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Pomysły są różne. Może namalować mural ze znaną piosenkarką? Zobacz, 
jakie propozycje zgłaszają zielonogórzanie na jubileusz miasta.

Wiecie, że kiedyś mieliśmy swój 
statek? 60 lat temu, w styczniu 
1962 r., w swój pierwszy rejs ze 
Szczecina do Afryki wyruszył 
parowiec s/s „Zielona Góra”. 
W jego ładowniach umieszczo-
no cukier, cement oraz autobusy 
i ciężarówki. Przez kilkanaście 
lat woził głównie węgiel m.in. do 
Skandynawii.  >>  12
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WOŚP

PUSZKI JUŻ GOTOWE
NIE SZCZĘDŹCIE GROSZA!
To jubileuszowy, 30 � nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W niedzielę, 30 stycznia, z każdego zakamarka Zielonej Góry popły-
nie dobro i radość. Zielonogórski sztab przygotował mnóstwo atrakcji. Sprawdź, gdzie warto być i co zobaczyć!
W tym roku � nał wraca na stare tory, choć ulep-
szony o rozwiązania, które wymusiła pandemia. 
Znowu możemy bawić się pod sceną na koncer-
tach ulubionych wykonawców, uśmiechu wolon-
tariusza nie zasłania już maseczka. Mimo że wra-
camy do dawnych zwyczajów, to zielonogórski 
sztab nie zrezygnował z rozwiązań online, które 
były niezbędne w ubiegłym roku. Za studio WO-
ŚP po raz kolejny odpowiada Radio Index. Planu-
je całodniową transmisję audio i wideo. - Poka-
żemy to, co dzieje się w sztabie i w plenerze. Bę-
dziemy wam towarzyszyć z kamerami w różnych 
akcjach i inicjatywach. Porozmawiamy z zielono-
górzanami, Lubuszanami, działaczami oraz arty-
stami – zapowiada Kaja Rostkowska z Radia In-
dex. 

Nie musisz też wychodzić na ulice, żeby wspo-
móc Orkiestrę. Możesz dorzucić swój datek wir-
tualnie. - Zielonogórski sztab ma swoją eSkar-
bonkę, na którą można przelewać pieniądze. Do-
liczą się one do wyniku Zielonej Góry. Zachę-
camy też wolontariuszy do zakładania swoich 
eSkarbonek i promowania ich w mediach spo-
łecznościowych – mówi Filip Gryko, szef zielo-
nogórskiego sztabu. 

Siedziba sztabu powraca do ratusza. Wolon-
tariusze oraz sztabowcy zajmą dwa piętra. - Sa-
la sesyjna stanie się studiem telewizyjnym. Na 
dole zrobimy też kawiarenkę dla wolontariu-
szy. Będzie można tam odpocząć i wypić gorą-
cą herbatę. Górę zajmie ekipa zajmująca się li-
czeniem pieniędzy – informuje Igor Skrzyczew-
ski, rzecznik zielonogórskiego sztabu. Wokół 
ratusza powstanie WOŚP-owe miasteczko. Za 
wrzut do puszki zjecie tam pyszności w stre� e 
gastronomicznej, zobaczycie ulubionych żuż-
lowców i weźmiecie udział w licytacjach. Chwi-
lę przed 16.00 ruszy Duża Scena przed � lharmo-
nią, a umilać zabawę przed nią będą: Skiba, Ba-
chus i Grzegorz Hryniewicz. W tym roku zagrają: 
Rademenez, Mesajah, Cleo oraz Big Cyc. Nie za-
braknie również popularnych licytacji prezyden-
ta miasta oraz radnych. Zwycięzca „ogoli” rad-
nego! Spośród śmiałków wybierze jednego, któ-
rego włosy lub broda tra� ą w ręce profesjonalne-
go barbera. (ap)

Rozkład jazdy 
zielonogórskiego � nału WOŚP >> 6-7

PUSZKI JUŻ GOTOWE
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- Do takich puszek będzie zbierać datki 325 wolontariuszy – mówi Igor Skrzyczewski, rzecznik zielonogórskiego sztabu
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Chwila wytchnienia po treningu należy się każdemu. Podczas 
ferii w Tancbudzie pozytywna energia wisiała w powietrzu. 
Młodzież wzięła udział w bezpłatnych warsztatach freestyle 
hip hop i uczyła się choreogra�i.

STRAŻ POŻARNA

Szybka akcja ratunkowa
W środę na Wagmostawie strażacy wyłowili z wody tonącego wędkarza. Na szczęście 
to tylko pokazowe ćwiczenia!
– Chcieliśmy pokazać 
mieszkańcom, jak należy 
się zachować nad wodą w 
razie niebezpieczeństwa, 
jak pomóc innym osobom – 
wyjaśnia st. kpt. Arkadiusz 
Kaniak, rzecznik PSP w Zie-
lonej Górze.

Scenariusz przeprowa-
dzonych pokazów był pro-
sty, ale niestety bardzo rze-
czywisty. Wędkarz spoży-
wający alkohol nad wo-
dą na Wagmostawie nagle 
wpada do wody i zaczyna 
się topić. Świadkowie zda-
rzenia starają mu się po-
móc, ale nie są w stanie 
wyciągnąć go z wody. Życie 
mężczyzny jest zagrożo-
ne, więc na pomoc zostaje 
wezwana straż pożarna. Po 
kilku minutach na miejscu 
zjawia się zespół ratownic-
twa wodnego, który wyła-
wia z wody tonącego. Co 
warto podkreślić, wszyst-
kie etapy zdarzenia były 
dokładnie przez strażaków 
omawiane, tak aby zgro-
madzeni widzowie mo-
gli dowiedzieć się, co robić 
w danej sytuacji. Skąd po-
mysł na takie ćwiczenia?

- Tym razem chcieli-
śmy zorganizować pokaz 
dla osób dorosłych, bo-
wiem z dziećmi mamy kon-
takt bezpośredni, czy to w 
szkołach, czy w sali eduka-
cyjnej „Ognik” - twierdzi 
st. kpt. Arkadiusz Kaniak. 

– Zależało nam tym, aby 
pokazać, jak należy się za-
chować w sytuacji skrajnej, 
kiedy to my jesteśmy tym 
pierwszym ratownikiem. 
Niestety, często osoby do-
rosłe nie wiedzą, jak sobie 
w takiej sytuacji poradzić, 
co mają robić do momentu 
przyjazdu profesjonalistów 
ze straży pożarnej, ani na-
wet, jak zgłosić służbom 
dane zdarzenie – tłumaczy 
rzecznik. 

I faktycznie, podczas ćwi-
czeń mieszkańcy usłyszeli 
wiele cennych wskazówek 
dotyczących m.in. prób wy-
ciągnięcia tonącego przy 
pomocy gałęzi czy liny, ale 

też dowiedzieli się, że nie 
należy samemu wskakiwać 
do wody, bo bardzo szybko 
może się okazać, że będzie 
więcej osób do ratowania. 

W ćwiczeniach na 
Wagmostawie zaangażo-
wana została specjalistycz-
na grupa ratownictwa wod-
no-nurkowego z jednostki 
nr 2 w Zielonej Górze. Czy 
strażacy często podejmu-
ją tego typu interwencje? 
- Wszystko zależy od ro-
ku, ale w 2021 mieliśmy ok. 
12 wyjazdów do osób, któ-
re zniknęły pod wodą. Mu-
sieliśmy te osoby odnaleźć 
i wydobyć na powierzchnię 
- mówi mł. bryg. Rafał Ko-

nieczny, dowódca jednost-
ki. 

Strażacy zaznaczają, że 
większość interwencji do-
tyczy osób dorosłych, nie 
młodszych mieszkańców.  
- Cały czas ten element nie-
świadomości zagrożenia 
związanego z wodą wy-
stępuje w społeczeństwie. 
Ćwiczenia na Wagmosta-
wie zorganizowaliśmy po 
południu, gdy na dworze 
robi się ciemno, jest zim-
no i pada, aby tym bardziej 
uświadomić mieszkańcom, 
jak takie warunki utrud-
niają działania ratowników  
- mówi st. kpt. Kaniak.

  (md)

USC

Popularny Janek
Antoni wypadł z pierwszej szóstki, 
za to Jakub niezmiennie cieszy się 
popularnością. Wśród dziewczy-
nek królują krótkie, dwusylabowe 
imiona jak Pola, Maja czy Lena..

Styczeń w zielonogór-
skim Urzędzie Stanu Cy-
wilnego to, jak zwykle, 
czas podsumowań. We-
dług statystyk, w zeszłym 
roku niekwestionowa-
nym królem popularności 
wśród dziecięcych imion 
był Jan. Rodzice nada-
li je 31 razy. Wśród chłop-
ców zaraz po nim plasuje 
się Aleksander (29 razy), 
a potem Leon (27), Ignacy 
(26), Jakub (25) i Nikodem 
(25). Od niemal dekady 
widać wyraźny trend: na 
popularności zyskują kla-
syczne imiona, które no-
sili nasi dziadkowie i pra-
dziadkowie. – Przed dwo-
ma laty w pierwszej szóst-
ce również znalazł się Jan 
i Leon. W ich towarzy-

stwie pojawił się również 
Franciszek – mówi Małgo-
rzata Janecka-Kwiatkow-
ska, kierownik USC w Zie-
lonej Górze. – Popularno-
ścią niezmiennie cieszy 
się Jakub i Aleksander.

Wśród żeńskich imion 
w zeszłym roku królowała 
Pola. Rodzice nazwali tak 
30 małych zielonogórza-
nek. Za nią jest Julia (28), 
Oliwia (28), Maja (27), Le-
na (25) i Hanna (24).

W zeszłym roku niektó-
rzy rodzice pokusili się o 
nadanie dziewczynkom 
takich imion jak Noemi, 
Alisa, Illia, Żasmina czy 
Malte, którą kompute-
rowa autokorekta z upo-
rem maniaka zmienia na 
„Malta”. Wśród rzadkich 
imion męskich w 2021 ro-
ku pojawił się Timur, Ti-
mofey, Nico oraz Mykha-
ilo. 

Zielonogórzan rodzi się 
coraz więcej. W 2020 roku 
w USC w Zielonej Górze 
zarejestrowano 1515 dzie-
ci. Rok później już 1586.
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Pani Jolancie Hyży 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

 
Mamy i Syna 

 
Składają współpracownicy  

z Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze 

Malarstwo, rysunek, gra�ka, ceramika to propozycje, z jakimi 
do dzieci i młodzieży wyszli lokalni artyści w galerii Pro Arte. 
Podopieczni Liwii Liteckiej wzięli pod lupę charakterystyczne 
miejsca Zielonej Góry.

Nauka w czasie ferii? Jasne! Kiedy wiedza podana jest w atrak-
cyjny sposób, łatwiej wchodzi do głowy. Przekonali się o tym 
uczestnicy zajęć w Centrum Przyrodniczym. Samodzielnie wy-
konali bezpieczne i proste doświadczenia chemiczne.  (ah)

Strażak błyskawicznie wyciągnął topielca na ląd
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PODZIEL SIĘ 
SWOIM SZCZĘŚCIEM
OPUBLIKUJ ZDJĘCIE SWOJEJ POCIECHY

SZCZEGÓŁY NA WWW.MALIZGRANI.ZGRANARODZINA.PL

HEJ
Jestem 

Iga

Jestem 
Kacper

BIBLIOTEKA

Kryminalna wystawa
Od 1 lutego w holu Biblioteki Norwida 
będzie można oglądać wystawę pt. Na 
tropie… powieści kryminalnej. Pre-
zentowani będą klasycy gatunku m.in. 
Agatha Christie, Artur Conan Doyle, 
Joanna Chmielewska czy Joe Alex. 

TARGI STAROCI

Cacka dla domu
Zielonogórskie Stowarzyszenie 
Gustatores zaprasza na targi staroci, 
które odbędą się w niedzielę, 30 
stycznia, w godz. 8.00-13.00 na tere-
nie Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego nr 2 „Elektronik” 
przy ul. Staszica 2.
 (tc)

OŚWIATA

Medyk zostanie przeniesiony do Sulechowa?
Operacja jest z pozoru prosta – popularnego „Medyka”, czyli szkołę przy ul. Wazów, przenosimy do Sulechowa, a zwolniony bu-
dynek przejmuje szpital m.in. na potrzeby administracji. Taki pomysł ma urząd marszałkowski, który odpowiada za szkołę. I awantura 
gotowa, bo uczniom i nauczycielom takie rozwiązanie się nie podoba.
Wieść o tych planach gruch-
nęła w zeszłym tygodniu. 
Według pomysłu urzędu 
marszałkowskiego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego „Medyk” przy 
ul. Wazów miałoby zostać 
przeniesione do budynku 
Uniwersytetu Zielonogórskie-
go przy ul. Armii Krajowej 51 
w Sulechowie. Choć rzekomo 
rozmowy na ten temat trwały 
od lat, to jednak ani z ucznia-
mi, ani z samymi nauczycie-
lami nikt takich planów nie 
konsultował. Gdy w styczniu 
br. zarząd województwa pod-
jął uchwałę intencyjną, spra-
wa ujrzała światło dzienne. W 
szkole rozpoczął się protest, a 
w internecie zbiórka podpi-
sów z petycją o pozostawie-
nie „Medyka” w Zielonej Gó-
rze.  

Grobowa atmosfera wśród 
uczniów

– Jesteśmy kompletnie za-
skoczeni, nikt wcześniej nie 

informował nas o takich pla-
nach. Atmosfera w szkole jest 
grobowa – twierdzi Patrycja 
Marcinkowska, która uczęsz-
cza do klasy terapii zajęcio-
wej. Ona sama w ostatnim 
czasie przeprowadziła się do 
Zielonej Góry z Międzyrze-
cza, na co dzień pracuje w ho-
spicjum. - Gdyby to był Sule-
chów, nigdy nie wybrałabym 
tej szkoły. Chcę mieszkać 
w większym mieście, gdzie 
wszystko będę miała na miej-
scu. Nie wiem, jak teraz mia-
łabym pogodzić naukę z pra-
cą, same dojazdy do Sule-
chowa to byłyby duże kosz-
ty – wskazuje nasza rozmów-
czyni. 

Wśród uczniów powszech-
ne jest przekonanie, że prze-
niesie „Medyka” doprowa-
dzi do jego rychłej likwidacji. 
– To byłaby katastrofa. Sły-
szeliśmy, że większość peda-
gogów w takiej sytuacji zre-
zygnowałaby z pracy, część 
uczęszczających zapewne też 

odpuściłaby naukę. To świet-
na szkoła z tradycjami, panu-
je w niej cudowna atmosfe-
ra, nie możemy pozwolić, aby 
spotkał ją taki smutny los – 
twierdzi Patrycja. 

Problemy lokalowe szpitala
Urząd marszałkowski pod-

kreśla, że zależy mu na roz-
woju wydziału lekarskiego 
UZ oraz samego Szpitala Uni-
wersyteckiego. Nie jest ta-
jemnicą, że szpital ma pro-
blemy z lokalami dla pracow-
ników administracji, ale też 
ogólnym brakiem przestrze-
ni dla rozwoju infrastruktury. 
Pozyskanie siedziby „Medy-
ka” miałoby częściowo roz-
wiązać ten kłopot.

- Rozmowy z dyrektorem 
na ten temat trwają od trzech 
lat. Wszyscy zainteresowa-
ni oglądali w 2021 roku bu-
dynki należące do UZ w Zie-
lonej Górze, ale żaden z nich 
przez dyrektora „Medyka” 
nie został zaakceptowany, bo 

nie spełniał wymogów dy-
daktycznych. Został nam jed-
nak przedstawiony budynek 
w Sulechowie, który spełnia 
najwyższe standardy eduka-
cyjne. Jest wyremontowany, 
dobrze zlokalizowany, posia-
da w pobliżu salę gimnastycz-
ną i nowoczesne boiska, któ-
rych obecnie szkoła nie ma – 
przekonuje wicemarszałek 
Łukasz Porycki, podczas spe-
cjalnie zwołanej konferencji 
prasowej. I zapewnia, że nie 
ma tutaj mowy o żadnej li-
kwidacji. 

Związaliśmy życie z tą szkołą
Z takim stawianiem spra-

wy nie zgadza się Renata 
Górska, nauczycielka i kie-
rownik szkolenia praktycz-
nego w „Medyku”. – To jest 
likwidacja - podkreśla. - Na-
uczyciele „Medyka” związali 
życie z tą szkołą, aby kształ-
cić fachową kadrę medyczną, 
cały czas kończymy kolejne 
kursy, szkolenia czy studia 

podyplomowe. A teraz ży-
jemy w lęku, nie wiemy, czy 
szukać nowej pracy, czy zo-
stać w szkole i uczyć - tłuma-
czy Górska. I potwierdza, że 
większość pedagogów zre-
zygnuje z pracy po przepro-
wadzce.

 – Sama to zrobię – zapo-
wiada. - To nie jest szkoła 
podstawowa, my nie pracuje-
my od 8.00 do 15.00. Czasami 
bywa, że kończymy o 19.00 
czy 20.00. Nasi pracownicy 
są zatrudnieni często w in-
nych miejscach, a i młodzież 
łączy pracę z nauką. Dojazdy 
to wszystko wykluczają. 

Jej zdaniem „Medyka” pró-
buje się obarczyć odpowie-
dzialnością za problemy lo-
kalowe szpitala. - Skoro wy-
dział lekarski potrzebuje po-
mieszczeń, to niech weź-
mie te w Sulechowie. Dlacze-
go tam, w tych „wspaniałych 
budynkach”, nie powstanie 
choćby � zjoterapia? W naszej 
szkole uczy się 400 osób. Po 

co ponosić dodatkowe kosz-
ty i nas wyrzucać? – pyta Gór-
ska. I dodaje, że „Medyk” ma 
zadbane i wyremontowane 
klasy. 

Część radnych wojewódz-
twa jest oburzonych tym, że 
uchwałę w tej sprawie pod-
jęto bez rozmów z uczniami 
i nauczycielami. – To skan-
dal. Wygląda na to, że zarząd 
województwa nie wycią-
gnął lekcji z „Medkolu”, kie-
dy to zbagatelizowano i zlek-
ceważono samych zaintere-
sowanych – twierdzi Wioleta 
Haręźlak z Samorządowego 
Lubuskiego. – Nie mam nic 
przeciwko przeniesieniu ad-
ministracji szpitala do Sule-
chowa, ale nie ma żadnego 
uzasadnienia, aby przeno-
sić szkołę. Skoro zarząd wo-
jewództwa nie potra�  sobie 
poradzić z „Medykiem”, to 
może niech placówkę przej-
mie miasto Zielona Góra – 
proponuje Haręźlak.
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AKCJA

Maseczki dla 
mieszkańców 
720 tys. bezpłatnych maseczek 
czeka na zielonogórzan. W naj-
bliższy weekend (29-30 stycznia) 
strażacy ochotnicy będą rozda-
wać je na terenie całej Zielonej 
Góry.

Fala zachorowań narasta, 
dlatego trzeba nosić masecz-
ki, które są formą ochrony.  
Teraz można się w nie zaopa-
trzyć za darmo.

Zielonogórska OSP w ko-
ordynowaniu podobnych ak-
cji ma już doświadczenie. Ko-

lejny raz logistyczną stroną 
przedsięwzięcia kieruje De-
partament Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 
urzędu miasta. Dystrybucją 
maseczek zajmą się strażacy 
ochotnicy, sołtysi i rady so-
łeckie. W sobotę w godzinach 
12.00-16.00 miasto uruchomi 
26 punktów dystrybucji: 18 
z nich będą obsługiwać jed-
nostki OSP (w tym w czterech 
remizach), kolejne osiem 
znajdzie się w sołectwach. W 
tym ostatnim przypadku na 
pierwszej linii frontu znajdą 
się sołtysi i przedstawiciele 
rad sołeckich. Strażacy będą 
stali w miejscach często od-
wiedzanych, głównie przed 
marketami.

– Jedna osoba może do-
stać 50 sztuk – tłumaczy Da-
riusz Mach z Departamentu 
Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego w magistra-
cie. – Zainteresowani muszą 
pamiętać o zachowaniu środ-
ków bezpieczeństwa. Apelu-
ję, żeby przy odbiorze mase-
czek mieli zakryte usta i nos, 
założyli rękawiczki i zacho-
wali dwumetrowy dystans.

W przypadku, gdy nie 
wszystkie maseczki zosta-
ną rozdane w sobotę, straża-
cy z OSP, będą kontynuować 
akcję w niedzielę 30 stycz-
nia. Spotkamy ich na depta-
ku w pobliżu ratusza od godz. 
12.00 oraz od 16.00 przy Fil-
harmonii Zielonogórskiej.  (ah)

Kpt. Radosław Popiół z PSP jest gotowy do akcji rozdawania 
maseczek. Na razie szczelnie zapakowane czekają w siedzibie 
Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Sulechowskiej.



łącznik zielonogórski    28 stycznia 2022 www.Lzg24.pl4

KOMUNIKAT

Zmiany  
w prawie
Chcesz zachować stare tablice 
rejestracyjne? Teraz to będzie 
możliwe.

Wydział Komunikacji Urzędu 
Miasta Zielona Góra informuje, 
że z dniem 31 stycznia 2022 
r. wchodzą w życie przepisy 
ustawy Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 
- z późn. zm.) umożliwiające 
zachowanie dotychczasowego 
numeru rejestracyjnego w 
przypadku przerejestrowania 
pojazdu. 

Zachowanie dotychczaso-
wego numeru rejestracyjnego 
będzie możliwe, jeżeli:

- pojazd był już zarejestrowa-
ny na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej,

- posiada tablice (tablicę) re-
jestracyjne zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie 
art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy 
Prawo o ruchu drogowym,

- tablice są czytelne i utrzy-
mane w należytym stanie.

Nie będą natomiast mogły 
być pozostawione tablice re-
jestracyjne tzw. „czarne” oraz 
„białe z flagą PL” jako niezgodne 
z wzorem określonym w obecnie 
obowiązującym rozporządzeniu 
pomimo, że nadal są dopuszczo-
ne do oznaczania pojazdów. (red)

 
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla ścieżki rowerowej w sołectwach Zatonie i Sucha 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 XXXVIII.646.2021 Rady 
Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2021 r., zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla ścieżki rowerowej w sołectwach Zatonie i Sucha w Zielonej Górze, łączącej sołectwo Zatonie z gminą Otyń, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 do 25 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 64 859. 

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 16 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 15 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 11 marca 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.  

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Koło naukowe z nadzieją patrzy w górę 
- Planujemy wysłać balon na wysokość minimum 30 kilometrów, gdzie panuje bardzo niskie ciśnienie, a temperatura dochodzi do -67 
stopni C – zdradza Stanisław Kozłowski. Pracuje w Kole Naukowym Inżynierii Kosmicznej, które funkcjonuje od ponad roku. 

- Jakimi zdolnościami 
powinni wykazywać się 
studenci, którzy chcieliby 
się przyłączyć do koła?

- Stanisław Kozłowski, 
przewodniczący Koła Na-
ukowego Inżynierii Ko-
smicznej: - Przede wszyst-
kim chwilą wolnego czasu i 
zaangażowaniem. Tworze-
nie projektów z zakresu in-
żynierii kosmicznej to pro-
ces wymagający wielu spe-
cjalności. Prowadzimy re-
krutację niezależnie od wy-
działu czy kierunku. Sta-
wiamy głównie na kierunki 
techniczne, ale w naszych 
szeregach są również oso-
by zajmujące się zarządza-
niem, social mediami, mar-
ketingiem czy kwestiami 
prawnymi. Rekrutacja jest 
cały czas otwarta.

- Kiedy powstało koło?
- Koło powstało w listo-

padzie 2020 r. z inicjatywy 
prof. Marka Banaszkiewi-
cza, prof. Mirosława Galic-
kiego oraz studentów UZ. 

Współpracujemy z Labora-
torium Dynamiki Manipula-
torów Satelitarnych PAN w 
Zielonej Górze. 

- Jakie możliwości daje 
udział w działaniach koła?

- Poprzez realizację pro-
jektów związanych z ba-
daniem kosmosu, chcemy 
przyciągnąć i wypromować 
jak największą liczbę stu-
dentów UZ, którzy następ-
nie znajdą zatrudnienie w 
�rmach sektora kosmiczne-
go lub będą tworzyć przy-
szłe kadry naukowe Parku 
Technologii Kosmicznych, 
który ma powstać za dwa 
lata w Zielonej Górze. Ma-
my wydzieloną pracownię 
w jednym z domów studen-
ta na Kampusie A. Dzięki 
własnym działaniom, pie-
niądzom otrzymanym z UZ 
oraz środkom, które pozy-
skaliśmy w ramach konkur-
su „Klakson – Impuls do in-
nowacji” skompletowali-
śmy trzy pełne stanowiska 
pracy. 

- Czym aktualnie zajmują 
się członkowie koła?

- Skupiamy się na dwóch 
projektach. Na budowie ba-
lonu stratosferycznego „Fer-
mentUZ” oraz projekcie ła-
zika marsjańskiego. Projekt 
„FermentUZ” polega na wy-
słaniu balonu stratosferycz-
nego wraz z eksperymen-
tami do stratosfery. Możli-
wa będzie łączność radiowa, 
przesył danych, wykonanie 
zdjęć, �lmów, pomiar tem-
peratury, wilgotności, wy-
sokości, poziomu promie-
niowania oraz ciśnienia. Na 
pokładzie gondoli znajdą 
się również drożdże, wysła-
ne do stratosfery w celu zba-
dania, jak wpłyną na nie pa-
nujące tam warunki. Praw-
dopodobnie poleci również 
kawałek polimeru, w celu 
zbadania jego wytrzymało-
ści. Planujemy osiągnąć wy-
sokość minimum 30 kilome-
trów, gdzie ciśnienie atmos-
feryczne wynosi zaledwie 1 
procent tego, co obserwuje-
my na poziomie morza. Eks-

peryment będzie również 
narażony na podwyższony 
poziom promieniowania i 
temperaturę dochodzącą na-
wet do -67 stopni C. 

Budowę łazika marsjań-
skiego realizujemy w ramach 
środków, które pozyskali-
śmy dzięki udziałowi w kon-
kursie „Klakson – Impuls do 
innowacji”. Przy projekcie 
współpracujemy również z 
Laboratorium Dynamiki Ma-
nipulatorów Satelitarnych 
CBK PAN w Zielonej Górze. 
Naszym celem jest budowa 
w pełni autonomicznego ła-
zika marsjańskiego, który 
zmierzy się z konstrukcja-
mi najlepszych drużyn Eu-
ropy podczas European Ro-
ver Challenge (ERC). ERC to 
największe wydarzenie ro-
botyczno-kosmiczne w Eu-
ropie  i zarazem najbardziej 
prestiżowe zawody robo-
tyczne na świecie.

- Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała: Katarzyna Doszczak 

z Biura Prasowego UZ
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Studenci z koła naukowego mają do dyspozycji własną pracownię
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze 

wykonując zarządzenie: Nr 809.2020 z dnia 2 września 2020 r. 
 Prezydenta Miasta Zielona Góra    

Informuje 
że w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze przy  
ul. Zjednoczenia 110 (tablica ogłoszeń II piętro) oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej: https://bip.gm.zgora.pl/10015/Ogloszenie_najmu/, zostało podane do 
publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem 
budynku użytkowego  wraz z działką oznaczoną numerem geodezyjnym 402/6 w 
obrębie 0047 na prowadzenie przychodni lekarskiej, termin składania ofert do dnia 9 
lutego 2022 r. 
 

Adres Numer 
działki 

Obręb 
(nr) 

Wyjściowa stawka 
czynszu najmu 

(zł/m2) 

Pow. 
lokalu 
(m2) 

Pow. działki 
(m2)  

ul. Ochla-
Topolowa  

402/6 0047 4,80 253,04  1.078,46 

 

Informacji na temat najmu lokalu udziela Dział Utrzymania   Budynków  Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze  Zielona  Góra  ul. Zjednoczenia 110, 

pok. 206 tel. (+48) 68 322-91-71. 

Biskup Tadeusz Lityński dołączył do 
komitetu honorowego obchodów 
800-lecia Zielonej Góry i 700-lecia 
uzyskania praw miejskich. 
- Rzecz w tym, by jubileusz łączył 
ludzi z różnych środowisk. Tu nie 
ma miejsca na podziały. To święto 
nas wszystkich. Jesteśmy zaszczy-
ceni i otwarci na ciekawe pomysły 
– skomentował prezydent Janusz 
Kubicki.
Podobne zaproszenie przyjął woje-
woda Władysław Dajczak. J. Kubicki 
chce również takie dokumenty 
wręczyć władzom samorządo-
wym województwa podczas sesji 
sejmiku. W grudniu, w programie 
posiedzenia  nie znaleziono dla 
niego czasu. 
Natomiast pozytywnie na zapro-
szenie zareagował nadburmistrz 
Cottbus Holger Kelch, który napi-
sał: - Dziękuję za zaproszenie do 
udziału w komitecie honorowym, 
na rok jubileuszowy 2022/2023 w 
Zielonej Górze. To dla mnie nie-
zwykły zaszczyt i przyjemność, że 
mogę wnieść mały wkład w sukces 
Jubileuszu.

JUBILEUSZ MIASTA

Łączy nas Zielona Góra - pomysły
Na początku grudnia zaczął działać jubileuszowy Bank Dobrych Pomysłów, w którym zbieramy propozycje na imprezy i wydarzenia 
z okazji 800- i 700-lecia naszego miasta. Dziś kolejne głosy zielonogórzan. Pomysły drobne i duże - każdy godzien rozpatrzenia

Pomysły są różne. Może na-
malować mural, ustawić pa-
miątkowe kamienie z opisa-
mi winnic lub wytyczyć szlak 
Złotej Łączy? Poczytajcie, co 
się nam jubileuszowo w gło-
wach śni.
a Michał: - Moją propozycją 
jest stworzenie murali z wi-
zerunkami Maryli Rodowicz 
oraz Urszuli Dudziak. Budyn-
ki do wyboru przez miasto. 
Najlepiej, żeby były to budyn-
ki usytuowane przy głównych 
ulicach miasta. Za dobry przy-
kład realizacji można przyjąć 
miasto Opole, gdzie odsłonię-
to mural poświęcony Krzysz-
tofowi Krawczykowi.
a Przemysław Karwowski, 
Prezes Fundacji na Rzecz Lu-
buskiego Dziedzictwa „Glo-
ria Monte Verde”: - Od kilku 
miesięcy trwają zaawansowa-
ne prace nad Zielonogórskim 
Szlakiem Winiarskim. Zabyt-
ki związane z winiarską tra-
dycją miasta zostaną ozna-
kowane i będą wyznaczo-
ne trasy zwiedzania. Wędru-
jąc po mieście mijamy wznie-
sienia, gdzie były ważne, czę-
sto wspominane winnice. Na 
pewno obok nich znajdują się 
skwery, placyki, trawniki itp., 
należące do miasta. Uważam, 
że tak jak na starówce spoty-
kamy tablice: „tu była brama 
miejska”, tak tam gdzie upra-
wiano winnice czy był waż-
ny rewir winiarski powinna 

być tablica upamiętniająca 
ten fakt. Jako pierwsze miej-
sce proponuję Dolinę Gęśni-
ka. Obok istniejącej tam win-
nicy, powinien stanąć kamień 
z tablicą np.: „Tutaj założono 
w XII wieku pierwsze winni-
ce”. Przy ulicy Źródlanej leży 
kilka głazów narzutowych, z 
których można wybrać jeden 
do umieszczenia na nim tabli-
cy. Koszt tablicy z jasnego gra-
nitu to około 500-700 zł, w za-
leżności od grubości i ilości li-
ter. Fundacja jest gotowa s� -
nansować koszt pierwszej ta-
blicy. Jej odsłonięcie (a mo-
że jeszcze kilku innych?) by-
łoby ważnym winiarskim ak-
centem obchodów jubileuszu. 
Miejsc po nieistniejących już, 

znaczących winnicach jest 
kilkanaście. Koszt kamienia, 
jeśli byłaby potrzeba zakupu, 
to ok. 180 zł za tonę. Tablice 
mogą też fundować zielono-
górskie � rmy, podobnie jak 
Bachusiki. Dochodzą jeszcze 
koszty transportu i przygo-
towania miejsca, które zale-
żą już indywidulanie. Proces 
upamiętniania winnic można 
rozłożyć na kilka lat.
a Paweł Zalewski, radny: - 
Przedstawiam koncepcję tu-
rystycznego Szlaku Złotej Łą-
czy jako projektu, który moż-
na realizować lub chociaż roz-
począć w ramach obchodów 
jubileuszu miasta (przedsta-
wiamy fragment propozycji – 
red.).

Idea szlaku:
- swobodna, luźna opowieść 
oparta o możliwe do zwery� -
kowania elementy historycz-
ne, związane z potokiem oraz 
znaczenie potoku w rozwoju 
miasta
- uwzględnienie zabytkowego 
otoczenia w obrębie starówki
- poza terenami zurbanizo-
wanymi nacisk na elementy 
przyrodnicze, krajobrazowe 
i pozostałości dawnej infra-
struktury historycznej
- symboliczne uwzględnienie 
na szlaku wszelkich punktów 
związanych z wodą
- rola edukacyjna o znaczeniu 
ogólnym wody w przyrodzie, 
dla człowieka oraz o wodzie 
w Zielonej Górze.

Oznakowanie szlaku:
- logotyp przykładowy: wstę-
ga pomiędzy Wzgórzem Win-
nym a Ratuszem (dwa me-
andry przypominające lite-
rę Z od „złota”), dodatkowo 
z kroplą wody oraz powiąza-
ny ze znakiem turystycznym 
Visit ZG
- ślad prowadzący w na-
wierzchni pieszej w przybli-
żonym przebiegu strumienia
- dodatkowe oznaczenie w 
istotnych punktach „Szlak 
Złotej Łączy” z dopisaną na-
zwą punktu. Nazwa punktu 
powinna odpowiadać tytuło-
wi tekstu w aplikacji mobil-
nej.
Przebieg Złotej Łączy:
W obrębie zurbanizowanym 
koryto potoku było wiele ra-
zy przebudowywane. Nie jest 
możliwe dokładne wskazanie 
jednego i pewnego przebie-
gu koryta. W związku z tym 
szlak prowadzi w dolinie Zło-
tej Łączy, niekoniecznie po 
dokładnym przebiegu koryta.
a Wiesław Szymański: - 
Chciałbym zaproponować 
wydanie albumu, ukazują-
cego Zieloną Górę w ciekawy 
sposób: zaułki miasta, przy-
rodę, architekturę, impre-
sje świątecznych świateł oraz 
gra·  ti.
a Zielonogórski Klub Spe-
edrowerowy: - Turniej Spe-
edrowerowy z okazji 800-700 
lat Zielonej Góry. Miejsce or-

ganizacji: Tor Speedrowero-
wy w Zielonej Górze przy ul. 
Wyszyńskiego 101; termin: 18 
września 2022 roku, uczestni-
cy: dzieci i młodzież, chłopcy 
i dziewczęta w wieku szkol-
nym z podziałem na grupy: 
Żak, Młodzik, Kadet, Junior, 
Młodzieżowiec. Zawody in-
dywidualne. 
a Michał: - Sądzę, że świet-
nym pomysłem byłaby orga-
nizacja Męskiego Grania. Jest 
to top of the top jeśli chodzi o 
festiwale w Polsce, młodsze 
pokolenia byłyby przeszczę-
śliwe. (tc)

POWSTAJE KOMITET HONOROWY

WYŚLIJ 
PROPOZYCJĘ

Masz ciekawy pomysł i jesteś 
gotowy go zrealizować? Szu-
kasz 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
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Orkiestrowy rozkład jazdy! Gramy na żywo i w sieci.
- Łączymy doświadczenia z � nałów kilku ostatnich lat. Przygotowaliśmy znane i lubiane propozycje, nie zabraknie też nowości. Bawmy się razem! – zachęca Filip Gryko, szef zielonogórskiego sztabu. Bo najbliższa niedziela to jedyny dzień w roku, gdy wszystkie serca biją w jednym 
rytmie! Tym razem celem zbiórki jest wsparcie szeroko pojętej okulistyki dziecięcej.

Kto nie zna zespołu Big Cyc? Ich największe przeboje nucą już kolejne pokolenia. Na swoim kon-
cercie, po Światełku do Nieba, zabiorą publiczność w półtoragodzinną podróż po rockowym 
świecie. Wcześniej na scenie zobaczymy lidera zespołu – Skibę. Już od godz. 16.00 będzie po-
magał Bachusowi i Grzegorzowi Hryniewiczowi w prowadzeniu imprezy oraz licytacji.
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IMPREZY TOWARZYSZĄCE
a WOŚP-owe miasteczko wokół ratusza – znajdziecie tam m.in. stoiska ga-
stronomiczne, namiot ZGranej Rodziny, Falubazowe stoisko, gdzie od 12.00 
do 16.00 będzie można spotkać swoich ulubionych zawodników Stelmet 
Falubazu i zrobić sobie zdjęcie na żużlowym motocyklu. Katarzyna Prokopy-
szyn w namiocie licytacyjnym zachęci was do walki o niecodzienne gadżety.
a Maraton Indoor Cycling&Running – już szósty raz w hali CRS kolarze będą 
kręcić dla WOŚP. W tym roku po raz pierwszy dołączą do nich biegacze. 
Przygotowanych jest 130 rowerków i 10 bieżni. Maraton to 210 minut jazdy i 
biegania. Uwaga! Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 29 stycznia, od godz. 
14.00.
a Bieg „Policz się z cukrzycą” – 255 biegaczy wyruszy na ścieżki biegowe 
MOSiR-u umiejscowione za Halą Lekkoatletyczną przy ul. Sulechowskiej. 
Dystans to ok. 5 km. Start: niedziela, 30 stycznia, o 12.00, zakończenie ok. 
14.00. Można pokonać trasę samodzielnie w formie biegu wirtualnego w 
dniach 28-29 stycznia. Opłata startowa jest w całości przekazywana na 
zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży.
a VIII Turystyczny Rajd 4x4 – organizatorzy zapraszają na trasę wszystkie 
pojazdy terenowe: 4x4, 6x6, motocykle, quady, wszelkiego rodzaju UTV i 
buggy. Do przejechania będzie ok. 90 km. Należy wcześniej wypełnić formu-
larz zgłoszeniowy dostępny na stronie o¶ roadowo.pl. Początek trasy przy 
Palmiarni, zbiórka w niedzielę o godz. 9.00. Całość opłaty wpisowej zostanie 
przeznaczona na WOŚP, wolontariusze z puszkami pojawią się również w 
checkpointach. 

ZŁOTA PUSZKA
Wielka Orkiestra przygotowała dla 
sztabów niespodziankę. To wyjątkowa 
złota puszka. Wykonała ją · rma Stora 
Enso, z materiałów w 100 proc. odna-
wialnych. Limitowana edycja pojawiła 
się w tym roku po raz pierwszy. Człon-
kowie sztabu zastanawiali się, jak ten 
gadżet wykorzystać, na początku 
chcieli przekazać go na licytację. Jed-
nak zdecydowali, że złota puszka tra·  
do jednego z wolontariuszy! – Będzie 
nagrodą w konkursie na najciekawiej 
przebranego wolontariusza. Zachęcam 
do ubrania się w kolorowe, niecodzien-
ne stroje! – zaprasza do zabawy Paweł 
Wysocki, opiekun wolontariuszy. 
Podczas minionych · nałów wolonta-
riusze zakładali oryginalne nakrycia 
głowy, chodzili obwieszeni świecącymi 
lampkami niczym choinka, decydowali 
się na stroje ludowe, a także stawali się 
pluszowymi tygrysami i innymi zwie-
rzakami. Wszystko po to, by na ustach 
spacerowiczów pojawił się uśmiech 
i by zatrzymali się i wrzucili grosz do 
puszki. Na jakie pomysły wpadną wo-
lontariusze w tym roku? Nie możemy 
się doczekać, by zobaczyć efekty!

– To jedyna taka puszka w Zielonej Górze. Widzimy się pod-
czas 30. Finału WOŚP – zaprasza do udziału w imprezie pre-
zydent Janusz Kubicki.
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WOŚP

Orkiestrowy rozkład jazdy! Gramy na żywo i w sieci.
- Łączymy doświadczenia z � nałów kilku ostatnich lat. Przygotowaliśmy znane i lubiane propozycje, nie zabraknie też nowości. Bawmy się razem! – zachęca Filip Gryko, szef zielonogórskiego sztabu. Bo najbliższa niedziela to jedyny dzień w roku, gdy wszystkie serca biją w jednym 
rytmie! Tym razem celem zbiórki jest wsparcie szeroko pojętej okulistyki dziecięcej.
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Tak wyglądała kolorowa, radosna ciężarówka w ubiegłym roku. W tę niedzielę na zielonogórskie 
ulice wyjedzie podobny WOŚP-owy TIR.

325
tylu wolontariuszy wyruszy na 

zielonogórskie ulice podczas 30. 
Finału WOŚP. Niektórzy po raz 

pierwszy, inni już któryś rok z kolei. 
Wyposażeni w identy· katory ze 
zdjęciem, tekturową, kolorową 

puszkę oraz czerwone serduszka. 
Zielonogórski sztab zadbał także o 
dodatkowe gadżety – to koszulki, 

czapki, torby, plecaki oraz vouchery 
na poczęstunek. Doskonale przy-
gotowani do różnych warunków 

atmosferycznych, z uśmiechami na 
twarzach, czekają na wasze datki!

WYBRANE LICYTACJE:
SPORTOWE:
a złota piłka Molten z podpisami 
wszystkich zawodników Enea Zastal 
BC Zielona Góra z ubiegłorocznego 
· nału Mistrzostw Polski, która została 
podarowana przez kibiców ostrow-
skiej drużyny koszykówki
a piłka Roland Garros z autografami 
tenisistek i tenisistów (Jerzego 
Janowicza, Łukasza Kubota, Kamila 
Majchrzaka, Alicji Rosolskiej, Mai 
Chwalińskiej, Katarzyny Kawy, Jana 
Zielińskiego, Weroniki Falkowskiej)
a plastron Stelmetu Falubazu Zielona 
Góra na sezon 2022 z podpisami 
zawodników oraz okolicznościowy 
obraz z autografami wszystkich 
zawodników

ALLEGRO:
a przejażdżka zabytkowym kabrio-
letem MGA z 1958 r - szofer przez 60 
minut będzie woził cię po Zielonej 
Górze przy akompaniamencie muzyki, 
szumu wiatru i otaczającej przyrody - 
bak tankuje IGLOTECHNIK
a pióro prezydenta Aleksandra Kwa-
śniewskiego z autografem

a monety pamiątkowe z okazji 10. i 20. 
lat WOŚP w drewnianej kasecie NBP
a obrazy lokalnych artystów
a pluszowy miś, do którego można się 
przytulić, bo ma aż 130 cm wysokości
a bluza Ice Queen z autografem 
Magdy Gessler
a mnóstwo voucherów: do klinki 
Paczała, pralni wodnej, na makijaż 
premanentny, do restauracji Ruben 
oraz Sapori Pazzi, karta Royal VIP do 
X-Demona
a koszulki: z różnych edycji 
Pol’and’Rock Festiwal oraz dziecięcy 
T-shirt 30. Finału WOŚP
Warto obserwować konto na allegro: 
wospzg, bo zielonogórski sztab jeszcze 
będzie dorzucał fanty. WOŚP-owe 
licytacje trwają do 14 lutego, a każdy 
fant wystawiany jest na 10 dni.

DUŻA SCENA

a 15.55-16.05 - przywitanie 
(Skiba, Bachus i Grzegorz Hry-
niewicz)
a 16.05-17.00 - koncert: RADE-
MENEZ
a 17.00-17.15 - Mega Dance – 
Sportowy Klub Taneczny 
a 17.15-17.20 - Studio Tańca 
Street Dance 
a 17.20-17.30 - licytacje:
- voucher w wysokości 400zł 
na kolację w Restauracji Retro 
- przywóz i odwóz taxi klasy VIP - 
Czerwone koguty

a 17.30-18.30 - kon-
cert: MESAJAH

a 18.30-18.35 - Studio 
Tańca Keep on Dancing
a 18.35-19.00 - licytacje 
- prezentacja i licytacja 

żużlowego kewlaru
- karnet na cały sezon Lubuskie-
go Teatru 
a 19.00-20.00 - koncert: CLEO
a 20.00-20.10 - licytacje
- Kacper Chini Frątczak - rękawice 
z autografem i miesięczny karnet 
na treningi w klubie Akademia 
Sportów Walki Knockout w Zielo-
nej Górze u boku Mistrzów świata 
(koszulka klubowa i bidon)
a 20.10 - Światełko do Nieba
a 20.15-20.30 - licytacje 
- Ogol radnego 
- niespodzianka od prezydenta 
Janusza Kubickiego
a 20.30-22.00 - koncert: BIG 
CYC

RUCHOMA SCENA NA KÓŁKACH
Podczas ostatniego · nału nie moż-
na było się gromadzić, więc człon-
kowie zielonogórskiego sztabu 
wpadli na nowy pomysł. Tzw. Małą 
Scenę przenieśli do kolorowego 
WOŚP-owego TIR-a. Jego kierowca 
jeździł po całym mieście wraz z 
radosną ekipą lokalnych artystów, 
DJ-ów oraz oczywiście fantami na 
licytacje. Mieszkańcy tak polubili tę 
wesołą ciężarówkę, że w tym roku 
również wyjedzie na zielonogórskie 
ulice! Zatrzyma się w wybranych lo-
kalizacjach w sołectwach, żebyście 
mogli wziąć udział w licytacjach. 
Przygotujcie więc portfele i walczcie 
o oryginalne fanty! Podajemy orien-
tacyjny harmonogram przejazdu.

Trasa WOŚP-owego TIR-a
a  9.30 Parking przy 

Filharmonii – rozpoczęcie
a  9.45 - 10.15 - objazd po 

mieście
a  10.15 ul. Rzeźniczaka przy 

Biedronce, licytacje: obraz 
KOGUT podarowany przez 
Marię Raszkę, voucher na 
tort podarowany przez Annę 
Radecką, butelka wina

a  11.00 Chynów na 
pętli, licytacje: 
voucher od 
Rafała Sikory, 
voucher od Hot 
Shot od Mar-
cina Nitschke, 
Voucher od 
szkoły YAMA-
HA na miesiąc 
nauki w dowol-
nym programie, 
drewniana szka-
tułka podarowana 
przez Martę Szumińską 
- Mrówkę

a  11.45 Zawada parking przy 
kościele, licytacje: voucher na 
kolację we dwoje od Sapori Pa-

zzi, głośnik podarowany przez 
CarHIFI24, książka „Rymowanki 
kropkowanki” podarowany 
przez Marię Raszkę

a  12.30 -  Łężyca parking przy 
Biedronce, licytacje: voucher 
od Tredici na usługę barberską i 
inne, obraz „Młoda Para” poda-
rowany przez OWES, poduchy 
podarowane przez OWES i 
Zielonogórskie Stowarzyszenie 
Amazonek

a  13.00 Park w Przylepie, 
licytacje: voucher na sesję 
zdjęciową podarowany przez 
Annę Madej, chusta z wełny 
kaszmirowej od Bogusi Husak, 
licytacja konik HOBBY HORSE 
na zamówienie od Joanny 
Dancewicz (AsiLala Crochet 
Art.), butelka wina

a  14.00 Stary Kisielin parking 
przy Dino, licytacje: obraz Syl-
wii Gromackiej-Staśko, bluza 
· rmy PITABABA podarowany 
przez Małgorzatę Krzyżan, 
voucher na kolację dla dwóch 
osób od pizzerii „Don Chili”

a  14.30 Racula parking przy 
Biedronce, 

licytacje: voucher na tort od 
Ciasteczkowo Zakręconej na 
250 zł, ręcznie robiona ma-
skotka Ośmiornica podarowa-
na przez Marię Szaj, karnet dla 
dzieci do Lubuskiego Teatru w 
Zielonej Górze

a  15.00 Drzonków WOSIR, 
licytacje: voucher od Kliniki 
Paczała, pakiet Startowy na 
VIII edycję ultra maratonu 
wraz z numerem startowym 1, 
komplet: komin i czapka po-
darowany przez Kamilę Strok, 
butelka wina

a  15.30 Kiełpin przystanek przy 
parku, licytacje: voucher na 
makijaż, pakiet wędlin wraz z 
leczniczą nalewką podarowany 
przez Dominika Baranow-
skiego, poduchy podarowane 
przez OWES, książka Grzegorza 
Biszczanika: „Wczoraj Grün-
berg dziś Zielona Góra”

a  16.00 Park książęcy 
w Zatoniu, licytacje: voucher 
od Kliniki Paczała, anioł 
podarowany przez Ilonę 
Prodeus-Wykocką, zestaw 
Księżnej Dino (oprawiony 

wizerunek pałacu i księżnej 
oraz całoroczna karta 

na dowolną kawę w 
Zatońskiej Oranżerii), 
tort w kształcie serca 
od Ciasteczkowo 
Zakreconej

a 16.30  Jędrzy-
chów parking przy 

Intermarche, licytacje: 
voucher na kwiaty od 

ZGK, sesja zdjęciowa dla 
jednej osoby podarowana 

przez Muzeum Ziemi Lubu-
skiej, poduchy podarowane 

przez OWES, ręcznie robiona 
serweta na kole o średnicy 70 cm.

a  17.00 Parking przy Filhar-
monii - zakończenie

a

Tańca Keep on Dancing
a

- prezentacja i licytacja 
żużlowego kewlaru
- karnet na cały sezon Lubuskie-
go Teatru 
a 19.00-20.00
a 20.00-20.10
- Kacper Chini Frątczak - rękawice 
z autografem i miesięczny karnet 
na treningi w klubie Akademia 
Sportów Walki Knockout w Zielo-
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OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 
 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ul. Magnackiej 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 LI.797.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ul. Magnackiej w Zielonej Górze. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 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 21 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 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.  

 
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. 

 
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 
i n f o r m u j e 

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 (przy 

wejściu do budynku), na miejskiej stronie internetowej: www.zielona-gora.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej: bip.zielonagora.pl, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie 
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na  sprzedaż wolnego lokalu 
mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku położonym w Zielonej Górze 

przy  ul. Jedności 11, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 269/3, o powierzchni 271 m2 w 

obrębie 0019 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.  

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1E/00050836/0 

(KW gruntowa). 

 

Położenie 
nieruchomości  

Powierzchnia  
użytkowa 

lokalu 

Udział  
w 

nieruchomości 
wspólnej  

Cena wywoławcza 
do pierwszego przetargu  

(zw. od podatku VAT)  

Wysokość 
wadium 

ul. Jedności 11/6 24,15 m2  55/1000 
95 000,00 zł 

w tym cena udziału w gruncie:  
9 657,00 zł 

9 500,00 zł 

 

 
Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2022 r. o godz. 1000 

w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22,   
sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII 

 
 

 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Rozwoju Miasta –  

w Biurze Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22,  
pod nr tel. (+48) 68 45 64 512 i (+48) 68 45 64 703 

 
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 
i n f o r m u j e 

 
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 (przy wejściu do 

budynku), na miejskiej stronie internetowej: www.zielona-gora.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: 
bip.zielonagora.pl, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność 
Miasta Zielona Góra, położonych w Zielonej Górze w obrębie 0010 przy ul. Waniliowej, przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
 
 

L.p. Położenie 
nieruchomości 

Numer 
działki 

Powierzchnia 
działki 

Numer  
księgi wieczystej 

Cena wywoławcza 
do pierwszego 

przetargu 
(brutto, w tym 23% 

podatek VAT) 

Wysokość 
wadium 

1) ul. Waniliowa 1159/5 1 056 m2 ZG1E/00052707/1 423 000,00 zł 42 300,00 zł 

2) ul. Waniliowa 1159/6 1 056 m2 ZG1E/00052707/1 423 000,00 zł 42 300,00 zł 

 

 
Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2022 r. o godz. 1100 

w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22,  
sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII 

 
 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Rozwoju Miasta –  
w Biurze Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22,  

pod nr telefonów: (+48) 68 45 64 512 i (+48) 68 45 64 703 

 
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 
i n f o r m u j e 

 

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 (przy 

wejściu do budynku), na miejskiej stronie internetowej: www.zielona-gora.pl oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej: bip.zielonagora.pl, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie 
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na   sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Zielona Góra, położonej w Zielonej Górze w 

obrębie 0005 przy ul. Źródlanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. 

 
 

Położenie 
nieruchomości 

Numer 
działki 

Powierzchnia 
działki 

Numer  
księgi wieczystej 

Cena wywoławcza 
do pierwszego przetargu 
(brutto, w tym 23% podatek 

VAT) 

Wysokość 
wadium 

ul. Źródlana  94 1 036 m2 ZG1E/00054114/1 400 000,00 zł 40 000,00 zł 

 

 
Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2022 r. o godz. 1000 

w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22,   
sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII 

 
 

 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Rozwoju Miasta –  
w Biurze Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22,  

pod nr telefonów: (+48) 68 45 64 512 i (+48) 68 45 64 703 
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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) 

I N F O R M U J E 

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 

CENTRUM USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Będą pomagać na dopingu
Klub popołudniowy dla seniorów, pomoc sąsiedzka, asystent lokatora mieszkania 
chronionego, spotkania z ekspertami…  Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze 
zaczyna swój pierwszy projekt unijny.
- Nazwaliśmy go „Zacznij dzia-
łać z CUO-Power” i mamy no-
wą, mocną ofertę - zapowia-
da Elżbieta Sochacka, dyrek-
torka zielonogórskiego CUO. 
– Pierwsza z nich: w Domu 
Dziennego Pobytu „Retro” 
przy ul. Reja tworzymy Klub 
Popołudniowy dla osób 65+. 
Adresujemy go do osób samo-
dzielnych, nie będzie to pla-
cówka o charakterze opiekuń-
czym. To miejsce spotkań, roz-
mów, realizowania pasji i zain-
teresowań, które zasugerują 
sami seniorzy. My też mamy 
dla nich kilka propozycji, np. 
naukę podstaw języka angiel-
skiego albo usprawnianie ru-
chowe, realizowane raz w ty-
godniu w siedzibie CUO przy 
ul. Witebskiej pod okiem fa-
chowca. Utworzymy dwie 
10-osobowe grupy klubowi-
czów, każda z naszym pra-
cownikiem w roli koordynato-
ra działań, dla każdej podwo-
je klubu będą otwarte dwa ra-
zy w tygodniu, w godzinach 
15.00-19.00 – relacjonuje dy-

rektorka. – Chcemy, by był to 
klub z prawdziwego zdarze-
nia, który aktywizuje ludzi, 
zapobiega ich osamotnieniu i 
depresji po zakończeniu pra-
cy zawodowej oraz daje prze-
strzeń do samorozwoju.

Startują od poniedziałku, 7 
lutego. Na początek rekruta-
cją, połączoną ze zbieraniem 
ankiet od zainteresowanych. 
Seniorzy opowiedzą w nich o 
swoich oczekiwaniach i zain-
teresowaniach. 

- Spodziewamy się dużego 
zainteresowania – mówi E. So-
chacka. – Klub uruchomimy 
jeszcze w lutym. 

Projekt „Zacznij działać z 
CUO-Power” ma trwać półto-
ra roku i obejmie też inne dzia-
łania.

Centrum zapowiada m.in. 
usługi asystenckie dla loka-
torów mieszkania chronione-
go. – Powstało dwa lata temu. 
Dziś w budynku przy ul. Gło-
wackiego przebywa już dru-
ga 7-osobowa grupa, przygoto-
wywana do samodzielnego ży-

cia – przypomina dyrektorka. 
Teraz asystent wdroży miesz-
kańca – jeśli na przeszkodzie 
nie staną jego ograniczenia 
zdrowotne - do podjęcia pracy 
zawodowej na otwartym ryn-
ku pracy. Znajdzie mu tę pracę 
i zapozna z nowymi obowiąz-
kami. Chodzi o pracę 2 albo 3 
razy w tygodniu, maksymalnie 
3-4 godziny dziennie.

Zupełnie nową formą po-
mocy, realizowaną w ramach 

unijnego projektu, będzie 
płatna pomoc sąsiedzka. Ad-
resatami wsparcia środowi-
skowego będzie około 10 osób 
z niskimi dochodami, które 
już oczekują w kolejce na po-
moc opiekuńczą. Przy nie-
wielkim wsparciu ze strony są-
siadów są w stanie same funk-
cjonować w swoim domu. W 
ich otoczeniu Centrum poszu-
ka chętnych do sprawowania 
drobnej pomocy sąsiedzkiej i 
określi jej zakres: zrobienie za-
kupów, lekkie sprzątanie, mo-
że podzielenie się obiadem.

Cały projekt ma koszto-
wać ponad 1 mln zł, z te-
go 850 tys. będzie po-
chodzić ze środków EFS. 
Jeśli pandemia nie pokrzyżu-
je planów, poszczególne zada-
nia projektu ruszą w lutym i w 
marcu. Informacje na ten te-
mat będą dostępne na stronie: 
www.cuo.zgora.pl, na fanpa-
ge’u CUO i pod nr. tel. 68 326 
66 82; 68 326 66 81 w godz. 
8-10. 

(el) 

COVID-19

Szkoła w domu  
bo pandemia
Nie wszystkie zielonogórskie dzieci wrócą 
po feriach do szkoły. I na pewno nie młodzież. 
Z powodu wielkiej liczby zachorowań minister-
stwo ograniczyło naukę stacjonarną. 
Klasy 5-8 szkół podstawowych 
oraz wszystkie szkoły ponad-
podstawowe – bez podziału te-
rytorialnego i niezależnie od 
stopnia zalania województw 
piątą falą pandemii – od czwart-
ku (27 bm.) przeszły na tryb na-
uki zdalnej. Tylko przedszkola-
ki pozostały w przedszkolach, a 
uczniowie zerówek i klas 1-4 w 
ławkach szkolnych. 

O decyzji resortu edukacji ro-
dzice, ich dzieci i nauczyciele 
dowiedzieli się z jednodniowym 
wyprzedzeniem. Zapadła z po-
wodu „analizy danych”, tj. od 
dawna zapowiadanego wzrostu 
zakażeń koronawirusem (ponad 
57 tys. tylko w miniony czwar-
tek), a przede wszystkim „gwał-
townego wzrostu ognisk szkol-
nych oraz liczby osób objętych 
postępowaniem epidemiolo-
gicznym w tych ogniskach”, co 
- rzecz jasna – nie może doty-
czyć lubuskich, w tym zielono-
górskich szkół, które dziś mają 
ostatni dzień ferii zimowych.

- To jasne, że nauka zdalna 
jest tylko protezą, w której na-
uczyliśmy się chodzić. Od półto-
ra roku jesteśmy gotowi na prze-
chodzenie z nauki stacjonarnej 
na zdalną z dnia na dzień. Dla 
dyrektorów to już żadna sztucz-
ka, przestawiają się jak z jazdy 

samochodem na gaz i benzynę 
– komentuje Jarosław Skorul-
ski, naczelnik Wydziału Oświaty 
i Spraw Społecznych w zielono-
górskim magistracie i wylicza: 
- Dziś (26 bm. – dop. el) 13 od-
działów przedszkolnych pozo-
staje w domach, to są pojedyn-
cze oddziały i tylko w dwóch 
większych placówkach zajęcia 
zamknięte są w trzech grupach. 
Głównym ogniskiem zakażeń 
są dzieci, w jednym przypadku 
zajęcia zdalne są spowodowa-
ne zachorowaniem nauczycieli – 
relacjonuje szef miejskiej oświa-
ty. W całej Zielonej Górze w mi-
niony czwartek odnotowano 121 
zakażenia.

Ograniczenie nauki stacjo-
narnej ma trwać do 27 lutego (w 
praktyce do 25 lutego – piątek).

- Nie zakładamy, że będzie to 
trwało dłużej – mówi szef resor-
tu edukacji i nauki.

Na zimne dmucha też Uni-
wersytet Zielonogórski, który 
decyzję o realizacji zajęć dydak-
tycznych na studiach stacjonar-
nych i niestacjonarnych podjął 
wcześniej. Zielonogórscy stu-
denci w domach uczą się już od 
20 bm. i stan ten ma trwać do 
zakończenia semestru zimowe-
go, obejmując zdalną, zimową 
sesję egzaminacyjną.   (el)

- Spodziewamy się dużego 
zainteresowania – mówi Elż-
bieta Sochacka, dyrektorka 
zielonogórskiego CUO

OS. ŚLĄSKIE

Remont drogi  
na osiedlu 
W przyszłym tygodniu rusza prze-
budowa ul. Osiedle Śląskie, od 
krzyżówki z ul. Osiedle Pomorskie 
aż do pętli autobusowej. 

 Miasto przekazało już plac bu-
dowy �rmie Bud Dróg z Kożu-
chowa, tej samej, która obec-
nie przebudowuje Szosę Kisie-
lińską. – Pierwsze prace roz-
poczną się na początku lutego 
od wycinki drzew - informu-
je Krzysztof Staniszewski, za-
stępca dyrektora Departamen-

tu Zarządzania Drogami w ma-
gistracie. 

Nawierzchnia drogi jest moc-
no zniszczona, m.in. przez cięż-
ki sprzęt, który dojeżdżał na 
plac budowy budynków wielo-
rodzinnych w sąsiedztwie pę-
tli. Właśnie dlatego, zgodnie z 
umową, do tego zadania dołoży 
się deweloper, poznańska �rma 
Agrobex.

W ramach inwestycji zostaną 
też odnowione chodnik i ścież-
ka rowerowa, na której polbruk 
zostanie zastąpiony asfaltem. 
Przejazd na dwóch kółkach ma 
być bardziej przyjazny między 
innymi dzięki likwidacji kra-
wężników i oddzieleniu ścieżki 
od chodnika, który będzie miał 

szerokość dwóch metrów. Dzię-
ki temu bez problemu minie się 
na nim trzech pieszych i nie bę-
dzie musiało wchodzić na drogę 
dla rowerów. Obecnie były z tym 
problemy. 

W planach jest też nowy 
zbiornik retencyjny, a wzdłuż ul. 
Osiedle Śląskie także nowe miej-
sca parkingowe. Przy domach za 
pętlą autobusową zostanie po-
łożona nowa nawierzchnia. 

W projekcie znalazła się też 
budowa dwóch nowych zato-
czek dla autobusów - po obu 
stronach drogi - co ma znacznie 
usprawnić ruch. 

Na inwestycję zaplanowa-
no w budżecie Zielonej Góry 
3 mln zł. Remont planowo za-

kończy się pod koniec sierp-
nia. Krzysztof Jarosz, kierow-
nik Biura Budowy Dróg w ma-
gistracie, zaznacza jednak, że 
wszystko może zmienić pan-
demia. – Firmy drogowe zgła-
szają nam problemy z choru-
jącymi pracownikami. Czasem 
na budowę nie dociera też ce-
ment, czyli podstawowy ma-
teriał, bo cementownie pracu-
ją na pół gwizdka przez… brak 
pracowników, którzy przeby-
wają na kwarantannie – pod-
kreśla K. Jarosz.

Na czas remontu wykonaw-
ca wprowadzi ruch wahadło-
wy, bo jest to jedyna ulica pro-
wadząca do pętli autobusowej. 

(rk)
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POWSTAŃCÓW  
WIELKOPOLSKICH

Więcej ławek 
Byle do wiosny. Wtedy z przyjemnością 
rozsiądziemy się na nowych ławkach, 
które stanęły na Placu Powstańców Wiel-
kopolskich przed gmachem Filharmonii 
Zielonogórskiej.  
Ławki w kształcie okręgów powstały z 
egzotycznego drewna. Pojawiły się również 
nawiertki w płytach granitowych, które 
tworzą system napowietrzania korzeni. Ta 
realizacja to fragment projektu zielono-
niebieska infrastruktura, który magistrat 
realizuje od maja zeszłego roku. Dzięki 
niemu na terenie miasta powstały m.in. 
skwery przy ul. Kopernika i Bohaterów 
Westerplatte, a u zbiegu ulic Harcerskiej 
i Obywatelskiej został zagospodarowany 
teren pod parking.  (ah)
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Andrzej Flügel

Po nas choćby potop?
Miejmy nadzieję, że opera mydlana pod tytułem ,,Nowy 
selekcjoner reprezentacji Polski” wkrótce znajdzie swój · nał. 
Jeszcze przed kilkoma dniami sprawa zdawała się jasna: wróci 
Adam Nawałka. Jednak im dalej w las tym więcej drzew. Zaczęły się po-
jawiać inne nazwiska, niektóre zaskakujące,  inne niezupełnie. Fruwały miliony 
euro, jakie ma u nas zarobić kiedyś wielki gwiazdor europejskich stadionów 
Andrij Szewczenko, a na drugim biegunie wyskoczył aktualny trener Górnika 
Zabrze, Jan Urban. Kiedy piszę te słowa nadal nic nie wiadomo, ale sądząc po 
tym jak prezes Cezary Kulesza potra·  zaskakiwać, bo przecież obiecał, że nowe-
go poznamy już 19 stycznia, może uszykować jakąś niespodziankę.

Moim zdaniem odgrzewanie Nawałki nie ma sensu. Trzeba znaleźć trenera 
z jakimś piłkarskim nazwiskiem, ale jako szkoleniowca, na dorobku. Gościa 
ambitnego, który chciałby z naszą drużyną zrobić krok do przodu. Trzeba przy 
nim umieścić jako asystenta młodego Polaka, zobowiązać, by nie odwiedzał na-

szego kraju tylko z okazji meczów na Narodowym i krótkich 
zgrupowań przed wyjazdowymi spotkaniami. Oczywiście 
należy nie zwariować z płaceniem milionów euro, bo takie 

szalone sumy pojawiły się przy kandydaturze Szewczenki.
Covid, co było do przewidzenia, atakuje szeroką falą. W 

koszykówce powoli zaczyna destabilizować rozgrywki. Pisałem 
przed kilkoma tygodniami o zupełnym luzie, tak ze strony PLK, 

organizatorów spotkań, jak i kibiców jeśli chodzi o pewną ostrożność. Sze-
fujący ligą VTB potra· li wprowadzić ograniczenia, choćby z odseparowaniem 
zawodników od kibiców, wycofaniem występów artystycznych w przerwach, 
nakazem noszenia maseczek przez asystentów trenerów, sędziów stolikowych 
czy komisarza. PLK, choćby w takim zakresie jak VTB, nie zrobiła i nie robi nic, 
by choć trochę przeciwdziałać temu paskudztwu. Gramy tak jakby pandemii 
nie było. Fajny obrazek oglądałem podczas ostatnich meczów Enei Zastalu BC. 
W ligowym spotkaniu komisarz nie miał maseczki, trzy dni później podczas 
pojedynku w VTB już ją miał...

Jedna sprawa to organizatorzy, ale druga to kibice. Nie potra· ę zrozumieć 
jak w momencie, kiedy do Polski wjechał ten wstrętny omikron nadal w hali, 

siedząc jeden przy drugim, nie zakładają maseczki. Dla mnie to zaproszenie 
dla wirusa, by sobie poszalał. Kiedy zdarza mi się oglądać mecze w VTB czy 
w europejskich pucharach zawsze zerkam na przebitki z trybun. Tam ludzie, 
przynajmniej w przytłaczającej większości, mają maski. U nas jest zupełnie 
odwrotnie i w myśl dewizy ,,po nas choćby potop”. Pewien polityk powiedział, 
że my mamy w sobie gen sprzeciwu. Uważam, że raczej głupoty...

Zaczęły się piłkarskie sparingi. Na razie pogoda niewiele się odróżnia od tej 
listopadowej, kiedy ligi jeszcze kończyły jesień, więc można grać. Ze sparingami 
jest tak, że nie powinno się przykładać wagi do ich wyników. Kibice to wiedzą, 
ale i tak przykładają, bo to jest silniejsze od nich. Inna sprawa to taka - i to jest 
bardzo dziwne - że ekipy, które w meczach kontrolnych wygrywają i fajnie 
wyglądają na śniegu, jeśli akurat jest, w rundzie wiosennej mają kłopoty. Z kolei 
te prezentujące się słabo w styczniu czy lutym, wtapiające z niżej notowanymi 
rywalami w kwietniu i maju grają jak z nut. Tego nie da się wytłumaczyć, ale tak 
jest. Pamiętam pewien lubuski zespół, który był w czubie trzeciej ligi po jesieni, 
zimą wyglądał kapitalnie, a wiosną dopiero w ostatnim meczu uratował byt. 
Tak więc nie przejmuję się wysoką porażką Lechii w pierwszym sparingu. Byle 
wygrywali wiosną!

MOIM ZDANIEM

PIŁKA NOŻNA

Finał jest 
już blisko
W Świdnicy trwa tradycyjny 30 
Puchar Zimy organizowany przez 
Zielonogórskie Towarzystwo Piłki 
Nożnej Pięcioosobowej.  

Zespołom zostały jeszcze 
ostatnie mecze w ramach 
eliminacji. Trwa zacięta 
walka o to, by zmieścić się w 
czwórce. Po dwie najlepsze 
ekipy awansują do � nało-
wego turnieju, który zosta-
nie rozegrany w kolejną so-
botę, 6 lutego. Wyniki ostat-

nich spotkań: grupa A: Pe-
tring - Stopa Pingwina 4:2, 
Grymel.pl - Ice Ice Baby 1:2, 
Przylep-Park Świdnica - Pe-
tring 5:1, KS Rybno-DJ Hek-
tor.pl - Grymel.pl 3:5, Ice Ice 
Baby - Tejado Usługi Dekar-
skie 3:0. Grupa B: Barca - Ja-
strzębie 1:2, KP Sucha - Kró-
lowie Życia 2:7, Gąsior Da-
chy- Huba Team - Domlux 
1:6, PSS Społem Auto Servi-
ce Braciak - Gąsior Dachy
- Huba Team 5:3, Królowie 
Życia - Barca 10:2, Domlux - 
KP Sucha 9:2.

Oto jak dotychczasowe 
zmagania ocenia Andrzej 
Tutkowski, członek za-
rządu oraz „czło-

wiek orkiestra” zielonogór-
skich szóstek. - Poziom jest 
wyższy niż wcześniej - usły-
szeliśmy. - Doszło kilka moc-
nych zespołów i co ciekawe 
gra po raz pierwszy drużyna 
złożona z zawodników ukra-
ińskich, czyli Petring.

Ostatnia, sobotnia kolejka 
eliminacyjna zapowiada się 
bardzo ciekawie. W grupie 
A pewny awansu jest Przy-
lep Park Świdnica, drugi na 
razie jest Grymel,pl, ale ten 
zespół już skończył elimi-
nacje i jeśli Ice Ice Baby wy-
gra swój mecz z Petringiem, 
to wówczas też awansuje. 

Bardzo interesująco jest 
w grupie B. Ekipy 

Królów Życia, Domluksu i 
PSS Społem mają tyle samo 
punktów, a przed sobą me-
cze ze słabszymi rywalami. 
Jeśli je wygrają, będzie tak 
zwana mała tabela. W niej 
w najgorszej sytuacji jest 
PSS Społem i o braku awan-
su tej ekipy zadecyduje jed-
na bramka.

Ostatnie mecze w hali 
Świdniczanka w tę sobotę, 
29 stycznia. Godz. 14.30: KP 
Sucha - PSS Społem; 15.05: 
Tejado - KS Rybno; 15.40: 
Stopa Pingwina - Przylep 
Park; 16.15: Jastrzębie - Kró-
lowie Życia; 16.50: Barca - 
Domlux; 17.25: Petring - Ice 
Ice Baby. (af)

Przed kilkoma laty � nałowe mecze Pucharu Zimy były rozgry-
wane w hali CRS. Teraz zmagania w całości przebiegają w hali 
Świdniczanka. Na zdjęciu � nały sprzed czterech lat.

SPEEDROWER

Zielonogórski Klub Speedrowerowy ma 25 lat
Jak to jest być żużlowcem? Wielu miłośników czarnego sportu nigdy się tego nie dowie, ale wielu też pragnęło choćby w 
najmniejszym stopniu poczuć się, jak idole ze „szlaki”. Najprostszą drogą do tego były wyścigi na rowerach.
Speedrower w Polsce po-
jawił się w pierwszej poło-
wie lat 90’, ale na rowerach 
znacznie wcześniej ścigano 
się niemal na każdym więk-
szym osiedlu w Zielonej Gó-
rze. Drużyna, która zaczę-
ła rywalizować z innymi 
ośrodkami w kraju pojawiła 
się w mieście w drugiej po-
łowie ostatniego dziesięcio-
lecia poprzedniego wieku. 
To Zielonogórski Klub Spe-
edrowerowy, który w tym 
roku obchodzi swoje 25-le-
cie istnienia. 

– Nie wiadomo, kiedy 
to zleciało – mówi Krzysz-
tof Zakrzewski, prezes i tre-
ner, będący w klubie od po-
czątku. Dziś ZKS ma swój tor 
przy ul. Wyszyńskiego tuż 
przy Szkole Podstawowej 
nr 2. Wcześniej przez lata 
speedrowerowcy ścigali się 
przy ul. Wrocławskiej. Nie-
jednokrotnie mecz na rowe-
rach poprzedzał rywalizację 
żużlowców.

Napisać, że speedrower to 
przedsionek żużla, to gigan-
tyczne nadużycie, ale swo-

ich sił w wyścigach na rowe-
rach próbował… Patryk Du-
dek. – W 2005 roku starto-
wał w Lubuskiej Lidze Spe-
edrowera – wspomina K. Za-
krzewski, który za ambasa-
dorkę dyscypliny sportu w 
kraju uznaje Anitę Włodar-
czyk. Trzykrotna mistrzyni 

olimpijska nim zaczęła rzu-
cać młotem ścigała się na ro-
werach w rodzinnym Rawi-
czu.

Dziś dziewcząt chętnych 
do ścigania nie brakuje też w 
Zielonej Górze. – Przez 20 lat 
nie mieliśmy żadnej dziew-
czyny. Dziś nasze zawod-

niczki zdobywają medale 
mistrzostw kraju, co kiedyś 
było absolutnie nie do po-
myślenia. Zainteresowanie 
w ogóle jest ogromne. Jeż-
dżą już 6-latkowie – cieszy 
się K. Zakrzewski.

Na jubileusz ZKS postano-
wił po kilku latach wrócić do 

ligowego ścigania. Zespół 
w kategorii żaków, czyli za-
wodników do 12 lat pojedzie 
w gronie najlepszych w eks-
tralidze, zaś ekipa seniorska 
będzie ścigać się w I lidze. 

– Pierwsza drużyna trenu-
je pod okiem Artura Kurdy-
ka (jednego z zawodników 
– dop. mk), a my trenujemy 
w szkolnej sali gimnastycz-
nej tuż przy naszym torze 
oraz w siłowni. Zajęcia od-
bywają się trzy razy w tygo-
dniu – dodaje działacz. Do 
drużyny seniorów na zasa-
dzie wypożyczenia z innych 
klubów dołączyli ci, którzy 
ścigali się w pierwszych la-
tach klubu, m.in. Paweł Ko-
kot czy Artur Bujnowski. Hi-
storia w pewnym sensie za-
toczy koło.

Co się marzy jubilatowi? 
Szatnia jest, brakuje jeszcze 
świetlicy, o którą skutecznie 
powalczono w jednej z edy-
cji Budżetu Obywatelskiego. 
– Pozwoliłaby ona nam na 
całoroczne funkcjonowanie 
– kończy K. Zakrzewski.

 (mk)

Nadzieje ZKS-u już przygotowują się do sezonu. Początków klubu nie mogą pamiętać
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FUTSAL

Pierwsza przegrana
Eko-Pol AZS Uniwersytetu Zielono-
górskiego stracił miano niepokonanej 
drużyny w II lidze futsalu, ale zachował 
pozycję lidera tabeli. Akademicy w mi-
nioną sobotę przegrali we Wrocławiu 
derby akademickie z AZS-em AWF-em 
Pro· sportem 1:3. - To był nasz naj-
słabszy mecz w tym sezonie - ocenił 
trener zielonogórzan Maciej Górecki. 
Przewaga nad drugim zespołem stop-
niała do 2 punktów. Do końca sezonu 
pozostały jeszcze trzy spotkania. W 
tę niedzielę zielonogórzanie zmierzą 
się na wyjeździe z MTS-em Knurów. 
Następnie będą ich jeszcze czekać 
mecze z Mundialem Żary i Śląskiem 
Wrocław. (mk)

PIŁKA RĘCZNA

Akademicy chorzy
Nie dojdzie do skutku planowany na 
tę sobotę, 29 stycznia, pierwszy mecz 
rundy rewanżowej w I lidze piłkarzy 
ręcznych. W Zielonej Górze, w hali przy 
ul. Prof. Szafrana PKM Zachód AZS 
Uniwersytetu Zielonogórskiego miał 
podejmować zespół Szczypiorniaka 
Gorzyce Wielkie. Mecz nie odbędzie się 
w planowanym terminie ze względu 
na potwierdzone przypadki zakażenia 
koronawirusem w drużynie zielono-
górzan. Nowy termin jest już znany. 
Zielonogórzanie zagrają ze Szczypior-
niakiem 9 kwietnia. AZS rywalizuje z 
drużyną z Gorzyc Wielkich regularnie 
od dwóch sezonów, ani razu jej nie 
pokonał. (mk)
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KOSZYKÓWKA
a niedziela, 30 stycznia: 21. 
kolejka II ligi, Rycerze Rydzyna 
- Aldemed SKM Zastal Zielona 
Góra, 18.00
FUTSAL
a niedziela, 30 stycznia: 
8. kolejka II ligi, MTS Knurów 
- Eko-Pol AZS Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, 14.00
BIEGI
a niedziela, 30 stycznia: 16. 
bieg „Policz się z cukrzycą”, 
12.00, 5 km, start i meta - hala 
tenisowo-lekkoatletyczna przy 
ul. Sulechowskiej (mk)

KOSZYKÓWKA

Mocno postraszyli wielki Uniks!
Olbrzymią mieszankę nastrojów musieli mieć po meczu z Uniksem Kazań sympatycy Enei Zastalu BC Zie-
lona Góra. Wicemistrzowie Polski byli o krok od pokonania lidera ligi VTB i rewelacji Euroligi. Zielonogórscy koszy-
karze ulegli po emocjonującym meczu 80:85.
Niedosyt mieszał się z dumą, 
a rozczarowanie po końco-
wej syrenie z radością, że wi-
cemistrzowie Polski tak moc-
no postawili się gigantowi 
ze wschodu. Ba! Przez więk-
szość meczu, to zielonogórza-
nie nadawali ton rywalizacji. 
Zdominowali pierwszą poło-
wę spotkania, w której licz-
nik wskazał nawet 19-punk-
tową przewagę. Na półmetku 
było piętnastopunktowe pro-
wadzenie i znów mieszanka 
nadziei z obawami, czy uda 
się utrzymać tak znakomitą 
dyspozycję, czy może gwiaz-
dy na wielomilionowych kon-
traktach podkręcą tempo.

Zdecydowanie podkręci-
ły, ale Zastal i tak długo trzy-
mał prowadzenie. Zielonogó-
rzanie zostali przełamani nie-
spełna 2 minuty przed koń-
cem, gdy rywal rzucił na sza-
lę wszystkie atuty.

– Zielona Góra była od nas 
lepsza przez większą część 
meczu. Pokazali wielki cha-
rakter – komplementował Za-

stal trener gości, Velimir Pera-
sović, który wcześniej iryto-
wał się na niemoc swoich za-
wodników. Mario Hezonja i 
spółka, ku zaskoczeniu, spo-
ro pudłowali, zwłaszcza z dy-
stansu, ale w końcówce waż-
ne rzuty już znajdowały dro-
gę do kosza.

W Zastalu rzut z dystan-
su „nie siedział” przez cały 
mecz. Zielonogórzanie tra� -
li zaledwie trzy „trójki”. – To 
była katastrofalna skutecz-
ność, chyba najgorsza w ca-
łym sezonie. Przecież umie-
my to robić. Trudno, prze-
grałeś i musisz iść dalej – mó-

wił po spotkaniu trener Oli-
ver Vidin. Andy Mazurczak, 
rozgrywający zielonogórzan 
pytany, czy momentami to 
był Zastal w swojej najlepszej 
wersji w tym sezonie, odpo-
wiedział: - Można tak powie-
dzieć, ale lepiej byłoby, jak-
byśmy wygrali. Myślę jed-

nak, że idziemy w dobrą stro-
nę.

Zielonogórzanie w środę 
mieli zagrać z PGE Spójnią 
Stargard, ale z powodu koro-
nawirusa w szeregach rywali 
mecz został odwołany. To w 
sumie piąte spotkanie w tym 
miesiącu, które wypadło z 
kalendarza lub nie odbyło się 
planowo. Jednym z nich był 
też wyjazdowy mecz z MKS
-em Dąbrowa Górnicza. Do 
tego spotkania dojdzie w ten 
piątek, 28 stycznia o 18.00. 

Następnie Zastal będzie 
szykował się do poniedział-
kowego starcia z Astaną w li-
dze VTB. Za dobry występ 
przeciwko Uniksowi punk-
tów do klasy� kacji nie ma. 
Zielonogórzanie cały czas po-
zostają na dnie tabeli, z jed-
nym zwycięstwem z Tsmo-
kami Miński i bagażem już 
dziesięciu porażek. Rywal z 
dalekiego Kazachstanu ma 
jeden triumf więcej. Mecz w 
hali CRS, 31 stycznia o 18.00.
 (mk)

Trener gości długo z przerażeniem patrzył na to, co wyrabiali w Zielonej Górze jego podopieczni. 
Zastal postawił twarde warunki.

ŻUŻEL

Pokażą kevlar
Żużlowcy Stelmetu Falubazu Zielona Góra 
od lat grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy. W jubileuszowym, 30. · nale tak-
że będą aktywnie uczestniczyć. Falubazo-
we stoisko pojawi się przy zielonogórskim 
ratuszu. Zawodnicy będą tam obecni w 
godzinach od 12.00 do 16.00, a fani będą 
mogli zrobić sobie zdjęcie na żużlowym 
motocyklu. O 18.45 przewidziana jest 
prezentacja kevlaru, w którym zielono-
górzanie będą walczyć o pierwszoligowe 
punkty. Prezentacja odbędzie się na 
głównej scenie przy Filharmonii Zielono-
górskiej. Podczas · nału do wylicytowania 
będzie m.in. plastron na sezon 2022. (mk)
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TENIS ZIEMY

Teraz zagrają tenisowe nadzieje
Zielona Góra staje się dla tenisowych konfrontacji polsko-czeskich naturalnym domem. W grudniu mieliśmy mecz seniorskich, mę-
skich i żeńskich reprezentacji, a teraz zagrają ich następcy.
W hali tenisowo-lekkoatle-
tycznej przy ul. Sulechow-
skiej zmierzą się ze sobą naj-
zdolniejsi adepci tenisa do 
lat 12. Mecz rozpocznie się 
w poniedziałek, 31 stycznia 
i potrwa do środy, 2 lutego. 
Poprzedzi go zgrupowanie 
kadr dziewcząt i chłopców. 
Biało-czerwoni w Zielonej 
Górze będą trenować od so-
boty. W planie są też wspól-
ne treningi polsko-czeskie. 
W zgrupowaniu i następ-
nie w meczu wezmą udział 
ci, którzy wywalczyli sobie 
miejsce w reprezentacji. 

- Do Zielonej Góry mieli 
pojechać najlepsi uczestnicy 
Mistrzostw Polski U12, które 
na początku stycznia odby-
ły się w Bielsku Białej. Spo-
tkanie Polska – Czechy to bę-
dzie ciekawe wydarzenie, w 
pewnym sensie ewenement 
na skalę europejską i świato-
wą – tłumaczy Beniamin Bu-
dziak, trener reprezentacji 
Polski U8-12.

Zawodnicy, którzy bę-
dą reprezentować nasz kraj 
to: Patrycja Faber, Weronika 

Gnyś, Maria Małecka, Alicja 
Szweda, Olivier Krupa, Bła-
żej Krzyśko, Miłosz Szczyp-
ka i Sebastian Tejerina. W 
przyszłości takie mecze mo-
gą się odbywać częściej. Na 
wieść o konfrontacji polsko
-czeskiej podobny mecz za-

proponowali naszej repre-
zentacji już Irlandczycy.

Czesi przysyłają do nas re-
prezentację w składzie: Ka-
tarina Filipova, Terezie Hr-
dlićkova, Nela Padrnoso-
va, Karolina Śmidova, Oliver 
Pavel Dufek, Tomas Havel, 

Michal Rakous i Kristian Śli-
mek. Trudno, żeby dziś te 
nazwiska coś nam mówiły, 
ale warto sobie je zapamię-
tać, bo kto wie czy nie są to 
przyszli liderzy światowych 
rankingów. Przed kilkoma 
laty na otwartych kortach 

w Zielonej Górze, w małym 
turnieju ITF Futures o puli 
10 tys. dolarów triumfowa-
ła mało znana, młodziutka 
Markéta Vondroušová. Dziś 
to wicemistrzyni olimpijska 
z Tokio.

Mecz Polska – Czechy U12 
to kolejny etap współpra-
cy obu federacji. W grud-
niu, przypomnijmy, w rywa-
lizacji dorosłych reprezenta-
cji nasi południowi sąsiedzi 
wygrali 4:2. –Zielona Góra 
staje się takim centrum na-
szej współpracy – uśmiecha 
się Mirosław Skrzypczyń-
ski, prezes Polskiego Związ-
ku Tenisowego. – Nasi mło-
dzi zawodnicy będą mo-
gli sprawdzić się z rówieśni-
kami, którzy stanowią czo-
łówkę światową. To też grat-
ka dla naszych, zielonogór-
skich dzieci i lokalnych klu-
bów. Uczyć się trzeba od naj-
lepszych – podkreśla dzia-
łacz, wywodzący się z Zielo-
nej Góry.

Wstęp na mecze jest wol-
ny. Terminarz gier w rubry-
ce obok. (mk)

Adepci tenisa w grudniu mogli oglądać pierwsze reprezentacje Polski i Czech
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31 stycznia – poniedziałek:

12.00 – uroczyste otwarcie

od 12.30 - mecze deblowe 

(gra podwójna dziewcząt, gra 

podwójna chłopców),

1 lutego – wtorek:

od 10.30 – mecze singlowe (2 

gry pojedyncze dziewcząt i 2 

gry pojedyncze chłopców)

2 lutego – środa:

od 10.30 – mecze singlowe 

i mikst (2 gry pojedyncze 

dziewcząt i 2 gry pojedyncze 

chłopców, 2 gry mikstowe)

RAMOWY PLAN 
MECZU POLSKA 
– CZECHY:
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Masowiec Zielona Góra wypływa w morze
Zielona Góra wchodzi w rok jubileuszu 800-lecia powstania, jednak dzisiaj sprawdzimy, co się działo w mieście tylko 60 lat temu. 
W styczniu 1962 r. Właśnie w swój pierwszy rejs ze Szczecina do Afryki wyruszył s/s „Zielona Góra”. 
- Czyżniewski! Szkoda, że 
dzisiaj żaden polski statek 
nie ma w nazwie herbu i 
nazwy naszego miasta. Cie-
kawe, co zabrali na pokład. 
Pewnie przewozili węgiel – 
moja żona dokładnie obej-
rzała zdjęcia statku, bez-
błędnie wypatrując herb 
naszego miasta na dziobie. 
Nic nie wspomniała o pa-
telni (z kuchni dochodził 
szum zmywarki – może 
dlatego milczała na ten te-
mat). Jeżeli chodzi o prze-
wożony ładunek, nie mia-
ła racji. Co prawda s/s „Zie-
lona Góra” zaliczał się do 
tzw. rudo-węglowców, czy-
li statków wożących węgiel 
i rudę żelaza, jednak ta-
ki towar wożono wahadło-
wo do Szwecji. Z Polski wę-
giel, a do Polski rudę żela-
za. I dalej w Szczecinie na 
wagony, na Śląsk.

S/s „Zielona Góra” zwo-
dowano w stoczni w Gdań-
sku dla Polskiej Żeglugi 
Morskiej. Rozwijał pręd-
kość 11 węzłów. Pod polską 
banderą pływał do 1978 r. 
Później pełnił funkcję pły-
wającego magazynu zboża. 
Sprzedano go do Hiszpanii 
na złom w 1979 r.

Banderę na jednost-
ce podniesiono 17 stycz-
nia 1962 r. Na uroczystość 
przyjechała nawet delega-
cja z Zielonej Góry, z prze-
wodniczącym Prezydium 
MRN Mieczysławem Stań-
czakiem (ówczesny odpo-
wiednik dzisiejszego pre-
zydenta miasta) na czele. 
Rozkaz podniesienia ban-
dery wydał kapitan żeglu-
gi wielkiej Józef Kunicki. 
Jeszcze kilka przemówień 
i można było wypływać. 
Może jeszcze nie do końca, 

bo wciąż trwał załadunek - 
w jego ładowniach umiesz-
czono cukier, cement oraz 
autobusy i ciężarówki. 

W nocy z 18 na 19 stycz-
niu statek wyruszył w rejs 
do portu Conacra w Nige-
rii, Ghany oraz hiszpań-
skiej posiadłości Fernan-
do Po. W drodze powrot-
nej „Zielona Góra” miała 
zabrać drewno egzotyczne, 
ziarno palmowe i orzeszki 
ziemne. Rejs zaplanowano 
na 60 dni. 

„Gazeta Zielonogórska” 
często informowała czytel-
ników dokąd statek płynie. 

A 1 stycznia 1963 r. znaj-
dował się na wysokości 
Ghany. Okres świąteczny 
43-osobowa załoga spę-

dziła w stre�e tropikalnej 
przy 40-stopniowym upa-
le. 

A 5 lipca 1963 r. „Zielo-
na Góra” zawinęła do por-
tu La Valetta na Malcie. 

A 12 maja 1964 r. statek 
zawinął właśnie do Dakaru 
i po załadunku orzechów 
arachidowych wracał do 
kraju.

A 7 grudnia 1964 r. most 
węglowy na trasie pol-
skie porty – Kopenhaga – 
Aalborg – Helsinki -  Kot-
ka otrzymuje 20 polskich 
statków, w tym s/s „Zielo-
na Góra”. Statek odbywa 
miesięcznie trzy rejsy. 

A 8 czerwca 1965 r. sta-
tek cumuje w Szczecinie, 
a załoga przyjechała do 

Zielonej Góry na mecz pił-
ki nożnej z reprezentacją 
Zastalu. Wygrali gospoda-
rze 4:1. 

Marynarze mieli stosun-
kowo częsty kontakt z na-
szym miastem, m.in. dzię-
ki współpracy z Korcza-
kowcami. Harcerze kilka 
razy wizytowali statek. 

W momencie, gdy w 
Gdańsku wodowano nasz 
parowiec, w Zielonej Gó-
rze nieżyjący już  Jerzy 
Zgodziński zakładał Kor-
czakowców. I wpadł na po-
mysł, że nawiąże współ-
pracę z załogą statku. – To 
był wabik dla chłopaków – 
wspominał. – Na taki wy-
jazd było wielu chętnych. 
To była olbrzymia atrakcja.

Do pierwszego spotka-
nia doszło dopiero 26 wrze-
śnia. Wcześniej Korcza-
kowcy dwa razy jechali do 
Szczecina, ale statku nie 
było w porcie, bo zmienił 
się harmonogram kursów. 
40 harcerzy znów wyruszy-
ło do Szczecina na powi-
tanie statku wracającego z 
Afryki. Tym razem się uda-
ło. Parowiec był już prawie 
rozładowany, a na zielono-
górzan czekał kapitan że-
glugi wielkiej Zygfryd Czu-
bek. – Mogliśmy zwiedzić 
cały statek i zajrzeć w każ-
dy zakamarek – wspominał 
Zgodziński, który wymyślił 
sobie, że na pokładzie jed-
nostki najmłodsi Korcza-
kowscy złożą przyrzecze-
nie harcerskie. 

Parowiec pływał do koń-
ca lat 70. XX wieku. Później 
go zezłomowano. Jednak w 
Zielonej Górze pozostał po 
nim ślad. 

- Marynarze mają taki 
obyczaj, że kiedy wymie-
niany jest sprzęt lub sta-
tek idzie na przysłowiowe 
żyletki, to kotwicę przeka-
zują w godne ręce. Tak by-
ło w tym przypadku – tłu-
maczył J. Zgodziński. – Sa-
mi załadowali ją na żuka i 
przywieźli ze Szczecina do 
Zielonej Góry. To była dru-
ga połowa lat 70. XX wie-
ku. Ustawiliśmy ją tuż obok 
wejścia do szkoły.

Czyli wejścia do mecha-
nika przy ul. Wyspiańskie-
go. Kiedy szkołę połączo-
no z elektronikiem i prze-
niesiono na ul. Staszica, 
kotwica również zmieniła 
miejsce.

Tomasz Czyżniewski
Codziennie nowe opowieści i zdjęcia
à Fb.com/czyzniewski.tomasz

Statkiem wożono nie tylko węgiel i rudę żelaza, ale również np. drewno

Parowiec s/s Zielona Góra miał 108 metrów długości i 15 metrów szerokości, mógł zabrać 5 tys. ton towaru 

Zbigniew Lutycz ustawia ko-
twicę przed mechanikiem 
przy ul. Wyspiańskiego
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W okrętowej kuchni Na dziobie zamontowano herb Zielonej Góry
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