof. Czesław Osękowski, szef komitetu organizacyjnego obchodów.
Jubileusz Zielonej Góry
pozostawi po sobie zrewitalizowany Park Tysiąclecia
czy trasę rowerową 800-lecia: Cigacice-Zielona Góra-Zatonie. Z okazji okrągłych
urodzin miasta mają powstać
dwa okolicznościowe murale - na rogu ulic Lwowskiej

i Wrocławskiej oraz na budynku przy al. Wojska Polskiego, w pobliżu siedziby
biblioteki im. Cypriana Norwida.
Dla tych, których ciągnie
do zgłębiania historii miasta, komitet organizacyjny
szykuje publikacje - od albumu z najstarszymi dokumentami dotyczącymi Zielonej
Góry, przez książki dla dzieci
albo te związane z wątkiem
procesów czarownic czy też
z Bachusikami, aż po wznowienie „Topografii winiarskiej Zielonej Góry” Mirosława Kuleby.
Tydzień temu powstał jubileuszowy Bank Dobrych
Pomysłów, gdzie zielonogórzanie mogą składać swoje

propozycje dotyczące jubileuszu. Pierwsze już napływają do biura obchodów jubileuszu, które ma siedzibę
w zielonogórskim ratuszu.
To m.in. rzeźba mająca być
wyrazem wsparcia dla mniejszości LGBT czy organizacja jednego z etapów pucharu Polski w nordic walking.
- Zielonogórzanie są żywo
zainteresowani obchodami podkreśla prof. Osękowski.
- Czekamy na kolejne propozycje. Szczególnie liczę
na oferty organizacji pozarządowych z konkretnymi
propozycjami, harmonogramem działań i ewentualnymi kosztami. Wtedy łatwiej
będzie zaplanować dodatkowe imprezy. (ah)

BANK DOBRYCH
POMYSŁÓW
Masz ciekawy pomysł i jesteś
gotowy go zrealizować?
Szukasz wsparcia miasta?
Przyślij nam swoją propozycję. Krótko opisz ją w kilkuset
znakach tekstu, określ przewidywane koszty i kto będzie
realizował zadanie. Ofertę
wyślij na adres:
sekretariat obchodów
800-700 lat Zielonej Góry
Stary Rynek 1
65-067 Zielona Góra
e-mail:

800-700lat@um.zielona-gora.pl

tel. 68 456 49 35
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Z ŻYCIA MIASTA >>>

Lubuski Teatr obchodzi 70. urodziny. Świętowanie rozpoczęło się w minioną sobotę, widowiskowym spektaklem „Ożenek” Nikołaja Gogola w reżyserii Roberta Czechowskiego. Z tej wyjątkowej okazji prezydent Janusz Kubicki wręczył medale za zasługi mające znaczenie dla miasta dyrektorowi teatru i wybitnym aktorom zielonogórskiej sceny. Złote medale otrzymali:
R. Czechowski, Elżbieta Donimirska, Tatiana Kołodziejska, Anna Tytuła i Aleksander Podolak. Srebrne: Beata Sobicka-Kupczyk, Helena Bondyra, Jerzy Kaczmarowski. Brązowe: Elżbieta
Sokołowska, Ewa Obrębska, Piotr Dura. (rk) 
FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

WOŚP

325 wolontariuszy
wyjdzie na ulice
- Mamy komplet! Zakończyliśmy
nabór wolontariuszy, którzy
będą zbierać pieniądze do puszek podczas 30. finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Dziękujemy za wasze zgłoszenia!
- mówi Filip Gryko, szef zielonogórskiego sztabu.
To oni bez względu na pogodę, z uśmiechem na twarzy, co
roku kwestują na ulicach miasta i wręczają darczyńcom tradycyjne, czerwone serduszka.
Sztab szykuje dla wolontariuszy odprawę online. Jak będzie wyglądał finał 30 stycznia
2022 r.? - Planujemy wrócić do

normalności. Szykujemy 30.
finał w pełnej wersji, ale jesteśmy przygotowani też na
opcję hybrydową lub online.
Mamy już doświadczenie w organizacji finału WOŚP w każdej postaci - zdradza F. Gryko.
Sztab nie uchylił jeszcze rąbka tajemnicy dotyczącej muzycznych występów na scenie.
- Zapraszamy firmy chętne do
współpracy przy organizacji finału do kontaktu pod numerem tel. 68 45 64 106. Czekamy też na gadżety od mieszkańców, które trafią na licytacje - zachęca do pomocy Igor
Skrzyczewski, rzecznik sztabu.
W tej sprawie również można
skontaktować się pod podanym wcześniej numerem lub
przynieść przedmioty na portiernię urzędu miasta przy ul.
Podgórnej 22. (ap)

PIÓRKIEM CEPRA >>>
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ZWIERZĘTA

Jeże i wiewiórki mają domki na zimę
Zielona Góra to miasto przyjazne dla małych zwierzątek. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zadbał o domki dla wiewiórek, Zakład Gospodarki Komunalnej i Ośrodek Rehabilitacji dla
Zwierząt Dziko Żyjących w Starym Kisielinie o „noclegownie” dla jeży.
40 domków dla wiewiórek
rozwieszono m.in. w Parku Piastowskim, przy ulicach UE i Zachodniej. - To
nie jest nasza pierwsza akcja, wcześniej już stawialiśmy budki lęgowe dla
mniejszego ptactwa - wyjaśnia Arkadiusz Orzeszko, leśniczy, kierownik
działu utrzymania lasów
w ZGM. - Domki pozwolą
wiewiórkom w dobrych
warunkach przetrwać zimę
i okres lęgowy. A zauważyliśmy, że tych sympatycznych zwierzątek z rudą kitą jest w zielonogórskich lasach coraz więcej.
A. Orzeszko podkreśla,
że wiewiórki mają duże
problemy z zakładaniem
gniazd, bo w Zielonej Górze przeważają lasy sosnowe, które nie bardzo
nadają się na budki lęgowe. - Wiewiórki wolą lasy
mieszane, dlatego próbują budować domy na koronach drzew opuszczonych przez ptaki. Te z reguły są chwiejne, kołyszą
się i w końcu łamią im się
gałązki, z tego powodu,
niestety, giną małe wiewiórki. W naszych domkach lęgowych zwierzęta
będą bezpieczne - kończy
leśniczy.
Ośrodek Rehabilitacji
dla Zwierząt Dziko Żyjących to uznana marka, która żadnego pożytecznego stworzenia
nie zostawi bez pomocy.
W ośrodku przygotowano pomieszczenia dla jeży, to hotel z prawdziwego
zdarzenia! Warunki w kojcach są prawie jak w naturze, a może nawet i lepsze. Domki są ocieplone,
a wybiegi naturalnie imitują środowisko.
- W naszych domkach idealne warunki do
przezimowania znajdzie
15 małych jeżyków z późnego chowu, bez człowieka nie przeżyją samodzielnie - wyjaśnia Mariusz Rosik, który prowadzi ośro-

- Domki są ocieplone, a wybiegi naturalnie imitują środowisko - pokazuje Mariusz Rosik

FOT. ARCHIWUM OŚRODKA

Jeżykom kisielińska dieta służy. Rosną jak na drożdżach!
dek wspólnie z żoną Gabrielą. - Musimy odchować
troszkę te przyjazne stworzenia. Zjadają chrabąszcze,
myszy i inne gryzonie, to

mięsożercy. Spotykamy je
w ogrodach i miejskich parkach. Większość przybywa
do nas z terenu „starej” Zielonej Góry.

W „hotelu” dla jeży pojawili się pierwsi podopieczni. I co najważniejsze, są tu
bezpieczni. Przed przeprowadzką do nowego miejsca, we wrześniu, wszystkie jeże ważyły ok. 200300 gramów. Dieta u Rosików najwidoczniej im służy, skoro przytyły i obecnie
ważą od 400 do 650 gramów.
Państwo Rosikowie dziękują firmie CIS ze Starego
Kisielina za pomoc przy budowie nowych kojców. Na
koniec jeszcze rekomendacja czytelnicza. - Na długie
jesienno-zimowe wieczory polecamy książkę Hugha
Warwicka „Jeże”. Z humorem i wyczuciem opowiada
wszystko, co chcemy wiedzieć o jeżach - zachęca M.
Rosik.
Ponad 20 domków dla
jeży umieśc ił też ZGK
w miejskich parkach i okolicy Gęśnika. Miejsca noclegowe powstały z konarów drzew zwalonych
przez wichurę.
(rk)
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RADA MIASTA

Radni przegłosowali podwyżki za śmieci
Więcej zapłacimy za wywóz śmieci oraz postawienie reklam w pasie drogowym. W 2022 r. stawki za odbieranie odpadów wzrosną o 4 zł od
osoby i będą wynosiły do 29 zł w mieście i do 23 zł w sołectwach. To decyzje, które zapadły w ostatni dzień listopada, podczas sesji rady miasta.
Nad punktem dotyczącym
podniesienia opłat za wywóz
śmieci radni debatowali najdłużej. Prezes ZGK Krzysztof Sikora tłumaczył, dlaczego podwyżki są konieczne. Musimy uwzględnić koszty,
jakie ponosimy: m.in. zbierania, odzysku, gospodarowania odpadami. Inwestujemy też w tabor, tradycyjne kontenery w centrum zostaną zamienione na pojemniki półpodziemne. Hala do
sortowania wymaga remontu. Przygotowujemy się do
budowy nowej linii sortowniczej, żeby więcej śmieci było gotowych do odzysku a nie trafiało na wysypisko. Nie możemy zapomnieć
też o inflacji - wyliczał prezes Sikora. Dodał również,
że każdy mieszkaniec produkuje około 30 proc. śmieci więcej w porównaniu do
poprzedniego roku. Potrzeba więcej miejsca na składowanie tych odpadów, same
koszty ich zagospodarowania będę większe o 3 mln zł.
Rosną też ceny energii elektrycznej (o 94 proc.), paliwa,
o 300 tys. zł więcej ZGK zapłaci za worki, które otrzymują mieszkańcy do segregowania śmieci. Wyższa jest

KORONAWIRUS

Omikron
zmienia zasady
Delta prawdopodobnie w apogeum, pada rekord za rekordem
- zakażeń i zgonów. Jednak
dopiero superwariant omikron
z Afryki skłonił resort zdrowia
do ogłoszenia nowych obostrzeń
sanitarnych, które w całym kraju
obowiązują od 1 grudnia.
Sytuacja była zła, a jeszcze się
komplikuje. W środę, 1 grudnia, w kraju odnotowano najwięcej zakażeń wirusem SARS-CoV-2 od ośmiu miesięcy ponad 29 tys. Tego samego
dnia padł również rekord zgonów podczas IV fali pandemii zmarło 570 pacjentów ze zdia-

również tzw. opłata marszałkowska. - Staraliśmy się tak
wyregulować ceny, żeby nie
przekroczyć „magicznej” bariery 30 zł od osoby - mówił K. Sikora. Obecna stawka wynosi 25 zł i 19 zł (w sołectwach), podniesione zostaną one odpowiednio do

29 zł i 23 zł. To koszty za odpady, które są segregowane.
Jeśli tak się nie dzieje, mieszkańcy zapłacą dwa razy więcej. W uzasadnieniu uchwały podano m.in. ceny od osoby w Łodzi - 34 zł, Gorzowie
Wlkp. - 32 zł, Zaborze - 36 zł.
W Zielonej Górze, po podnie-

sieniu cen od lutego 2022 r.
będzie i tak taniej niż obecnie w innych miastach. - Cieszę się, że Zielona Góra jest
miastem, które znajduje się
w ogonie, jeśli chodzi o wysokość opłat za wywóz odpadów - przyznał prezydent
Janusz Kubicki. Dodatkowo

w mediach społecznościowych zaznaczył, że nie podniesie opłat za bilety MZK
oraz za wstęp na basen.
Wzrosną jednak ceny za
wywóz śmieci dla przedsiębiorstw. W 2020 r., z powodu
pandemii, rząd postanowił
obniżyć opłaty. Teraz ZGK
wraca do stawek sprzed pomocy „koronawirusowej”,
podwyższonych o inflację.
Radni, przy okazji obecności
prezesa K. Sikory w sali sesyjnej, dopytywali o różne sprawy związane z pojemnikami
na odpady i wywozem śmieci z osiedli. W 2022 r. zielonogórzanie będą mogli skorzystać z nowych pojemników
na małe elektrośmieci. Czerwone „skrzynki” staną na osiedlach oraz w większych sołectwach. Natomiast w aptekach
pojawią się pojemniki na przeterminowane leki. Jeśli pogoda pozwoli, to na żółtych i niebieskich kontenerach, pracownicy ZGK przykleją informacje
przypominające o zgniataniu
kartonów i tworzyw sztucznych, jak puszki, czy butelki.
Wzrosną również opłaty
za stawianie reklam w pasie drogowym. Nie były one
podnoszone od 2016 r. - Przygotowałem tę uchwałę, żeby

gnozowanym COVID-19 (w tym
427 niezaszczepionych). Wirus
spuścił z tonu we wschodnich,
najmniej zaszczepionych województwach, w których zdążył zebrać wielkie żniwo. Teraz
najwięcej zakażeń jest w województwach: mazowieckim,
śląskim, wielkopolskim… Lubuskie w covidowej statystyce w minioną środę nadal było
w ogonie: 656 nowych potwierdzonych zakażeń, 12 zgonów.
Trudno mówić o szczęśliwym
położeniu - w ostatnich dwóch
tygodniach (od czwartku do
czwartku) SARS-CoV-2 przyczynił się do śmierci 120 Lubuszan.
- W czwartek szpital tymczasowy, oddział zakaźny
i dwa inne oddziały hospitalizowały łącznie 162 pacjentów z COVID-19, w tym 14 pod
respiratorem i dziewięcio-

ro dzieci - raportuje Sylwia
Malcher-Nowak, rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego.
Łóżek covidowych w lubuskich lecznicach na razie nie
brakuje, podobnie jak w całym kraju są dodawane w miarę potrzeb. - Ale cały czas
brakuje nam personelu medycznego, przede wszystkim
anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych. To
dlatego musieliśmy znacząco
ograniczyć przyjęcia planowe
do szpitala, zwłaszcza zabiegowe - kwituje rzeczniczka.
Medycy wymęczeni. Choć
wobec zatrważającej liczby
zgonów wielu (w tym członkowie rady medycznej przy
premierze) wskazywało na
niewystarczające działania
w kraju wobec IV fali, rząd
tak tłumaczył swoją strate-

gię ustami swojego rzecznika: - Wprowadzanie restrykcji, gdy baza szpitalna jest na
razie na tyle wydolna, żeby
pomagać wszystkim, którzy
zachorowali, jest niezasadne
- mówił Piotr Müller. A minister Adam Niedzielski dodawał: - Głównym instrumentem
walki z pandemią powinny być
szczepienia, a nie restrykcje.
Głównym czy jedynym? Rządową „strategię” zmienił wirus
omikron, który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia „może stwarzać globalne zagrożenie o poważnych konsekwencjach”. Może, nie musi. O omikronie naukowcy wiedzą jeszcze niewiele: wykryty został
w Botswanie 11 listopada, w kilkanaście dni pojawił się w Europie (w środę również w naszym kraju rozpoczęto badanie

dwóch podejrzanych próbek),
szybko się rozprzestrzenia (jest
już w ponad 20 krajach świata)
i zawiera - co niespotykane - aż
50 mutacji. Wiele państw europejskich, w tym Polska, chuchając na zimne, w błyskawicznym
tempie ograniczyło podróże
swoich obywateli do kilku afrykańskich krajów (reakcja krytykowana przez WHO) i wprowadziło obostrzenia.
W Polsce od 1 do 17 grudnia
obowiązuje zaostrzony reżim
sanitarny:
- zakaz lotów do: Botswany,
Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe,
- wydłużona kwarantanna
do 14 dni dla osób, które podróżują do Polski z krajów spoza strefy Schengen - możliwość
zwolnienia z kwarantanny od
ósmego dnia po teście PCR.

Najdłużej radni debatowali nad punktem dotyczącym podniesienia opłat za wywóz śmieci

FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

zmniejszyć liczbę reklam - argumentował prezydent Kubicki. Zbyt dużo reklam pogarsza estetykę miasta. Radni Koalicji Obywatelskiej sugerowali stworzenie kodeksu reklamowego oraz uchwały krajobrazowej. - Należy
zrobić konsultacje, ustalić,
jakie reklamy mogą stawać
przy drogach publicznych,
jakie kolory zastosować na
starówce - wymieniał Marcin Pabierowski (KO). J. Kubicki odpowiedział, że czeka
na projekt takiej uchwały na
kolejnej sesji rady miasta.
W programie sesji znalazło
się też przyjęcie dwóch apeli dotyczących sytuacji na
wschodniej granicy Polski.
Pierwszy z nich, przygotowany przez radnych Prawa
i Sprawiedliwości, mówił
o sprzeciwie wobec zjawiska handlu ludźmi na granicy polsko-białoruskiej. Radni
mieli jednak do niego wiele
zastrzeżeń, więc ostatecznie
został zdjęty z obrad. Drugi
apel - o podjęciu działań mających na celu zażegnanie
kryzysu humanitarnego na
granicy polsko-białoruskiej,
przedstawiony przez KO, został przyjęty przez radnych.
(ap)

Obniżone są limity:
- maksymalnie 50 procent
zapełnienia: w lokalach gastronomicznych, hotelach,
kinach, teatrach, domach
kultury, aquaparkach, kościołach, na koncertach i basenach - osoby zaszczepione nie są uwzględniane w limitach,
- najwyżej 100 osób na
zgromadzeniach i uroczystościach (wesela, komunie,
dyskoteki),
- maksymalnie 250 osób na
wydarzeniach sportowych
organizowanych poza obiektami sportowymi,
- 1 osoba na 15 metrów
kwadratowych: w centrach
handlowych i sklepach wielkopowierzchniowych, centrach fitness, muzeach, na
siłowniach. (el)
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UNIWERSYTET

Architekt - zawód wszechstronny, zawód wszechczasów
Zostanie architektem jest marzeniem wielu młodych ludzi. Jak spełnić to marzenie? Potrzeba pewnych umiejętności, zaangażowania, myślenia przestrzennego i pasji do projektowania. Obecnie na UZ nie jest wymagany egzamin wstępny z rysunku. W pierwszych dniach studiów
odbywa się tydzień adaptacyjny, który ma pokazać przyszłym architektom z czym przyjdzie im się zmierzyć w toku nauki.
Instytut Architektury i Urbanistyki mieszczący się na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska od 14 lat prowadzi kierunek architektura. W programie studiów I stopnia szczególne znaczenie nadano kursom projektowym - architektonicznym i urbanistycznym.
Podstawowym przedmiotem
jest projektowanie architektoniczne o różnych stopniach
złożoności, od prostych zadań po obiekty o złożonej
funkcji w skomplikowanym
kontekście, w szczególności:
proste obiekty uwzględniające podstawowe potrzeby
użytkowników, zabudowa
mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna, obiekty usługowe w zespołach zabudowy
mieszkaniowej, obiekty użyteczności publicznej i ich zespoły o różnej skali i złożoności w otwartym krajobrazie
lub w środowisku miejskim.
Studenci wykonują wiodący
projekt w ramach przedmiotów zintegrowanych, wspomagających, na których zdobywają wiedzę z dyscyplin
pokrewnych, niezbędną do
prawidłowego wykonania
projektu, np. z budownictwa,

UNIWERSYTET

UZ znów
w skowronkach…
ale miasto też puchnie z dumy.
Wśród najbardziej wpływowych
naukowców na świecie pięciu to
profesorowie zielonogórskiej
uczelni. Badaczom pogratulował
prezydent Janusz Kubicki.
W angielskojęzycznym, prestiżowym czasopiśmie naukowym „PLOS Biology Journal” ukazał się kolejny ranking World’s Top 2% Scientists, czyli lista najczęściej cytowanych dwóch procent naukowców na świecie, opracowana w oparciu o ich dorobek
do 2020 r. Wśród najbardziej
wpływowych ludzi nauki na

Zajęcia rysunkowe w pracowni plastycznej podczas tygodnia adaptacyjnego na Wydziale
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 
FOT. J. JUCHIMIUK
konstrukcji, instalacji, projektowania uniwersalnego
i zrównoważonego. Działania te uzupełniają przedmioty humanistyczne, warsztaty plastyczne, rozbudowa-

ny blok zajęć komputerowego wspomagania projektowania oraz kursy pozwalające uzyskać gruntowną wiedzę z zakresu historii oraz
teorii architektury i urbani-

styki. W trakcie studiów II
stopnia studenci pogłębiają
swoją wiedzę i umiejętności,
projektując zaawansowane
struktury przy uwzględnieniu aspektów społecznych,

świecie ponownie znaleźli się
badacze Uniwersytetu Zielonogórskiego: prof. Zbigniew
Ficek z Zakładu Optyki i Inżynierii Kwantowej Instytutu Fizyki, prof. Krzysztof Gałkowski z Zakładu Automatyki
Przemysłowej Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki, prof. Mirosław
Galicki z Katedry Informatyki i Automatyzacji Produkcji
Instytutu Inżynierii Mechanicznej, prof. Marcin Witczak
z Zakładu Systemów Automatyki i Robotyki Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych oraz - po raz pierwszy w rankingu - prof. Dariusz
Uciński z Zakładu Systemów
Automatyki i Robotyki Instytutu Sterowania i Systemów
Informatycznych. Na drugiej liście, obejmują-

cej ranking cytowań wyłącznie za rok 2020, znalazł się dr
hab. Radosław Maruda, prof.
UZ z Katedry Materiałoznawstwa, Technologii i Eksploatacji Maszyn Instytutu Inżynierii Mechanicznej, którego
nazwisko w 2019 r. również
pojawiło się w zestawieniu
najczęściej cytowanych naukowców.
Naukowcom sukcesu powinszował prezydent Janusz
Kubicki, przekazując na ręce
rektora UZ prof. Wojciecha
Strzyżewskiego adresowane do nich listy gratulacyjne.
- Praca naukowca wymaga
odpowiedzialności i gotowości do ciągłego samokształcenia - pisał prezydent do naszych badaczy. - Jestem pod
wrażeniem, że mimo
licznych obowiąz-

ków związanych z dydaktyką,
znajdujecie siłę i determinację na rozwój naukowy, poszerzając wiedzę i zdobywając doświadczenie, z których
z pewnością będą korzystać
obecne i przyszłe pokolenia.
Jestem dumny, że jesteście zawodowo związani z Uniwersytetem Zielonogórskim, naukową wizytówką jakże bliskiej mi Zielonej Góry - kontynuował, życząc kolejnych imponujących osiągnięć i owocnego działania na rzecz nauki.
Lista najczęściej cytowanych naukowców na świecie jest przygotowywana
przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier oraz firmą
SciTech Strategies. Tegoroczne zestawienie objęło blisko
190 tys. naukowców. (el)

środowiskowych i kulturowych. - Łączymy kształcenie techniczne, plastyczne
i humanistyczne angażując
też studentów do prac naukowych i zawodowych, co
pozwala im zdobyć bardzo
wszechstronne, interdyscyplinarne i nowoczesne wykształcenie - podkreśla dr
hab. inż. Marta Skiba, prof.
UZ, dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki.
Architektura jest ciekawym kierunkiem dającym
wiele możliwości. Po jej
ukończeniu można zostać
architektem, ale też projektantem wnętrz, projektantem zieleni, grafikiem, ilustratorem, można pracować
w urzędach, konserwacji zabytków. Zajęcia przygotowują do podjęcia pracy z projektowania architektonicznego,
planowania przestrzennego lub w zawodach pokrewnych, jak wzornictwo przemysłowe, aranżacja wnętrz.
Program studiów zapewnia studentom pracę w małych grupach, wiele projektów wykonuje się wspólnie,
każdy traktowany jest indywidualnie, tak aby w maksymalnym stopniu rozwijać

SZKOLENIE

Lepsze jutro
Na bezpłatne szkolenie przygotowujące do pracy w zawodzie pracownik fizyczny
zaprasza Zielonogórski Klub
Jeździecki w Przylepie.
Zdobyte podczas kursu kwalifikacje umożliwią uczestnikom podjęcie pracy w charakterze
obsługi stajennej, hotelowej, przy zagospodarowaniu terenów zielonych
lub drobnych pracach remontowo-budowlanych.
Organizatorzy zapewniają, że po zakończeniu nauki pomogą absolwentom
kursu w znalezieniu pracy. Szkolenie będzie re-

jego talenty. W trakcie studiów pierwszego i drugiego
stopnia każdy przystępuje do
opracowania krajowego lub
międzynarodowego konkursu o aktualnej tematyce, bardzo często dotyczącego rozwiązywania najpoważniejszych problemów związanych z urbanizacją i mieszkalnictwem.
Studenci biorą udział
w warsztatach projektowych, letnich plenerach,
wykładach. W ramach zajęć nabywają kompetencje
zawodowe do rozwiązywania problemów architektonicznych. Zwieńczeniem studiów jest przygotowanie pracy dyplomowej z projektowania architektoniczno-urbanistycznego oraz obrona
na WBAiIŚ. Najlepsze opracowania dyplomowe są prezentowane w Galerii Architektury i Sztuki UZ.
Pracownicy
Instytutu Architektury i Urbanistyki
Uniwersytetu Zielonogórskiego

alizowane w Przylepie, potrwa 17 miesięcy i jest adresowane do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Podczas kursu uczestnicy otrzymają: comiesięczne wsparcie materialne, ciepły posiłek, odzież roboczą
oraz wsparcie psychologiczne i terapeutyczne (hipoterapia, kinezyterapia). Zagwarantowany będą też mieli darmowy dojazd do ośrodka w Przylepie. Numer telefonu dla zainteresowanych:
662 004 802.
Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Lepsze jutro
II” realizowane przez Centrum Integracji Społecznej
w Zielonej Górze w partnerstwie m.in. z Zielonogórskim
Klubem Jeździeckim w Przylepie. (el)

PRZY CZWARTKOWYM OBIEDZIE
Andrzej Brachmański

Gorący kartofel
W dzieciństwie jesienią bawiliśmy się w gorący kartofel.
Z ogniska wyciągało się upieczoną pyrkę i przerzucało z rąk do
rąk. Ziemniak parzył w ręce, więc czym prędzej rzucało się go do następnego uczestnika zabawy. Kto utrzymał kartofel w ręku, mógł go zjeść…
To, co się dzieje w ostatnich dniach w lubuskiej polityce, jako żywo przypomina mi zabawę z dzieciństwa, tyle że w roli gorącego grula występuje
Łukasz Mejza. Odkąd zaczęło się jego grillowanie przez Wirtualną Polskę,
w lubuskiej polityce trwa zabawa przy ognisku. Nikt, z wyjątkiem Janusza
Kubickiego, nie chce się przyznać do znajomości z młodzieńcem. „Polityczny ojciec chrzestny”, czyli Wadim Tyszkiewicz, robi wszystko, by odciąć się
od swojego „odkrycia”. „To nie ja, to pewien burmistrz polecił mi młodego,
dobrze zapowiadającego się człowieka”. Nazwisko burmistrza nie pada,
ale sugestia pozostaje: to nie ja, to on. Kolejny człowiek, który „przytulił”
młodego Mejzę - Janusz Jasiński - dziś odwraca kota ogonem, twierdząc że
dziwnym trafem jego prywatny klub koszykarski przestał dostawać dotacje

od miasta, gdy zwolnił Mejzę z pracy w klubie sportowym. Jasiński, którego osobiście bardzo lubię,
liczy na niewiedzę odbiorców: gdy w 2020 r. zwalniał
obecnego ministra, klub dotację otrzymał (1 500 000
zł). I chyba panowie nie rozstali się w gniewie, skoro jakiś czas później na konto firmy Łukasza Mejzy trafiła kwota
miliona złotych, przyznana przez marszałkowską Agencję Rozwoju Regionalnego, w radzie nadzorczej której zasiada dyrektor tegoż
urzędu i zielonogórski radny Sławomir Kotylak, jeden z prominentnych
polityków Platformy. Dziś ani Tyszkiewicz, ani Pani Marszałek, ani radny
Kotylak, ani Janusz Jasiński, ani Sławomir Kowal nie przyznają się do wspierania Łukasza Mejzy w jego szybkim marszu ku ministerialnemu stanowisku,
gorący kartofel wrzucając w ręce prezydenta Zielonej Góry. Ten jako jedyny
przyznaje się do współpracy z Mejzą, ba, liczy na jego pomoc w budowie
stadionu piłkarskiego. Kubicki dawno temu zlecił też obecnemu ministrowi
pracę za kwotę drobniutką w porównaniu z marszałkowskim milionem. I…
dzięki umiejętności przerzucania gorącego kartofla przez Tyszkiewicza et
contares, to właśnie on zostanie z parzącą pyrą w dłoni…
Uczestnicy zabawy przy ognisku słusznie liczą na kiepską pamięć polityczną
wyborców. Jednak kilku przypomina sobie billboardy sprzed lat, które zapo-

czątkowały karierę Mejzy. Osobiście pamiętam obrazy, na których widniały
dwa nazwiska: Jarosław Nieradka i Łukasz Mejza. Dwóch młodych ludzi,
powołując się na Lubuską Organizację Pracodawców Janusza Jasińskiego,
mówiło Lubuszanom: „Mieć Miedź”. Była to akcja lobbingowa niektórych
lubuskich samorządów, wśród których prym wiodła Nowa Sól pod światłym
przywództwem prezydenta Wadima Tyszkiewicza, której celem było wywarcie nacisku na rząd, by koncesję na wydobywanie miedzi pod Nową Solą
przyznał Kanadyjczykom. Nieradka, Mejza i Kowal akcję zbierania podpisów
pod petycją do premiera ogłaszali przed Palmiarnią, „bo stąd widać hutę
w Głogowie” - jak ciepło opisywała wtedy dzielną trójcę „Gazeta Wyborcza”.
Sądzę, że Nieradka, Kowal i dziennikarze „GW” chcieliby, aby to wydarzenie
pochłonęła wieczna niepamięć.
Dziś wszyscy, którzy stawiali na Mejzę umywają ręce, niczym Piąty Prokurator Judei, a chłopaki z PSL jak zwykle… zniknęli. To z ich listy nasz lokalny
Dyzma został posłem. Dla „niektórych” z urzędu marszałkowskiego oraz dla
dziennikarzy z „GW” pełen szacun za udaną akcję czarnego pijaru. Chłopaki
od Kubickiego muszą się jeszcze dużo uczyć.
A Mejza? Co o nim sądzę, napisałem pół roku temu. Mogę więc powiedzieć:
„A nie miałem racji?” Szkoda, znałem dziadka Łukasza, nader porządnego
człowieka. Czasami jednak daleko pada kartofel od ogniska…
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SOŁECTWA

Rozmowy z mieszkańcami Zatonia i Zawady
Urząd miasta zorganizował w listopadzie konsultacje z mieszkańcami sołectw. W Zawadzie rozmawiano o przebudowie progów zwalniających na ul. Szkolnej. W Zatoniu mieszkańcy dowiedzieli się m.in. jak prawidłowo złożyć wniosek o dofinansowanie na wymianę tzw. kopciuchów, docieplenie budynku lub montaż instalacji fotowoltaicznej.
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne poświęcone
programowi „Czyste powietrze” odbyło się w świetlicy
w Zatoniu. - Poinformowaliśmy mieszkańców o możliwości uzyskania wsparcia finansowego na wymianę źródeł energii i docieplenie budynków - wyjaśniła Emilia
Gaik z Biura Ochrony Środowiska w magistracie.
Pan Stanisław, emeryt, zastanawiał się nad wymianą
starego pieca. - Dostałem
ulotkę informacyjną, przemyślę sprawę - zapowiedział.
Elżbieta Wamberska jest
właścicielką dużego domu.
Za tonę węgla groszek (zmielony węgiel kamienny) płaci tysiąc złotych. A na zimę
potrzebuje czterech ton opału. - Nasz piec ma kilkanaście
lat. Nie wiem, czy będzie nas
stać na jego wymianę, z mężem utrzymujemy się tylko z emerytur - mówiła pani Elżbieta.
Krzysztof Sadecki, sołtys
Zatonia, przyznaje że odbiera mnóstwo telefonów
od mieszkańców, którzy
planują wymianę pieca lub
kapitalny remont z dociepleniem domu. - Kilka ro-

DYSKUSJA

Plan dla
sołectwa
W środę, 8 grudnia, w godz.
13.00-14.00 zaplanowana jest
dyskusja publiczna nt. zmiany
planu przestrzennego zagospodarowania dla części sołectwa
Zawada.
Plan jest wyłożony do
13 grudnia (BIP urzędu miasta w zakładce „Planowanie
przestrzenne Wyłożenie do
publicznego wglądu” oraz na
tablicy przed gmachem urzędu, ul. Podgórna 22).
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona w środę, 8 grudnia, w godz. 13.0014.00 poprzez internet przy

W Zatoniu można było dowiedzieć się wszystkiego o wymianie starych pieców

FOT. PIOTR JĘDZURA
kilka tysięcy wniosków
od mieszkańców – poinformowała Sylwia Mazurek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze, uczestnicząca w spotkaniach konsultacyjnych. - Ogólno-

polski program potrwa do
2027 r., ale wnioski o dofinansowanie są rozliczane do 2029 r. Propaguje
kompleksowe inwestycje:
wymianę okien, docieplenie ścian, montażu instalacji fotowoltaicznej - wyjaśniała.

wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams, zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie
uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres: plany@um.zielona-gora.pl we wtorek, 7 grudnia.
Link do spotkania zostanie
przesłany w mailu zwrotnym. Do projektu planu, do
28 grudnia 2021 r., można
składać ewentualne uwagi w formie papierowej
lub elektronicznej na adres: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl, również ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby,
a także z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga
lub wniosek dotyczy. (tc)

GALA

pisarzowi Przemysławowi Piotrowskiemu, autorowi wielu
powieści wydawanych w masowych nakładach. W kategorii
zbiorowej „Winiarkę” otrzymała Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,
a statuetkę odebrał rektor prof.
Wojciech Strzyżewski.
Z kolei zwycięstwo w VII Konkursie Literackim o tematyce
zielonogórskiej przypadło Igorowi Myszkiewiczowi (nagrodą
będzie wydanie za rok książki).
Podczas gali doceniono także osoby zasłużone dla rozwoju literatury i kultury regionu.
Medalami Zasłużony Kulturze
„Gloria Artis” uhonorowano:
Roberta Rudiaka i prof. Wiesława Hładkiewicza, z kolei Jolanta Pytel-Marciniszyn otrzyma- Na zdjęciu (z dyplomem) laureat Nagrody Literackiej ZLP im.
ła honorową odznakę Zasłużo- Andrzeja K. Waśkiewicza - Krzysztof Fedorowicz
ny dla Kultury Polskiej. (red)

FOT. ALICJA BŁAŻYŃSKA

Literaci
nagrodzeni
Zielonogórski oddział Związku Literatów Polskich oraz Towarzystwo
Miłośników Zielonej Góry „Winnica” byli organizatorami piątkowej
gali w Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Główną nagrodę wieczoru
noszącą imię pisarza i krytyka Andrzeja K. Waśkiewicza,
przyznawaną przez oddział
ZLP, otrzymał Krzysztof Fedorowicz za całą dotychczasową twórczość ze szczególnym uwzględnieniem powieści „Zaświaty”. Z kolei TMZG
„Winnica” swoją najważniejszą
nagrodę - „Winiarkę” - w kategorii indywidualnej przyznało

rym gram, zwolniło się miejsce bębniarza i basisty, zaprosiłem Witka i Marka do
współpracy.
Witek: - W tym składzie tworzymy sekcję wspomnianePerkusista Witek Domański,
go Metrum, gramy równie
z raperem Rademenezem gitarzysta Przemek Kińczyk
dobrze nam się razem gra
i basista Marek Styk zostali
Bluesowymi Jamerami Listopada i współpracuje.

Blues daje
nam swobodę

Marek: - Znamy się już co najmniej od dziesięciu lat, Witka
i Przemka poznałem na bluesowych jamach.
Przemek: - Z Witkiem grałem już m.in. w zespole Mamy Prąd, a kiedy w weselnym zespole Metrum, w któ-

ków. Zdaniem mieszkańców
niszczy się przez to elewacja
i pękają ściany. - Przepisy nie
pozwalały na zamontowanie
mniej uciążliwych progów
zwalniających, ustawodawca twierdził, że korzystniejsze dla autobusów są wspomniane wyspy na drodze wyjaśniał K. Staniszewski. Zamontujemy progi z najazdami sinusoidalnymi, które
od grudnia, zgodnie ze zmienionymi przepisami, zostaną dopuszczone do stosowania na drogach, po których
kursują autobusy. Łagodny najazd ograniczy prędkość pojazdów i hałas, pozwoli na płynniejsze pokonanie progu przez pojazdy
komunikacji zbiorowej. Na
płycie progu wyznaczymy
przejście dla pieszych, powstanie tzw. przejście wyniesione - dodał i zadeklarował też skuteczne rozwiązanie sprawy nadmiaru wody
przy progu.
Sołtys Smoter był zadowolony, że doszło do rozmów
z przedstawicielami urzędu
miasta. - Próg zwalniający
uprzykrza życie mieszkańcom, po zmianach odetchną
z ulgą - tłumaczył. (rk)

dzin w Zatoniu skorzystało
z programu i są zadowolone - podkreślał sołtys. - Powietrze jest czystsze, znikają trujące kopciuchy, a w ich
miejsce pojawiają się np. kotły na pellet.
- Zainteresowanie jest
duże, wpłynęło do nas

BLUESOWA PIĘCIOLINIA

2021. Bohaterom miesiąca zadajemy pięć pytań. Nie tylko na
temat muzyki…
1. Jesteście doświadczonymi
muzykami. Jak się poznaliście i jak powstał ten skład?

Więcej informacji: www.
czystepowietrze.gov.pl
Urząd miasta zaprosił na listopadowe konsultacje także mieszkańców budynków
przy ulicy Szkolnej w Zawadzie. Mieli oni zastrzeżenia do
złego stanu nawierzchni i hałaśliwych progów zwalniających, przez które, jak twierdzą, pękają ściany w domach.
- Doszliśmy do konstruktywnych wniosków. Wiosną
2022 r., w miejscu istniejących, wyspowych progów
zwalniających, wybudujemy próg nowego typu, który
powinien sprostać oczekiwaniom mieszkańców - zapewnił Krzysztof Staniszewski,
zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w magistracie.
Przedstawił kilka możliwych wariantów rozwiązania problemu. Dyskusja była
gorąca. Na spotkaniu pojawiło się 23 mieszkańców, sołtys
Jan Smoter i przedstawiciele
rady sołeckiej. Obecnie przy
Szkolnej są tradycyjne „garby” wyspowe, tzw. poduszki ustawione blisko siebie.
Przejeżdżające po nich samochody ciężarowe powodują hałas i drgania budyn-

2. Dlaczego wybraliście takie instrumenty?

Marek: - Każdy z nas ma muzycznych idoli, którzy zainspirowali do wyboru takiego
a nie innego instrumentu dla mnie są to choćby Donald
„Duck” Dunn, Francis Rocco
Prestia albo Joe Dart, Przemka od zawsze inspirował
Stevie Ray Vaughn, a obecnie
Cory Wong, a Witek na każdej - Lubimy klimat tego miasta i lokalne środowisko muzyczpróbie opowiada o Gavinie ne - zapewniają zwycięzcy listopadowego Bluesowego Jam
Harrisonie z Porcupine Tree. Session 
FOT. IGOR SKRZYCZEWSKI

3. Lubicie w Zielonej Górze…
Witek: - Lubimy klimat tego miasta, lokalne środowisko muzyczne i fakt, że mamy stąd blisko w góry, skały i nad morze.

4. Blues dla was to…

NA JAM DO HAUSTA
Najlepszy Bluesowy Jamer
wybierany jest przez
publiczność podczas

Przemek: - Jeden z tych stylów muzycznych, w których
się dobrze czujemy. Lubimy
swobodę i możliwość improwizacji, jaką daje muzykom
granie bluesa.

Bluesowych Jam Ses-

5. Wasze plany muzyczne na
najbliższy czas?

Haust w Zielonej Górze.

Marek: - Mamy już zaplanowany sezon weselny, pewnie zagramy parę koncertów z Rademenezem. Poza
tym każdy z nas udziela się
w innych projektach, więc na
pewno będzie sporo grania.
Igor Skrzyczewski

sions, które odbywają się
w każdy pierwszy piątek
miesiąca w Minibrowarze
Najbliższy jam w ten
piątek, 3 grudnia o 20.00.
Gościem specjalnym
będzie Piotr Stepek (kontrabas).
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MIKOŁAJKI

Rozświetlimy miasto!
Skoro utwór „Last Christmas” już wybrzmiał w radiu, nie pozostaje nic innego jak zacząć przygotowania do Bożego Narodzenia. Świąteczne dekoracje będą rozświetlać Zieloną Górę od 6 grudnia. Magistrat wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych
organizuje Miejskie Mikołajki!

To właśnie choinka z Placu Bohaterów zostanie w poniedziałek rozświetlona jako pierwsza.
Start o 16.00. Meta o 16.30 przy ratuszu, pod 12-metrowym, żywym świerkiem.

FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI
Mamy ją! Pierwsza świąteczna choinka stoi już na Placu Bohaterów. Dekoracje są
utrzymane w odcieniach srebra, turkusu i pomarańczu.
Jest niezwykle okazała i ma
dwie mniejsze towarzyszki.
Przy fontannie i na deptaku
są już zamontowane girlandy lampek. Na razie wyglądają jeszcze niepozornie. Będą
odpalone 6 grudnia. Wtedy
na dobre poczujemy w mieście atmosferę świąt.
- Tradycyjnie już w sąsiedztwie pomnika Bachusa stanęła imponujących rozmiarów bombka. To idealne
miejsce na sesję fotograficzną. Sprawdza się co roku rekomenduje prezydent Janusz Kubicki.
W zielonogórski kalendarz
imprez na dobre zdążyły się
już wpisać Miejskie Mikołajki. Ściągają rzesze miłośników świątecznej atmosfery
z całego miasta. W tym roku, tradycyjnie, czeka nas
zbiorowe odpalanie iluminacji w wykonaniu Świętego
Mikołaja, prezydenta, leśników i mieszkańców. Szczególnie tych najmłodszych.
Najpierw rozbłysną świąteczne ozdoby na Placu Bohaterów, następnie rozpocznie się
spacer w kierunku ratusza,

gdzie rozświetli się prawdziwa choinka z lasu.
- W tym roku, choć wybór nie był łatwy, naturalne drzewo bożonarodzeniowe przekażą leśnicy z Nadleśnictwa Świebodzin - zapowiada Ewelina Fabiańczyk,
rzeczniczka RDLP w Zielonej Górze.
Taki zielony prezent miasto dostaje już po raz piąty. Tegorocznym bohaterem starówki jest 24-letni
świerk pospolity ze wsi Bucze. Ma 12 metrów, jest rozłożysty i, jak zapewniają leśnicy, będzie roztaczał zapach. To przy nim będzie meta uroczystego rozświetlania miasta. Dzieci wspólnie
ustroją drzewko. Na dzielnych pomocników będzie
czekał słodki poczęstunek.
Na tych starszych - koncert
zimowych piosenek i pastorałek.
Prawdziwe drzewo jest
świetną okazją, aby podjąć rozmowy na temat mitu dotyczącego sztucznych
choinek. Większość zielonogórzan już wie, że plastikowa choinka nie jest bardziej
ekologiczna niż ta naturalna,
z lasu, czy komercyjnej plantacji. Dowodem są statystyki zebrane przez Zakład Go-

spodarki Komunalnej. Według nich stawiamy na naturę. To m.in. efekt proekologicznej akcji poświątecznej „Ekochoinka” - wspólnej inicjatywy urzędu miasta i RDLP.
Do tej pory leśnicy,
w ramach inicjatywy „Dobro z Natury”, z części drzewa przygotowywali deski.
Przekazane lubuskim artystkom zamieniły się w obrazy.
Autorki przeznaczyły swoje prace na aukcje charytatywne. Ekologiczną pamiątkę po miejskiej choince ma
także zielonogórski szpital.
W świetlicy pacjentów Klinicznego Oddziału Pediatrii
Szpitala Uniwersyteckiego
od roku 2019 stoją dziecięce
meble wykonane z „supersurowca”, jakim jest drewno. Z tegorocznej miejskiej
choinki powstaną budki lęgowe dla ptaków.
- W końcu Zielona Góra
to ekologiczne miasto, zlokalizowane w najbardziej
zalesionym województwie
w Polsce - podkreśla prezydent Kubicki. - I stąd płynie
przykład wykorzystania naturalnych drzewek w taki
sposób, żeby mogły wrócić
do natury.
(ah)
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WYDARZENIA POD ZNAKIEM MIKOŁAJA
Koncert dla Klary
- Grudzień to czas szczególny - chociaż zimowy, to gorący od przygotowań do świąt, spotkań z najbliższymi,
dobroci i okazywanego serca - zapewnia Stowarzyszenie Gwiazdka z Nieba i zaprasza na mikołajkowy
koncert charytatywny dla Klary Ślązak. Dziewczynka
przyszła na świat z wadą wrodzoną zwaną mikrocją.
Powoduje ona upośledzenie aparatu słuchu, niedrożność kanału słuchowego, zniekształcenie małżowiny
usznej, deformację prawej strony twarzy, w tym szczęki oraz szyi. Dorzucić swoją cegiełkę do kosztownych
operacji można w sobotę, 4 grudnia, od 12.00 przed
Filharmonią Zielonogórską. W programie: występy
muzyczne w klimacie świątecznym, smaczne ciasta
i pierniki, atrakcje dla małych i dużych: Święty Mikołaj
i paczki dla dzieci, łazik antyterrorystyczny ze Straży
Granicznej, strażacy oraz koło fortuny.
Morsowanie na Dzikiej Ochli
Wielbiciele mroźnych kąpieli z grupy Lodołamacze
Spoko Tato spotykają się co niedzielę o 12.45 na
kąpielisku Dzika Ochla. Najbliższe morsowanie,
5 grudnia, będzie szczególne, bo wpadnie na nie
również... Mikołaj - obowiązkowo w kąpielówkach!
Nie zapomni o ważnych atrybutach, jak czapka
i broda. - Gdyby ktoś chciał zrobić przyjemność
komuś bliskiemu, może przynieść dla niego prezent,
a nasz Mikołaj z przyjemnością go wręczy - zapowiadają organizatorzy. Zachęcają również do wspólnych
tańców nad wodą oraz podzielenia się cukierniczymi
wypiekami.
Fantastyczna sobota
Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra zaprasza
i młodszych, i starszych, do Krzywego Komina na
mikołajki. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 4
grudnia, w godz. 11.00-17.00. Na spotkanie klub
przygotował szereg atrakcji. Będzie można rozegrać
sesję RPG, pograć w planszówki i gry bitewne, wziąć
udział w turniejach i miniturniejach planszowych
oraz minikonkursie literackim opartym na grze Story
Cubes. Zorganizowane będą warsztaty plastyczne
prowadzone przez sekcję mangi i anime. Z powodu
sytuacji pandemicznej obok dzieci do lat 12 wstęp
do Sali Kabaretowej będą miały osoby zaszczepione
za okazaniem paszportu covidowego wydanego
w punkcie szczepień lub w aplikacji e-obywatel.
Wieczór z coverami
Nie lada gratka dla dzieci, młodzieży i starszych
fanów Zuzanny Jurczak, znanej szerzej jako Sanah.
W trakcie koncertu najbardziej znane przeboje
artystki zaśpiewa i zagra zielonogórska wokalistka
Jadwiga Macewicz. Co ciekawe, aranże do wszystkich
piosenek opierają się wyłącznie na akompaniamencie pianina. Hity takie jak: „Szampan”, „Ale Jazz” czy
„Królowa dram”, to tylko niektóre z propozycji, które
zostaną zaprezentowane w trakcie koncertu. Nie
zabraknie elementów związanych z mikołajkami.
Dla dzieci przewidziano mały upominek. - Jesteśmy pewni, że będzie to niezapomniany wieczór
z muzyką na żywo w pięknych wnętrzach naszego
teatru - zapraszają organizatorzy. Koncert odbędzie
się w sobotę, 4 grudnia, w The Drooshkov Theatre, ul.
Kręta 11. Start o 18.00. Bilety: 40 zł.

Retro gry
dla każdego
- Zapraszamy wszystkich spragnionych ciekawych
doświadczeń związanych
z grami wideo na Mikołajkową
Sobotę z Retro Gamingiem
w zielonogórskim klubie Obiekt
- zachęcają organizatorzy, którzy
przybliżą kulturę gier z lat 80. i 90.
Zaprezentują oryginalne konsole
i komputery z minionych lat, jak
również automaty Arcade wprost
z salonów gier, kartridże i wiele innych materiałów
archiwalnych, w tym gadżety, akcesoria, prasę branżową z minionych dekad. Całość dopełni muzyczny
i cateringowy klimat w klubowym wydaniu. Podczas
trwania imprezy przewidziane są turnieje i wyzwania
z nagrodami na retro sprzętach oraz automatach
Arcade, a ponadto dla wszystkich odwiedzających
przygotowane będą upominki i gadżety. Gamingowe
atrakcje w sobotę, 4 grudnia, od 12.00 do 16.00
w klubie Obiekt, ul. K. Wielkiego 21. Wstęp: 5 zł.
Konkurs na kartkę
Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodnicze zaprasza do udziału w konkursie „Kartka Świąteczna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3-14 lat. Kartka
w formacie A5 może być przygotowana dowolną techniką. Należy dostarczyć ją osobiście, do 12 grudnia, do
Centrum Przyrodniczego (ul. Dąbrowskiego 14) lub
wysłać pocztą. Każda praca musi posiadać wypełniony formularz zgłoszeniowy. Uczestnik może zgłosić do
konkursu tylko jedną kartkę. Prace konkursowe stają
się własnością organizatora i zostaną przekazane na
cele charytatywne. Uroczyste wręczenie dyplomów
i nagród oraz ogłoszenie listy laureatów nastąpi 17
grudnia w siedzibie CP o 16.00. Więcej informacji
i formularz na Facebookowym profilu: Centrum Nauki
Keplera-Centrum Przyrodnicze.
Niespodzianka w bibliotece
W poniedziałek, 6 grudnia, w filii nr 11 Biblioteki im.
Cypriana Norwida (ul. Ptasia 32) mikołajkowa niespodzianka będzie czekać na każdego wypożyczającego
czytelnika.
Nadjeżdża specjalny autobus
Miejski Zakład Komunikacji zaprasza wszystkie dzieci
w poniedziałek, 6 grudnia na tradycyjną akcję „Mikołaj w autobusie”. Oto harmonogram spotkań z Mikołajem: godz. 11.00 - os. Zacisze, przystanek Agrestowa
nr 426; 11.30 - przystanek Zawadzkiego „Zośki”, pętla;
12.00 - ul. Długa, przystanek nr 36, naprzeciw „ekonomika”; 12.30 - Palmiarnia, przystanek nr 38; 13.30 - os.
Pomorskie/Szosa Kisielińska, przystanek nr 161; 14.00
- Centrum Przesiadkowe - Dworzec Główny, w pobliżu
peronu A3; 14.30 - zatoka przy Filharmonii Zielonogórskiej; 15.30 - os. Czarkowo, pętla. (ap, dsp)
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TENIS ZIEMNY

Takiego meczu jeszcze nigdzie nie grali
Tenis ziemny w wydaniu reprezentacyjnym wraca do hali CRS. W piątek i sobotę, 10-11 grudnia, Polska w towarzyskim spotkaniu
zmierzy się z Czechami.
Był kwiecień 2013 roku, gdy
po raz pierwszy tenis w międzynarodowym wydaniu zawitał do zielonogórskiej hali
CRS. Polska pokonała wtedy
RPA 3:1, a zwycięski punkt
zdobył dla biało-czerwonych
Jerzy Janowicz, wówczas
wielka nadzieja na międzynarodowe sukcesy. Jeszcze
tego samego roku osiągnął
półfinał Wimbledonu. Teraz
znów zagra w Zielonej Górze.
- Mecz z Czechami w Zielonej Górze będzie dla mnie
pierwszym oficjalnym występem przed publicznością
od prawie dwóch lat. Od paru miesięcy intensywnie trenuję, ale wiadomo, że to nie
to samo, co możliwość poważnej gry na punkty z solidnymi rywalami - mówi „Jerzyk”, niegdyś 14. tenisista
rankingu ATP, który od Zielonej Góry chce rozpocząć
marsz do wielkiego tenisa.
To będzie wyjątkowy
mecz, bo w jednym miejscu
zostaną rozgrywane zarówno spotkania singlowe kobiet, jak i mężczyzn, również
gry deblowe, a w przypadku remisu zwycięzcę wyłoni rywalizacja mikstowa. Taki mecz jest pierwszy raz
w historii światowego te-

PIŁKA NOŻNA

Teraz czas
na rozgrywki
pod dachem
Zielonogórskie szóstki piłkarskie
z początkiem listopada skończyły rozgrywki na otwartych boiskach. To nie oznacza rozbratu
z futbolem. Tradycyjnie, niemal
za chwilę, zaczynają się mecze
w halach.
To P uchar Zimy, któ ry w naszym mieście ma
wielką tradycję. Zielonogórskie Towarzystwo Piłki Nożnej Pięcioosobowej
w zimowych miesiącach
organizuje rozgrywki pod
dachem. Są nie mniej cie-

Po raz pierwszy tenis w międzynarodowym wydaniu zawitał do hali CRS w kwietniu 2013
roku. Na zdjęciu Jerzy Janowicz podczas treningu. „Jerzyka” znów zobaczymy w Zielonej
Górze. 
FOT. KRZYSZTOF GRABOWSKI

Oprócz wspomnianego Janowicza pojawi się m.in. doświadczony deblista Łukasz
Kubot, Kamil Majchrzak, czy
Kacper Żuk. Polacy będą trenować pod okiem kapitana
męskiej kadry Mariusza Fyrstenberga. Kapitan żeńskiej kadry, Dawid Celt, będzie miał do dyspozycji m.in.
Magdalenę Fręch, Katarzynę Kawę, Alicję Rosolską czy
Maję Chwalińską. W zgrupowaniu weźmie także udział
zielonogórzanka Martyna
Kubka.
Czesi do Zielonej Góry dotrą w czwartek, 9 grudnia.
Mają duży wybór. W kadrze
męskiej i żeńskiej aż roi się
od głośnych nazwisk: Kvitova, Siniakova, Vesely czy
Rosol.
Przyjazd do Zielonej Góry
zapowiedział szef europejskiej federacji tenisowej Ivo
Kaderka, który jest jednocześnie prezesem czeskiej federacji tenisowej. W planie jest
także mecz polskich i czeskich parlamentarzystów
w pobliskiej hali tenisowej.
- To wydarzenie, jakiego jeszcze nie było. Warto przyjść
i zobaczyć te spotkania. Na
pewno będzie ciekawie - zapewnia M. Skrzypczyński.

Reprezentacyjny tenis
powraca do hali CRS po ponad dwóch latach. W lutym
2019 roku w Zielonej Górze
odbył się turniej Fed Cup
z udziałem siedmiu reprezentacji. Polki, z Igą Świątek na czele, utrzymały się
wówczas w Grupie I Sterfy
Euro-Afrykańskiej. Biało-czerwone przegrały z Rosją, a następnie wygrały z Danią i Ukrainą. (mk)

DWA DNI
Z RAKIETAMI
• piątek, 10 grudnia
godz. 15.00
- singiel mężczyzn: nr 1
vs nr 1
- singiel kobiet: nr 2 vs nr 2
- debel mężczyzn
• sobota, 11 grudnia
godz. 11.00
- singiel kobiet: nr 1 vs nr 1
- singiel mężczyzn: nr 2
vs nr 2
- debel kobiet
- mikst (w przypadku
wyniku meczu 3-3)

nisa - podkreśla Mirosław
Skrzypczyński, prezes Polskiego Związku Tenisowego.
I żal tylko, że w hali CRS
nie zobaczymy naszych najlepszych tenisistów: Igi Świą-

tek i Huberta Hurkacza. - Mają inne plany. To są ich decyzje. Z tego co wiem, Iga wybrała mecz pokazowy w RPA,
a Hubert przygotowania fizyczne w górach, w Zakopa-

nem - nie kryje rozczarowania M. Skrzypczyński.
Powołani Polacy przyjadą do Zielonej Góry już w tę
sobotę, 4 grudnia, by odbyć
tu wcześniej zgrupowanie.

kawe od tych rozstrzyganych na otwartych boiskach, a są tacy, którzy
uważają, że jeszcze ciekawsze. W Pucharze Zimy w części grają zespoły walczące w lidze szóstek, ale w sporej części
organizowane tylko na rozgrywki w hali. Dlaczego?
Ponieważ zespoły ligowe
w tym czasie mają przerwy, ewentualnie na początku roku wznawiają treningi, a ich szkoleniowcy
wyrażają zgodę, by zawodnicy brali w nich udział.
Stąd w turnieju pojawiają
się piłkarze z zielonogórskich i okolicznych klubów, a poziom - szczególnie wtedy, kiedy rozgrywki
wchodzą w decydującą
fazę - jest wysoki.

29. turniej, który zaczął
się przed ponad dwunastoma miesiącami, w związku z pandemią został przerwany 21 grudnia 2020 roku. Walczyło 14 zespołów
w dwóch grupach, do półfinałów miały awansować
po dwie najlepsze ekipy.
Przed tegorocznym sezonem halowym działacze
towarzystwa mieli problem, co zrobić z przerwanymi w grudniu ubiegłego
roku rozgrywkami? Uznać
za niebyłe, bo przecież nie
zostały dokończone z winy organizatorów, czy też
wznowić je, a kolejny, 30.
już turniej zacząć po ich
zakończeniu? Po konsultacji z zespołami postanowiono je dokończyć, pozwala-

jąc ekipom na dopisanie
trzech nowych zawodników (przez rok mogło się
wiele zmienić). W kolejne
listopadowe weekendy odbyły się zaległe spotkania
eliminacyjne, W ich wyniku poznaliśmy czwórkę
półfinalistów. W najbliższą sobotę, w hali w podzielonogórskiej Świdnicy
o 15.00 zacznie się decydująca rozgrywka. W półfinałach zagrają Ardeg - Królowie Życia oraz Ice Ice Baby - Przylep Park Świdnica.
Potem przegrani powalczą
o trzecie miejsce, a zwycięzcy w wielkim finale.
Turniej 2021/22 zacznie
się najprawdopodobniej
w tej samej hali tydzień później. O jego przebiegu bę- Półfinał rozgrywek sezonu 2019/20 Ardeg - Królowie Życia
FOT. ARCHIWUM
dziemy informować. (af) 

MOIM ZDANIEM
Andrzej Flügel

Teorie spiskowe
W całej Polsce rozległ się jęk zawodu z tego powodu,
że ,,Złotą Piłkę” otrzymał nie Robert Lewandowski, a Leo
Messi. Pojawiły się od razu teorie spiskowe na temat tego, jak organizator plebiscytu, czyli gazeta „France Football”, razem z piłkarskimi
celebrytami i wierchuszką FIFA, postanowiła utrącić Polaka, a kolejny raz
uhonorować Argentyńczyka. Oczywiście, zdaniem niektórych, była to
następna część knowań, bo w ubiegłym roku, kiedy nasz ,,orzeł” strzelał
jeszcze więcej niż teraz i był żelaznym kandydatem do zwycięstwa,
z uwagi na pandemię gazeta odwołała plebiscyt.
Jak zwykle wszyscy sprzysięgli się przeciwko nam, a kiedy wreszcie nad
Wisłą pojawiła się wielka gwiazda, to kierując się jakimś antypolonizmem, nie dają jej wygrać. Radykałowie w odwecie zapowiedzieli nawet
bojkot ekstraklasy francuskiej.

Tacy właśnie jesteśmy. Zamiast na spokojnie
wyważyć argumenty i starać się zrozumieć tych,
którzy przydzielali punkty piłkarzom (Lewandowski miał ich tylko ponad 30 mniej niż Messi), zaraz
obstawiamy się teoriami spiskowym, widzimy zmowę
i działanie przeciwko naszemu chłopakowi. To prawda,
że odwołanie plebiscytu przed rokiem było kontrowersyjne,
ale trzeba jednak dostrzec podnoszony przez organizatorów argument,
że kilka silnych lig przerwało rozgrywki i ich nie wznowiło, więc szanse
nie były równe. A czemu Messi, a nie Lewandowski? Obaj w mijającym
roku mają podobne osiągnięcia w swoich klubach, ale Messi razem
z Argentyną zdobył Copa America, a Lewandowski i polska reprezentacja mistrzostwa Europy zakończyli na ostatnim miejscu w grupie. Moim
zdaniem to przeważyło. Doceniam klasę naszego napastnika, cieszę się,
że tak wysoko zaszedł, ale w jego drugim miejscu nie doszukiwałbym się
jakiejś afery i ,,ustawianki”.
Przyznam się, że byłem nieco zaskoczony, kiedy w czasie przerwy
na reprezentację trener i szefostwo Enei Zastalu BC pozwoliło swoim
zawodnikom jechać do domów, tym bardziej że niektórzy mają je za

oceanem. Piszę te słowa przed czwartkowym, wyjazdowym meczem
z Asseco Arką Gdynia. Mam nadzieję, że wojaże nie przeszkodzą naszej
ekipie w pokazaniu, co potrafi. Jeśli jednak przegrają i usłyszę od szkoleniowca, że są przemęczeni, a przed meczem z uwagi na wyjazdy zaliczyli
jedyne zajęcia, to się wścieknę...
Właśnie, reprezentacja. Nie ukrywam, że jestem zaskoczony in minus
tym, co pokazali Polacy. Uważam, że zatrudnienie trenera Igora Milicicia
to dobry pomysł, do odmłodzenia kadry też nie można mieć pretensji.
Wprawdzie trudno przyzwyczaić się do widoku Łukasza Koszarka
w garniturze, ale zmiana warty to naturalna kolej rzeczy, choć w drugiej
połowie meczu z Izraelem Koszarek - nawet w garniturze i w eleganckich
butach - częściej trafiłby do kosza niż jego młodsi koledzy. Przyznam, że
akceptując pomysły nowego trenera, nie rozumiem trzymania na parkiecie zawodnika, który nie może totalnie trafić do kosza. Chodzi o Jakuba
Garbacza. On rzucać potrafi, ale te dwa mecze były wręcz koszmarne.
Mimo tego grał i pudłował. Nie rozumiem...
Piłka weszła pod dach, ligi halowe grają w najlepsze, kibice żużlowi
odliczają dni, kiedy powąchają metanol, idą święta i koniec roku, czyli
czas podsumowań. Jak to w grudniu...
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SIATKÓWKA

Trenują tu „matki, żony i kochanki”!
A.Z. Iwaniccy Empiria UKS 13 Zielona Góra to zespół, który rywalizuje w III lidze dolnośląsko-lubuskiej.
Ma sponsorów, wiernych kibiców, a trenera… zawodniczki wybrały sobie same!
- Dziewczyny skrzyknęły się
na Facebooku - mówi Roman
Luczek, jeszcze do niedawna sędzia, który dla dziewczyn porzucił gwizdek. Został trenerem i menadżerem
w jednej osobie. Dziewczyny w wieku seniorskim, które chcą uprawiać sport zespołowy, nie mają w Zielonej Górze możliwości rywalizacji w żadnej dyscyplinie.
Piętnaście siatkarek postanowiło to zmienić.
Empiria znaczy doświadczenie, a tego w drużynie
nie brakuje, choć siatkarskie umiejętności niektóre
zawodniczki musiały odkurzyć. Ich trener natomiast
odświeżał uprawnienia trenerskie zdobyte blisko 40 lat
temu. Najmłodsza zawodniczka w zespole ma 22 lata. - Choć kobietom wieku
się nie wypomina, to mam
też trzy dziewczyny, które
zbliżają się do czterdziestki - dodaje R. Luczek, który większość zawodniczek
znał z Zielonogórskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej,
o której niedawno pisaliśmy
w „Łączniku”.
Zespół występuje w III lidze
dolnośląsko-lubuskiej. Trener
zapewnia, że wynik nie jest

KOSZYKÓWKA

Trener mówi
o progresie
Dwa zwycięstwa, dziewięć porażek - to bilans Aldemedu SKM-u Zastalu Zielona Góra w rozgrywkach II ligi. Ostatnio młoda
ekipa Dawida Mazura przegrała
z drużyną z Kłodzka.
Zetkama LaNonna Doral
Kłodzko już na początku
postawiła twarde warunki
w Zielonej Górze i po 10 minutach prowadziła 29:13.
Najwyżej, w czwartej kwarcie było już nawet +25 dla
przyjezdnych, którzy posłali w bój zmienników i zapas zaczął dość szybko topnieć. - Za bardzo rozluźnie-

PIŁKA RĘCZNA

Najlepszy mecz
od dwóch lat
PKM Zachód AZS Uniwersytetu
Zielonogórskiego pokonał lidera - niezwyciężonego wcześniej
w I lidze SPR GOKiS Kąty Wrocławskie - 33:28.
- To nasz najlepszy mecz od
dwóch lat - cieszył się trener Ireneusz Łuczak i komplementował całą drużynę
akademików, którzy grali
równo przez cały mecz. Konsekwentnie i odpowiedzialnie - dorzucił trener.
Rywal przyjechał do Zielonej Góry jako zespół, który
wygrał osiem wcześniejszych spotkań, z najlepszą
ofensywą w całej lidze.

Stoją od lewej: Natalia Sakowska, Roman Luczek, Paula Lubowiecka, Justyna Gołasa,, Weronika Pawlak, Justyna Werczyńska, Dajana Paczkowska, Dasza Pohorodniczenko, Anna
Konopielko, Joanna Poradzisz, asystent trenera Karol Sterniczuk. Na dole: Klaudia Heintze,
Natalia Filipowicz, Arleta Preiss-Kostanowicz (główna inicjatorka powołania drużyny), Urszula Lorenc. W drużynie są także: Ewa Spaczyńska i Weronika Senk.  FOT. ŁUKASZ ZAMOJSKI
najważniejszy. Liczy się dobra zabawa. Na inaugurację
Empiria pokonała najsłabszy
zespół w stawce, Sobieskiego
Oława, choć dziewczyny jeszcze dobrze nie znały wtedy
nawet swoich imion. W ostatni weekend doszło do klubowych derbów. Empiria przegrała z młodszymi koleżankami UKS-u 13 Zielona Góra 0:3.

Wokół klubu sporo się
dzieje. Zespół jest aktywny
w mediach społecznościowych. Jeden z kompletów
strojów ma czarno-żółte elementy, a fanom siatkówki
może przypominać to... Skrę
Bełchatów. - Marketingowo
jesteśmy znakomici. Sponsorzy, nie powiem, że walą drzwiami i oknami, ale są

z nami. Wbrew pozorom III
liga nie jest taka tania, bo jeden mecz kosztuje nas ok.
800 zł - podkreśla R. Luczek.
Są sponsorzy, są i kibice.
Frekwencja podczas ostatnich derbów „Trzynastki” zakręciła się wokół setki. Empiria swoje mecze rozgrywa
w podzielonogórskiej Świdnicy, w hali Gminnego Ośrod-

ka Sportu i Rekreacji. Zespół został złożony „za pięć
dwunasta”. Obiekty w Zielonej Górze były już zajęte.
- To są matki, żony i kochanki, jak o sobie mówią,
które w oderwaniu od codziennych obowiązków założyły zespół i mają cieszyć się grą - zaznacza R.
Luczek. Dziewczyny na razie trenują raz w tygodniu.
- Buńczucznie powiemy, że
dopiero druga runda będzie nasza - dodaje trener.
A co dalej? Projekt na razie jest szacowany na najbliższe dwa lata. - Tyle ze
sobą wytrzymamy, jeżeli się wcześniej nie pozagryzamy - uśmiecha się
R. Luczek, który po wcześniejszych dwóch porażkach musiał odbyć z zespołem poważną rozmowę. - Apelowałem, że traktują to jako zabawę, oderwanie się od pracy i pieluch. W tym składzie chcemy na pewno grać ze sobą
do końca tego sezonu. Nie
jest łatwo, ale dużo rozmawiamy i czas pracuje
na naszą korzyść - kończy.
Kolejny domowy mecz
Empiria zagra 11 grudnia
z Olimpią Jawor. (mk)

ni podeszli do gry, nie chciało im się wracać do obrony,
co było karygodne - irytował się Rafał Wojciechowski, grający trener gości, zdobywca 21 punktów, najwięcej w drużynie zwycięzców.
Młodzi zielonogórzanie walczyli w końcówce dzielnie,
ale na parkiecie ponownie
pojawili się w drużynie rywali doświadczeni gracze,
którzy dokończyli mecz.
Zastal ostatecznie przegrał
74:84. - Wiele osób spojrzy, że jest 10 na minusie,
ale ja odpowiem, że jest też
18 asyst i 8 strat. Spójrzmy,
jaki ta młodzież robi postęp
- uważa Dawid Mazur, trener gospodarzy. Do poprawy
jest skuteczność, zwłaszcza
W II lidze zielonogórzanom (białe stroje) przychodzi walczyć ze znacznie bardziej doświad- w rzutach z dystansu, ale też
czonymi zawodnikami
FOT. MARCIN KRZYWICKI spod samego kosza. - Ja je-

W Zielonej Górze musiał
jednak uznać wyższość
AZS-u. - Po raz pierwszy
musieliśmy gonić wynik. Zawiodła nas skuteczność i za wolno wracaliśmy do obrony - przyznał Sebastian Ostrówka, zawodnik gości. W tę
sobotę zielonogórzanie
udadzą się do wicelidera.
SPR Bór Oborniki Śląskie
w ostatniej kolejce przegrał niespodziewanie na
wyjeździe ze Szczypiorniakiem Gorzyce Wielkie 27:31. W I lidze jest
drugi, z bilansem 7-2. Tydzień później AZS zakończy I rundę zmagań, u siebie z Olimpem Grodków.
- Obyśmy utrzymali ten
rytm do końca tej rundy liczy trener akademików.
(mk)

FUTSAL

Spotkanie
na szczycie
To będzie szlagier 5. kolejki II ligi
futsalu. Niepokonany Eko-Pol
AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego zmierzy się ze Śląskiem
we Wrocławiu.
Akademicy są liderem grupy trzeciej II ligi, wygrali
wszystkie trzy spotkania.
Ostatnie w minioną niedzielę. AZS wygrał w derbowym spotkaniu z Mundialem Żary 5:2. - Komplet
punktów jest, ale jeszcze
dużo pracy przed nami - tonuje nastroje Maciej Górecki, trener zielonogórzan. Momentami gubimy zrozumienie na parkiecie, w pro-

sty sposób tracimy piłkę.
Cieszy natomiast zaangażowanie i praca w defensywie oraz tworzenie
sytuacji.
Teraz spotkanie z wiceliderem, którego cele sięgają awansu. Śląsk Wrocław można jednak pokonać, czego dowiódł inny zespół z Wrocławia,
występujący w tej lidze.
AZS AWF Profisport wygrał derby miasta 4:3.
Później Śląsk wygrywał kolejno 4:2 z MTS-em Knurów i w Żarach
z Mundialem 6:3 oraz
zremisował na wyjeździe z FC Luxbor Pyskowice 2:2. Dla zielonogórzan to będzie pierwszy
mecz w tym sezonie na
wyjeździe. Początek w tę
sobotę o 19.30. (mk)

KOLARSTWO

Wjadą niemal
„do talerza”
Święto kolarstwa w Drzonkowie.
W ten weekend na obiektach
Wojewódzkiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji zaprezentuje się pół
tysiąca zawodników.
Po raz pierwszy kolarze
wjechali do Drzonkowa
przed rokiem. Teraz będą
mogli ich oklaskiwać kibice. - Całą rywalizację będzie
widać praktycznie z jednego miejsca. Powstanie strefa kibica, z jedzeniem, kawą i ciastem, a obok przebiegać będzie trasa wyścigu. Kolarz wjedzie kibicom
prawie „do talerza” - zachęca do kibicowania Le-
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Weekend kibica
PIŁKA RĘCZNA

• sobota, 4 grudnia:
10. kolejka I ligi, SPR Bór-Joynext Oborniki Śląskie PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego, 18.30

FUTSAL

• sobota, 4 grudnia:
5. kolejka II ligi, WKS Śląsk
Futsal Wrocław - Eko-Pol
AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego, 19.30

KOLARSTWO

• sobota, 4 grudnia:
Ogólnopolski Wyścig
w Kolarstwie Przełajowym
„Lubuskie Warte Zachodu”, Mikołajkowe zawody rowerowe dla dzieci,
10.00, WOSiR Drzonków
• niedziela, 5 grudnia:
II Superpuchar Polski - Międzynarodowy wyścig w kolarstwie przełajowym o Puchar Prezydenta Zielonej Góry, 10.00, WOSiR Drzonków

PIŁKA NOŻNA

• sobota, 4 grudnia:
turniej Falubaz Cup 2021,
9.00, WOSiR Drzonków
* niedziela, 5 grudnia: turniej Falubaz Cup 2021,
9.00, WOSiR Drzonków

KOSZYKÓWKA

• niedziela, 5 grudnia:
13. kolejka II ligi, Aldemed
SKM Zastal Zielona Góra IgnerHome Basket Nysa,
15.00, hala przy ul. Amelii (mk)

stem zadowolony, bo przed
sezonem mówiło się, że każde zwycięstwo będzie w ramach cudu. Mamy dwa zwycięstwa. Oczywiście, w niektórych meczach bardzo odstajemy, ale gra nam się poprawia - dodaje trener Zastalu.
W tę niedzielę zielonogórzanie też zagrają u siebie.
Podejmą IgnerHome Basket
Nysa. Nazwa fanom koszykówki zapewne przywołuje prawidłowe skojarzenia.
Gra tam były reprezentant
Polski Michał Ignerski. Dotychczas wystąpił w połowie
spotkań i jest najskuteczniejszym zawodnikiem swojego
zespołu. W pięciu meczach
zdobywał średnio 19,4 pkt.
Początek spotkania o 15.00.
Wstęp wolny. (mk)

szek Dutczak, dyrektor zawodów. W jednym miejscu
odbędą się tak naprawdę
trzy zmagania. Najpierw,
w sobotę, o 10.00 rozpocznie się ogólnopolski wyścig
w kolarstwie przełajowym
„Lubuskie Warte Zachodu”. O 13.30 tego dnia zaplanowany jest wyścig elity. Wcześniej, bo o 12.00,
odbędą się mikołajkowe zawody dla dzieci. Na osobnej trasie. - Dla każdego,
kto ją przejedzie, Mikołaj
będzie miał prezent - podkreśla L. Dutczak. W niedzielę zaś II Superpuchar
Polski - międzynarodowy
wyścig o Puchar Prezydenta Zielonej Góry. Z udziałem czołówki krajowej, Czechów i Niemców. Początek
zmagań o 10.00. Start elity
o 13.30. (mk)
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„Komar” miał być królem polskich dróg i… był!
Chyba nie było większego wydarzenia w historii zielonogórskiej motoryzacji. Wyeksponowane w kinie Wenus niewielkie samochody podziwiały tysiące ludzi. Autko krążyło też po fabrykach. Można było na nie popatrzeć, a nawet dotknąć.

Na przełomie stycznia i lutego 1973 r. zielonogórzanie po raz pierwszy mogli na własne oczy zobaczyć dwa samochody fiat
126p. W kinie Wenus PKO zorganizowało pokaz reklamujący zapisy na kupno samochodu. 
ZDJĘCIA BRONISŁAW BUGIEL
- Czyżniewski! Szczególnie nie
znam się na motoryzacji, ale na
pierwszy rzut oka widać, że na
tych zdjęciach pokazujesz fiata
126p, czyli „malucha”. O co ci
chodzi z tym „komarem”? To
był motorower! - moja żona
obróciła się na pięcie i poszła
do kuchni, zapewne sprawdzić
czystość patelni. Jak w takich
warunkach mam jej odpowiedzieć na zadane pytanie?
Oczywiście, że na zdjęciach
jest fiat 126p. Ta historia rozpoczęła się pół wieku temu, a dokładnie 1 listopada 1972 r. Wtedy w Turynie po raz pierwszy
zaprezentowano publicznie
małolitrażowego fiata 126p. To
ten pojazd na włoskiej licencji miał zmotoryzować nasz
kraj. Polacy mogli go oglądać
dziewięć dni później podczas
wystawy pod Pałacem Kultury i Nauki. I się zaczęło! Fiaciki
ruszyły w Polskę. W Zielonej
Górze pojawiły się 22 stycznia
1973 r. Dwa egzemplarze! Jeden wystawiono w kinie Wenus, drugi ruszył w trasę po
województwie, tu prezentowano go w kolejnych miejscowościach. Wcześniej jednak autka zawitały do zielonogórskich fabryk: Zgrzeblarek i Polskiej Wełny.

- Kiedy ja byłem oglądać,
z całą pewnością w kinie stały dwa „maluchy”. Zachwytom nie było końca - wspomina na Facebooku Mirosław Grad.
- Też tam byłem obejrzeć to
cudo, a po paru latach takiego
miałem. Pamiętam, że byłem
częstym gościem w warsztacie, bo wiecznie było coś - dodaje Jerzy Staniszewski.
- W oficjalnej reklamówce,
puszczanej w TVP, rozpędzony „maluch” najeżdżał od tyłu na wielkiego citroëna, przelatywał mu po dachu, zjeżdżał
po masce i... gnał dalej. Widowiskowe. Obiekt marzeń milionów! Miało się takiego, jeden z ostatnich na tzw. włoskich częściach... - opowiada Krzysztof R. Rutkowski.
- Ja jeszcze w 2000 r. jeździłem identycznym, czerwonym, z 1977 r., ale z silnikiem „bambino”, być może był to egzemplarz z tych
przedpłat, a może z importu
- dodaje Mariusz Penczyński.
Prezentowane w kinie Wenus i fabrykach dwa egzemplarze były reklamą na kółkach,
rozpoczynających się 5 lutego
przedpłat na ten samochodzik.
Ich produkcja w Fabrye Sa-

mochodów Małolitrażowych
w Tychach miała się rozpocząć
dopiero za pół roku.
Chętni mieli niespełna
półtora miesiąca na założenie w PKO odpowiedniej książeczki i wpłacenie pieniędzy.
Kto wpłacił 63,7 tys. zł (samochód miał kosztować 69 tys. zł)
z terminem odbioru w 1977 r.,
mógł wziąć udział w losowaniu książeczek i ewentualnie
otrzymać samochód wcześniej. Na ten cel przeznaczono 25 tys. fiacików - zakładano,
że tyle będzie dostępnych w latach 1974-76. Później roczna
wydajność fabryk w Tychach
i Bielsku-Białej miała wzrosnąć do 150 tys. egzemplarzy.
Planowano, że na przedpłaty
zostanie sprzedanych 408 tys.
samochodów.
Zaprezentowany w kinie
Wenus model oglądało dziennie tysiąc osób. Tymczasem
załoga Zgrzeblarek (czyli późniejszego Falubazu) zażądała
od PKO, by samochód reklamowy dostarczono na dziedziniec fabryki w dniu wolnym od pracy. I tak się stało - robotnicy mogli oglądać
fiata 126p w niedzielę. Mieli
sporo czasu na dyskusje. Kilka dni wcześniej autko trafiło

do Polskiej Wełny. Tam prezentowano je między pierwszą a drugą zmianą. Jedni zostali w pracy dłużej, drudzy
przyszli do niej szybciej.
- Tak więc jeszcze w tym
dziesięcioleciu drogi naszego kraju zapełnią się „komarami” - bo w ten sposób ludzie
ochrzcili już mały, popularny
samochód - pisał reporter „Gazety Zielonogórskiej” w wydaniu weekendowym z 3 lutego
1973r. Jego tekst okrasiło kilka zdjęć samochodu.
To niesamowite - „malucha” nazywano „komarem”?
Dobrze, że ta owadzia nazwa
się nie przyjęła.
- Co by nie mówić o „maluchu” to ten samochodzik
zmotoryzował Polskę. Dał
wolność podróżowania.
Znam takich, co do Grecji
nim jechali i to z bagażnikiem na dachu. Ciasne, ale
własne. Gdyby był modyfikowany, podobnie jak polonez, do dzisiaj miałby swoich klientów - podsumowuje Jerzy Misztela.
Tomasz Czyżniewski
Codziennie nowe opowieści
i zdjęcia:
Î Fb.com/czyzniewski.tomasz

