Zostaje wprowadzony nowy dodatek osłonowy, który ma zrekompensować
wzrost kosztów energii i gazu. Jak go otrzymać?
9
Brud, smród, zardzewiałe
garnki jako miski i buda z
byle czego. Obowiązkowo
łańcuch - nieodzowny towarzysz podwórkowego psa.
To, niestety, codzienność
wielu
>> wiejskich
6-7 zwierzaków.
W minioną niedzielę Biuro
Ochrony Zwierząt zabrało z
>> 5
takiego piekła cztery psy.
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WINIARKA EMMA WRACA
POMNIKI

Przed wojną była jednym z symboli winiarskiej tradycji miasta. Teraz wróci
- z okazji jubileuszu powstania Zielonej Góry. Są ﬁrmy gotowe wykonać rekonstrukcję pomnika. Uroczyste odsłonięcie rze�by zaplanowane jest na tegoroczne Winobranie.
przedstawiająca Emmę, wykonana przez Artura Wochniaka. Natomiast w kilku
przetargach nie udało się
wyłonić wykonawcy bryły
pomnika z piaskowca.
W miniony poniedziałek
otwarto oferty w kolejnym
przetargu. Zgłosiły się dwie
firmy. Katanga z Parszowa
chce za wykonanie cokołu
283 tys. zł, a Progres z Leszna 492 tys. zł. Miasto przeznaczyło na ten cel 230 tys.
zł.
- Prezydent postanowił
dołożyć brakujące 53 tys.
zł. Teraz musimy przeprowadzić wszystkie formalności i zakładamy, że umowę
będzie można podpisać na
przełomie stycznia i lutego
- informuje Monika Krajewska, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji Miejskich w magistracie.
Harmonogram prac zakłada, że wykonawca na plac
budowy wejdzie w kwietniu
-maju i będzie miał 120 dni
na wykonanie prac. Cokół

powinien być gotowy pod
koniec sierpnia. Tuż przed
Winobraniem zostanie zamontowana na nim rzeźba
Emmy.
Pierwotnie planowano,
że pomnik stanie nieopodal ronda Dmowskiego. Lokalizacja została zmieniona
- ostatecznie umiejscowiony będzie na skraju deptaka,
w miejscu gdzie al. Niepodległości dochodzi do pl. Bohaterów.
(tc)

Więcej >> 7

Rzeźba Winiarki Emmy, autorstwa Artura Wochniaka,
czeka w odlewni na montaż

Fot. Tomasz Czyżniewski

- Zgadza się! Chcemy, żeby odsłonięcie pomnika Winiarki Emmy rozpoczynało
oficjalne obchody 800-lecia
powstania miasta i 700-lecia nadania mu praw miejskich, które potrwają od tegorocznego Winobrania do
Winobrania w 2023 r. - mówi prof. Czesław Osękowski, przewodniczący komitetu organizacyjnego obchodów. - Emma ponownie będzie jednym z symboli miasta i jego winiarskiej tradycji. Sam za nią głosowałem.
Pomnik Winiarki Emmy,
autorstwa Arnolda Kramera,
został zaprojektowany jeszcze przed I wojną światową,
jednak zrealizowano go w
1937 r. Błyskawicznie stał się
symbolem miasta. Nie przetrwał jednak II wojny światowej.
Pomysł
rekonstrukcji
rzeźby wygrał w Zielonogórskim Budżecie Obywatelskim w 2017 r. - zdobył 526
głosów mieszkańców. Gotowa jest już rzeźba w brązie

ŻYCZENIA
DLA EMMY
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, pomnik powinien być
gotowy na Winobranie - wtedy
będzie można uroczyście odsłonić Emmę. U stóp pomnika
zostanie wmurowana pamiątkowa tuba. Trafią do niej różne
pamiątki i opis miasta. Jednak
najważniejsze jest upamiętnienie żyjących obecnie zielonogórzan, bo to ludzie tworzą naszą
Zieloną Górę. Dlatego każdy, z
okazji jubileuszu miasta, może
zostawić ślad po sobie.
Napiszcie „Życzenia dla Emmy”,
które w głównej mierze, zapewne, będą życzeniami dla naszego miasta. Wszystkie zostaną
włożone do tuby, by pamięć
przetrwała przez pokolenia.
Głosowaliście na Emmę? To
teraz do klawiatur. Nie głosowaliście, ale kochacie nasze
miasto? To też siądźcie do
klawiatur i piszcie!
Adres e-mail:
Emma-zyczenia@gmail.com

PODZIEL SIĘ
SWOIM SZCZĘŚCIEM
OPUBLIKUJ ZDJĘCIE SWOJEJ POCIECHY
SZCZEGÓŁY NA WWW.MALIZGRANI.ZGRANARODZINA.PL

2

łącznik zielonogórski

14 stycznia 2022

www.Lzg24.pl

Fot. Piotr Jędzura

Z ŻYCIA MIASTA >>>

6 stycznia ulicami przeszedł 11. Lubuski Orszak Trzech Króli. Było kolorowo i radośnie. W pochodzie wzięli udział m.in. górale bukowińscy z Brzeźnicy, Orkiestra Dęta Zastal, anioły i diabły na szczudłach. W rolę monarchów wcielili się Marek Budniak, Jan Fręś i Krzysztof Machalica. Każdy uczestnik orszaku otrzymał koronę, a dzieci gwiazdkę. Wydarzenie co roku organizuje radna Eleonora
Szymkowiak, prezes Stowarzyszenia „Ludzie dla Ludzi” Mecenat Złotego Serca.
(rk)

Daj drzewku
drugie życie
Choinkowy EKOPatrol zabierze
wystawione przez mieszkańców
świerczki i jodły. Posłużą m.in. za
nawóz i karmę dla zwierzaków.
Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej choinki odbierają w soboty. W dzielnicy
Nowe Miasto zbiórka odbywa
się w dni robocze. Wystarczy
wystawić drzewko przed domek lub - w przypadku bloków - pod śmietnikową pergolę dzień wcześniej.

Podajemy harmonogram
najbliższych odbiorów. Sobota, 15 stycznia, ulice: Moniuszki, Wyszyńskiego, Batorego, Studzianki, Szarych Szeregów, Zawadzkiego
„Zośki”, Unii Europejskiej,
Wandy, Wesoła, Węgierska,
Wiejska, Wiśniowa, Wrzosowa, Dunikowskiego, Zachodnia, Zacisze, Godlewskiego.
Sołectwa: 17 stycznia - Racula, 18-19 stycznia - Drzonków, 20 stycznia - Sucha, Ługowo, 21 stycznia - Barcikowice, Zatonie, Marzęcin.
Pełna wersja harmonogramu na stronie www.zgk.net.
pl/ekopatrol-2022/
(dsp)

PIÓRKIEM CEPRA >>>

LUDZIE

Wystarczy się umówić
- To dla mieszkańców jest biuro dzielnicy z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego. Jesteśmy otwarci, a nasz zespół jest wsparciem - mówi Klaudia
Baranowska, nowa dyrektor Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto.
- No proszę… kobieta w
polityce. To wciąż u nas
rzadkość.
Klaudia Baranowska: - Rzeczywiście, w polityce tak. Ale
na kierowniczych stanowiskach w administracji zasiada nas już całkiem sporo. Ja
działam, bo od zawsze mogę liczyć na wsparcie rodziny. Kibicują mi nawet wtedy,
gdy wyznaczam sobie odległe cele. Ostatnio na przykład
- ukończenie prestiżowych
studiów menedżerskich z tytułem Doctor of Public Administration. Na co dzień otacza
mnie wiele świetnych kobiet,
które angażują swój czas w
różne inicjatywy społeczne.
- Od stycznia zawiaduje
pani 17 sołectwami dzielnicy Nowe Miasto. Jakie plany
na początek?
- Sprawdzam co w trawie
piszczy. To jest moment na
zacieśnienie współpracy z
sołtysami i radnymi dzielnicy, którzy są na pierwszej
linii kontaktu z mieszkańcami. Właśnie dla nich jest
biuro dzielnicy z siedzibą
przy ul. Dąbrowskiego. Jesteśmy otwarci, a nasz zespół jest wsparciem.
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- Czyli można przyjść, porozmawiać o swoich pomysłach czy bolączkach?
- Tak, wystarczy zadzwonić i się umówić. Mamy fajny, zaangażowany
zespół.
- Jest pani znaną lokalną społecznicą, która od lat
działa w Przylepie. A co z
resztą sołectw? Nie zejdą na
drugi plan?
- Bynajmniej. Moje zadanie to jednoczenie społeczności. Dzięki doświad-

Fot. Bartosz Mirosławski

EKOLOGIA

Klaudia Baranowska

Menedżerka z doświadczeniem korporacyjnym, przez trzy lata
była radną dzielnicy Nowe Miasto. Lubi się uczyć, zdobywać
nowe doświadczenia i być mamą. Mężatka, ma dwóch synów.

czeniu, które zdobyłam w
Przylepie, wiem co u nas zadziałało, a co nie i jakie dobre praktyki można wdrożyć w sołectwach. Chcę
również zadbać o stowarzyszenia, które funkcjonują w
dzielnicy Nowe Miasto. Moim marzeniem jest to, żeby
razem działały przy wspólnych inicjatywach, np. festiwalu społecznym dzielnicy Nowe Miasto.
- Skoro mowa o działaniu na rzecz lokalnych społeczności - co udało się pani osiągnąć? Z czego jest pani dumna?
- Od 2017 roku jestem w
sztabie WOŚP i jestem au-

torką trzech projektów realizowanych z budżetu obywatelskiego. Przeszły dzięki dużemu zaangażowaniu
rady sołeckiej i aktywności
mieszkańców Przylepu. To
rewitalizacja tamtejszego
parku, projekt „Bezpieczny
Przylep” i inicjatywa „Ratujmy życie”, której celem
jest zaopatrzenie wszystkich 17 sołectw w defibrylatory. Ten ostatni projekt pokazuje mój sposób myślenia
o dzielnicy Nowe Miasto.
Jest mnóstwo rzeczy, które możemy zrobić dla siebie
nawzajem.
- Dziękuję.

Agnieszka Hałas

WOŚP

Znamy gwiazdy
30. Finału
Znów będzie można potańczyć
pod sceną i wspólnie podśpiewywać ulubione hity! - Gwiazdy
rozgrzeją do czerwoności w samym środku zimy - obiecuje szef
zielonogórskiego sztabu WOŚP,
Filip Gryko.
- Wracamy do normalności
na tyle, na ile się da - deklaruje Igor Skrzyczewski, rzecznik
zielonogórskiego sztabu. I wymienia gwiazdy, które w tym
roku zagrają na scenie przy filharmonii. - Zabawa zacznie
się od zielonogórzanina, rekordzisty świata we freestyle’u - Rademeneza, później
wspólnie z Mesajah pobujamy
się w rytmie reagge, największe przeboje zaśpiewa Cleo, a
na koniec zagra Big Cyc.
Lider zespołu Big Cyc, Skiba, poprowadzi też finał ze
sceny. Wspólnie z Bachusem
i Grzegorzem Hryniewiczem
zadbają o dobre humory publiczności, zachęcą do licytacji, które odbędą się pomiędzy koncertami i wspólnie będą odliczać czas do
Światełka do Nieba.
- Na koncertach nadal obowiązują obostrzenia. Teren
będzie ogrodzony, musimy
pilnować, żeby przebywające na nim osoby miały odpowiednią ilość miejsca, wstęp
pod scenę tylko w maseczce - wymienia Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Siedziba
sztabu wraca do ratusza. Pomieszczenia w Centrum Biznesu są wciąż wykorzystywane do przeprowadzania szczepień przeciw COVID-19. - Przy
ratuszu stanie też WOŚP-owe
miasteczko, a do sołectw pojadą kolorowe TIR-y, powiozą
mieszkańcom trochę radości
i fanty do licytacji - informuje
Filip Gryko. - W ostatnią niedzielę stycznia z każdego zakamarka Zielonej Góry będzie
płynęło mnóstwo pozytywnej
energii. Wszystko po to, by pomóc dzieciakom z problemami okulistycznymi.
(ap)
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INWESTYCJE

Będą tu dwie galerie i przebudowana droga

RADA MIASTA

O stadionie
i rowerach
Radni przyjęli uchwały, dzięki
którym możliwa będzie m.in.
realizacja zwycięskich zadań w
Budżecie Obywatelskim 2022.
Na poniedziałkowej, nadzwyczajnej sesji rady miasta
radni zmienili m.in. uchwałę
budżetową po to, by móc zrealizować zadania z tegorocznego BO. Środki znalazły się
też na wykonanie „Parku Leśnych Dzieci”, który zgłoszono w edycji na 2020 r. Oprócz

PRZYRODA

Przesadzili dęby
z ul. Źródlanej
Pamiętacie teledysk do „Małomiasteczkowego” Dawida Podsiadło? Wokalista na jeden dzień
dołączył do ekipy, która zajmuje
się przesadzaniem drzew. Ta sama
ekipa zajęła się dwoma dębami z
ul. Źródlanej.
Krzysztof Malik o drzewach
może mówić godzinami. Na
co dzień pracuje na plantacji w małej miejscowości
pod Warszawą. To właśnie
stamtąd pochodziły drzewa, które Podsiadło prze-

Jedna z dwóch nowych galerii powstaje w sąsiedztwie Intermarche i ogródków działkowych
- Bud-Dróg w większości wykonał roboty ziemne,
zakończył budowę murów
oporowych oraz sieci uzbrojenia terenu - informuje
Krzysztof Jarosz, kierownik
Biura Budowy Dróg w Departamencie Zarządzania Dro-

gami w magistracie. - Trwają prace nad nawierzchnią bitumiczną i chodnikami.
W planach jest wykonanie nawierzchni drogi, roboty wykończeniowe, sygnalizacja świetlna i elementy organizacji ruchu.

Przebudowa Szosy Kisielińskiej pierwotnie miała zakończyć się pod koniec minionego roku, jest jednak
mały poślizg. - Z uwagi na
występujące utrudnienia z
płynnością dostaw materiałów budowlanych, wskutek

tego radni zabezpieczyli odpowiednie kwoty na odwodnienie stadionu żużlowego (1,5 mln zł) oraz na obsługę systemu wypożyczalni roweru miejskiego (2 mln zł). Umowa z poprzednim operatorem była na trzy lata. Ten
czas minął i musimy ogłosić
nowy przetarg. Rozważaliśmy różne opcje, jednak nie
chcemy być właścicielem infrastruktury, wszystkie duże
miasta zlecają prowadzenie
systemu zewnętrznym operatorom - tłumaczył prezydent Janusz Kubicki.
Radni przegłosowali też
przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego w rejonie ul. Magnackiej.
To część os. Leśny Dwór. Na
działkach miejskich powstanie ok. 400 mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. - Zmiana planu pozwoli na budowę mieszkań bez podziemnych garaży, co spowoduje
obniżenie kosztów nowego
lokum. Parkingi będą na zewnątrz - mówił wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk.
Miasto podpisało też porozumienie z powiatem nowosolskim w sprawie budowy ścieżki rowerowej między Zatoniem a Otyniem.
(ap)

ZWiK

sadzał w teledysku. - Dwa
średniej wielkości zdrowe
drzewa zaspokajają roczne zapotrzebowanie na tlen
jednej dorosłej osoby. Ścięte nie produkują tlenu - tłumaczy K. Malik. Właśnie
takim komunikatem kończy się teledysk „Małomiasteczkowy”. I dopiskiem
„szanuj zieleń”.
Dęby, które pierwotnie miały być wycięte, nie
są małe, bo o obwodzie 50
cm. Uratowano je. Ze zbiegu ul. Źródlanej i Obywatelskiej pojechały specjalnym
transportem na ul. Willową na Czarkowie. Tu znalazły nowe miejsce w pobliżu lasu. - Żeby zrealizo-

Drożej za
wodę i ścieki
Nowa taryfa już obowiązuje, a
podwyżka jest niewielka.
Nowe taryfy wodociągowe weszły w życie 4 stycznia br. i mają być wiążące do 3
stycznia 2023 r. Jak informuje wnioskodawca zmian, czyli Zielonogórskie Wodociągi i
Kanalizacja Sp. z o.o., aktualny taryfikator dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zatwierdził pod koniec ub. r. Dyrek-

Fot. Bartosz Mirosławski

Roboty drogowe w pobliżu
ronda Orląt Lwowskich to była konieczność. Ruch na Szosie Kisielińskiej już teraz jest
spory i z pewnością zwiększy się po otwarciu parku
handlowego Stop Shop, który powstaje między ogródkami działkowymi a marketem
Intermarche (naprzeciwko
osiedla Pomorskiego). Aby
zminimalizować korki w tym
miejscu, miasto zdecydowało się przebudować jezdnię.
Do istniejącego ronda dobudowano dwa prawoskręty,
które ułatwią komunikację z
parkiem handlowym. Istniejący zjazd do galerii też się
zmieni. Dojedziemy do niego również z ulicy Kętrzyńskiej, łączącej tę część miasta
z drogą ekspresową S3.
Plac budowy przekazano
we wrześniu. Wykonawcą
jest firma Bud-Dróg z Kożuchowa. Prace wyceniono na
ok. 4,7 mln zł, z czego inwestor do zadania dołoży miastu 1,5 mln zł.

Fot. Materiały UM

Okolice osiedla Pomorskiego zamieniły się w jeden wielki plac budowy. W tzw. dzielnicy Kisielińskiej wyrastają aż dwie galerie handlowe, w
obu każdy ze sklepów będzie miał osobne wejścia. Trwa też przebudowa Szosy Kisielińskiej, która ułatwi dojazd do jednej z galerii.

Dęby pojechały na Czarkowo

panującej pandemii, termin
realizacji zadania wydłużono do 31 marca - wyjaśnia K.
Jarosz.
Stop Shop otworzy się
wiosną. Stoi już szkielet
konstrukcji parku handlowego, który będzie miał powierzchnię 6,6 tys. mkw.
Znajdzie się w nim 12 sklepów. Wśród najemców pojawi się marka odzieżowa
Sinsay, która zajmie 1,1 tys.
mkw. Zielonogórzanie zrobią zakupy w Martes Sport
(800 mkw.) i Kakadu (250
mkw.) - sieci sklepów zoologicznych oraz w Tedi. Ta europejska sieć sklepów wynajmie 900 mkw., zaoferuje
m.in. artykuły kosmetyczne, drogeryjne, toaletowe,
samochodowe, książki i karmę dla zwierząt.
Z kolei budowa obiektu
handlowo-usługowego pomiędzy Biedronką a kościołem rozpoczęła się jesienią
2020 r. Budynek w stanie surowym miał zostać ukończo-

ny w połowie minionego roku. Plany inwestora z branży
mięsnej pokrzyżowała pandemia. Oprócz sklepu mięsnego, znajdą się tu inne
punkty handlowo-usługowe. Do każdego przewidziano osobne wejście. Gotowy
jest już parking przed obiektem. W oszklonych lokalach
trwają prace wykończeniowe. Poznaliśmy pierwszych
najemców. Mieszkańcy skorzystają z salonu gier Totalizatora Sportowego, sklepu
sieci Rossmann i piekarniocukierni. Wybiorą się też
na zakupy do niemieckiego
dyskontu tekstylnego KIK.
Większość asortymentu tego sklepu stanowi odzież
damska, męska i dziecięca,
ale można też nabyć biżuterię, zabawki, produkty kosmetyczne, artykuły papiernicze, gospodarstwa domowego i do stylizacji wnętrz.
Jeden sklep tej sieci działa
już w galerii przy ul. Wiejskiej 2.
(rk)

tor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. I tak, w tym roku zielonogórskie gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy za
metr sześcienny wody zapłacą 5,38 zł brutto (o 35 gr więcej niż w ub.r.), a za metr sześcienny ścieków 7,77 zł brutto (o 36 gr więcej). Średnio o
77 gr wzrosły też opłaty abonamentowe za dwumiesięczny okres rozliczeniowy, niezależne od ilości dostarczonej
w tym czasie wody.
Wszystkie podwyżki wynikają z wyższych kosztów,
ponoszonych przez spółkę.

- Musiała wzrosnąć cena wody i ścieków, i to nie
jest nic nadzwyczajnego, tak
naprawdę cieszymy się, że
wzrosła tylko na takim poziomie - mówi Monika Turzańska, rzeczniczka ZWiK.
- W związku ze wzrostem
kosztów energii i gazu spółka ponosi wyższe koszty ujmowania i uzdatniania wody, oczyszczenia i odprowadzenia ścieków do środowiska oraz utrzymania infrastruktury, przy zapewnieniu
dotychczasowych standardów i wymogów.
Szczegółowe informacje o
nowych taryfach na stronie
internetowej ZWiK.
(el)

wać takie przedsięwzięcie, potrzebna jest specjalistyczna maszyna. Sadzarka wykopuje drzewo razem
z bryłą korzeniową o średnicy półtora metra - wyjaśnia Agnieszka Kochańska,
ogrodnik miejski i architekt
krajobrazu. - Później bryłę
pakuje się w stalową siatkę i jutę. Po przesadzeniu
drzewa ten stalowy kosz
zostaje pod ziemią, a po
czasie się rozkłada. Trzeba też pamiętać o redukcji
korony. Prześwietla się ją.
Przez kolejne trzy lata należy pamiętać o umiejętnym
podlewaniu.
A i tak jest spore ryzyko, że drzewo się nie przyj-

mie. - Kluczowy jest termin
- twierdzi A. Kochańska. Dlaczego drzewa przesadzamy, kiedy temperatury spadają do zera? Są w fazie spoczynku, w stanie bezlistnym, prawie nie rosną, ale
mają aktywne korzenie, co
sprzyja przyjęciu się w nowym miejscu.
Trzymamy kciuki, żeby
dęby zregenerowały się na
wiosnę.
Akcję zainicjował i sfinansował prywatny inwestor,
który działał we współpracy z urzędem miasta Zielona Góra pod czujnym nadzorem miejskiego ogrodnika.
(ah)
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UNIWERSYTET

Polonistyka nabiera nowego kształtu
Od 2015 r. Uniwersytet Zielonogórski prowadzi kierunek literatura popularna i kreacje światów gier. To
pierwszy kierunek w Polsce,
na którym studenci zajmują
się analizą cykli literackich,
poświęcając przy tym dużo uwagi literaturze popularnej. Na zajęciach omawia
się proces kreacji współczesnych gier - jednej z najbardziej dochodowych branż na
świecie.
- Dziś gry nie są już tylko
rozrywką, która zabija czas.
Coraz to nowsze produkcje,
poza ciekawymi mechanikami, stawiają też nacisk na
wykreowany świat. Zrobienie dobrej gry jest jednak nie
lada wyzwaniem. By zrozumieć konstrukcję mechanik zastosowanych w grach,
musimy zrozumieć w jakim
celu jest ona wprowadzona
i do jakiego odbiorcy kierowana. Wykładowcy poszerzają przy tym nasze horyzonty, pokazując, że gry posiadają wiele skomplikowanych płaszczyzn, w których

każdy element ma znaczenie - tłumaczy Daria Żytyńska, studentka I roku.
W założeniu kierunek ma
zapełniać pewną lukę rynkową, w której brakuje specjalistów posiadających odpowiednie umiejętności, łączące aspekty mechaniczne gier
oraz sensowność wykreowanych w nich światów.
- Niezwykle istotnym dla
osiągnięcia sukcesu w tej
rozwijającej się branży okazuje się znajomość motywów i tematów, jakimi operuje literatura popularna.
Kierunek kładzie spory nacisk na znajomość tekstów
wchodzących w kanon literatury, nie tylko klasyczny, ale właśnie też popularny. Studenci mają okazję zaznajomić się z dużą liczbą
dzieł filmowych i literackich
tworzących pewne kamienie milowe w kulturze popularnej - dodaje prof. Bogdan Trocha z Instytutu Filologii Polskiej UZ.
Specyfiką „grową” kierunku zajmuje się też dr Kamil

Studenci omawiają swój projekt gry
Kleszczyński, m.in. laureat
konkursu na najlepszą pracę
dyplomową, organizowanego przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (zajął III miejsce). Jego rozprawę doktorską „Fi-

Fot. Archiwum prywatne

Studia polonistyczne nie muszą opierać się wyłącznie na badaniu tekstów. Coraz częściej program akademicki rozszerzany jest o nowe elementy, np. dotyczące konstrukcji gier planszowych czy komputerowych.

lozoficzne aspekty grywalizacji” uznano za jedną z najlepszych w dziedzinie edukacji, nauki i szkolnictwa
wyższego.
Program zajęć został ułożony we współpracy z Zie-

lonogórskim Klubem Fantastyki Ad Astra i Wydawnictwem Triglav Studio, firmą zajmującą się na polskim
rynku produkcją gier z gatunku RPG. Studenci zdobywają nie tylko umiejętności
teoretyczne, szkolą się także w rozwiązywaniu problemów i w pracy zespołowej, w tym poznają zasady zarządzania projektem.
- Zależało nam, aby studenci byli w stanie przejść
przez kurs kreowania światów od poziomu literackiego, przez gry planszowe, do
kreacji elementów świata
w produkcjach cyfrowych tłumaczy Waldemar Gruszczyński, wykładowca i prezes ZKF Ad Astra.
Współpraca instytutu z
firmami i stowarzyszeniami
zaowocowała również zaproszeniem studentów na
praktyki. Część z nich zaangażowała się w powstanie
podręcznika „Level RPG”.
To wydawnictwo z prostymi, łatwo przyswajalnymi zasadami, stawiające

na kreatywność i pomysłowość graczy. Studenci stworzyli całą oprawę graficzną od ilustracji po układ stron
podręcznika.
- To było naprawdę fajne przedsięwzięcie. Cieszę
się, że mogłam wziąć udział
w tym projekcie i być częścią
drużyny - przekonuje Klaudia
Turska, studentka III roku.
Absolwenci pracują w firmach zajmujących się tworzeniem i rozwijaniem gier.
Tworzą nowe światy, analizują fabuły i mechaniki rozgrywki. Mogą znaleźć zatrudnienie jako graficy i redaktorzy. Zdobywają też posady w placówkach kultury, łącząc pasję z umiejętnościami.
- To niestandardowa praca, wymaga dużej kreatywności oraz elastyczności. Na
szczęście uniwersytet przygotował mnie na to, co spotkało mnie w życiu zawodowym - podkreśla Mikołaj Sasiński, absolwent.
Klaudiusz Mirek
Instytut Filologii Polskiej UZ

FERIE * FERIE * FERIE * FERIE * FERIE * FERIE * FERIE * FERIE * FERIE * FERIE * FERIE * FERIE * FERIE * FERIE * FERIE * FERIE * FERIE * FERIE * FERIE

W mieście
nie ma nudy!

TERMIN: 18.01-28.01.2022 r., godz.
7.30-15.00
„Wątek i osnowa – zacznijmy od
nowa. Powrót do tradycji” - zajęcia
interdyscyplinarne o charakterze
edukacyjno-plastycznym.
Liczba uczestników: 120 osób.

Zielonogórskie instytucje prześcigają się w pomysłach i organizują
od poniedziałku czas ze sztuką,
muzyką i sportem. Wrzucamy
garść propozycji na dwa tygodnie
dla najmłodszych i tych trochę
starszych.
Uwaga! Liczba osób na zajęciach
ograniczona. Warto sprawdzić, czy są
jeszcze wolne miejsca.
Fot. Piotr Jędzura

a Młodzieżowe Centrum Kultury i
Edukacji „Dom Harcerza”
(ul. Wyszyńskiego 19a, tel. 68 320 55
72, www.mdk-zgora.pl)
TERMIN: 17.01-30.01.2022 r., godz.
Oby zima dopisała w tym roku tak, jak w ubiegłym. Śniegowe szaleństwo ogarnęło i małych, i
10.00-14.00
dużych! W Zielonej Górze pod koniec stycznia rozegrała się wtedy… bitwa na śnieżki.
Zajęcia warsztatowe od poniedziałku
do piątku dla dzieci i młodzieży: moLiczba uczestników: w każdym turnu- Biedronką, tel. 736 600 470, green- Filia nr 11 Biblioteka Piotrusia Pana
delarskie, ceramiczne, dziennikarskie,
sie 30 osób
book@biblioteka.zgora.pl), o godz.
(ul. Ptasia 32, tel. 68 451 08 92,
fotograficzne, muzyczne, plastyczne,
11.00 - 17.01 i 24.01;
filia11@biblioteka.zgora.pl), o godz.
teatralne, taneczne oraz informatyczne.
a Wojewódzka i Miejska Bibliote- Filia nr 2 Biblioteka Słonia Elmera
12.00 - 26.01;
Codziennie w warsztatach uczestnika Publiczna im. C. Norwida
(os. Pomorskie 13, tel. 68 320 10 11,
- Filia nr 12 (ul. Morelowa 34,
czyć będzie ok. 100 dzieci.
(tel. 68 453 26 00, www.wimbp.
filia2@biblioteka.zgora.pl), o godz.
tel. 68 453 87 44, filia12@bibliotea Miejski Ośrodek Sportu i Rezgora.pl)
10.30 - 24.01 i 27.01;
ka.zgora.pl), o godz. 16.00 - 19.01
kreacji
TERMIN: 17.01-28.01.2022 r.
- Filia nr 5 Biblioteka Żółwia Franklina i 26.01.
(ul. Sulechowska 41, tel. 68 412 50 01, - Oddział dla Dzieci Biblioteka
(ul. II Armii 30-40, tel. 68 454 10 60,
Zajęcia pod hasłem: „Zimowa czytelwww.mosir.zgora.pl)
Pana Kleksa (al. Woj. Polskiego 9,
filia5@biblioteka.zgora.pl), o godz.
nia Norwida”.
TERMIN: 17.01-28.01.2022 r., godz.
tel. 68 453 26 10, biblioteka.pana. 11.00 - 20.01 i 27.01;
Liczba uczestników: w każdym spo8.00-15.00
kleksa@biblioteka.zgora.pl), o
- Filia nr 9 Biblioteka Bromby i
tkaniu 10-15 osób.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne „Ferie
godz. 11.00 - 18.01, 20.01, 25.01 i
Przyjaciół (ul. Podgórna 45, tel. 68
w mieście” na obiektach MOSiR w
27.01;
453 26 61, filia9@biblioteka.zgora.
a Muzeum Ziemi Lubuskiej
dwóch jednotygodniowych turnu- Lubuskie Laboratorium Książki
pl), o godz. 11.00 - 18.01, 24.01, 25.01 (al. Niepodległości 15, tel. 68 327 23
sach.
„GreenBook” (ul. Makowa 12 - za
i 27.01;
45, muzeum@mzl.zgora.pl)

a Zajęcia rekreacyjno-sportowe
przygotowały następujące jednostki oświatowe:
- szkoły podstawowe: SP nr 1, SP nr
2, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 14, Zespół
Edukacyjny nr 2 (ul. Staffa), ZE nr 3 (os.
Pomorskie), ZE nr 4 (Drzonków), ZE nr 5
(Ochla), ZE nr 9 (ul. Spawaczy), Zespół
Szkół Ekologicznych (ul. Francuska);
- szkoły ponadpostawowe: III LO.
a Planetarium Wenus
(ul. gen. Władysława Sikorskiego 10,
tel. 693 891 680, pw@centrumnaukikeplera.pl)
Niebo z komputera/Cyfrowe Niebo/
Wirtualny Wszechświat (do wyboru),
zajęcia warsztatowe. Spotkania będą
odbywać się w kameralnych 12-osobowych grupach.
18.01-21.01 oraz 25.01-28.01
- 10.00 Stellarium Astronomy Software - cztery spotkania, uczniowie klas
5-7 szkół podstawowych
- 12.00 WorldWide Telescope - cztery
spotkania, uczniowie klas 7-8 szkół
podstawowych
- 14.00 Hands-On Universe - cztery
spotkania, uczniowie klas 1-4 szkół
ponadpodstawowych
Bilety w cenie 20 zł do nabycia na
zok.abilet.pl.

a Pałac w Starym Kisielinie
(Stary Kisielin - ul. Pionierów Lubuskich 53, tel. 880 227 787, l.jenek@
starykisielin.com.pl)
Warsztaty techniczne i plastyczne,
magiczne eksperymenty.
Ilość miejsc: 12 osób.
Bilety w cenie 5 zł za osobę (na jednorazowy warsztat) do kupienia na zok.
abilet.pl.

a Centrum Przyrodnicze
(ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 14,
tel. 660 481 635, zajecia@centrumnaukikeplera.pl)
Rodzinne zajęcia laboratoryjne i warsztaty dla dużych i małych pod okiem
wykwalifikowanych specjalistów.
Godziny: 11.00-12.00 i 16.00-17.00.
Koszt: zajęcia feryjne - 12 zł/uczestnik
i 1 zł/opiekun (dotyczy 1 opiekuna na
15 osób).
Zajęcia feryjne połączone ze zwiedzaniem Centrum Przyrodniczego - karnet 20 zł (proponowane tury zwiedzania – 12.00-13.30 i 14.00-15.30).
Limit uczestników: 25 osób.
a Zielonogórski Ośrodek Kultury
(ul. Festiwalowa 3, tel. 68 451 10 11)
Warsztaty artystyczne w Hydro(za)
gadce. Pod okiem instruktorów uczestnicy będą mogli poznać różne techniki
plastyczne (płaskorzeźba, malowanie
henną, batik, rysowanie stalówką i
patykiem, tworzenie piniat).
Ilość miejsc: 12 osób.
Bilety w cenie 5 zł za osobę (na jednorazowy warsztat) do kupienia na zok.
abilet.pl.
(ah)
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ZWIERZĘTA

Nie zerwaliśmy jeszcze łańcuchów
Brud, smród, zardzewiałe garnki jako miski i buda z byle czego. Obowiązkowo łańcuch - nieodzowny towarzysz podwórkowego psa. To, niestety, codzienność wielu wiejskich zwierzaków. W minioną niedzielę Biuro Ochrony Zwierząt zabrało z takiego piekła cztery psy.
zmarzniętego i wygłodzonego psiaka ze sobą. On jeszcze
cieszył się na widok człowieka i ufnie za nim podążał…
W stosunku do właścicieli
trzech psów toczy się już postępowanie karne i administracyjne. - Sądy zaczęły karać za trzymanie zwierząt w
nieodpowiednich warunkach
i znęcanie się nad nimi. Jednak kary wciąż są zbyt łagodne. Za zabicie zwierzęcia - rok
w zawieszeniu, zakaz posiadania zwierząt na dwa lata wymienia I. Kwiatkowska. Często sąd zwalnia też sprawcę z kosztów sądowych czy
nawiązki na rzecz organizacji zajmującej się zwierzętami, ze względu na jego trudną sytuację materialną.
Zmorą psów są łańcuchy.
Według prawa, pies powinien
być spuszczany z niego minimum na 12 godzin w ciągu doby. Czy tak się dzieje? Trudno
cokolwiek udowodnić.
Jeśli widzimy więc, że
psu dzieje się krzywda, jest

wciąż przykuty do łańcucha, zgłaszajmy to. Numer
do Biura Ochrony Zwierząt - 666 605 391. - Nie ma
dnia, żeby nie było telefonu.
Tych przypadków jest mnóstwo. Trzeba zgłaszać też sytuacje, kiedy psy są chore i
nieleczone albo bite - dodaje I. Kwiatkowska.
Gorzej jest ze świadomością ludzi, którzy psy w tragicznych warunkach trzymają. - Tu potrzeba jeszcze
kilku pokoleń, żeby zrozumieli, że pies to żywa istota.
Nie poddajemy się jednak,
interweniujemy, tłumaczymy i nakłaniamy do poprawy warunków - podsumowuje pani Izabela.
Można wspomóc Biuro
Ochrony Zwierząt i psiaki z
interwencji wpłatą pod linkiem: www.ratujemyzwierzaki.pl/psiakiz-jarogniewic. Przypominamy też,
że szukają one nowych domów, w których nie zaznają
już zimna i strachu.
(ap)

wpuścić na posesję. Po podwórku nie dało się przejść,
nie wdeptując w psie odchody. Zwierzakom chciało się
pić, zlizywały szron. Na początku reagowały lękiem połączonym z agresją. Ze strony człowieka nie zaznały niczego dobrego. Nikt ich nie
głaskał, nie wiedziały, co to
spacery… Zostały umieszczone w zielonogórskim
schronisku, Biuro Ochrony
Zwierząt szuka im domów
tymczasowych i finansowo
odpowiada za ich leczenie.
- W domu, z którego zabraliśmy zwierzęta, mieszka
duża rodzina. Jeden z mężczyzn, właściciel czwartego
psa z podwórka, minimalnie
poprawił jego warunki. Postawił lepszą budę, zdjął łańcuch. Co ciekawe, ten sam
człowiek ma dwa miniaturowe sznaucery. One chodzą
do fryzjera, mają szczepienia, śpią na kanapie, mogą
biegać po podwórku. Kiedy
spytałam go dlaczego tamte

psy traktuje lepiej, nie umiał
odpowiedzieć - opowiada
pani Izabela.
Po tej interwencji to policja poprosiła o pomoc wolontariuszy. Kilkanaście domów dalej, w głębi posesji,
do zapadającej się budy był

przykuty łańcuchem kilkumiesięczny szczeniak. Otwór
w budzie był zbyt mały, żeby psiak mógł się tam schronić przed mrozem. Z właścicielką nie było kontaktu, nie
była w stanie ustać na nogach. Wolontariusze zabrali

OCHLA

- Boisko jest ważne dla naszych uczniów, ale też dla
mieszkańców Ochli, którzy
korzystają z niego popołudniami - mówi Andżelika Ładysz, wicedyrektorka placówki.
Pomysł niezbędnej modernizacji poparli również
miejscy radni m.in. Wiesław
Kuchta z Zielona Razem i Jacek Budziński z PiS. - Spotkałem się z prezydentem Januszem Kubickim w tej sprawie i poprosiłem o pomoc.
Bardzo się cieszę, że znalazły się środki na ten cel, bowiem w Ochli takie boisko
jest po prostu potrzebne zaznacza W. Kuchta.

Według kosztorysu całość
inwestycji ma zamknąć się
w kwocie ok. 117 tys. zł. - Sądzę, że prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku dodaje radny Zielona Razem.
Z kolei J. Budziński zwraca uwagę na inną kwestię. Ta inwestycja była nieunikniona i lepiej żebyśmy wykonali ją teraz, bo za pewien
czas koszt byłby większy przekonuje radny PiS. - Musimy mieć z tyłu głowy, że
w mieście czeka nas wymiana nawierzchni szkolnych
boisk. Dlatego o środkach
na ten cel, dotacjach, warto
myśleć już teraz.
(md)

Nawierzchnia szkolnego boiska jest już bardzo starta, tworzą się pęknięcia

Dobra wiadomość dla uczniów
Zespołu Edukacyjnego nr 5. W tym
roku ma zostać wyremontowana
nawierzchnia szkolnego boiska.
Koszt inwestycji to ok. 117 tys. zł.
To decyzja prezydenta miasta. Stan techniczny nawierzchni pozostawia wiele do życzenia, w wielu miejscach jest ona starta, widać
już wyraźne pęknięcia, które
za pewien czas uniemożliwiłyby użytkowanie obiektu.

Gruby łańcuch na szyi i buda sklecona z byle czego. Tak nie powinny żyć czujące i myślące istoty.

Fot. Maciej Dobrowolski

Czas na naprawę
starego boiska

Fot. Archiwum Biura Ochrony Zwierząt

Suczka stała we własnych
odchodach w prowizorycznym kojcu. „Podłogą” była rozwalająca się paleta, w
szpary łatwo mogły wpaść
łapki. Dwa nieduże psiaki
przykute były do ciężkich
łańcuchów przy budach.
Chowały się, przestraszone
widokiem człowieka…
- Zgłoszenie dostaliśmy
pod koniec grudnia. Najpierw rozmawiamy, pokazujemy, co można zmienić,
tłumaczymy. Niestety, zazwyczaj działają dopiero
groźby i kary - mówi Izabela
Kwiatkowska z Biura Ochrony Zwierząt.
Właściciele nie widzieli niczego złego w warunkach, w jakich żyły ich zwierzęta. Do gospodarstwa w
Jarogniewicach wolontariusze stowarzyszenia wrócili
z decyzją prezydenta miasta
o natychmiastowym odbiorze psów. Musieli poprosić
o pomoc policję, bo jeden z
mieszkańców nie chciał ich

PRZY CZWARTKOWYM OBIEDZIE
Andrzej Brachmański

Nie patrz w górę
Na Netflixie dobrze chodzi film „Nie patrz w górę”. Teoretycznie
komedia, w istocie dramat nieźle opisujący współczesne czasy. Nie
patrz w górę jeśli nie chcesz zobaczyć prawdy.
Jakoś tak skojarzyło mi się z moimi obserwacjami. Otóż chodząc po centrum
miasta, czasami lepiej nie podnosić głowy. Ulica wygląda dobrze, dopóki nie
podniesiemy wzroku ku niebu, wtedy widok już nie zachwyca. Odrapane elewacje
(do poziomu I piętra często odnowione, dalej nie), balkony trzymające się na
słowo honoru, okna straszące niepomalowanymi ramami. Przekład pierwszy z
brzegu - Drzewna.
Problem wielu, jeśli nie większości polskich miast - starzejąca się substancja
mieszkaniowa, na której odnowienie brak środków. Problem „odwieczny”.
W latach osiemdziesiątych naczelnikiem Lubska był świetny administrator, Michał Łoś. Kiedy go odwiedzałem, zawsze żartował: - Szkoda, że Rosjanie nie spalili
Lubska tak jak Krosna. Mój przyjaciel, Bolek Borek, w Krośnie nie ma problemów z

remontami, bo nie ma poniemieckich budynków. A ja ile bym nie
zrobił, to i tak tylko kropla w morzu potrzeb - mówił.
Minęło 40 lat, a problem nadal istnieje. Wprawdzie w
mniejszej skali, ale… Przed 40 laty właściciel był generalnie
jeden, teraz 95(!) procent substancji w Zielonej Górze to własność
prywatna lub wspólnot mieszkaniowych (wyłączając spółdzielnie). I
wszyscy nie radzą sobie z remontami. Wielu z bogacących się na początku
lat 90. pokupowało kamienice, bo była okazja - prawie za darmo. To samo było
z wykupem mieszkań. Głupi byłby ten, kto nie kupiłby ich za 5 procent wartości. Ale potem na remont albo nie starcza, albo… się nie opłaca. Patrz - kino
Nysa czy Wandy 7.
Do tego dochodzi słabość państwa jako instytucji. W Polsce praktycznie nie
istnieje sprawny mechanizm, który nakazałby właścicielowi rudery remont lub…
wyburzenie. Zachłyśnięci balcerowiczowską wizją kapitalizmu, który da nam
piękne i bogate życie, nie zadbaliśmy o to, by mieć jednak jakiś bat na kamieniczników. W latach 90., ówczesne władze miasta wyprzedały co się dało, a następcy
muszą jeść tę żabę. Przecież kamienice - w pierzei naprzeciwko wejścia do ratusza
- wołają o pomstę do nieba, to samo na Jedności. Nawet tam, gdzie udziałowcem

we wspólnocie jest miasto, pozostali udziałowcy nie są w stanie wyłożyć swojej
części na remont. Wprawdzie istnieje mechanizm miejskiego dofinansowania
do remontów zabytkowych kamienic, ale i tu - albo kamieniczników nie stać na
dołożenie swojej części, albo im się nie opłaca, bo kupili kamienice bez pomysłu
na ich zagospodarowanie.
Mówiąc szczerze - wiele z tych ruder należałoby wyburzyć. W czasie tej kadencji udało się wyburzyć… jedną. Inspektor Nadzoru Budowlanego, z którym prowadzę boje w tej materii, rozkłada ręce i mówi: - Nic nie mogę. Bo albo nie mam
narzędzi prawnych, albo na wyburzenie nie zgadza się konserwator zabytków.
Do tego dochodzą często niechlujne remonty oraz zmora miast - twórcy
bazgrołów na murach i… koło się zamyka. Konkluzja - maszerując starymi ulicami
polskich miast lepiej nie patrzeć w górę. Nie tylko w Zielonej. Także w Poznaniu,
Wrocławiu czy moim ulubionym Kłodzku… Władza centralna ma problem w
tym miejscu, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę, władza samorządowa
bezradnie rozkłada ręce. A nam, przechodniom, przychodzi liczyć na to, że żadna
dachówka w bezwietrzny dzień z góry nie poleci.
PS. Felieton jest w pewien sposób inspirowany pismami pana Sławomira Służalca, kierowanymi do radnych miasta. Dziękuję mu za podsunięcie pomysłu.
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Cigacice - jest przeprawa, ale z remontem

To śpiew
wyzwolenia
Wokalistka Lucy została Bluesową
Jamerką Grudnia 2021. Bohaterce
miesiąca zadajemy pięć pytań.
Nie tylko na temat muzyki…

Jak mus, to mus.
- Na kolejne wydłużenie
terminu, tym razem o dwa,
dwa i pół miesiąca, złożyły
się przede wszystkim dwie

podstawowe przyczyny wyjaśnia
przedstawiciel
starostwa. - Pierwsza: pogoda, czyli niskie temperatury i utrzymująca się wil-

zzu, improwizacji. Wyzwanie to ogromne - przejść z
klasyki do muzyki tzw. rozrywkowej. Ale oklaski publiczności w Hauście potwierdziły, że dobrze wybrałam.
2. Dlaczego wokal?
- Bo to było trudne. Wcale nie szło mi łatwo na początku. Nauka śpiewu była niezwykle wymagająca i śpiew był jedyną rzeczy w życiu, która mnie tak
pasjonowała. Postawiłam
wszystko na jedną kartę, by
odkryć tajniki strun głosowych i wszystkiego, co za
tym idzie.

Fot. Materiały UZ

1. Opowiedz o swojej drodze muzycznej, jak zaczęłaś?
Lucy: - Zaczęłam grą na
skrzypcach w wieku 6 lat,
potem fortepian, śpiew
klasyczny… Ale zawsze ciągnęło mnie do bluesa, ja-

na sto procent. Trochę szkoda, bo z powodu inwestycji,
która miała przynosić nam
chlubę, znów musimy się
tłumaczyć.

Trzymamy kciuki za kwartet „Lepiej późno niż wcale”

- Kto słucha bluesa, ma głęboko w duszy tęsknotę za wolnością
- uważa Lucy

TELEWIZJA

JUBILEUSZ

Nasi w The Voice Senior
W sobotę, 15 stycznia, o 20.00, w
TVP 2, w programie The Voice Senior
zobaczymy czwórkę absolwentów
wychowania muzycznego Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Zielonej
Górze, którzy ukończyli studia w
połowie lat 80. Bożena Wesołowska,
Aleksandra Matusiak-Kujawska,
Bernard Łyżwiński i Lech Sawicki
wystąpią w programie jako zespół
„Lepiej późno niż wcale”. Wszyscy
bardzo aktywnie uczestniczyli w
życiu kulturalnym uczelni w czasie
studiów, ale też po ich ukończeniu.
Cały Uniwersytet Zielonogórski
trzyma kciuki za starszych kolegów i
prosi o głosy dla nich!

Dmuchali aż miło
W miniony wtorek Orkiestra Dęta
Zastal zaprosiła zielonogórzan na
otwartą próbę do Muzeum Ziemi
Lubuskiej. Wybrzmiały i klasyczne
marsze, i filmowe hity z „Jamesa
Bonda”, „Króla lwa” czy „Alladyna”.
To rozgrzewka przed muzycznymi
atrakcjami, które orkiestra przygotowuje na ten rok pełen świętowania.
Okazja jest podwójna - 800-lecie
Zielonej Góry i 75-lecie orkiestry. Szykujemy koncerty promenadowe,
na które już teraz serdecznie zapraszamy. Będzie się działo - zapowiada
Jarosław Wnorowski, który od ponad
trzech dekad gra w orkiestrze na
klarnecie.

(es)

(ah)

goć w powietrzu. Koniec listopada i cały grudzień nie
były przyjazne dla kontynuowania
zaplanowanych robót. Mimo rozstawionych namiotów, działających nagrzewnic i pootwieranych frontów robót, z powodów technologicznych wykonawca musiał przerwać niektóre prace. Jak znam życie, następny remont na moście w Cigacicach będzie za jakieś
20 lat, więc o technologicznym chodzeniu na skróty,
byle jak najszybciej zakończyć ten remont, nie było
mowy. Zależy nam na jakości wykonanych prac to jest warunek konieczny.
Drugą przyczyną jest pandemia, a z nią duża liczba
zachorowań wśród samej
załogi i opóźnienia w dostawach materiałów, m.in.
elementów podwieszanych
pod instalacje elektryczne
i sterujących ruchem, które zamawiane są nawet za
granicą. Te problemy mamy zresztą od roku, zakła-

dy są zamykane, albo nie
nadążają z dostawami.
Mimo zrozumienia obiektywnych przeszkód, w starostwie trwa dyskusja, na
ile na remontowym poślizgu w Cigacicach zaważyły przyczyny niezależne
od wrocławskiego konsorcjum, na ile również problemy samej firmy. W minioną
środę, 12 bm., rada budowy
spotkała się z właścicielem
PBW Inżynierii i Probudowy.com.
- Być może w ramach rekompensaty będziemy oczekiwali od wykonawcy wydłużenia terminu gwarancji
- zapowiadał powiat.
Jak się okazuje, negocjacje w tej sprawie otwarto w
środę i trwają nadal. Dłuższą gwarancją na wyremontowanie starego mostu nie
wolno gardzić, nawet jeśli
życia mieszkańcom nadodrzańskich wiosek w pierwszych miesiącach nowego roku ona już nie uprości.
Może kiedyś…
(el)

3. Lubisz w Zielonej Górze…
- Deptak, bliskość lasu,
pogodę i przyjaznych ludzi.

5. Twoje najbliższe plany
muzyczne?
- Marzy mi się zaśpiewać
w wielkiej sali koncertowej
typu Carnegie Hall albo Filharmonia Zielonogórska! A
tak najbliżej, to przygotowujemy się w duecie, w którym śpiewam - Lucy&Tom
- do koncertu „Wielkie Damy Piosenki”, który już niebawem zagramy po drugiej
stronie Polski. Napisałam
też piosenkę, taką trochę
bluesową. Tom wspaniale
zaaranżował. Już niedługo
się nią podzielimy. A tymczasem zapraszamy do nas:
www.lucyandtom.fr
Igor Skrzyczewski

4. Blues dla ciebie to…
- Wolność, emocje, wyzwolenie, bliskość i pewnego rodzaju porozumienie
dusz. Blues sięga głęboko.
Jego źródło to gospel niewolników. Śpiew wyzwolenia. Kto słucha bluesa, ma
prawdopodobnie głęboko
w sercu i duszy tęsknotę za
wolnością... Ten rodzaj komunikacji z publicznością,
taki poza słowami, z serca
do serca czuję, śpiewając na
scenie.

Fot. Bartosz Mirosławski

BLUESOWA PIĘCIOLINIA

Do finału remontu brakuje już niewiele. Teraz budowlańcy montują oświetlenie i sterowanie ruchem, układają chodniki i ścieżkę rowerową.

Piotr Jędzura

Blisko dwuletni remont mostu w Cigacicach wciąż postępuje, zamiast się zakończyć. Teraz budowlańcy
montują oświetlenie i sterowanie ruchem, układają
chodniki z obu stron mostu
i nową ścieżkę rowerową. I
choć do celu zostało tak niewiele, finał zapowiadany na
styczeń też spalił na panewce. Przypomnijmy: w listopadzie ub.r. po raz pierwszy powiat zielonogórski poinformował o wydłużeniu
terminu prac na cigacickim
moście do połowy stycznia br. O powodach poślizgu pisaliśmy w listopadowym wydaniu „Łącznika”.
Dziś pada kolejna data - koniec marca br.
- Teoretycznie wydaje się,
że ten termin nie jest już zagrożony… bo jest to długi
czas na dokończenie prac cedzi słowa Mirosław Andrasiak, członek zarządu powiatu zielonogórskiego i dodaje: - Jednak dziś ani zima,
ani pandemia nie pozwalają składać takich deklaracji

Fot. Monika Zapotoczna

Złe wieści dla mieszkańców Cigacic i okolic. Zamiast w styczniu, most na Odrze ma być gotowy dopiero pod koniec marca.

W orkiestrze gra 30 osób pod batutą Leszka Gąda
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Łączy nas Zielona Góra - pomysły
Ponad miesiąc temu zaczął działać jubileuszowy Bank Dobrych Pomysłów, w którym zbieramy propozycje imprez i wydarzeń z okazji
800- i 700-lecia naszego miasta. Dziś kolejne głosy zielonogórzan. Pomysły drobne i duże - każdy godzien rozpatrzenia.
Najpierw jednak zaczniemy
od tego, co jest pewne.
- Oficjalne obchody jubileuszu miasta rozpoczną się
podczas tegorocznego Winobrania. Zaczniemy od odsłonięcia pomnika Winiarki Emmy, która była jednym z winiarskich symboli miasta. Nawiążemy do tej tradycji - tłumaczy prof. Czesław Osękowski, przewodniczący komitetu
organizacyjnego obchodów.
- Zaczyniemy obchody takim
nawiązaniem do przeszłości
i mam nadzieję, że po roku je
zakończymy współczesnym
akcentem
symbolizującym
dzisiejszą Zieloną Górę.
Wykonanie
rekonstrukcji przedwojennego pomnika Winiarki Emmy zielonogórzanie przegłosowali w budżecie obywatelskim 2017 r.
- „za” było 526 osób. Początkowo miał stanąć nieopodal
ronda Dmowskiego. Ostatecznie lokalizację zmieniono
- pomnik, którego cokół wykonany zostanie z piaskowca, stanie na al. Niepodległości - na skraju deptaka. Inwestycja będzie elementem obchodów jubileuszu miasta,
natomiast otoczenie zostanie
przebudowane w ramach odnowienia nawierzchni deptaka planowanego na lata 202223. Za pomnikiem, od strony
ulicy zostaną posadzone tuje,
które stworzą ścianę zieleni.
Tę dawną, przedwojenną
Winiarkę Emmę (to polska,

WYŚLIJ
PROPOZYCJĘ
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
800-700lat@um.zielona-gora.pl
tel. 68 456 49 35
Stary Rynek 1
65-067 Zielona Góra
Pomnik Winiarki Emmy stanie na al. Niepodległości, w miejscu w którym kończy się deptak - wizualizacja. Otoczenie zostanie przebudowane w ramach remontu
nawierzchni deptaka.
powojenna nazwa) ufundowała Emma Heine, która mieszkała w willi przy al.
Niepodległości.
„Młoda, zgrabna niewiasta
przychodzi z winnicy i odpoczywa na brzegu fontanny.
Ciężka, pofałdowana spód-

nica, która noszona jest jako
ubranie robocze niezależnie
od mody, nie jest w stanie zaburzyć jej delikatnych kształtów” - tak projekt opisywał
„Grünberger Wochenblatt”.
Do realizacji pomysłu Emma
Heine namówiła prof. Arnol-

da Kramera, który przyjechał
do miasta w 1914 r. Stworzył
winiarkę naturalnej wielkości. Powstał projekt, który trafił do odlewni. Niestety, wybuch I wojny światowej przerwał prace. Ważniejsze były armaty niż pomniki.

W końcu rzeźbę odlano
w marcu 1937 r. Reszta była
gotowa w czerwcu tego samego roku.
I tak pomnik, uwieczniony na wielu zdjęciach, stał
się atrakcją turystyczną i
symbolem winiarskich tra-

rocznicowych, które zostały wymienione w „Łączniku Zielonogórskim”,
dwa są dla mnie szczególnie interesujące. Pierwszy dotyczy pomysłu
przetłumaczenia przedwojennych
kronik Zielonej Góry, drugi ustawienia
ławeczki Grzegorza Zarugiewicza w
Parku Winnym.
Staramy się połączyć w jedną
wspólną historię losy mieszkańców
Zielonej Góry, którzy mieszkali tu
przed wojną i tych, którzy zasiedlili
po wojnie to miasto. Dzisiaj wszyscy
wywodzimy się z tej drugiej grupy.
Chcemy symbolicznie połączyć
losy, jakie przypadły w udziale tym
dwóm różnym społecznościom.
Może nawet, ostatnio, kładziemy
większy nacisk na pielęgnowanie
pamięci o niemieckiej historii miasta.
Przez lata ta część historii była wypierana z pamięci, czemu nie można się
dziwić. Ale też przez lata wypierany
był kresowy rodowód powojennych
mieszkańców.
Mamy teraz czas budowania
mostu. Chciałabym, aby budując
ten most, nie pomijać, nie wypierać

najnowszej historii tego miejsca a
zwłaszcza historii ludzi, którzy przybyli tu wyrwani ze swoich ojczystych
stron, z Wileńszczyzny, z Polesia, z
Wołynia…
Nie rezygnujmy z tej części naszej
tożsamości.
Myślę, że idea mostu, symbolicznie łączącego oba miasta, obie
historie, oddaje szacunek obu
stronom. Dlatego mój cichy apel - nie
wypierajmy z pamięci, ze świadomości, z serca, żadnej z tych historii.

jest także fakt, że już w tym roku
rozpoczniemy zamieszczanie w
ZBC zdigitalizowanych roczników
„Grünberger Wochenblatt”, udostępnionych Bibliotece przez Archiwum
Państwowe w Zielonej Górze - za co
dziękujemy.
Głównym celem tego projektu jest
udostępnienie w jednym miejscu,
czyli w ZBC jak największej liczby
numerów i roczników „Grünberger
Wochenblatt” - tak aby były dostępne online dla każdego zainteresowanego.

cami dzielnicy w formie piknikowej.
Propozycja skierowana będzie do
dzieci, młodzieży i dorosłych, nie
tylko mieszkańców dzielnicy.
W ramach realizacji zadania
zostanie zorganizowanych 17 pikników kulturalnych w 17 sołectwach. Na
imprezach zostanie przedstawiony
zarys historyczny sołectw oraz obecny kapitał ludzki. Stowarzyszenie
ma dostęp do sprzętu niezbędnego
do organizacji festynów i pikników,
dlatego jest w stanie szybko i sprawnie zorganizować imprezę.

a Wiesław Kuchta, Stowarzyszenie
Dobry Start: - Propozycja obchodów
na terenie dzielnicy Nowe Miasto
- „Historia Nowej Dzielnicy”. Stowarzyszenie w ostatnich latach nagrało
17 filmów z zarysem historycznym o
wszystkich sołectwach i przysiółkach
dzielnicy, oraz obecnym kapitale
ludzkim (stowarzyszenia, kluby,
obiekty kulturalne, rolnictwo, przemysł, oświata).
Stowarzyszenie Dobry Start
proponuje cykl spotkań z mieszkań-

a Waldemar Osypiński: - Zielonogórski Oddział PTTK, włączając
się w obchody 800-lecia miasta
Zielona Góra planuje 22-23 lipca 2022
zakończenie 63. Ogólnopolskiego
Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego PTTK przy ul. Wyspiańskiego
w Zielonej Górze. Od miasta oczekiwalibyśmy objęcia honorowym
patronatem imprezy, nieodpłatnego
udostępnienia terenu i zaplecza
dla biwaku (pod namiotami) dla ok.
180 osób, materiałów promujących

dycji miasta. Co najciekawsze, pozostał nim do dzisiaj,
chociaż nikt nie wie, co się
z nim stało. Nie przetrwał
wojny.
Tomasz Czyżniewski
à FB.com/czyzniewski.tomasz

INNE PROPOZYCJE
a Michał: - Proponuję widowisko
telewizyjne z okazji jubileuszu miasta
i 55-lecia pracy artystycznej jednej z
największych zielonogórzanek - Maryli
Rodowicz „Tu wszystko się zaczęło…”.
Do widowiska zostaliby zaproszeni
artyści związani z miastem (czy to
poprzez miejsce narodzin, dorastania,
nauki etc). Scena byłaby usytuowana
na placu Bohaterów, przed fontanną.
W celu zachowania estetyki miejsca
na ścianie domu towarowego centrum
należałoby zawiesić baner nawiązujący do symboli miasta.
Koncert rozpocząłby się w miejscu
narodzin Maryli czyli przy pl. Bankowym 8. Dalej artystka, idąc ulicą w
kierunku sceny, zaśpiewałaby jeden
ze swoich przebojów. Na scenie
czekaliby zaproszeni goście...
Prowadzący koncert np. Tomasz
Kammel (studiował w ZG), Marzena
Rogalska (studiowała w ZG), Joanna
Brodzik (uczyła się w ZG). Organizator: ZOK oraz TV ogólnopolska.
a Anna Łukaszewicz: - Wśród
pomysłów na uczczenie obchodów

a Przemysław Bartkowiak: Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Cypriana Norwida
podtrzymuje swój pomysł zakupu
od Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu brakujących roczników
„Grünberger Wochenblatt”. Pragniemy zakupić wersję cyfrową
tych roczników (skany) i umieścić w
Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej
(ZBC). Dodam tylko, że w ZBC znajdują się już wszystkie roczniki, które
w swoich zbiorach posiada zielonogórska Biblioteka. Dobrą informacją

miasto dla uczestników, możliwości
bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej dla uczestników
(za okazaniem identyfikatora lub
znaczka rajdowego) oraz atrakcji
oferowanych przez MOSiR.
Uwzględnimy w programach
wycieczek i innych imprez turystycznych organizowanych przez Oddział
przedsięwzięcia związane z uczczeniem jubileuszu miasta, historii i
tradycji Winnego Grodu. Deklarujemy
włączenie się do innych inicjatyw
związanych z rozwojem szlaków
turystycznych.
a Dorota Bojar: - Kilka pomysłów. 1
- bieg terenowy po mieście i szukanie
ważnych historycznie miejsc; 2 - konkurs fotograficzny w kategoriach dla
dzieci i młodzieży, dorosłych - Zielona Góra w obiektywie; 3 - dzieci piszą
bajkę z epoki, z bohaterem z historii
Zielonej Góry; 4 - prace plastyczne o
ulubionych miejscach dzieci; 5 - wędrówka przez wieki - jak zmieniała się
moda w Zielonej Górze.

(tc)
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OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Chemiczną
a terenem kolejowym w Zielonej Górze
oraz w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu miejscowego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn.
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zielona Góra uchwały nr L.785.2021 z dnia 21 grudnia
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Chemiczną a terenem kolejowym w Zielonej Górze.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz w ramach
przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać w Urzędzie
Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, w terminie do dnia 4 lutego 2022 r.
Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl,
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia
nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
można złożyć również ustnie do protokołu.
Właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zielona Góra.
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych
uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję
iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit.g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw
i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań
dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Prezydent Miasta Zielona Góra. Kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych w Urzędzie Miasta Zielona Góra za pomocą e-mail: iod@um.zielona-gora.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące
ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Interesanta
stanowisko nr 5 lub 6.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 8
oraz w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu miejscowego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn.
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zielona Góra uchwały nr L.784.2021 z dnia 21 grudnia
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 8.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz w ramach
przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać w Urzędzie
Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, w terminie do dnia 4 lutego 2022 r.
Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl,
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia
nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
można złożyć również ustnie do protokołu.
Właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zielona Góra.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych
uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję
iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit.g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw
i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań
dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Prezydent Miasta Zielona Góra. Kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych w Urzędzie Miasta Zielona Góra za pomocą e-mail: iod@um.zielona-gora.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące
ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 5 lub 6.

www.Lzg24.pl
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
w rejonie linii kolejowej nr 273 w Zielonej Górze
oraz w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu miejscowego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1,
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miasta Zielona Góra uchwały nr XLIX.758.2021 z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w rejonie linii kolejowej nr 273 w Zielonej
Górze.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz
w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy
składać w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, w terminie
do dnia 4 lutego 2022r.
Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres:
rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu
zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski
dotyczące strategicznej oceny na środowisko można złożyć również ustnie do protokołu.
Właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zielona Góra.
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych
uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15
ust. 1 lit.g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której
dane te pozyskano.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
Na podstawie art. 11f. ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735),
na
zawiadamiam o wydaniu w dniu 30 grudnia 2021r. decyzji nr 8/2021 o zezwoleniu
realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej dojazdowej na
odcinku od ul. Nowy Kisielin-Naukowa do działki nr 12/18 obr. 0055 w Zielonej Górze.
Działki przeznaczone pod pas drogowy projektowanej drogi gminnej klasy D:
Jednostka ewid. m. Zielona Góra; działka nr 79/16, 79/18 (79/17) obr. 0055.
Teren niezbędny do przebudowy drogi gminnej nr 104560F (ul. Nowy Kisielin-Naukowa),
klasa drogi L:
Jednostka ewid. m. Zielona Góra; działka nr 15/36, 15/87, 400/10, 400/34 obr. 0055.
Teren niezbędny do budowy rowu melioracyjnego ZB-13 wraz z przepustem:
Jednostka ewid. m. Zielona Góra; działka nr 12/18, 79/19 (79/17) obr. 0055.
UWAGA: w nawiasach podano numer działki ewidencyjnej przed podziałem.
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej
22 w Biurze Obsługi Interesanta – parter stanowisko nr 5, po wcześniejszym umówieniu
telefonicznym (nr tel. 68 456 45 16 i 684564311) oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie
telefonicznie lub drogą mailową (K.Frydrychowska@um.zielona-gora.pl).

KOMUNIKAT
Zaszczep psiaka
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Zielonej Górze przypomina o
obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie zgodnie z art.
56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
ochronie zdrowia zwierząt i zwal-

czaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1421): Szczepienia psów, kotów, lisów przeciwko
wściekliźnie.
Posiadacze psów są obowiązani
zaszczepić je przeciwko wściekliźnie
w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca
życia, a następnie nie rzadziej niż

co 12 miesięcy od dnia ostatniego
szczepienia.
Niewywiązywanie się z tego obowiązku powoduje zwiększone ryzyko
zakażenia zwierzęcia, ale również
ludzi wirusem wścieklizny, ponadto
jest to wykroczenie podlegające karze
grzywny.

(red)

14 stycznia 2022
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Sprawdź, jak otrzymać dodatek osłonowy
Urząd miasta informuje, że zostaje wprowadzony nowy dodatek osłonowy, który ma zrekompensować wzrost kosztów energii i gazu.
C60 M00 Y6 K0 R00 G26 B59

C100 M70 Y0 K60 R00 G26 B59

Dodatek osłonowy – informacje
ogólne
Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy
antyinflacyjnej. W 2022 r. zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.
(Od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia
2022 r. prosimy nie składać wniosków
o dodatek energetyczny.)
Celem dodatku jest częściowa
rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego
poziomu inflacji i związanego z tym
wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Dla kogo jest dodatek?
O dodatek osłonowy ubiegać się
może każdy - niezależnie od tego, czy
mieszka w mieszkaniu komunalnym,
spółdzielczym, własnościowym, czy w
domu prywatnym. Istotne jest jedynie

kryterium dochodowe. Świadczenie
przysługuje za okres od 1 stycznia
2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
O dodatek można wystąpić od 4
stycznia 2022 r. do 31 października
2022 r. Wnioski złożone po tym
terminie będą pozostawione bez
rozpatrzenia.
W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o
dodatek osłonowy złoży więcej
niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży
wniosek.
Na potrzeby składania wniosków
o wypłatę dodatku osłonowego
przyjmuje się, że jedna osoba może
wchodzić w skład tylko jednego
gospodarstwa domowego.
Jakie kryteria należy spełnić aby
otrzymać dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom:
a jednoosobowym, w którym dochód
miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
a wieloosobowym, w którym dochód
miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy
pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą
przekroczenia tzw. zasada „złotówka
za złotówkę”.
Jeżeli wysokość dodatku, ustalona
wg powyższej zasady „zł za zł” będzie
niższa niż 20 zł, dodatek ten nie
przysługuje.
Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku o
dodatek osłonowy w okresie:

a od 1 stycznia do 31 lipca - uwzględ-

nia się dochód gospodarstwa
domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym
poprzedzającym rok, w którym
złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
a o d 1 sierpnia do 31 października
- uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty
w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok,
w którym złożono wniosek o
dodatek osłonowy, tj. dochód
z 2021 r.
Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?
Wysokość dodatku osłonowego
uzależniona jest od liczby osób w
gospodarstwie domowym oraz
stosowanego w nieruchomości źródła
ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie
rocznie:
a gospodarstwo jednoosobowe 400/500 zł*
a gospodarstwo 2-3 osobowe 600/750 zł*
a gospodarstwo 4-5 osobowe - 850/1
062,50 zł*
a gospodarstwo 6 i więcej osobowe 1 150/1 437,50 zł*
* Powyższa kwota dotyczy
gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł
na paliwo stałe, koza, ogrzewacz
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec
kaflowy na paliwo stałe, zasilane
węglem lub paliwami węglopochodnymi - wpisane do centralnej
ewidencji emisyjności budynków, pod warunkiem, że źródło
ogrzewania zostało wpisane do

centralnej ewidencji emisyjności
budynków.
Gdzie złożyć wniosek?
OSOBIŚCIE LUB ZA
POŚREDNICTWEM POCZTY:
Urząd Miasta
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
Departament Przedsiębiorczości i
Gospodarki Komunalnej
Biuro Dodatków Mieszkaniowych
ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:
za pośrednictwem Portalu ePUAP
- http://epuap.gov.pl – jako pismo
ogólne do urzędu
Informacje pod numerem telefonu:
605 878 835.

(red)

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Stefana
Batorego, Generała Jarosława Dąbrowskiego i Zbigniewa Herberta w Zielonej Górze
oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 741 z późn. zm.), art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIX.539.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 września 2020 r., zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Stefana Batorego,
Generała Jarosława Dąbrowskiego i Zbigniewa Herberta w Zielonej Górze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 21 stycznia do 11 lutego 2022 r., w siedzibie Urzędu Miasta w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 22, 65-424 Zielona Góra, na
tablicy ogłoszeń przed budynkiem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra w zakładce Planowanie
przestrzenne. Dyżur telefoniczny pełniony będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 pod nr (68) 45 64 819.
W związku z wprowadzonym stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostanie
przeprowadzona w dniu 2 lutego 2022 r. w godzinach od 13.00 do 14.00 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy
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 w dniu 1 lutego 2022 r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w
projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
do ww. dokumentu można składać uwagi i wnioski.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Zielona Góra w nieprzekraczalnym terminie do dnia
28 lutego 2022 r. w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności
poczty elektronicznej na adres: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl, a także ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.
Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zielona Góra.
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych
uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust.
1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postepowań dotyczących
sporządzenia aktów planistycznych jest Prezydent Miasta Zielona Góra. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta
Zielona Góra za pomocą e-mail: iod@um.zielona-gora.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 5 lub 6.

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)
INFORMUJE
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zielona
Góra przy ul. Podgórnej 22 (piętro III, VII i VIII) i przy ul.
Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 (piętro II) zostały
wywieszone wykazy nieruchomości zabudowanych i
niezabudowanych oraz lokali stanowiących własność
Gminy Zielona Góra o statusie miejskim oraz Skarbu
Państwa, przeznaczonych do zbycia, do oddania w
użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, najem
lub dzierżawę w drodze przetargu oraz w drodze
bezprzetargowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać
w Departamencie Rozwoju Miasta
Urzędu Miasta Zielona Góra
lub pod nr. telefonów:
(+48) 68 45 64 512, (+48) 68 45 64 302,
(+48) 68 47 55 655 i (+48) 68 47 55 688
e-mail: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl
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PIŁKA NOŻNA

Rozpoczęli treningami na mrozie…

PIŁKA NOŻNA

Puchar Zimy
po raz trzydziesty
W ubiegłym tygodniu w podzielonogórskiej Świdnicy rozpoczął się
jubileuszowy 30. turniej Pucharu
Zimy.
Rozgrywki tradycyjnie organizuje Zielonogórskie Towarzystwo Piłki Nożnej Pięcioosobowej prowadzące ligę szóstek na otwartych boiskach. Przeważnie trwają
kilka miesięcy. Tym razem
trzeba było najpierw dokończyć 29. turniej - przerwa-

Pierwsze zajęcia prowadzi Michał Sucharek (w środku)
my się już wszyscy razem.
Dobrze, że śniegu nie ma mówi bramkarz Wojciech

Fabisiak. Sam zapewnia,
że akumulatory do pracy u
niego są naładowane.

ny jesienią 2020 roku z powodu pandemii. Finał rozegrano na początku grudnia. Wygrał zespół Przylep
Park Świdnica, który w decydującym spotkaniu pokonał Ardeg 7:2 (2:1). Królem strzelców został Kacper Żak (Przylep Park Świdnica), zdobywca 20 bramek.
Jubileuszowe rozgrywki
odbywają się w przyspieszonym tempie, a mistrza poznamy już na początku lutego. 14 zespołów w dwóch
grupach gra mecze eliminacyjne. Po dwa najlepsze trafią do półfinałów, przegrani
powalczą o brąz, a wygrani w finale.

Wyniki pierwszych spotkań, grupa A: KS Rybno-DJ
Hektor.pl - Petring 8:2, Grymel.pl - Tejado Usługi Dekarskie 6:0, Ice Ice Baby - Stopa
Pingwina 8:0, Petring - Grymel.pl 0:3, Stopa Pingwina KS Rybno-DJ Hektor.pl 2:6,
Przylep Park Świdnica - Ice
Ice Baby 5:1; grupa B: Gąsior
Dachy Huba Team - KP Sucha
12:2, Domlux - Jastrzębie 8:0,
Jastrzębie - PSS Społem Auto-Service Braciak 2:8, Barca Gąsior Dachy Huba Team 1:3,
Królowie Życia - Domlux 2:1.
W najbliższy weekend kolejne mecze w hali Świdniczanka. Oto terminarz:
sobota, godz. 18.00

Muszą być, bo przed Lechią naprawdę trudna wiosna. W pierwszej części se-

zonu zespół gasł w oczach
i po fatalnej końcówce jesieni, gdzie przegrał ostatnie trzy mecze, plasuje się
na 14. miejscu, dwa „oczka”
nad strefą spadkową, z pięciopunktowym
zapasem
nad miejscami zagrożonymi degradacją. - W grudniu
dużo rozmawialiśmy. Bardzo chcemy poprawić grę w
defensywie, bo za łatwo traciliśmy bramki - zaznacza
M. Sucharek. Lechia straciła 25 goli, strzeliła jeszcze
mniej, bo 19. To ogony III ligi. - Musimy odblokować innych napastników. Jest tam
komu strzelać bramki, nie
tylko Przemkowi Mycanowi
(najlepszy strzelec Lechii - 7
goli - dop. mk). Jak będziemy strzelać bramki, a ich nie
tracić, to będzie utrzymanie
- spuentował „Suchy”.
W teorii brzmi to prosto,
jak będzie w praktyce? I czy
do drużyny dołączą nowi
gracze? Na razie czterech zawodników zostało zaproszo-

Fot. Archiwum

Małe déjà vu mógł przeżyć Michał Sucharek, asystent pierwszego szkoleniowca Andrzeja Sawickiego. Rok temu, gdy gruchnęła wieść o zwolnieniu trenera, to na jego głowie były
pierwsze po zimowej przerwie treningi. Teraz jest podobnie, choć oficjalnym
powodem absencji Sawickiego tym razem jest choroba. - Rok temu za bardzo nie wiedziałem co się
dzieje. Teraz trener jest
lekko przeziębiony, życzymy mu zdrówka i na niego czekamy - zaznaczył M.
Sucharek, po czym wziął
w ręce treningową rozpiskę, gwizdek i zarządził
tzw. beep test, czyli sprawdzian, który miał pokazać,
w jakiej kondycji po przerwie są piłkarze. - Tak naprawdę to zaczęliśmy dużo
wcześniej, bo najpierw sami mieliśmy indywidualne
rozpiski i według nich pracowaliśmy. Teraz spotyka-

Fot. Jerzy Jackowski

… oby na plusie byli na koniec rundy wiosennej. Piłkarze Lechii Zielona Góra już w treningu. Dwa miesiące przygotowań trzeba bardzo dobrze wykorzystać. 12 marca pierwsze spotkanie o punkty z Zagłębiem II Lubin.

Na zdjęciu król strzelców 29. turnieju - Kacper Żak

nych na testy. - Na tę chwilę
musimy bazować na tych zawodnikach, których mamy,
plus na wyróżniających się
graczach z drużyny rezerw
- dodaje M. Sucharek. Każdy
tygodniowy mikrocykl będzie wieńczyć sparing. Mocniejszy akcent ma być położony też na regenerację, żeby uniknąć sytuacji sprzed
roku, gdy zespół trawiła plaga kontuzji.
(mk)

SPARINGI:

15.01 gra wewnętrzna (dom)
22.01 Pogoń II Szczecin (wyjazd)
29.01 Warta Międzychód (dom)
05.02 Dąb Dębno (dom)
12.02 Dąb Przybyszów (dom)
19.02 Chrobry Głogów (wyjazd)
23.02 Carina Gubin (dom)
26.02 gra wewnętrzna (dom)
05.03 Odra Bytom Odrzański
(wyjazd)
- PSS Społem Auto Service Braciak - Królowie Życia,
18.35 - Gąsior Dachy Huba
Team - Jastrzębie, 19.10 - KS
Rybno-DJ Hektor.pl - Przylep Park Świdnica, 19.45 KP Sucha - Barca, 20.20 Grymel.pl - Stopa Pingwina, 20.55 - Tejado Usługi Dekarskie - Petring. Niedziela,
15.00 - Jastrzębie - KP Sucha,
15.35 - Stopa Pingwina - Tejado Usługi Dekarskie, 16.10
- Królowie Życia - Gąsior
Dachy Huba Team, 16.45 Przylep Park Świdnica - Grymel.pl, 17.20 - Domlux - PSS
Społem Auto Service Braciak, 17.55 - Ice Ice Baby - KS
Rybno-DJ Hektor.pl.
(af)

MOIM ZDANIEM
Andrzej Flügel

Nie będzie niczego!
Nie ukrywam, że podobnie jak wiele osób, dla których sport
jest czymś ważnym, zaskoczył mnie wybór Roberta Lewandowskiego na najlepszego sportowca Polski w 2021 roku. Mimo, że
jestem wielkim fanem futbolu i uważam go za najważniejszą dyscyplinę
sportową na świecie, twierdzę, że zawodnik, który strzelał jak na zawołanie w
lidze niemieckiej i jest uważany za jednego z najlepszych napastników globu,
powinien ustąpić miejsca mistrzom olimpijskim. Z drugiej strony skoro „Przegląd
Sportowy”, organizator tego najstarszego i mającego wielką tradycję plebiscytu,
oddaje wybór w ręce kibiców, w nazwie ma nie ,,najpopularniejszy” a ,,najlepszy”,
mamy potem takie kontrowersje. To trzeba jak najszybciej zmienić!
Nie chcę uchodzić za mądralę, ale współtworzyłem przez ponad 30 lat
sportowy plebiscyt organizowany przez ,,Gazetę Lubuską”. Mieliśmy ten sam
problem i był nawet taki rok, kiedy medalista olimpijski musiał ustąpić popularnemu żużlowcowi, mimo że ten nie zrobił w sezonie nic wielkiego. Nasłuchali-

śmy się od ludzi sportu i co bardziej rozsądnych czytelników
o tym, że trzeba coś z tym zrobić. I zrobiliśmy! Stworzyliśmy
dwa plebiscyty. Najpopularniejszego wybierali, tak jak
wcześniej, fani, ale najlepszego - eksperci. To zadziałało!
Oczywiście trudno, byśmy z prowincji podpowiadali wielkiej
ogólnopolskiej gazecie jak ma prowadzić swój plebiscyt. Może
jednak to ma sens? Więc podpowiadam... Trzeba zmienić formułę,
bo to co jest teraz nijak ma się do rzeczywistości, o ile oczywiście wybieramy tylko najlepszych.
Piłkarze powoli zaczynają wracać do treningów. Nie ukrywam, że niepokoi
mnie to, co słychać z zielonogórskiej Lechii. Z jednej strony - mają być nowi
udziałowcy, którzy wykupią część akcji aktualnego właściciela, co zawsze
daje jakąś nadzieję na nowe, lepsze czasy. Z drugiej strony - największy dziś
udziałowiec za złą sytuację zespołu wini trenera. I mówi o tym nie tylko w
kuluarowych rozmowach, o chęci zwolnienia szkoleniowca powiedział ostatnio
oficjalnie na antenie „Radia Zachód”. Jak będzie, zobaczymy. Jedno jest pewne.
Kiedy ekipa jest w dołku, a przynajmniej była w nim w końcówce jesieni, w
szefostwie jest różnica zdań co do trenera, którego stołek - siłą rzeczy - robi się

coraz bardziej gorący, to dzieje się źle, co niezbyt dobrze wróży. Chyba, że coś
się zmieni, niejasności zostaną wyjaśnione, a chmury rozwiane. Oby stało się to
jak najszybciej!
Powiem szczerze, że oglądając tłumy ludzi na meczach ekstraklasy koszykarzy,
zanim zacznę się cieszyć, bo fajnie, że ludzie wybierają basket, bardzo się boję.
Masa ludzi, człowiek przy człowieku, maseczki noszą nieliczni. PLK jakby nie
widziała problemu, a temat jakby był poza nią, gospodarze spotkań nie mają
możliwości ani narzędzi, żeby wymóc przestrzeganie zaleceń. Wszyscy się dobrze
bawią. I tak to się kręci. Na razie pojawiają się pojedyncze zakażenia zawodników,
ich kwarantanny, czasem z konieczności przełożone mecze. To jakby cisza przed
burzą, która musi nadejść nieuchronnie.
Właśnie, tak pięknie jest, ale do czasu... Uważam, że tak jak w słynnym ostatnio
filmie, gdzie w kierunku ziemi pędzi wielka kometa, która ją rozwali ją na kawałeczki, coś takiego dzieje się w koszykówce (jak przypuszczam, w innych popularnych ligach halowych też). Na razie gramy, cieszymy się, ale do czasu. Jak to
pieprznie, to jak powiedział kiedyś kandydat na jednego z prezydentów polskich
miast: „nie będzie niczego”. Ciekaw jestem, co powiedzą wtedy ci, którzy spokojnie patrzeli na to, co się dzisiaj dzieje i nie zrobili nic, żeby coś zmienić?
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KOSZYKÓWKA

U nas wirus ustąpił, u innych jeszcze nie

SNOOKER

Świetnie
zaczął rok
Mateusz Baranowski mistrzem Polski w snookerze. W ﬁnale zmagań
w Lublinie zielonogórzanin pokonał Konrada Juszczyszyna 5:1.
30. mistrzostwa kraju miały
godną oprawę. Były transmitowane w telewizji. Zwycięzca zgarnął 10 tys. zł. Baranowskiemu
najwięcej
krwi napsuł w ćwierćfinale
Paweł Rogoza. Zacięty mecz
zakończył się wynikiem 4:3.
- Wydaje mi się, że to był

Nemanja Nenadić w meczu z Kingiem rzucił najwięcej, 25 punktów dla zielonogórzan
asystent szkoleniowców w
Zielonej Górze. - Dostawałem stąd dużo wiadomości
wspierających. Pisali nawet
trenerzy Tabak i Alonso - dodał „Miły”. Pytany o to, jak

podoba mu się Zastal, z którego odszedł w październiku
przyznał, że ceni mocno charakter zespołu.
Tego samego dnia zielonogórzanie dowiedzieli się,

najlepszy mecz całego turnieju - przyznaje 24-latek,
który lubuje się w grze taktycznej. Pod tym względem
w kluczowych meczach - w
tym w finałowym - umiejętnie gospodarował całym wachlarzem zagrań. - Konrad
Juszczyszyn jest wybitnym
zawodnikiem jeśli chodzi o
bilard, jednak w snookerze
miałem przewagę. Korzystałem z tego bardzo często
- zaznacza M. Baranowski.
Oprócz zdobycia mistrzostwa kraju był też autorem
najwyższego turniejowego
brejka - 135 punktów.
Zielonogórzanin po raz
trzeci wygrał mistrzostwo w

kategorii open, ale na skompletowanie hat-tricka przyszło mu czekać cztery lata.
Baranowski świetnie wywiązał się tym samym z roli faworyta imprezy, jaką
mu przypisywano. - Wcześniej wygrałem trzy z czterech turniejów Polskiej Ligi Snookera TOP 16. Czułem
się mocny - podkreśla.
Zielona Góra snookerem
stoi, to fakt. Po brązowy medal w Lublinie sięgnął inny zielonogórzanin - Antoni Kowalski, który w półfinale musiał uznać wyższość
późniejszego wicemistrza K.
Juszczyszyna. Na ćwierćfinale zmagania zakończył

że nie będą musieli wyruszać w daleką podróż na Syberię. W tę sobotę Zastal
miał grać w mroźnym Krasnojarsku z Jenisejem. Mecz
został jednak odwołany z

Mateusz Baranowski świetnie wywiązał się z roli faworyta imprezy

KOLARSTWO

Fot. Facebook LKS Trasa Zielona Góra

Do zobaczenia
w Drzonkowie

Leszek Dutczak (w środku) z dumą prezentuje koszulkę organizatora przyszłorocznych zmagań

powodu koronawirusa w
szeregach rywali. - Dobrze,
że dowiedzieliśmy się przed
wyjazdem, a nie w Moskwie
na lotnisku albo jeszcze dalej, już w Krasnojarsku. To
by dopiero była katastrofa powiedział trener zielonogórzan. Odwołanie tego meczu z wyprzedzeniem to jedyna dobra wiadomość dla
Zastalu. W chwili zamknięcia tego numeru „Łącznika”
nie było wiadomo, kiedy i z
kim zielonogórzanie zagrają następne spotkanie. COVID-19 pojawił się też w zespołach z Gliwic, Sopotu,
Warszawy i Dąbrowy Górniczej, a MKS i Treﬂ mieli być najbliższymi rywalami zielonogórzan. - Coś musimy zrobić, z kimś jednak
zagrać. Są drużyny bez chorych, które też szukają grania - dodaje Vidin sugerując, że jakieś spotkanie w
najbliższych dniach może
zostać rozegrane awansem.
Zielonogórzanie chcą uniknąć ścisku w kalendarzu w
kolejnych miesiącach. (mk)

Fot. Facebook Mateusza Baranowskiego

- Muszę być uczciwy wobec
zawodników. Oni pięciu na
pięciu nie zagrali przez 17 dni
- mówił po spotkaniu trener
zielonogórzan, Oliver Vidin.
Koszykarze faktycznie wyglądali na „zardzewiałych”.
Trener pierwsze pięć minut
określił mianem horroru. Przepraszam za to wszystkich kibiców - dodał O. Vidin. Rywal też ma jednak
swoje, olbrzymie, problemy.
Jest wręcz zdziesiątkowany
kontuzjami. Jeden z koszykarzy Kinga, Sherron Dorsey
-Walker zdecydował się odwlec zabieg do końca sezonu
i grać z bólem. W hali CRS jemu i zdrowym kolegom długo wychodziło to rewelacyjnie. King tak naprawdę z sił
opadł w ostatniej kwarcie i to
wtedy Zastal bezpiecznie odskoczył. - Nie tak wyobrażałem sobie mój powrót do Zielonej Góry. Niestety, nie mamy zdrowia. Ciężko jest nam
nawet trenować - przyznał
Arkadiusz Miłoszewski, trener Kinga, który przez ostatnie osiem lat pracował jako

Fot. Tomasz Browarczyk/basketzg.pl

Enea Zastal BC Zielona Góra powrócił do rywalizacji w Energa Basket Lidze po przerwie spowodowanej koronawirusem.
Wicemistrzowie kraju pokonali Kinga Szczecin 87:71.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Drzonkowie będzie
miejscem zmagań przyszłorocznych mistrzostw kraju w kolarstwie przełajowym.
Decyzję o gospodarzu zmagań ogłoszono podczas
ostatnich mistrzostw, które
w miniony weekend odbyły się w Gościęcinie. Drzonków w ostatnich latach zapraszał kolarzy na przełajowe zmagania. Próby wypadły znakomicie, zarówno

w opinii kolarzy, jak i działaczy i dlatego kolejne mistrzostwa „błotniaków” powierzono zielonogórzanom.
- Nastawialiśmy się na to,
że dostąpimy tego zaszczytu - mówi Leszek Dutczak,
prezes Trasy Zielona Góra,
który podkreśla, że tak dużej kolarskiej imprezy w naszym mieście nie było od
dwóch dekad, kiedy przejeżdżał tędy jeszcze Tour de
Pologne. - W tym roku, podczas mistrzostw w Gościęcinie, w ciągu dwóch dni wystartowało ponad 650 zawodników - dodaje działacz. Drzonków to miejsce, gdzie kolarze w zasięgu wzroku mają świet-
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WEEKEND KIBICA

FUTSAL
a sobota, 15 stycznia: 6. kolejka II ligi, FC Luxbor Pyskowice - Eko-Pol AZS Uniwersytetu
Zielonogórskiego, 18.00
SIATKÓWKA

a sobota, 15 stycznia: 12.

kolejka III ligi, A.Z. Iwaniccy
Empiria UKS 13 Zielona Góra UKS Ares Nowa Sól, 16.00, hala
GOSiR w Świdnicy
a niedziela, 16 stycznia:
10. kolejka III ligi, A.Z. Iwaniccy
Volley Gubin - AZS Uniwersytetu
Zielonogórskiego, 16.00 (mk)
ŻUŻEL
Pojadą ze Szwedami
Vargarna Norrköping będzie kolejnym
sparingpartnerem Stelmetu Falubazu
przed startem sezonu. Szwedzki zespół
przyjedzie do Zielonej Góry na dwudniowe zgrupowanie 2 i 3 kwietnia.
Zwieńczeniem będzie sparing z naszą
drużyną, 3 kwietnia. Vargarna ściga
się w Allsvenskan, czyli na zapleczu
szwedzkiej ekstraligi. W kadrze drużyny z Norrköping są także zielonogórzanie Mateusz Tonder i Damian Pawliczak. Falubaz ma zakontraktowanych
w sumie siedem sparingów. Zmierzy
się też w dwumeczach z drużynami z
Gorzowa, Leszna i Ostrowa.
(mk)
Marcin Nitschke, który w
zielonogórskim pojedynku
przegrał z A. Kowalskim 3:4.
W kwietniu odbędą się mistrzostwa Europy, w marcu,
w katarskiej Dosze będą rozgrywane mistrzostwa świata. - Pierwotnie miały być w
styczniu, ale zostały przesunięte o dwa miesiące. Nie
wiem czy w nich wystąpię,
ale chciałbym - podkreśla M.
Baranowski. W planie jest też
czerwcowy wyjazd do stolicy Albanii, Tirany, na drużynowe mistrzostwa Starego Kontynentu oraz mistrzostwa na tzw. sześciu czerwonych, czyli odmianie snookera.
(mk)
ną trasę, ale także bazę hotelową. - To wszystko sprawiło, że prezes PZKOL wręczył nam podczas ostatnich mistrzostw koszulkę z
przyznaniem organizacji na
przyszły rok. Cieszymy się,
ale będzie co robić - zapewnia L. Dutczak. Mistrzostwa
Polski w Drzonkowie odbędą się 14-15 stycznia 2023 r.
To rok czasu, który dobrze
powinni też przepracować
sami kolarze Trasy. Zielonogórzanie w Gościęcinie nie
odegrali wielkich ról. Najlepsze, szóste miejsca zajmowali najlepsi z naszych - Rozalia
Dutczak w wyścigu juniorek
młodszych i Jan Błyskoń w
kategorii młodzik.
(mk)
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Nie radziecki, lecz niemiecki z NRD

Na scenie wystąpił Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
W błyskawicznym tempie postanowiono to zmienić. Niespełna tydzień
przed wiecem, który zaplanowano na niedzielę 4 lipca 1971 r., „Gazeta Zielonogórska” opublikowała zdjęcie przedstawiające pra-

cującą koparkę, ustawioną przed sceną (nie była w
pełni gotowa).
- Trwają m.in. prace przy
przebudowie amfiteatru w
Parku Piastowskim, gdzie
odbędzie się uroczystość informowała gazeta.

Całkowicie przebudowano i powiększono scenę,
przed którą powstało miejsce na orkiestrę tzw. orkiestron. Na widowni wymieniono ławki. Było wspaniale.
- Jest to trwała inwestycja, będzie ona przez długie

Amfiteatr w latach 60. Kamienny mur otaczał widownię o niewielkim spadku terenu.

lata służyć celom kulturalno
- rozrywkowym mieszkańców Zielonej Góry. Porządkuje się również teren wokół
amfiteatru, asfaltuje alejki i
drogi - pisała „GZ”.
Widzów ściągnięto autokarami z całego województwa. Przyjechała również
200-osobowa delegacja z
Frankfurtu.
Dookoła widowni hasła:
„Umacniamy współpracę i
przyjaźń z NRD, pierwszym
budującym socjalizm państwem niemieckim”. „Zespalajmy wszystkie twórcze
siły społeczeństwa dla realizacji uchwał VIII i X Plenum
KC PZPR” i napisane po niemiecku: „Niech żyje i umacnia się przyjaźń między narodami PRL i NRD”.
Super - naród PRL i naród
NRD…
Głównymi mówcami wiecu byli wicepremierzy obu
krajów: Wincenty Kraśko i
Alexander Abusch.
Tym razem zabrakło zespołów typu NiebieskoCzarni. Zagrały orkiestry dęte Zastalu i Polskiej Wełny.
Na estradzie wystąpił również Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.
Goście chwalili nowy amfiteatr. Gospodarze zobaczyli w nim nowe możliwości. Dwa lata później gruntownie przebudowano widownię, a nad częścią estrady pojawiło się zadaszenie. Zaczynała się nowa epoka - na scenę wkroczył Festiwal Piosenki Radzieckiej. Na
ćwierć wieku.
Tomasz Czyżniewski
Codziennie nowe opowieści i zdjęcia
à Fb.com/czyzniewski.tomasz

Fot. Bronisław Bugiel

Piastowskich.
Zajmował
plac o powierzchni ok. 3.800
mkw., otoczony był kamiennym murem o wysokości od
90 do 130 cm. Oprócz sceny
o szerokości ok. 20 m ważnym elementem był krąg taneczny o średnicy 18 m.

Fot. Zbigniew Rajche

- Czyżniewski! Nie żartuj,
chyba nie będziesz opowiadał, że w amfiteatrze śpiewano piosenki rodem z NRD
i dlatego ktoś postanowił
go przebudować. Nie przesadzaj z tą przyjaźnią polsko-NRD-owską - moja żona
płynnym ruchem włożyła
nową patelnię do zmywarki,
a ja odetchnąłem z ulgą, że
ominie mnie przyjemność
szorowania tego sprzętu.
Moja żona jednak się myli, co do przyjaźni polsko-NRD-owskiej. Wiem, to określenie brzmi trochę głupio i raczej powinno brzmieć: przyjaźń polsko-niemiecka. Jednak pół wieku temu rządzący
mieli z tym problem, bo serdecznie ściskali się z towarzyszami z NRD, ale niechętnym
okiem patrzyli na tych z RFN.
To w naszym mieście, w
lipcu 1969 r., zorganizowano
obchody 25-lecia PRL, 20-lecia NRD i 19-lecia Układu w
Zgorzelcu, który sankcjonował granicę PRL - NRD na Odrze i Nysie. Wtedy huczne
uroczystości, na które przyjechały tysiące gości, zorganizowano na stadionie przy ul.
Sulechowskiej. Po politycznym wiecu nastąpiła całkowita zmiana klimatów - zorganizowano wielki koncert,
którego gwiazdą był m.in. zespół Niebiesko-Czarni.
Dwa lata później zadecydowano, że Zielona Góra będzie gospodarzem centralnych obchodów rocznicy
Układu w Zgorzelcu. I chyba
uznano, że wypełnienie z tej
okazji stadionu jest zbyt karkołomnym
przedsięwzięciem. Postanowiono więc
przebudować kameralny, leśny amfiteatr na Wzgórzach

Fot. Bronisław Bugiel

Zawsze byłem przekonany, że stary, przedwojenny amfiteatr przebudowano w 1973 r. z powodu Festiwalu Piosenki Radzieckiej. To nie
do końca prawda. Duże zmiany zaszły już dwa lata wcześniej z powodu… towarzyszy z NRD.

Podczas wiecu dygnitarzy usadowiono na nowej estradzie

