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Pani Tatiana mówi, że sama stworzyła niewielki słownik ukraińsko-polski, by wnuczek Aleksander szybciej nauczył 
się porozumiewać z polskimi rówieśnikamiKącik dla dzieci został wyposażony dzięki darom zielonogórzan

O wyżywienie uchodźców w hotelu dbają okoliczne restauracje

UCHODŹCY

ŚRÓDMIEJSKI ZAJĘTY
Z dnia na dzień w centrum miasta zamieszkało kilkadziesiąt kobiet z dziećmi - to uchodźcy z Ukrainy. Pusta część dawnego hotelu 
Śródmiejskiego ożyła, a zielonogórzanie wciąż znoszą dary. - Nie sądziłam, że spotka nas tyle dobra - mówi Tatiana, seniorka, która wraz z 
córką i wnuczkiem przez trzy doby uciekała z Dniepru.

Panią Tatianę spotykamy w 
drzwiach do jej pokoju. - Ja 
nie chciałam jechać, ale cór-
ka Oksana mnie namówi-
ła. Jest z nami mój 12-letni 
wnuczek Aleksander - chwa-
li się chłopcem. Jest bardzo 
wdzięczna Polakom za po-
moc. Podkreśla, że na dwor-
cach, gdy się zatrzymywali, 
wolontariusze częstowali ich 
posiłkami i herbatą. Wreszcie 
znaleźli dach nad głową.

- Dla uchodźców mamy 90 
miejsc, ale ponad 80 jest już 
zajętych - informuje Rafał 
Andrzejaszek, menadżer są-
siedniego City Boutique Ho-
tel, który opiekuje się też po-
mieszczeniami po dawnym 

Śródmiejskim. Właściciele 
hotelu sami zdecydowali o 
wsparciu potrzebujących.

Gdy wchodzimy do budyn-
ku, mijają nas kolejne oso-
by z kartonami, w których są 
dary dla Ukraińców. - Proszę 
mi wierzyć, pomoc jest ol-
brzymia, nie nadążamy z or-
ganizacją. Wszyscy nasi pra-
cownicy się w to zaangażo-
wali, mamy też dwie koor-
dynatorki - wyjaśnia R. An-
drzejaszek. I prosi, abyśmy 
koniecznie podziękowali zie-
lonogórskim restauratorom, 
którzy pomagają wyżywić 
uchodźców. Bachus, Jazzgot, 
Ohy Ahy, U Szwejka - lista jest 
długa.

W środku ruch, po daw-
nych hotelowych koryta-
rzach biegają roześmiane 
dzieci. Ktoś ciągle coś wno-
si i znosi, słychać język ukra-
iński. Przedsionki na pię-
trach zostały zaadaptowane 
na potrzeby nowych „gości”. 
Pojawiły się meble, w kilku 
miejscach ustawiono stoły, 
na podłodze widać zabawki. 
Uchodźcy to głównie kobie-
ty i dzieci.

- Bogu dziękuję, że tutaj 
przyjechaliśmy. Nigdy nie by-
łam w Polsce, nie sądziłam, że 
to taki bogaty kraj - mówi pa-
ni Tatiana. Pokazuje nam ze-
szyt z zapisanymi polskimi i 
ukraińskimi słówkami. - Uczę 

ich wnuczka, aby potra� ł się 
porozumieć - tłumaczy. Jej 
pokój jest skromny, większą 
część zajmują łóżka. Ale to jej 
nie przeszkadza, ważne że są 
bezpieczni. W kraju zostawiła 
syna, który poszedł na front. 
Wierzy, że sama jeszcze wróci 
do Ukrainy. - Ktoś musi, prze-
cież będzie trzeba jakoś odbu-
dować nasz kraj - przekonuje.

Galina jest bardzo nieśmia-
ła, na początku nie chce roz-
mawiać. Dopiero po chwi-
li wyjawia, że jest z Tarnopo-
la. - To bliżej Lwowa, więc by-
ło w miarę spokojnie - opo-
wiada. W hotelu Śródmiej-
skim mieszka teraz z synową i 
jej 10-miesięcznym dzieckiem 

oraz teściową. Daleko od do-
mu, bez znajomości języka, 
Galina i jej bliscy martwią się, 
co będzie dalej. - Jest nam tu-
taj bardzo dobrze, staramy się 
jakoś urządzić, załatwić for-
malności. Nie mamy jednak 
na razie konkretnych planów, 
czekamy co przyniesie kolej-
ny dzień - twierdzi kobieta. 
Takich osób jest tutaj więcej…

Ponad 50 obywateli Ukrainy 
przyjął również hotel Amade-
us. - Działamy na zlecenie Lu-
buskiego Urzędu Wojewódz-
kiego - zaznacza Krzysztof Ol-
szowy, właściciel. - Nowi „go-
ście” przybywają do nas nie-
mal od pierwszego dnia dzia-
łań wojennych. Są to w zde-

cydowanej większości ko-
biety i dzieci, zaledwie trzy 
osoby to mężczyźni. Staramy 
się im pomóc, jak potra� my, 
oprócz bezpiecznego dachu 
nad głowa mają u nas rów-
nież zapewnione całodzienne 
wyżywienie oraz opiekę me-
dyczną.

K. Olszowy dodaje, że jest 
w kontakcie z wydziałem 
oświaty w urzędzie miasta. - 
Pierwsze dzieci już zaczynają 
uczęszczać do szkół i przed-
szkoli. Cieszę się, że mimo 
przebytych traum wojennych 
ludzie starają się zaaklimaty-
zować w nowej sytuacji - mó-
wi właściciel hotelu.

(md)
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ДОВІДНИК ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ Ми допомагаємо вам знайти 
себе в новій реальності. Ласкаво просимо до Зеленої Гури!

Umowa na realizację 
kąpieliska w Ochli 
podpisana! - Już warto 
zainteresować się jak 
liczyć punkty w paddle. 
W Ochli znajdzie się 
boisko do uprawiania tej 
dyscypliny - zapowie-
dział Robert Jagiełowicz, 
dyrektor MOSiR-u. >>  6nr 10 (444) 11 marca 2022
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OŚWIATA

Czekamy na was, uczniowie!
Rodzice, którzy uciekli przed wojną w Ukrainie i znaleźli schronienie w Zielonej Gó-
rze, chętnie zapisują dzieci do szkół. Miasto przygotowało oddziały przygotowawcze w 
kilku podstawówkach, prawdopodobnie dołączą do nich kolejne placówki.
Do czasu wybuchu wojny, w 
miejskich placówkach uczy-
ło się 628 uczniów z Ukra-
iny. - Obecnie mamy już za-
pisanych 211 dzieci do od-
działów przygotowawczych, 
a 328 zostało dopisanych do 
klas ogólnodostępnych (da-
ne z czwartku, 10 bm. - dop. 
ap) - informuje Jarosław Sko-
rulski, naczelnik Wydziału 
Oświaty i Spraw Społecznych 
w magistracie.

Skala zainteresowania na-
uką w zielonogórskich szko-
łach jest ogromna! A telefon 
cały czas dzwoni, rodzice 
wciąż przychodzą zapisywać 
dzieci do szkół... W urzędzie 
miasta jest osoba, która zna 
język ukraiński i udziela in-
formacji o ofercie oświato-
wej w Zielonej Górze pod nr 
tel. 68 465 49 72.

Opcje są dwie. Dyrektorzy 
przyjmują dzieci zamieszka-
łe w obwodzie danej szkoły 
do istniejących klas, wtedy 
dzieci ukraińskie uczą się ra-
zem z dziećmi polskimi we-
dług podstawy programo-
wej. Jest także możliwość za-
pisu do oddziałów przygoto-
wawczych na trzech pozio-
mach: klas 1-3, 4-6 oraz 7-8. 
To zajęcia tylko dla uczniów z 
Ukrainy, ze zwiększoną licz-
bą godzin języka polskiego i 
programem adaptacyjnym, 
tak żeby uczniowie, którzy 
zostaną na dłużej w Polsce, 
mogli od września rozpocząć 
naukę w szkołach ogólnodo-
stępnych. Na początku ty-
godnia do takich oddziałów 
można było zapisywać się 
tylko w Szkole Podstawowej 
nr 15. - Na każdym z pozio-
mów mieliśmy przygotowa-
nych 25 miejsc. W klasach 1-6 
rozeszły się w jeden dzień - 
mówi Ilona Kroll, wicedyrek-
tor SP 15.

Dlatego miasto postawi-
ło kolejne placówki w stan 
gotowości. Od 15 i 21 mar-
ca dzieci z Ukrainy rozpocz-
ną naukę w oddziałach przy-
gotowawczych również w 
SP 10, SP 11, SP 13, SP 18 oraz 
SP 24. Do końca roku szkol-
nego zostało około trzy i pół 
miesiąca. To niewiele, ale 
nauczyciele mówią, że ten 
czas, plus wakacje, pozwolą 
na całkiem dobre zapozna-
nie się z językiem polskim. 
- Szczególnie te najmłodsze 
dzieci szybko się adaptują i 
chłoną język - przyznaje H. 
Kroll. I dodaje, że wielu ro-
dziców myśli o pozostaniu 
w Polsce, ze względu m.in. 
na polskie korzenie. Inni nie 
mają jeszcze pomysłu, co 
dalej.

SP 15 szykuje się na przy-
jęcie nowych uczniów: ukła-
dane są plany lekcji, trwa 
zbiórka przyborów szkol-
nych, dzieci zrobiły też wy-
stawę plastyczną „Solidar-

ni z Ukrainą”. - Będę pro-
wadzić lekcje języka pol-
skiego w klasach 7-8. Po-
loniści w internecie dzie-
lą się przepięknymi mate-
riałami, więc powoli je gro-
madzę. Na początku tym 
dzieciom potrzebne będzie 
przede wszystkim wspar-
cie. Mamy też klasy, w któ-
rych już od kilku lat uczy się 
młodzież ukraińska, więc na 
pewno pomogą nam prze-
łamać barierę językową i 
przyjmą nowe koleżanki i 
kolegów - opowiada Lidia 
Kocąka, nauczycielka języ-
ka polskiego w SP 15. W każ-
dej szkole podstawowej zo-
stanie też zatrudniona oso-
ba znająca ukraiński lub ro-
syjski, która będzie do dys-
pozycji uczniów i rodziców. 
Uczniowie z Ukrainy, którzy 
przybyli do Zielonej Góry po 
24 lutego mają zapewniony 
darmowy obiad w szkole.

Do szkół ponadpodstawo-
wych można zapisać mło-

dzież z Ukrainy do klas ogól-
nodostępnych za zgodą dy-
rektora. Oddziały przygoto-
wawcze zostaną otwarte w 
dwóch placówkach: LO nr 2, 
przy ul. Francuskiej 25 oraz 
w Technikum Budowlanym 
w PBO przy ul. Botanicznej 
77.

Z uwagi na ograniczoną 
liczbę miejsc do przedszko-
li w pierwszej kolejności 
przyjmowane są dzieci  ro-
dziców, którzy mają pracę. 
Pobyt i wyżywienie malu-
chów są bezpłatne.

Doraźną pomoc w opie-
ce nad dzieckiem można też 
znaleźć w Domu Harcerza. 
- W godzinach 9.00-13.15 
otwieramy punkt opieki dla 
dzieci w wieku 5-12 lat. Jeśli 
mama ma rozmowę o pracę, 
czy musi iść do urzędu, mo-
że zostawić pociechę pod 
opieką nauczycieli, w przy-
jaznym otoczeniu - dodaje J. 
Skorulski.

(ap)
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PIÓRKIEM CEPRA >>>

Anna Bykowska prezentuje siatkę wykonaną przez dzieci z ZSS nr 1

KONCERT

Muzyka
celtycka
dla Ukrainy
Jig Reel Maniacs w sobotę zagrają 
koncert, podczas którego zbiera-
ne będą datki dla rodzin z Ukrainy. 
Początek o 20.00 w Minibrowarze 
Haust.

Sekstet Jig-Reel Maniacs to 
32-letnia formacja, inspiru-
jąca się muzyką irlandzką i 
szkocką, łącząca tradycyjne 
celtyckie nuty z nowoczesny-
mi aranżacjami. Grupa poru-

sza się swobodnie od trady-
cyjnych - poprzez popowe, 
rockowe, reggae’owe, funko-
we - do modernistycznych in-
terpretacji standardów cel-
tyckich oraz kompozycji wła-
snych, które okrasza impro-
wizacjami. W dwóch słowach: 
Celtic fusion. Zespół tworzą: 
Michał Jankowski, Aleksan-
der Brych, Michał Mazur, Do-
brochna Surma, Piotr Kraśner, 
Mariusz Sprutta.

Koncert odbędzie się 12 
marca o 20.00 w Minibro-
warze Haust przy pl. Pocz-
towym 9. Bilety po 45 zł - 
rezerwacje, tel. 577 772 495, 
online https://tiny.pl/94df3
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SZKOŁY

Szyjąc siatki
pomagają
W ramach zajęć praktycznych, w 
Zespole Szkół Specjalnych nr 1, 
chętni uczniowie tworzą specjal-
ne siatki maskujące, które później 
zostaną przekazane jadącym 
bronić Ukrainy.

Pomysły na pomaganie Ukra-
inie są różne. Jedni zbiera-
ją żywność i ubrania, drudzy 
medykamenty, a jeszcze inni 
szyją siatki maskujące.

- Wykorzystujemy stare i 
nieprzydatne materiały. Dzie-

ci tną i drą szmatki na paski, 
potem przytwierdzają do sta-
rych siatek, ogrodowych czy 
też po siatkówce - tłumaczy 
Marta Roesler, nauczycielka 
języka polskiego w ZSS 1 i po-
mysłodawczyni akcji.

Do tej pory uczniom udało 
się przygotować pięć siatek. - 
Przedstawiciele Domu Ukra-
ińskiego w Zielonej Górze po-
wiedzieli, że wezmą każdą 
ilość, wszystkie się przyda-
dzą. To od nich dowiedzieli-
śmy się, że siatki powinny być 
w brązach i zieleniach. Uni-
kać mamy szarości, czerni czy 
błękitów - dodaje pedagog.

Dzieciom podobają się takie 
zajęcia. - Nasi uczniowie sły-

szą przecież w domach, co się 
dzieje, chcą jakoś pomóc do-
rosłym. Z prac z materiałem 
mają dużo frajdy. Jesteśmy 
szkołą specjalną, dla nich to 
element terapii, który pozwa-
la im się rozwijać manualnie - 
przekonuje M. Roesler.

Okazuje się, że wkrótce do 
ZSS 1 mogą dołączyć kolejne 
placówki edukacyjne. - Ma-
my sygnały m.in. z SP 2 i SP 13. 
Z pytaniami o siatki dzwoni-
li również z Chojnic, a nawet 
z niemieckiego Forst. Można 
więc powiedzieć, że przetar-
liśmy szlak i pomysł poszedł 
w świat-- cieszy się Anna By-
kowska, nauczycielka w ZSS 1.

(md)

- Czekamy na nowych uczniów z Ukrainy. Wiem, że polskie dzieci przyjmą ich z empatią i zaopiekują 
się nimi. Trzymajcie za nas kciuki! - prosi Hanna Kroll, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 15.
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Tu nie ma bomb, są tylko dobrzy ludzie
Przestraszeni, bezradni i głodni Ukraińcy mogą liczyć na wielkie serca zielonogórzan. U siebie uciekali przed rosyjskimi bombami do 
wilgotnych piwnic, w Zielonej Górze znajdują dach nad głową, jedzenie i życzliwość. Tylko i aż tyle…
Nikita Waresko polubił Zie-
loną Górę. Praca w � rmie 
Francepol dała mu nadzieję 
na lepsze jutro. Kierowca to 
dobry fach, dlatego liczył, że 
w przyszłości założy szczę-
śliwą rodzinę. Wojna zniwe-
czyła te plany, ale też skło-
niła Nikitę do pomocy roda-
kom. Zgłosił się do Katarzy-
ny Prokopyszyn na ul. Dol-
ną 6, gdzie wydawana m.in.  
jest żywność i ubiór dla 
uchodźców. Mężczyzna wy-
korzystał kontakty na Ukra-
inie i zasiadł za kółko, aby 
wozić dary dla potrzebują-
cych. W miniony wtorek ze 
łzami w oczach pożegnał się 
z panią Kasią, oznajmił że je-
dzie na wojnę.

- Nie mogę inaczej, tam 
jest cała moja rodzina, ma-
ma, tata, rodzeństwo - tłu-
maczył przejęty. - Chcę wal-
czyć za mój kraj, za wolność. 
Bardzo dziękuję wszystkim 
Polakom, pokazaliście że nie 
tylko jesteście naszymi są-
siadami, ale i braćmi. Jeśli 
przeżyję, wrócę do Zielonej 
Góry, zostawiam tu kawałek 
serca.

Nie można siedzieć
Dolna 6 ma dwa oblicza - 

smutne, wręcz przygnębia-
jące oraz pełne ludzkiej soli-
darności i współczucia. Pani 
Katarzyna pomaga biednym 
i skrzywdzonym od dawna, 
a pomimo tego buzują w niej 
emocje. Trudno jej zacho-
wać dystans. Historie Ukra-
ińców przytłaczają, obcią-
żają psychikę. Wszyscy wo-
jenni uciekinierzy są roz-
trzęsieni, załamani. Płaczą. 
Przychodzą z niczym, czę-
sto mają jedynie małą toreb-
kę z wodą.

- W niedzielę miałam ma-
ły kryzys, po tym wszyst-
kim sama będę potrzebo-
wała psychologa - przyzna-
je wolontariuszka. - Każdy 

„pomagacz” w pewnym mo-
mencie czuje, że sytuacja 
przerasta go emocjonalnie. 
Zaniemówiłam, kiedy zoba-
czyłam dzieci ogromnie ura-
dowane z małych zabawek. 
Zdarza się rodzina z trójką 
dzieci, która opowiada, że 
drugi samochód towarzy-
szący im w ucieczce został 
ostrzelany przez Rosjan. A 
wszyscy pasażerowie zginę-
li - urywa jej się głos.

Po dary można się zgła-
szać codziennie w godz. 
10.00-18.00. Wolontariu-
sze, a w ciągu dnia jest ich 
około stu, zaczynają pracę 
o 9.00, kończą o 19.00, kie-
dy trzeba przygotować dary 
do codziennego transportu 
na Ukrainę. Niektórzy biorą 
urlopy. To również harcerze, 
uczniowie pakujący produk-
ty na lekcjach wuefu, często 
Ukraińcy, którzy już dosta-
li wsparcie. Przychodzą na-
wet emeryci, mają 70, a na-
wet 80 lat na karku i siłę na 
godzinne sortowanie ubrań. 
Przepraszają, że tak krótko 

mogą pomagać. Wracają do 
domu odpocząć, a po paru 
godzinach są z powrotem, 
nie mogą siedzieć bezczyn-
nie. Rozumieją uchodźców, 
bo ich rodziny przeżyły dru-
gą wojną światową, pamię-
tały 1939 r. i napaść Hitlera 
na Polskę.

Dobre anioły
To � zyczna harówka - wy-

ładunek kartonów uginają-
cych się od ubrań, żywności, 
środków higienicznych. Wy-
dawane są wózki dziecięce, 
nosidełka, pampersy, chus-
teczki, podpaski, żywność, 
chemia i kosmetyki. Dzien-
nie po pomoc zgłasza się 
500-600 osób, na ogół nie 
znających języka polskiego. 
Do dyspozycji są tłumacze.

- Ludzie, którzy do nas 
przychodzą, są głodni, ale 
bardzo skromni - mówi z po-
dziwem K. Prokopyszyn. - 
Zadowalają się skromniejszą 
„wyprawką”, aby nie zabra-
kło darów dla bardziej po-
trzebujących. A już braku-

je nam jedzenia, produktów 
o dłuższym terminie spoży-
cia: konserw, pakowanych 
wędlin, chlebów.

Po odbiór rzeczy przyjeż-
dżają też osoby, które przy-
jęły uchodźców pod swój 
dach. W mieszkaniach jest 
łóżko i szafa, ale nie ma che-
mii i kosmetyków.

- Wsparcie jest ogromne. 
Mieszkańcy spisali się na 
medal, tak jak w akcji roz-
dawania maseczek - podsu-
mowuje pani Kasia. I prosi o 
pomoc, potrzebni są kolej-
ni wolontariusze. Każda do-
datkowa para rąk do pracy 
jest na wagę złota.

Jednym z dobrych anio-
łów jest Anna Piech. Przygo-
dę z wolontariatem zaczęła 
dwa lata temu podczas pan-
demii. Jest administrator-
ką facebookowej grupy Wi-
dzialna Ręka. - Kolana mi się 
uginają, kiedy słyszę o ludz-
kich dramatach - przyzna-
je pani Ania. - Starsze mał-
żeństwo mówiło, że w dniu 
ucieczki ich dom zbombar-

dowano. Starszej pani trzę-
sły się ręce, miała przy sobie 
tylko jedną małą torebkę. 
Nawet nie wiedzieli, gdzie 
są, nie mieli miejsca do spa-
nia.

Szymon Piątek na co dzień 
naprawia ciężarówki. Woził 
wolontariuszy, którzy zbie-
rali pieniądze dla Ani Orłow-
skiej. - Trzeba pomagać lu-
dziom. Wierzę w to, że do-
bro wróci z podwójną siłą - 
przekonuje mężczyzna.

Kilkanaście TIR-ów
Pełne ręce roboty wciąż 

mają wolontariusze Stowa-
rzyszenia Warto Jest Poma-
gać - w swojej siedzibie w 
Parku Tysiąclecia 3. I tu wi-
dać, że zielonogórzanie ma-
ją wielkie serca i współczu-
cie dla ludzi uciekających 
przed śmiercią. - Przynio-
słam kolorowanki dla dzie-
ci, mazaki, kredki, skarpet-
ki - wylicza Dagmara Mróz. 
- Wszystko po to, aby dzie-
ci mogły zapomnieć o kosz-
marze wojny. Sama jestem 
mamą i serce mnie boli, kie-
dy patrzę na te przestraszo-
ne maleństwa, które wtu-
lają się w siebie w ciemnej 
piwnicy.

Rzeczy ze zbiórek orga-
nizowanych przez szkoły, 
zakłady pracy, � rmy i so-
łectwa można przynosić 
do magazynu ZGK przy ul. 
Zjednoczenia 110.

- Wysłaliśmy kilkanaście 
TIR-ów z darami - podsu-
mowuje dotychczasowe re-
zultaty akcji Krzysztof Siko-
ra, prezes Zakładu Gospo-
darki Komunalnej. - Więk-
szość pojechała do Skwie-
rzyny, do wojewódzkiego 
magazynu, a stamtąd jako 
rządowa pomoc do Ukrainy. 
Przyjeżdżają do nas busy z 
pomocą ze zbiórek. Przyję-
liśmy kilka ciężarówek i kil-
kanaście busów z Niemiec.

Dary segregują pracowni-
cy ZGK oraz wolontariusze. 
Można tu skorzystać z po-
mocy na miejscu. W pacz-
kach od miasta, które po-
jechały do Iwano-Frankiw-
ska znalazły się m.in. posiłki 
wojskowe, agregaty prądo-
twórcze, łóżka składane, ko-
ce i śpiwory, latarki, nosze, 
respirator, żywność, baterie, 
świeczki, kuchenki gazowe, 
apteczki, opatrunki i plastry.

Miasto przygotowało ok. 
400 miejsc noclegowych dla 
uchodźców w hali akroba-
tycznej przy ul. Urszuli 22.

Bardzo o� arni
W pomoc Ukrainie za-

angażował się urząd mar-
szałkowski, organizator 
akcji „Lubuskie dla Ukra-
iny”. - Odzew mieszkań-
ców przeszedł najśmiel-
sze oczekiwania - mówi 
Stanisław Domasz-Doma-
szewicz, koordynator ak-
cji. - Zbieramy odzież, ko-
smetyki, żywność, środki 
opatrunkowe i medyczne 
oraz wyposażenie militar-
ne: buty, plecaki, śpiwo-
ry, karimaty, wszystko co 
może przydać się na fron-
cie. Mieszkańcy są bar-
dzo o� arni, a lokalne � r-
my przywożą np. komple-
ty konserw, chemii gospo-
darczej i środków higieny 
osobistej: pampersów, pa-
pieru toaletowego.

Dary można przynosić 
do sali kolumnowej urzę-
du marszałkowskiego, ul. 
Podgórna 7 (dojazd pod 
wejście od strony parkin-
gu za budynkiem). Punk-
ty zbiórki są czynne od 
poniedziałku do piątku w 
godz. 8.00-18.00 i w week-
endy w godz. 12.00-17.00. 
Udziela się tu ok. 30 wo-
lontariuszy. Jest tu kącik 
zajęć dla dzieci.

(rk)

Wolontariusz Nikita Waresko w miniony wtorek ze łzami w oczach pożegnał się z Katarzyną Pro-
kopyszyn. Oznajmił, że jedzie na wojnę.

Jednym z dobrych aniołów jest Anna Piech. - Kolana mi się ugi-
nają, kiedy słyszę o ludzkich dramatach - przyznaje.
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Dagmara Mróz przyniosła do Stowarzyszenia Warto Jest Po-
magać kolorowanki, mazaki, kredki i skarpetki dla dzieci

Dary można przynosić do sali kolumnowej urzędu marszałkow-
skiego. Udziela się tu około 30 wolontariuszy.
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ZIELONA GÓRA a UKRAINA

Każdy sprzęt się przyda 
Zielonogórzanie, wstrząśnięci widokiem bombardowanych 
miast ukraińskich i tysiącami uchodźców, bardzo chcą pomagać. 
Jedni udzielają się tu, na miejscu, drudzy wysyłają dary na wschód, a 
jeszcze inni starają się jakoś wesprzeć walczących Ukraińców.

- Potrzebny jest każdy sprzęt 
wojskowy. Brakuje nam 
wszystkiego - apeluje Sla-
wek Harakuta. Sześć lat temu 
przyjechał do Zielonej Góry, 
zaciągnął kredyty i otworzył 
dwa lokale, m.in. kawiarnię 
Bonno na deptaku. Gdy wy-
buchła wojna, rzucił wszyst-
ko i wrócił do ojczyzny. Teraz 
rozwozi przesłane na grani-
cę dary, krążąc pomiędzy od-
działami ukraińskich żołnie-
rzy, m.in. wśród obrońców 
Kijowa. A wracając, zabiera 
dzieci, które później znajdu-
ją azyl w Polsce.

Slawek nagrywa też � lmy 
z podziękowaniami od Ukra-
ińców walczących na froncie. 
- Oni prosili, by dołączać ² a-
gi Polski, Zielonej Góry czy 
województwa lubskiego, tak 
aby mogli pokazać się z nimi. 
Zagadują mnie o to, jak się 
po polsku mówi „dziękuję” - 
opowiada. Czy któregoś dnia 
chciałby wrócić do Zielonej 
Góry? - Bardzo, chociaż na ty-
dzień - odpowiada z trudem. 
I zaznacza, że na razie to nie 
będzie możliwe. - Polska da-
ła mi dom, ale Ukraina to mój 
pierwszy dom, moja ojczy-
zna. Musimy o nią walczyć - 
tłumaczy ze wzruszeniem. 
Ale też martwi się o � rmę, 
którą zostawił w Zielonej Gó-
rze. - Marzę, żeby to wszyst-
ko jakoś przetrwało, żeby lu-
dzie, których zatrudniłem, 
nie stracili pracy. Jeśli mo-
gę mieć prośbę do zielonogó-
rzan, to żeby czasami odwie-
dzali nasze lokale, aby dalej 
zamawiali u nas kawę. Ja nie 
proszę dla siebie, cały zysk 
i tak przekażemy na zakup 
sprzętu do walki - podkreśla z 
determinacją. Dla niego fakt, 

że Ukraińcy stawiają Rosja-
nom zaciekły opór, to już po-
łowa sukcesu w tej wojnie.

Nasza rozmowa ze Slaw-
kiem jest możliwa dzięki Di-
mie Voichukowi, który ja-
ko wolontariusz działa w Do-
mu Ukraińskim przy ul. Kra-
sickiego 25, zajmuje się prze-
syłaniem darów. - Gdy roz-
poczęła się inwazja, przez 
pierwsze pięć dni zgłasza-
ło się do nas dziennie 20-30 
osób, które chciały walczyć. 
Prosili o buty wojskowe, ka-
mizelki taktyczne, namioty, 
latarki, bieliznę termoaktyw-
ną, słowem o wszystko, co 
przyda się na froncie. Mamy 
z nimi kontakt, ale nie chcą 
opowiadać o wojnie. Bardzo 
jednak dziękują Polakom za 

pomoc - podkreśla Dima. W 
Domu Ukraińskim każdego 
dnia wywieszana jest lista 
potrzeb.

W Zielonej Górze od pew-
nego czasu działa Fundacja 
na Rzecz Obronności i Bez-
pieczeństwa Kraju „Combat 
Alert”, która w ramach Grupy 
Operacyjnej „GROT” szkoli 
zainteresowanych z wojsko-
wości i nowoczesnego pola 
walki. Podczas ostatnich za-
jęć na 60 uczestników aż 20 
pochodziło z Ukrainy.

- Współpracujemy z pol-
ską armią, jeździmy na różne 
ćwiczenia i szkolenia, mamy 
bogate doświadczenie - prze-
konuje Grzegorz Blaut, lider 
grupy i działacz społeczny. - 
Mam nadzieję, że wojna ni-
gdy w Polsce nie wybuchnie, 
ale by chronić bliskich, warto 
wiedzieć, jak zachować się w 
sytuacji zagrożenia, jak obro-
nić się np. przed szabrowni-
kami.

Szkolenia prowadzą m.in. 
byli komandosi, lekarze me-
dycyny ratunkowej czy żoł-
nierze z doświadczeniem z 
misji zagranicznych.

Ukraińcy, którzy przycho-
dzą na ćwiczenia, to mło-
dzi ludzie, kierowcy czy bu-
dowlańcy. - Chcą bronić oj-
czyzny, ale nigdy nie prze-
szli szkolenia wojskowego. 
Na froncie będzie groziła im 
śmierć, dlatego bezpłatnie 
uczymy ich wojskowej tak-
tyki, zasad ewakuacji i po-
ruszania się w drużynach po 
mieście, pierwszej pomocy 
na polu walki, wskazujemy 
najczęstsze błędy, przez któ-
re żołnierz ginie - dodaje G. 
Blaut.

(md)

Dima Voichuk przygotowuje 
transport darów jadących do 
Ukrainy
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W OBIEKTYWIE
Hala przy ul. Urszuli to nie jest docelowe miejsce uchodźców wojennych z Ukrainy, a jedynie przystań po drodze. 
Można tu zjeść ciepły posiłek, ogrzać się przy herbacie i przenocować. Do czwartku, kiedy zamykaliśmy ten 
numer „Łącznika”, z  tymczasowego schronienia skorzystało już blisko 80 osób. Zostają nie dłużej niż 48 godzin i 
jadą dalej. Bywa, że w nieznane. (ah)
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Andrzej Brachmański

Wojna zostanie z nami na długo
Wprawdzie to miejska gazeta i przez długi czas udawało się pisać tylko o 
miejskich sprawach, ale to się zmieni. Na długi czas… Bo choć wojna toczy się 
2 tys. km od Zielonej Góry, dotyka nas bezpośrednio.

Wprawdzie jeszcze jesteśmy na fali entuzjazmu, jeszcze zarzucamy punkty zbiórek 
darami, jeszcze się organizujemy, ale coraz częściej pytamy: jak długo jeszcze i co dalej?

W ciągu ostatnich dni granicę przekroczyło 1,2 miliona uchodźców. A rzeka dopiero 
wzbiera. Jakiś procent z nich dotrze do Winnego Grodu. W chwili gdy to piszę, w mieście 
mamy o� cjalnie „tylko” około 200 uchodźców, ale zaraz będzie ich kilka tysięcy. Nie 
wszyscy pojadą dalej do Niemiec, tak jak nie wszyscy dotąd to robili. Oni zostaną z nami na 
dłużej. Na miesiące a może i lata.

Nie łudźmy się - to zmieni nasze życie. Dla ukraińskich dzieci trzeba będzie znaleźć 
miejsca w zielonogórskich przedszkolach i szkołach. A nie są to placówki z gumy. W 
szkołach pojawi się młodzież, która nie mówi po polsku i będzie się trzymać na uboczu, 
razem. Jak zareagują na to nasze dzieciaki? Zawsze z empatią?

A my, dorośli, jak zareagujemy, kiedy pojawi się ogromna konkuren-
cja na rynku pracy? Wprawdzie w skali globalnej, wobec braku pracow-

ników, to będzie zjawisko gospodarczo korzystne (może tak jak Niemcy 
w latach 60. napędzili swój boom gospodarczy imigrantami z Turcji, my 

napędzimy swój uchodźcami z Ukrainy), ale w skali mikro? Jak zareaguje 
Kowalski, gdy szef powie, że na jego miejsce czeka dwóch tańszych Ukraińców?

Jak zachowamy się w zderzeniu z masami narodu, który na wschodzie Polski ma 
powszechną opinię roszczeniowego?

Nim uchodźcy zaczną zarabiać na siebie, miną miesiące. A kto zapłaci za ten okres? 
Wprawdzie rząd, jak to rząd, na razie dużo obiecuje, ale gdy przychodzi do konkretów, to 
więcej jest niewiadomych niż wiadomych. A to oznacza, że za te „niewiadome” zapłaci 
samorząd - czyli my, mieszkańcy Zielonej Góry.

Już płacimy - choćby za rozpoczętą organizację nowych oddziałów szkolnych dla dzie-
ci, które muszą się uczyć naszego języka, za zatrudnienie dwujęzycznych nauczycieli itp.

Za wojnę płacimy już w inny sposób. Oto jedna z dużych � rm wykonujących inwestycję 
dla miasta sygnalizuje, że mogą być problemy, bo zatrudnieni w niej Ukraińcy pojechali na 
wojnę. Im należą się słowa szacunku, co nie zmienia faktu, że dla � rmy i dla nas, to nie jest 
dobra informacja.

Wojnę każdy odczuwa we własnej kieszeni. Kiedy piszę te słowa litr ON jest po 
7,40 zł, kiedy je przeczytacie - będzie pewnie po osiem z groszami. Tona pszenicy 
kosztuje już nie 800 zł, a 2 tys. Po ile będzie chleb?

Jako przewodniczący komisji budżetu miasta widzę, że prezydent jeszcze stara 
się ratować zaplanowane na ten rok inwestycje - do każdego przetargu dokładając 
pieniądze. Jeszcze Filip Czeszyk, radny Zielonej Razem, przekonał prezydenta, że 
warto dołożyć do boiska przy Kąpielowej, jeszcze dyskutujemy o remoncie depta-
ka, ale już gdzieś tam rozmawiamy o tym, z czego można rezygnować, bo pojawiają 
się nowe wydatki - te, o których pisałem wcześniej.

Moim zdaniem, już powinniśmy zapomnieć o hucznych obchodach 800-lecia 
miasta, o przebudowie deptaka na Niepodległości i wielu innych rzeczach.

Wprawdzie wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk napisał mi „Andrzeju, więcej 
optymizmu”, ale jak mawiał w takich razach mój znajomy, Krysiek Michajłow z 
Korczowej: „Panie Andrzeju, ku lepszemu nie idzie”.

I choć ta wojna jest niby daleko, to przecież odczuwamy ją też na zielono-
górskich ulicach. I będziemy ją odczuwać długo. A mieliśmy być pierwszym 
pokoleniem, które swe lata przeżyje w pokoju, ciągle podnosząc poziom życia. Nie 
będziemy!

PRZY CZWARTKOWYM OBIEDZIE

INWESTYCJE

Lato 2023 roku będzie wyjątkowe!
Umowa na realizację kąpieliska w Ochli podpisana! Cały dzień zabawy w wodzie, szaleństwa na zjeżdżalniach i w parku linowym, leniu-
chowanie na plaży zakończone partyjką minigolfa - to wszystko można już o� cjalnie przenieść ze sfery marzeń do sfery planów.
Za realizację wyczekiwane-
go przez zielonogórzan pro-
jektu zabiera się oddział Dia-
ment z Exalo Drilling S.A. Na 
koncie mają już takie perełki 
jak park w Zatoniu czy Win-
ne Wzgórze. Obecnie pra-
cują nad szkołą muzyczną 
i sceną lalkową Lubuskie-
go Teatru. Ogarniają jedno-
cześnie całą masę inwesty-
cji poza Zieloną Górą, więc 
braku doświadczenia z pew-
nością nie można im zarzu-
cić. Na kreacji wyjątkowych 
miejsc do relaksu, rekreacji i 
rozrywki zjedli zęby.

- Nie widzimy żadnych 
przeszkód, by stworzyć w 
Ochli niepowtarzalną prze-
strzeń. Termin oddania in-
westycji to 30 czerwca 2023. 
Jest jak najbardziej realny - 
stwierdził Sylwester Jany-
szko, dyrektor oddziału Dia-
ment. - Ruszamy dokładnie 
w tym momencie. Do wrze-
śnia potrwają prace projek-
towe, później wchodzimy na 
plac budowy.

- Realizowaliśmy inwesty-
cje w różnych miejscach Pol-

ski. Teraz cieszymy się, że 
pracujemy dla siebie - dodał 
Stanisław Niedbalec, prezes 
Exalo Drilling S.A.

Panów, którzy zebrali 
się w miniony wtorek przy 
wspólnym stole, by dzielić 
historyczny moment pod-

pisania umowy, inwestycja 
cieszy nie tylko zawodowo, 
ale i prywatnie. W końcu ką-
pielisko w Ochli to raj dla ro-
dzin i wakacyjny kurort w 
mieście. Można nawet po-
wiedzieć, że z atrakcjami 
dedykowanymi, bo to zie-

lonogórzanie podczas kon-
sultacji i zebrań głosowali 
za rozwiązaniami, które tu 
się pojawią. - Od lat zasta-
nawialiśmy się, jak przywró-
cić świetność temu miejscu - 
mówił prezydent Janusz Ku-
bicki. - Za niecałe półtora ro-

ku mieszkańcy będą wypo-
czywać na plaży, kąpać się 
w czystej wodzie. Powstanie 
tu strefa wodnych atrakcji 
dla dzieci, strefa gastrono-
mii, park linowy, boiska czy 
strefa chilloutu.

To przedsmak tego, co nas 
czeka, bo kąpielisko z oko-
licznymi atrakcjami zmie-
ści jednocześnie 1500 osób! 
- Już warto zainteresować 
się, jak liczyć punkty w pad-
dle, czyli sporcie rakieto-
wym z elementami tenisa i 
squasha. W Ochli znajdzie 
się boisko do uprawiania tej 
dyscypliny - zapowiedział 
Robert Jagiełowicz, dyrek-
tor MOSiR-u.

- Inwestycja musi mieć 
rozmach. Mimo że jeste-
śmy otoczeni akwenami, 
brakowało takiego miejsca - 
stwierdził Andrzej Bocheń-
ski, radny klubu Zielona Ra-
zem, jeden z inicjatorów po-
mysłu powstania kąpieliska.

- Cieszę się, że miasto bę-
dzie mogło pochwalić się re-
alizacją na tę skalę - uzupeł-
nił Grzegorz Hryniewicz z 

Zielona Razem, od począt-
ku zaangażowany w projekt.

Inwestycja jest warta 90 
mln zł. Będzie s� nansowa-
na ze środków unijnych i 
miejskich. 29 mln zł dokła-
da Bank Gospodarstwa Kra-
jowego, który jest operato-
rem programu „Polski Ład”. 
- Jesteście pierwsi w woje-
wództwie - dodał Mateusz 
Tur, dyrektor regionu lubu-
skiego BGK. (ah)

- Od lat zastanawialiśmy się, jak przywrócić świetność temu miejscu - mówił prezydent Janusz Kubicki 
podczas wtorkowej konferencji prasowej
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UNIWERSYTET

Kolejny sukces
młodych medyków
Absolwenci kierunku lekarskiego 
na Uniwersytecie Zielonogórskim 
znów najlepsi w kraju na Lekar-
skim Egzaminie Końcowym.

To już drugi egzamin pań-
stwowy młodych medy-
ków, których wykształciła 
nasza uczelnia. Absolwenci 
kierunku lekarskiego UZ na 
egzaminie organizowanym 
przez Centrum Egzaminów 
Medycznych w Łodzi de-
biutowali we wrześniu ub. 

r. podczas sesji jesiennej. 51 
naszych lekarzy uzyskało 
najlepszy wynik spośród ab-
solwentów wszystkich wy-
działów lekarskich w kraju, 
które przystąpiły wtedy do 
LEK po raz pierwszy.

- Dobra passa zielonogór-
skich młodych lekarzy trwa 
- mówią dziś na UZ, bo se-
sja wiosenna 2022 r. ab-
solwentom uczelni też po-
szła jak z płatka. Jak infor-
muje uczelnia, znaleźli się 
na pierwszym miejscu w 
kategorii „lekarze, którzy 
ukończyli studia w ostat-
nich dwóch latach” (do LEK 
przystąpiło 31 osób) i na 
drugiej pozycji w 

kategorii „lekarze zdający 
po raz pierwszy” (73 oso-
by). Egzamin zdali wszyscy 
zielonogórscy absolwenci, 
którzy do niego przystąpili.

LEK jest egzaminem pań-
stwowym. Dla przyszłego 
medyka jest jak chrzest bo-
jowy, bo stanowi warunek 
uzyskania pełnych praw 
wykonywania zawodu le-
karza w Polsce. Jego wy-
niki są też ważne w toku 
dalszego kształcenia, tj. w 
kwali� kacji do specjaliza-
cji wybranej przez młode-
go lekarza. Najpierw jednak 
13-miesięczny staż. Może w 

Zielonej Górze?
(el)

EKOLOGIA

Wypalanie traw?
Nic pozytywnego!
Takie działanie ma tylko negatyw-
ne skutki. Pożary przenoszą się do 
lasów, ogień niszczy mikro¤ orę i 
faunę, a ich odbudowa trwa dzie-
siątki lat. Za wypalanie nieużyt-
ków grożą też kary � nansowe.

Czas obalić mity. Wypala-
nie nie użyźnia gleby i nie 
sprawia, że młoda trawa 
szybciej rośnie. Przeciwnie 
- straty spowodowane wy-
palaniem trzeba odpraco-
wywać latami. Ogień pozo-

stawia po sobie pustynię. - 
Wypalając trawy, niszczy-
my mikro² orę i mikrofau-
nę gleby. Wysoka tempera-
tura niejako sterylizuje gle-
bę na głębokości kilkuna-
stu centymetrów. Potrze-
ba dużo czasu zanim rośli-
ny się odrodzą - tłumaczy 
Maciej Taborski, nadleśni-
czy Nadleśnictwa Przytok.

Wypalanie nieużyt-
ków sąsiadujących z lasa-
mi sprowadza też niebez-
pieczeństwo na uprawy le-
śne, niszcząc cenny drze-
wostan. Owady, które giną 
w płomieniach, nie zapylą 
kwiatów, co obniży plony. 
Podczas pożarów giną też 

zwierzęta. Jeże, jaszczur-
ki, kuny, zające -  nie ma-
ją szans na ucieczkę przed 
ogniem i umierają w mę-
czarniach. Niszczone są 
również miejsca lęgowe 
ptaków oraz już zasiedlone 
gniazda.

Nie ma żadnych pozy-
tywnych skutków wypa-
lania traw. Są za to kary - 
grzywna do 5000 zł oraz 
pozbawienie wolności do 
10 lat. - Trzeba mieć świa-
domość, że ustalamy wła-
ścicieli gruntów, na któ-
rych doszło do wypalania 
traw i muszą oni pokryć 
straty, które spowodowali - 
mówi M. Taborski. (ap)

Sylwester Janyszko
dyrektor oddziału Diament:
- Do września potrwają prace 
projektowe, później wchodzimy na 
plac budowy.



www.Lzg24.pl 11 marca 2022    łącznik zielonogórski 7
Z  Ż YC I A  M I A S TA  > > >

8 marca fragment deptaka zamienił się w minikawiarenkę. Grała muzyka, stoliki zapraszały do chwili wytchnienia od codziennej gonitwy. W rolę kelnerów wcielili się radni klubu Zielona Razem 
wraz z prezydentem Januszem Kubickim. Z okazji Dnia Kobiet serwowali paniom słodkości autorstwa cukiernika z Palmiarni. Wśród słodyczy znalazły się te wyjątkowe - ciastka w niebiesko-żół-
tych barwach, symbol jedności z Ukrainą, bowiem akcji towarzyszyła zbiórka pieniędzy na pomoc dotkniętym wojną sąsiadów.  (ah)

MZK

Mazurskie 
z nową pętlą
Miejski Zakład Komunikacji wy-
buduje nową pętlę autobusową 
na osiedlu Mazurskim i zamontuje 
stację ładowania autobusów elek-
trycznych. Umowę z wykonawcą 
miasto podpisało w minioną 
środę.

Inwestycją na os. Ma-
zurskim zajmie się Dia-
ment - zielonogórski od-
dział �rmy Exalo Dril-
ling. - Zależy nam na 
tym, aby zwiększyć do-
stępność komunikacji 
miejskiej i ilość autobu-
sów elektrycznych w Zie-
lonej Górze - mówił pod-
czas konferencji w środę 
prezydent Janusz Kubic-
ki. - Jesteśmy liderem w 
transporcie przyjaznym 
dla środowiska.

Jak poinformował Ro-
bert Karwacki, dyrektor 
MZK, pętla będzie zloka-

lizowana w miejscu daw-
nej betoniarni, w pobli-
żu wiaduktu, który łączy 
Pomorskie z drogą S3.

- Mamy spore doświad-
czenie w budowie pętli 
autobusowych, tym ra-
zem też damy radę - za-
pewniał Sylwester Jany-
szko, dyrektor zielono-
górskiego oddziału Exa-
lo.

Wartość zamówienia to 
7 mln 758 tys. zł. Projekt 
przewiduje też budowę 
brakującego odcinka uli-
cy Giżyckiej, która po-
prowadzi do nowej pętli. 
Firma zrealizuje zadanie 
w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z pla-
nem, pętla będzie goto-
wa w czerwcu 2023 r.

Cały projekt pn. Elek-
try�kacja Linii Komuni-
kacji Miejskiej w Zielo-
nej Górze kosztuje ok. 49 
mln 225 tys. zł, z czego 
UE daje 30 mln 299 tys. 
zł, resztę dołoży mia-
sto. Zadanie jest współ-

�nansowane z budżetu 
Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. Składa się 
na nie: pętla na Mazur-
skim, rozbudowa infra-
struktury do ładowania 

autobusów miejskich na 
pętlach przy ul. Zawadz-
kiego „Zośki” i Wrocław-
skiej oraz nowa stacja 
do ładowania elektry-
ków przy zajezdni przy 
ul. Chemicznej. Miejski 
przewoźnik zainwestuje 

też w nowy tabor i zaku-
pi 12 pojazdów elektrycz-
nych: osiem niskopodło-
gowych - pomieszczą 80 
pasażerów, i cztery prze-
gubowce - te przewiozą 
122 osoby.

(rk)
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KORONAWIRUS

Ostatnie tygodnie szpitala tymczasowego?
Decyzja spoczywa w rękach wojewody lubuskiego. Rychły koniec misji placówki wydaje się jednak przesądzony. Pytanie brzmi: czy 
nastąpi już 31 marca?
Następnego dnia (1 
kwietnia) NFZ nie bę-
dzie już wypłacał szpi-
talom dodatków za le-
czenie i gotowość do le-
czenia pacjentów cho-
rych na COVID-19. Decy-
zją, która zapadła w efek-
cie spadku liczby covido-
wych hospitalizacji, fun-
dusz praktycznie ogłosił 
koniec szpitali tymcza-
sowych powoływanych 
przez wojewodów. Dla-
tego powinna być skoor-
dynowana z ich postano-
wieniami o wygaszaniu 
placówek. Inaczej szpi-
tale nadal wykonywały-
by świadczenia, których 
już nie finansuje NFZ. W 

przypadku szpitala tym-
czasowego w Zielonej 
Górze decyzja NFZ zbie-
ga się w czasie z prze-
dłużonym terminem je-
go funkcjonowania do 31 
marca br. Szpital Uniwer-
sytecki zwrócił się więc 
do wojewody z prośbą o 
przywrócenie lecznicy 
jej pierwotnego zadania, 
którym jest leczenie ma-
tek i ich dzieci. I czeka na 
decyzję.

Zbliżający się koniec 
szpitala tymczasowego 
nie oznacza, że jak za do-
tknięciem różdżki w bu-
dynkach przy ul. Zyty 26 
znikną wszystkie łóżka 
dla pacjentów chorych na 

COVID-19. Koronawirus 
nadal zbiera żniwo i tylko 
w minioną środę Zielona 
Góra miała jeden z naj-
wyższych wskaźników 
zakażeń w kraju w prze-
liczeniu na 10 tys. miesz-
kańców.

- Do już istniejących 42 
łóżek na oddziale zakaź-
nym, chcemy dodać kolej-
ne 18. W tym celu wyko-
rzystalibyśmy biura m.in. 
informatyków i pielęgnia-
rek epidemiologicznych, 
które znajdują się w tym 
samym budynku, w któ-
rym jest oddział zakaźny. 
Złożony jest już wniosek 
o pieniądze na przystoso-
wanie tych pomieszczeń 

do leczenia pacjentów 
- informuje Sylwia Mal-
cher-Nowak, rzeczniczka 
szpitala.

W przyszłości powięk-
szony, 60-łóżkowy od-
dział zakaźny stanowił-
by bufor bezpieczeństwa 
na wypadek kolejnej fa-
li pandemii i każdej in-
nej epidemii, której wy-
kluczyć nie można. Po li-
kwidacji szpitala tymcza-
sowego oddział (plus izo-
latki na wszystkich pozo-
stałych) mógłby przejąć 
jego covidowych pacjen-
tów, których w minio-
ną środę w całym Szpita-
lu Uniwersyteckim było 
57, z tego tylko sześciu na 

oddziale zakaźnym. Pod 
respiratorami leżały czte-
ry osoby. W razie potrze-
by szpital dla pacjentów 
covidowych utworzy też 
pododdział anestezjolo-
gii i intensywnej terapii 
na oddziale neurochirur-
gii.

Po wygaszeniu lecznicy 
tymczasowej w budynku 
natychmiast mają ruszyć 
prace przybliżające szpi-
tal do otwarcia Centrum 
Zdrowia Matki i Dziec-
ka. Wyposażenie i apara-
tura medyczna Centrum, 
gromadzone od grudnia 
2020 r. i warte kilka mi-
lionów złotych, przecze-
kają w Nowym Kisieli-

nie, na kilkuset metrach 
kwadratowych magazy-
nu zielonogórskiej fir-
my LCL SPEDITION Sp. 
z o.o., z którą szpital ty-
dzień temu (4 bm.) pod-
pisał umowę. Firma prze-
chowa je bezpłatnie.

- Mamy nadzieję, że 
wyposażanie CZMiD roz-
pocznie się jeszcze tej 
wiosny - informuje szpi-
tal. I  ogłasza poszukiwa-
nia pielęgniarek i położ-
nych, chętnych do pra-
cy w nowym komplek-
sie, który będzie udzie-
lał świadczeń medycz-
nych w dziedzinie położ-
nictwa, neonatologii i pe-
diatrii. (el)

CRS

Ciche godziny na basenie
W każdy piątek na kilka 
godzin na miejskim ba-
senie umilknie muzyka. 
„Ciche godziny” nazywane 
również „godzinami ciszy” 
to akcja, której celem jest 
zwiększenie komfortu 
klientów z zaburzeniami, 
ze spektrum autyzmu 
oraz nadwrażliwością sen-
soryczną. - Pomysł zrodził 
się dzięki telefonom, 
jakie otrzymywaliśmy od 
mieszkańców - opowiada 
Karina Szymańska z MO-
SiR-u. - Chcieliśmy wyjść 
naprzeciw potrzebom 
osób, które szukają ciszy 
i spokoju. Ciche godziny 
będą obowiązywać rów-
nież na recepcji i w holu, 
by wizyta na basenie była 
w pełni komfortowa.
Muzyka w hali basenowej 
CRS będzie wyłączona 
w każdy piątek w dwóch 
blokach czasowych: 
10.00-12.00 i 15.00-17.00.

(ah)

Tak ma wyglądać nowa pętla MZK na os. Mazurskim. Znajdzie się tu także stacja ładowania au-
tobusów.
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DROGI

Budują
nowe rondo
Kierowco, noga z gazu w pobliżu 
kąpieliska Dzika Ochla! Zaczęła 
się tam budowa ronda w ciągu 
powstającej obwodnicy połu-
dniowej.

- Trzeba zachować ostroż-
ność. To ważne z uwagi na 
wyłączenie odcinka drogi 
rowerowej i wspólny ruch 
samochodów oraz rowe-
rzystów - mówi Arkadiusz 
Sobków, kierownik Biura 
Ruchu Drogowego i Strefy 
Płatnego Parkowania w ma-
gistracie.

Krzysztof Jarosz, kierow-
nik Biura Budowy Dróg w 
urzędzie miasta, podkre-
śla że termin zakończenia 
budowy obwodnicy połu-
dniowej - wiosna 2023 r. 
- nie jest zagrożony. - Po-
jazdem technicznym prze-
jechaliśmy już całą dro-
gę, oczywiście dla kierow-
ców jest zamknięta - mówi 
K. Jarosz. - Gotowa jest też 
konstrukcja niemal wszyst-
kich obiektów mostowych 
na trasie.

Obwodnica południowa 
ma odciążyć zakorkowaną 
Trasę Północną. Koszt bu-
dowy to 127,2 mln zł. Wy-
konawcą jest � rma Strabag.

(rk)

 
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. Wazów i ul. Ludwika Waryńskiego 

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 2022 r. poz. 503), 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 LIII.825.2022 z dnia 1 marca 2022r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 
Wazów i ul. Ludwika Waryńskiego 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 8 kwietnia 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 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. 

KIEŁPIN

Sołectwo spokojne i pełne dobrych serc
- W Kiełpinie nie mamy większych problemów, to dobre miejsce do życia. Kiełpinianie chętnie udzielają się charytatywnie. W ak-
cjach biorą też udział mieszkańcy nowego osiedla - mówi sołtyska Aneta Walczak.

- Zalety Kiełpina?
Aneta Walczak: - Pięknie 

odrestaurowany park w cen-
trum, z miejscem ognisko-
wym, wynajmowany na uro-
czystości rodzinne, szkolne 
i � rmowe. W czerwcu szy-
kuje się tu pierwsze wese-
le. Przyjmuję rezerwacje na 
wynajem parku, gdzie są 
też tablice edukacyjne m.in. 
z opisami życia w wodzie, 
w lesie i na łące oraz wrzut-
ka z piłeczkami, zawieszana 
na życzenie. Mamy rozbu-
dowany plac zabaw, odno-
wioną drogę w centrum so-
łectwa i tabliczki z nazwami 
ulic. To zasługa połączenia z 
miastem.

- Miejski sołtys to nietypo-
wa funkcja…

- Jestem kierowniczką 
jednej z 17 części dzielnicy 
(śmiech). Sołtysuję drugą ka-
dencję, od maja 2015 r.

- Cechy dobrego sołtysa?
- Trzeba mieć dużo cza-

su, doglądać inwestycji. Ja-

ko „żółtodziób” nie patrzy-
łam na ręce wykonawcy pla-
cu zabaw i wciąż zdarzają się 
poprawki, np. na boisku do 
koszykówki. Błędu nie po-
pełniłam przy kolejnych za-
daniach. Sołtys musi też słu-
chać ludzi, ale nie przejmo-
wać się każdą niesprawiedli-
wą opinią.

- Potra�  pani tupnąć nogą?
- Jestem wymagająca, nie 

chcę tłumaczyć się za każdy 
bubel.

- Na co skarżą się miesz-
kańcy?

- Nie mamy większych 
problemów! Utwardziliśmy 
wszystkie drogi w starej czę-
ści Kiełpina. Frezowinę wy-
prosiłam u � rm remontują-
cych drogi. Maszyny udo-
stępniło miasto. Starą część 
Kiełpina oświetliliśmy z bo-
nusu połączeniowego, na no-
wym osiedlu nikt o tym nie 
pomyślał. Drogi wewnętrzne 
były w planie zagospodaro-
wania przestrzennego.

- Mieszkańcy angażują się 
na rzecz małej ojczyzny?

- Uczestniczą w akcjach 
charytatywnych. Z paniami z 

rady sołeckiej zrobiliśmy fe-
styn dla Ani Orłowskiej i włą-
czyliśmy się do koncertu dla 
chorego chłopca z okolic. Zor-

ganizowałam kiermasz ciast 
w naszej para� i dla Lenki 
chorej na raka. Pomogliśmy 
pogorzelcom. Mieszkańcy 
nowego osiedla biorą udział 
w imprezach. Zapoczątkowa-
li sympatyczny zwyczaj, po 
wprowadzeniu do domu, wi-
tają się z sąsiadami.

- Plany na 2022 r.?
- W kwietniu na głównej 

drodze zamontujemy dodat-
kowy próg zwalniający. Bę-
dzie nowy przystanek auto-
busowy, a chodnik połączy 
nowe osiedle ze „starym” 
Kiełpinem. W parku i przy 
placu zabaw będą leżaki do 
wypoczynku. W starej części 
Kiełpina wymienimy przy-
stanek autobusowy na za-
budowany, aby mieszkańcy 
nie mokli. Mamy pieniądze z 
funduszu sołeckiego.

- Kiełpin za pięć lat?
- Marzy mi się więk-

sza świetlica, bo przybywa 
mieszkańców. Prawie nie ma-
my działek pod budowę. Cze-

kamy na światłowód, bo in-
ternet szwankuje.

- Duma panią rozpiera, 
bo…

- Kiełpin leży na szlaku wi-
na i miodu, mamy pszcze-
larzy, winiarzy i ogrodnic-
two Ekolas. Mieszka tu Grze-
gorz Biszczanik, autor ksią-
żek „Nieznane twarze Zielo-
nej Góry i „Grünberg wczoraj 
i dziś”.

- Sołtyska prywatnie?
- Szczęśliwa żona, mama 

Kingi, Szymona i Liwii. Pra-
cuję zdalnie przy projekcie 
skierowanym do pań, które 
zapraszam też do współpra-
cy. Udzielam się charytatyw-
nie. Z naszą biblioteką zor-
ganizowałyśmy warsztaty 
dla dzieci. Zarobiłyśmy z ko-
leżanką na wakacje dzieci w 
świetlicy, wystawiając pra-
ce plastyczne w skansenie w 
Ochli.

- Dziękuję.
Rafał Krzymiński

 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 

 
 Na podstawie art. 43 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 przyjęciu dokumentu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zjednoczenia i ul. 
Lisiej w Zielonej Górze, dla obszaru ograniczonego: ul. Zjednoczenia, 
ul. Zbigniewa Herberta i ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 
uchwalonego uchwałą nr LIII.833.2022 Rady Miasta Zielona Góra 
z dnia 1 marca 2022 r. 

Informuję, że z treścią ww. dokumentu oraz 
z uzasadnieniem i podsumowaniem można zapoznać się w siedzibie 
Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, 65-424 Zielona 
Góra w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 809. 

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 
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SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM SOŁTYSEM
Aneta Walczak, sołtyska Kiełpina czeka pod telefonem, nr: 691 334 478
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Andrzej Flügel

Pomyślmy o tym...
Sprawa wykluczeń rosyjskich zespołów z różnych roz-
grywek, w różnych dyscyplinach, zatacza szerokie kręgi. 
W sumie nie mam z tym problemu, uważając takie decyzje 
za bardzo trudne, ale jednak słuszne. Pewnie, że sport powinien 
być jak najdalej od polityki, ale wojna, zabijanie ludzi i świadome nisz-
czenie miast - to już jest coś znacznie więcej.

Rozumiem też zagranicznych sportowców występujących w ro-
syjskich zespołach, którzy nie chcą już tam grać, a także Rosjan, tych 
walczących w ligach zagranicznych, z którymi ich kluby rozwiązują 
kontrakt. Z drugiej strony nie potrafię zaakceptować do końca fali 
krytyki wobec tych graczy zza naszej wschodniej granicy, którzy - 
zdaniem komentatorów - zbyt późno, za bardzo opieszale i nie dość 
mocno skrytykowali swój kraj za agresję na Ukrainę. Warto jednak 
chyba wspomnieć, że ci ustawiani teraz do pionu zawodnicy mają w 

swoim niedemokratycznym, a wręcz autokratycz-
nym czy reżimowym kraju rodziny. Czy nikt nie 
pomyślał, że owa powściągliwość wynika pewnie 

z obawy, żeby najbliżsi, którzy tam muszą żyć, 
nie byli szykanowani? Skoro za nazwanie wojny 

w Ukrainie wojną można tam od niedawna podpaść 
pod paragraf, który przewiduje do 15 lat więzienia, to 

zrobienie procesu pod jakimkolwiek pretekstem matce, ojcu, 
siostrze czy bratu zawodnika, który z oddali krytykuje władze, nie 
jest żadnym problemem. Tak więc powstrzymajmy się od walenia 
w sportowców, mających wielki problem. Nie krytykujmy, że ktoś 
tylko powiedział, iż jest przeciwny wojnie, nie wskazawszy, kto jest 
jej sprawcą. Pomyślmy, że może się obawiał o konsekwencje takiej 
wypowiedzi. Łatwo tak twierdzić nam, żyjącym w - mimo wielu 
zastrzeżeń - demokratycznym kraju. W Rosji jest zupełnie inaczej. 
Pomyślmy o tym...

Rozumiem też wycofywanie rosyjskich artystów, rewii, baletów 
i programów z europejskiego rynku. Tyle, że trzeba uważać, by nie 

popaść w nadgorliwość. Skoro z jednego z festiwali wycofano mu-
zykę Dmitrija Szostakowicza, to może, idąc tym tropem, skasujemy 
z bibliotek książki Fiodora Dostojewskiego, a teatrom zabronimy 
grać sztuki Antoniego Czechowa? To już byłoby szaleństwo.

W sobotę rusza piłkarska wiosna w trzeciej i czwartej lidze. Mam 
nadzieję, że zielonogórska Lechia zapomni o smutku, jaki prezen-
towała w końcówce jesieni i pokaże lepszy i efektowniejszy futbol 
albo - patrząc na jej pozycję w tabeli - mniej efektowny, ale bardziej 
skuteczny. Po latach straszliwej słabości, pod względem marke-
tingowym ten klub zrobił wielki postęp. Jest obecny w mediach 
społecznościowych, są relacje z meczów, meldunki o wszystkim, co 
dzieje się w zespole. Podejmowane są różne konkursy i akcje spo-
łeczne, jak choćby ostatnia na rzecz uchodźców z Ukrainy. Pod tym 
względem Lechia spokojnie mogłaby walczyć o miejsce w rozgryw-
kach centralnych. Niestety, inne względy, zarówno organizacyjne, 
jak i sportowe, które przecież są najważniejsze i decydujące, zosta-
ły w tyle. Gdyby udało się je podciągnąć, byłoby fajnie.

Cóż, wypada nie tracić nadziei...

MOIM ZDANIEM

KOSZYKÓWKA

Marble
za Jacksona
Aktywny tuż przed zamknięciem 
okienka transferowego był Enea 
Zastal BC. Na pokład wkroczył 
Devyn Marble, koszykarz z prze-
szłością w NBA.

29-latek grał w tym sezonie 
w MKS-ie Dąbrowa Górnicza. 
Można go określić czołową 
postacią Energa Basket Ligi. 
Z 18,7 punktami średnio zdo-
bywanymi na mecz był nie 
tylko liderem ekipy z Gór-
nego Śląska, ale też trzecim 

strzelcem ligi. Gdy w ubiegły 
czwartek zielonogórzanie 
nie bez kłopotów wygrywali 
na Śląsku z ekipą GTK Gliwi-
ce 89:82, Marble podglądał 
poczynania przyszłych kole-
gów, a po spotkaniu udał się 
z zespołem do Zielonej Góry. 
- Dla mnie nie ma znaczenia, 
ile zdobędę punktów. Naj-
ważniejsze są zwycięstwa 
zespołu - mówi nowy gracz, 
który chce z Zastalem powal-
czyć o mistrzostwo kraju.

Formalności udało się 
dopełnić w ostatnim dniu 
okienka. Dzień wcześniej Za-
stal poinformował o rozwią-
zaniu umowy z Paulem 
Jacksonem. Amery-

kanin w polskiej lidze zagrał 
tylko w pięciu spotkaniach. 
Do Zielonej Góry tra� ł w jed-
nym czasie z Ousmane Dra-
me. Jacksona już nie ma. 
Drame po rekonwalescencji 
zadebiutował w Gliwicach. 
Grał ponad 11 minut, zdobył 
5 punktów i miał 4 zbiórki.

Marble pojawił się też na 
konferencji prasowej, pod-
czas której poinformowano 
o przekazaniu 900 tys. zł dla 
klubu. Wsparcie Enea Zastal 
BC otrzymał od samorządu 
województwa. Zielonogó-
rzanie będą mieli na koszul-
kach logo „Lubuskie warte 

zachodu”.
 (mk)

PIŁKA NOŻNA

Czekamy na dobrą wiosnę w wykonaniu Lechii
W sobotę, meczem z rezerwami Zagłębia w Lubinie, zielonogórska trzecioligowa Lechia zaczyna rundę wiosenną. Z jakimi nastro-
jami? Nadzieją, że będzie lepiej.
Przypomnijmy, jesienią Le-
chia - do pewnego czasu - 
grała mniej więcej na swo-
im poziomie, czyli zespołu 
ze środka, jednak końców-
ka rundy była bardzo słaba, 
co sprawiło, że ekipa prze-
sunęła się w niebezpieczne 
rejony, z pięciopunktową 
tylko przewagą nad stre-
fą spadkową. Zielonogó-
rzanie zajmują obecnie 14. 
miejsce w gronie 18 zespo-
łów. W 18 meczach zdobyli 
18 punktów (bramki 19:25), 
mając bilans pięciu zwy-
cięstw, trzech remisów i aż 
10 porażek.

W zespole zaszły zmiany. 
Odeszło dwóch doświad-
czonych zawodników: Mar-
tins Ekwueme i Sebastian 
Żukowski oraz Kajetan 
Frankowski. Zielonogórza-
nie pozyskali z kolei Łuka-
sza Soszyńskiego, Sewery-
na Dybizbańskiego i Brazy-
lijczyka Viniciusa Veneran-
dę. W ekipie pojawili się do 
niedawna juniorzy: Marcin 
Lisowski, Wiktor Wochnik, 
Kacper Lechowicz, Mate-

usz Zientarski i Konrad Sit-
ko.

- Podchodzimy do ligowe-
go startu z optymizmem - 
mówi trener Lechii Andrzej 
Sawicki. - Uważam, że w 

stosunku do rundy jesien-
nej nasz zespół się wzmoc-
nił. Przygotowania prze-
biegły według ustalonego 
wcześniej harmonogramu. 
Oczywiście nie bez kłopo-

tów, bo mieliśmy choroby i 
kontuzje. Ostatnio najwięk-
szym problemem był dostęp 
do boisk trawiastych, bo gra 
na sztucznej nawierzchni 
to coś zupełnie innego. Na 

normalnym boisku zaliczy-
liśmy ostatni mecz kontro-
lny z Odrą w Bytomiu Od-
rzańskim. Przez ostatnie dni 
skupiliśmy się na naszym 
sobotnim i pierwszym wio-
sennym rywalu, czyli rezer-
wach Zagłębia, bo to bardzo 
mocny przeciwnik i od razu 
czeka nas trudne zadanie.

Trudno nie zgodzić się z 
trenerem. Nowi zawodnicy 
mogą dać Lechii lepszą ja-
kość, zresztą potwierdza-
li to podczas meczów spa-
ringowych. Szczególnie po-
dobał się Brazylijczyk Vi-
nicius, który przyszedł z 
trzecioligowych rezerw le-
gnickiej Miedzi. Zielono-
górski klub pozyskując go, 
stwarzał sobie pewien pro-
blem, obowiązywał wów-
czas przepis mówiący, że na 
boisku może przebywać tyl-
ko jeden gracz spoza Unii 
Europejskiej. Lechia ma w 
składzie Ukraińca Myky-
tę Łobodę, więc przed każ-
dym meczem trener musiał-
by jednego z nich posadzić 
na ławie. Na szczęście PZPN 

przed kilkoma dniami uchy-
lił ten przepis i obaj zawod-
nicy mogą występować na 
boisku. Z kolei z grupy ju-
niorów w sparingach wyróż-
niał się K. Sitko i o ile będzie 
nadal się rozwijać, czeka go 
dobra piłkarska przyszłość.

Właśnie, sparingi. Le-
chia w czasie zimowych 
przygotowań zaliczyła ich 
osiem. Cztery razy wygrała, 
raz zremisowała, trzykrot-
nie ponosząc porażki. Wy-
niki meczów kontrolnych 
nie mają większego zna-
czenia, bo już w sobotę li-
ga. Jak już wspominaliśmy 
na początku czeka Lechię 
bardzo trudny mecz w Lu-
binie z Zagłębiem II (począ-
tek o 13.00). Na swoim sta-
dionie zielonogórzanie za-
prezentują się pierwszy raz 
w sobotę, 19 marca. O 15.00 
podejmą inny zespół z gór-
nej połówki tabeli - Rekord 
Bielsko Biała.

Czekamy na dobrą wio-
snę, dobre mecze i marsz w 
górę tabeli.

(af)

Dość gry na sztucznej murawie, dość sparingów. Zaczynamy rywalizację o ligowe punkty!
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PIŁKA RĘCZNA

Mistrzowie
horrorów
PKM Zachód AZS Uniwersytetu 
Zielonogórskiego pozostaje 
niepokonany w drugiej rundzie 
pierwszoligowych zmagań, ale 
punkty stracił.

Nie trzy, a dwa „oczka” za-
inkasowali zielonogórzanie 
za ostatni mecz z Realem 
Astromalem Leszno. Powód 
to wygrana, ale nie w regu-
laminowym czasie, tylko po 
rzutach karnych 4:3. Po 60 
minutach był remis 29:29. 

- Nie powinny, tylko mu-
siały być trzy punkty. Byli-
śmy dwukrotnie na 6-bram-
kowym prowadzeniu i sami 
sobie strzeliliśmy w dwa ko-
lana. Później już była ner-
wówka - stwierdził Jakub 
Jaszczuk, gracz akademi-
ków, którego zdaniem ze-
spół w końcówce opadł z sił. 
Miał do tego prawo, bo zie-
lonogórzanie - trapieni kon-
tuzjami - w tej części sezo-
nu najczęściej występują 
w 12-osobowym zestawie-
niu. Ławka jest wąska, ale 
wola walki duża. W rzutach 
karnych decydującym tra-
� eniem popisał się Robert 
Góral, chwilę później inter-

wencją na wagę triumfu wy-
kazał się bramkarz Jakub 
Siedlecki. - Wygrała druży-
na, a mi ręka nigdy nie drży 
- uśmiechał się po meczu R. 
Góral.

AZS w tej rundzie wygrał 
zatem wszystkie trzy spo-
tkania, jest piąty w tabeli i w 
sobotę, 12 marca, w roli fa-
woryta jedzie do rywala zza 
miedzy. Zielonogórzanie za-
grają z UKS-em Trójką Nowa 
Sól, która uległa na wyjeź-
dzie Szczypiorniakowi Go-
rzyce Wielkie 23:31 i w ta-
beli I ligi jest przedostatnia. 
W tej rundzie nowosolanie 
jeszcze nie wygrali. Począ-
tek meczu o 17.00. (mk)
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PIŁKA NOŻNA
a sobota, 12 marca: 19. 
kolejka III ligi, Zagłębie II Lubin 
- Lechia Zielona Góra, 13.00; 
18. kolejka Jako IV ligi, Czarni 
Żagań - Lechia II Zielona Góra, 
15.00
PIŁKA RĘCZNA
a sobota, 12 marca: 16. kolej-
ka I ligi, UKS Trójka Nowa Sól - 
PKM Zachód AZS Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, 17.00
KOSZYKÓWKA
a sobota, 12 marca: 28. ko-
lejka II ligi, IgnerHome Basket 
Nysa - Aledmed SKM Zastal 
Zielona Góra, 17.30
SIATKÓWKA
a sobota, 12 marca: 18. kolej-
ka III ligi kobiet, A.Z. Iwaniccy 
Empiria UKS 13 Zielona Góra 
- UKS Tygrysy Strzelin, 14.00, 
hala GOSiR w Świdnicy

(mk)

ŻUŻEL

W 1. lidze mieliśmy też ciekawe derby
Już tylko miesiąc dzieli nas od startu zmagań w eWinner 1. lidze. W przyszłym tygodniu Stelmet Falubaz ma zacząć 
treningi przy W69. W oczekiwaniu na ligowe emocje będziemy przypominać w „Łączniku” ostatni sezon zielonogórzan na 
zapleczu elity. W 2006 roku misja „awans” skończyła się powodzeniem.
Geogra� a 1. ligi przez lata 
mocno się zmieniła. Z obec-
nych pierwszoligowców, któ-
rzy w 2006 roku rywalizo-
wali na tym szczeblu, pozo-
stali - oprócz zielonogórzan 
- jedynie krośnianie i gnieź-
nianie. Reszta dziś jeździ w 
PGE Ekstralidze. W tym gro-
nie jest Stal Gorzów. Wtedy i 
teraz drużynę z północy wo-
jewództwa prowadził Stani-
sław Chomski. Do pierwszej 
z czterech konfrontacji do-
szło w kwietniu. I ta pierw-
sza była bodaj najbardziej 
dramatyczna, bo toczyła się 
w strugach deszczu. - Zielo-
nogórzanie mieli wtedy ja-
sno postawiony cel: awans. 
Gorzowianie mieli włą-
czyć się do walki o czwór-
kę. Wśród kibiców zielono-
górskich była chęć mocnego 
dołożenia rywalowi, pokaza-
nia siły - wspomina Andrzej 
Loch, dziennikarz TVP3 Go-
rzów.

Dramaturgię nakręciła po-
goda. Zamiast myśleć „z ilu 

punktów wyjdą gorzowia-
nie”, wraz z upływem meczu 
rosła troska, czy w ogóle uda 
się zwyciężyć. W deszczo-
wych warunkach znakomicie 
odnalazł się Andrzej Głuchy. 
Junior Stali jechał tzw. mecz 
życia i okazał się być najsku-

teczniejszym żużlowcem go-
rzowian. - To tak, jakby dziś 
z seniorami zaczął wygrywać 
nagle Fabian Ragus - porów-
nuje A. Loch. Ówczesny ZKŻ 
Kronopol miał furę szczęścia 
w biegach nominowanych i 
wygrał ostatecznie 48:41.

Zielonogórzanie na lipco-
wy rewanż jechali również 
jako faworyci. W Gorzowie 
też dawała się we znaki au-
ra. Tym razem mecz toczył 
się w 30-stopniowym upa-
le. - Komplet widzów. Tor 
był wręcz betonowy. Druży-

na zielonogórska nie mogła 
się rozpędzić - podkreśla A. 
Loch. Mecz zaczął się wyni-
kiem 4:14 i goście ani razu w 
tym meczu nie prowadzili. A 
spotkanie zakończyło się re-
misem 45:45. W decydują-
cym wyścigu Grzegorz Wa-
lasek wyprzedził Davida Ru-
uda. Szwed był liderem Sta-
li, zdobył w sześciu startach 
17 punktów. - On szalał na 
gorzowskim torze. Świetnie 
się czuł na domowym owa-
lu. Pamiętam, jak w jednym 
z pierwszych biegów Ruud 
przyjechał na 5:1, z debiutu-
jącym w tym meczu w Stali 
Kimem Janssonem, tam była 
euforia - dodaje dziennikarz.

Znacznie lepiej było w run-
dzie � nałowej. Wtedy nie by-
ło fazy play-o¼ , tylko podział 
ligi na górną i dolną czwórkę. 
W tej części sezonu zielono-
górzanie najpierw wygrali w 
Gorzowie 49:40, następnie - 
w trakcie Winobrania - zlali 
rywali z północy 69:21.

(mk)

Wrześniowy mecz zielonogórzan z gorzowianami - 69:21. Najbardziej jednostronny ze wszyst-
kich w sezonie 2006.
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SPORT

W dzisiejszym sporcie miejsca dla Rosjan nie ma
Wydarzenia sportowe są dziś na dalszym planie. Retoryka batalistyczna, często na wyrost wykorzystywana w relacjonowaniu meczów, 
dziś w znaczeniu dosłownym używana jest w Ukrainie.
Wraz z początkiem inwazji 
rozgorzała dyskusja, co z re-
prezentacjami kraju agreso-
ra, co z pojedynczymi spor-
towcami i co z imprezami o 
charakterze globalnym, któ-
re miałyby się odbyć na tere-
nie Rosji? Imprezy są odbie-
rane, sportowcy i reprezen-
tacje wykluczane, choć za-
częło się od bojkotu Rosjan 
przez inne narodowe druży-
ny. - Na początku tej agresji 
miałem problem z tym, że-
by nie generalizować. Uwa-
żam, że każdy człowiek jest 
inny, natomiast im dalej w 
las, tym bardziej utwier-
dzam się w przekonaniu, że 
dla Rosjan w jakiejkolwiek 
dyscyplinie nie ma miejsca 
- uważa Maciej Noskowicz, 
komentator żużla w Canal+. 
- Nie wyobrażam sobie dziś 
podjeżdżającego pod taśmę 
Emila Sajfutdinowa czy wal-
ki Artioma Łaguty z Barto-
szem Zmarzlikiem. Emocjo-
nowanie się tym, z punktu 
widzenia komentatora, nie 
mieści mi się w głowie.

Rosjan na żużlowych to-
rach nie będzie. To decyzja 

podjęta przez żużlowe wła-
dze po fali dyskusji, jaka 
rozgorzała w mediach. - To 
nie jest kwestia populizmu. 
Sankcje i izolacja Rosji mu-
szą odbywać się na wszyst-

kich płaszczyznach i tyl-
ko wtedy będą miały sens. 
Sport też jest bardzo istotną 
kwestią. Tworzy opinie, ido-
li, a ci idole mają do spełnie-
nia ważną rolę: mówić lu-

dziom prawdę - twierdzi Ja-
cek Frątczak, były żużlowy 
menadżer. Wtóruje mu tre-
ner zielonogórskich piłka-
rzy ręcznych, Ireneusz Łu-
czak: - To nie jest kara dla 

tych ludzi, tylko dla narodu, 
żeby się troszeczkę ogarnął. 
Kiedy Putin doprowadza do 
wojny, to konsekwencje mu-
szą takie być. Nie możemy 
się spotykać i rywalizować z 
państwem, które wywołuje 
wojnę - zaznacza.

Dziś bardziej aktual-
ne wydaje się pytanie nie 
o wykluczenie, tylko o to,  
czy i kiedy możliwy byłby 
ewentualny powrót przed-
stawicieli Sbornej do rywa-
lizacji międzynarodowej? - 
Musimy się rozstać i to roz-
stać na bardzo długo. To nie 
jest kwestia ustania gorą-
cej fazy wojny. Na jak dłu-
go? W skrajnym przypadku 
na zawsze. To nie jest tak, 
że jak przestaną strzelać, to 
się skończy wojna - mówi J. 
Frątczak.

- Nie chcę być brutalny w 
sądach, ale dzisiaj postrze-
ganie rzeczywistości zmieni-
ło się diametralnie i komplet-
nie nie obchodzi mnie ich po-
wrót. Oni sobie poradzą - do-
daje M. Noskowicz.

Dr Dariusz Stankiewicz z 
Uniwersytetu Zielonogór-

skiego, który zajmuje się za-
rządzaniem różnorodnością 
i przy okazji wojny zwraca 
uwagę na różnice kulturowe, 
stał się zwolennikiem sank-
cji wraz z nasileniem agre-
sji, zwłaszcza skierowanej 
na ludność cywilną, choć za-
stanawia się nad furtką dla 
tych, którzy mogliby wyraź-
nie potępić reżim Władimi-
ra Putina. - Może powinni-
śmy dopuszczać Rosjan, któ-
rzy otwarcie deklarują swój 
sprzeciw w sprawie agresji 
i jeszcze pomagają Ukraiń-
com oraz mogą to udowod-
nić? - zastanawia się nauko-
wiec, który uważa, że izola-
cja nie powinna być długa. - 
Gdyby kon² ikt szybko wyga-
szono, warto byłoby wracać 
do odbudowywania relacji 
międzyludzkich, zasypywa-
nia podziałów na niwie spor-
tu, ale też np. kultury. Pamię-
tajmy jednak, że priorytetem 
demokratycznego świata nie 
jest fascynowanie się spor-
tem, tylko zakończenie kon-
² iktu, niedopuszczenie, by 
rozlał się szerzej.

 (mk)

PGE Ekstraliga żużlowa bez gwiazd ze wschodu: Artioma Łaguty, Grigorija Łaguty i Emila 
Sajfutdinowa
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Za czym kolejka ta stoi? Za cukierkami i papierem!
Ciąg dalszy neonowej sagi z Zielonej Góry przełomu lat 60. i 70. XX wieku - tym razem dotarłem do Wedla. Kultowego sklepu na 
rogu ówczesnej ul. Jedności Robotniczej i Karola Marksa. Świata słodkości i wspaniałych zapachów.
- Czyżniewski! Przewidziałam 
to, że będziesz wędrował od 
sklepu do sklepu, od neonu 
do neonu. Znowu neony? Co 
dzisiaj jest na tapecie? - mo-
ja żona ostatnio mniej eks-
ploatuje patelnię, dzięki cze-
mu nasze relacje w kwestiach 
zmywaka są mniej napięte. 
Ale za to podejrzewa mnie, 
że każdy pyłek, okruszek lub 
plamka na niedawno kupio-
nej kanapie to moja zasługa.

- Wedel. Też tam robiłam 
zakupy. To powiedz mi, kie-
dy ten sklep został otwarty? 
- usłyszałem kolejne pytanie.

Nie ma sprawy. Jakieś trzy 
tygodnie temu spytał mnie o 
to Tomasz Kowalski. Jestem 
przygotowany! Sklep otwar-
to o godz. 13.00, 30 kwietnia 
1971 r. To był swoiście rozu-
miany prezent, zafundowany 
miastu przez handel z okazji 
święta 1 maja. W czasach PR-
L-u było to jedno z najważ-
niejszych świąt, by je god-
nie uczcić, otwierano różne 
obiekty. W Zielonej Górze w 
ten sposób otwarto np. Pal-
miarnię czy nowy dworzec 
PKP.

Sklepy były mniej spekta-
kularnym przedsięwzięciem. 
W 1971 r. w naszym mieście 
prowadzono pewnego rodza-
ju rewolucję handlową. - Z kli-
tek duże sklepy - tak brzmia-
ło robocze hasło. - Sklepy 
mieszczące się w małych klit-
kach i zatrudniające tylko jed-
nego sprzedawcę stały się już 
anachronizmem - tłumaczyła 
„Gazeta Zielonogórska” w wy-
daniu z 22 lipca 1971 r. - Z ini-
cjatywy władz miejskich za-
częto łączyć lokale sąsiadują-
cych ze sobą placówek han-
dlowych lub usługowych i 

tworzyć sklepy o dużej po-
wierzchni.

Jako jeden z przykładów 
podawano sklep Dziewiątka 
przy ul. Żeromskiego, w któ-
rym powstał jeden z więk-
szych sklepów spożywczych 
w mieście (dzisiaj jest podzie-
lony na mniejsze lokale).

Inne dobre przykłady wy-
mienione przez „GZ” to Kre-
ślarz i Wedel. O pierwszym z 
nich pisałem w 441. odcinku 
Spacerownika, opowiadając 
o neonie z przebierającą się 
panią. To była reklama skle-
pu Spółdzielca, powstałego z 
połączenia dwóch placówek. 
Neon cieszył oczy przechod-
niów przez dekadę. W koń-
cu sklep przebranżowiono z 

odzieżowego na papierniczo
-zabawkarski. Powstał nowy 
neon i nowy sklep - Kreślarz. 
Otwarto go 30 kwietnia 1971 r. 
o godz. 13.00. To ten sam ter-
min, co w przypadku Wedla. 
Zachodzę w głowę, dlaczego 
w obu przypadkach odbyło 
się to o 13.00?

- Dziś otwarcie trzech no-
wych sklepów - informowała 
„Gazeta Zielonogórska” z 30 
kwietnia 1971 r. - Nasze mia-
sto wzbogaci się dzisiaj o 3 no-
we sklepy, których pomiesz-
czenia przebudowano i ada-
ptowano. (…) Przy ul. Jedno-
ści Robotniczej róg K. Mark-
sa [czyli dzisiejszej Jedności 
i Pod Filarami - przyp. red.], 
w byłych pomieszczeniach 

Spółdzielni „TON” i sklepu 
spożywczego otwarty będzie 
dziś o godz. 13.00 sklep Od-
działu WSS „Wedel”. Zgodnie 
z postulatami mieszkańców 
miasta placówka będzie miała 
wieloosobową obsługę, co do 
minimum ograniczy przerwy 
w pracy. Będzie ona czynna 
również w niedziele i święta.

Sklep � rmowy zakładów 
im. 22 Lipca, dawniej E. We-
del, działał w Zielonej Górze 
już wcześniej, ale w innej lo-
kalizacji - słynnymi wedlow-
skimi torcikami handlowano 
w sklepie na rogu ul. Ciesiel-
skiej i Świerczewskiego (dzi-
siaj Kupiecka). Po przepro-
wadzce stary lokal wyremon-
towano i szybko przekazano 

konkurencji. 12 sierpnia 1971 
r. swoje podwoje otworzył tu-
taj sklep patronacki innego 
wielkiego producenta słody-
czy - Goplany.

Wróćmy jednak do Wedla. 
Sklep cieszył się olbrzymim 
powodzeniem. Osiem lat póź-
niej kierowniczka placówki, 
Wacława Mularczyk, wylicza-
ła „GZ”, że kwartalnie otrzy-
muje z patronackiej fabryki 
25 ton galanterii czekolado-
wej. - Moglibyśmy sprzeda-
wać dwa razy tyle - podsumo-
wała.

- Ten zapach czekolady i 
kawy. Kupowałem krówki i 
irysy na sztuki, jak wracałem 
z kościoła - wspomina na Fa-
cebooku Robert Kalemba.

- Do dzisiaj „Ptasie Mlecz-
ko” jest rewelacyjne - dodaje 
Izabela Taraszczak.

Podobnego zdania jest 
Grażyna Jasik: - Zapamięta-
łam zapach czekolady w tym 

sklepie, uwielbiałam „Ptasie 
Mleczko”…

Grażyna Doris: - Wszystko 
inne niż teraz, uwielbiałam 
blok orzechowy.

Lech Pawłowski : - Ja pa-
miętam, że w tym miejscu, 
na rogu, wcześniej znajdo-
wał się punkt zajmujący się 
sprzętem nagłaśniającym 
dla muzyków (było to widać 
przez szyby, lata 60.)

Anna Turuto: - Moja bab-
cia pracowała w Wedlu 
przez wiele, wiele lat. Pa-
miętam gdy zbliżał się okres 
świąt, a one do nocy robi-
ły paczki dla zakładów pra-
cy. Wspaniała czwórka: Pani 
Wacia, moja babcia Bronia, 
Pani Janeczka i Pani Zosia.

Dzisiaj w tym miejscu na-
dal handluje się słodycza-
mi.

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

Maj 1981 r. - Kolejka po słodycze stoi tak długo, jak długo otwarty jest sklep, a w nim choć odrobi-
na towaru - pisała „Gazeta Lubuska”.

Neon sklepu Wedel miał zachęcać do kupna słodyczy i reklamował markę
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Lata 80. Kolejka stoi przed sklepem papierniczym Kreślarz. Do tego typu placówek najdłuższe 
kolejki ustawiały się po papier toaletowy.
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Bartłomiej Gruszka (Fundacja Tłocznia) i Szymon Płóciennik („Gazeta 
Wyborcza”) zapraszają na wyjątkowy spacer winiarski. Odbędzie się w 
niedzielę, 13 marca. Start o godz. 15.00 na placu Słowiańskim przy daw-
nej Resursie (dzisiaj Wydział Prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego).
Po raz pierwszy zostaną pokazane potężne piwnice winiarskie przy 
hotelu Ruben. W Grünbergu należały do wytwórni braci Mannigel, a 
po wojnie do Lubuskiej Wytwórni Win. Dziś ich właścicielem jest hotel 
Ruben, który właśnie kończy tu gruntowny remont. Wkrótce będą 
udostępnione mieszkańcom i turystom. W niedzielę będzie okazja, by 
zobaczyć je przedpremierowo.
Spacer zakończy się w kościele greckokatolickim przy ul. Boduena, 
który znajduje się w budynku dawnej wytwórni win musujących Fritza 
Briegera. Do para� i należy wielu zielonogórskich Ukraińców.
Czas trwania spaceru - około 2 godziny. Wstęp wolny. Podczas wyciecz-
ki prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na rzecz Ukrainy.

WINIARSKI SPACER DLA UKRAINY




