Masz problemy prawne? Możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
5-8
Aby nikt nie marzł tej zimy,
samorządy włączają się w
proces dystrybucji sprowadzanego do Polski węgla.
Rodzimy Zakład Gospodarki
Komunalnej już ruszył do
działania.
>> 6-7Ze wsparcia będą
mogły skorzystać osoby,
które otrzymały dodatek
>> 3
węglowy.
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SPORT

Piłka
na ustach
każdego

Więcej >> 10

Fot. Bartosz Mirosławski

Już dawno w naszym mieście nie mówiło się tak dużo i tak dobrze o piłce nożnej! Najpierw oficjalnie
otwarty został balon - kryte boisko do piłki nożnej,
gdzie mają trenować następcy Roberta Lewandowskiego i spółki. Tego życzył na otwarciu sam prezes PZPN, Cezary Kulesza.
Pochodzący z Białegostoku sternik polskiego futbolu nie spodziewał się, że
kilka dni później z Pucharu Polski „jego” Jagiellonię
wyeliminuje grająca trzy
szczeble niżej Lechia Zielona Góra. A jednak! My gramy dalej i czekamy na kolejnego rywala, być może
też z ekstraklasy.
(mk)
Trzeba przybić piątkę na szczęście! Dziewczynki z drużyny MUKS z zielonogórskiej SP 11 cieszą się, że można już grać pod balonem.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

To czas na zaciskanie pasa. Oszczędzajmy wszyscy!
Miejskie latarnie będą świecić krócej lub słabiej. Żarówki wymienimy na energooszczędne. Jeśli nie chcemy pójść z torbami, musimy
przystopować ze zużyciem prądu. Miejskie spółki i instytucje mają poszukać oszczędności.
Szczecin rezygnuje z miejskiego sylwestra i większości świątecznych iluminacji, Katowice wyłączają fontanny, a Wrocław po
22.00 systematycznie wyciemnia miasto. Przed Zieloną Górą decyzja, na czym
my będziemy oszczędzać.
Dotychczas miasto za
energię elektryczną płaciło średnio około 29 mln
zł rocznie, zużywając niemal 48 tys. MWh. Zastępca prezydenta Dariusz Lesicki przekazał, że obecnie miasto płaci 650 zł za
MWh. Tym samym, jeśli
wejdą w życie proponowane przez rząd stawki regulowane (m.in. dla samorządów) w wysokości 785 zł za

MWh, to kwota urośnie o
około 20 proc. Jeśli nie, to
koszty energii elektrycznej
wzrosną do ok. 68,7 mln zł
rocznie!

Decydują eksperci

W związku ze światowym
kryzysem
energetycznym wywołanym rosyjską
agresją na Ukrainę, który powoduje znaczne niedobory energii, skutkujące - zwłaszcza w Europie
- bardzo wysokimi cenami
energii elektrycznej, ciepła i paliw, prezydent Janusz Kubicki powołał w
urzędzie miasta zespół ds.
bezpieczeństwa
energetycznego Zielonej Góry. W
minioną środę przy wspól-

nym stole usiedli przedstawiciele miejskich spółek
i instytucji, m.in. MOSiR,
ZGK, ZWiK oraz niezależni eksperci z wieloletnim
doświadczeniem w energetyce i ciepłownictwie,
m. in. Stanisław Iwan, Marian Babiuch, Mirosław Badurek.

System pilnuje rozrzutnych

Zgodnie z szacunkami w
przyszłym roku najwięcej, bo 13 mln, będzie nas
kosztować oświetlenie ulic
i parków. Energochłonne
jest utrzymanie placówek
oświaty, miejskich obiektów sportowych i rekreacyjnych, cmentarza, Palmiarni, a także działal-

ności straży pożarnej czy
spółek - MZK, ZWiK, ZGK.
- W 50 kluczowych
dla urzędu miasta jednostkach został wdrożony system informatyczny
FReeEN do kontroli, nadzoru i monitoringu energii elektrycznej - mówił
Michał Dziudziel, wiceprezes zarządu FReeEN.
- O wszystkich nieprawidłowościach, przekroczeniach, nadużyciach wskazani pracownicy są automatycznie informowani przez system przez sms
lub e-mail.

Dzieci nie zmarzną

- W szkołach nie będzie przykręcania kur-

ków ogrzewania i wykręcania żarówek. Szukając
oszczędności magistrat zamierza m.in. wprowadzać
energooszczędne oświetlenie i kontynuować termomodernizację obiektów
oświatowych - poinformował D. Lesicki.
Pasa zacisnąć mają inne
instytucje podległe miastu. - W skali roku jesteśmy w stanie zaoszczędzić
około 1,5 miliona złotych szacował Mieczysław Motowidło, zastępca dyrektora technicznego ds. eksploatacji. - Możemy m.in. wyłączyć ogrzewanie w hydroforniach, docieplić elewację, wymienić okna.
Jeszcze w tym roku planu-

jemy montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych.
W ramach oszczędności magistrat planuje m.in.
wyłączanie
niektórych
lamp ulicznych w nocy, ale
jak zastrzegł D. Lesicki - w
taki sposób, by nie zmniejszać bezpieczeństwa na
przykład na przejściach dla
pieszych. Oświetlenie ulic
ma zostać zmniejszone o
30-40 proc. Co ze świątecznymi dekoracjami jeszcze nie wiadomo. Zespół
ds. bezpieczeństwa energetycznego spotka się w listopadzie, omówi wdrożone sposoby oszczędzania
energii i zajmie się bezpieczeństwem energetycznym
miasta.
(ah)
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Klub Kiwanis Zielona Góra „Adsum” obchodzi 25-lecie! Jest
częścią światowej organizacji, której członkowie wykorzystują swoje talenty, starając się pomóc potrzebującym. Podczas
jubileuszu, który odbył się w Muzeum Ziemi Lubuskiej, Nagrody Prezydenta Miasta otrzymały najbardziej zaangażowane
członkinie zielonogórskiego klubu.

To była wyjątkowo smaczna sobota w Przylepie. W menu królował kartofel, nie mogło być inaczej podczas Święta Pieczonego
Ziemniaka! Dla smakoszy przygotowano też grochówkę i chleb
ze smalcem. Nie samym jadłem żyje człowiek… Gdy najmłodsi
brali udział w zabawach i konkursach, starsi przebierali nogami
w oczekiwaniu na finałową potańcówkę.

WYDARZENIE

LUDZIE

Odnowa Biennale Zielona Góra
2022 to druga edycja imprezy
artystycznej, która reaktywuje
lokalną tradycję cyklicznych
wystaw - Wystawy i Sympozjum
Złotego Grona (1963-1981) i Biennale Sztuki Nowej (1985-1996).
Odnowa to wystawy i prace kilkudziesięciu artystów oraz akcje performatywne w instytucjach i przestrzeniach publicznych: BWA, Galerii Biblioteki

PIÓRKIEM CEPRA >>>
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Zazieleniły się okolice klubu Senior Plus, który działa przy
Polskim Komitecie Pomocy Społecznej. Za sprawą prezentu
od ZGK skwerek przy ul. Moniuszki wygląda jeszcze piękniej.
Seniorzy razem z radnym Pawłem Wysockim, który zasiada w
zarządzie PKPS i pracownikami ZGK zakasali rękawy i posadzili
byliny, zioła i cebulki żonkili.
(ah, dsp)

Rowerem miejskim do Gorzowa
I jeszcze z powrotem! By pokonać taką trasę, zielonogórzanin Krzysztof Fechner potrzebował siedmiu godzin i 47 minut. Zrobił to na rowerze miejskim. - Chciałem udowodnić, że
to całkiem fajne i wygodne jednoślady - mówi.
43-letni Krzysztof Fechner jest
kierowcą w MZK. Chwali sobie
nowe autobusy elektryczne, ale
jego pasją jest rower. - Zaczęło
się w 2016 roku, gdy zachorował mój syn - opowiada. - Bardzo to przeżywałem, nie wiedziałem jak sobie z tym poradzić. W takich sytuacjach niektórzy szukają pocieszenia w
alkoholu, w hazardzie, ja uznałem, że to jazda na rowerze pozwoli mi się odstresować i zachować równowagę.
Początki były trudne. - W
pierwszą trasę pojechałem bardzo blisko, do Świdnicy. Ale i
tak nie dałem rady wrócić pod
górkę, musiałem szukać bardziej płaskiej trasy - śmieje się
pan Krzysztof. - Nie poddałem
się i regularnie jeździłem na coraz dłuższe dystanse. W końcu
wybrałem się do Międzyzdrojów. 300 km pokonałem, jadąc
bez przerwy 24 godziny. Byłem nieprzygotowany, źle wyposażony i myślałem, że po drodze umrę. Na miejscu czułem
się wyczerpany i obolały. Udało się, ale tę wyprawę pamiętam
do dziś.
Pan Krzysztof stawia sobie
coraz ambitniejsze cele. Ostatnio zajął drugie miejsce w wyścigu Race Around Poland. Trasa liczyła ok. 3,6 tys. km i w wyznaczonym czasie ukończyło ją
zaledwie pięciu zawodników!
Niedawno o rowerzyście zrobiło się głośno w mediach spo-

FESTIWAL
Jazz w Piekarni
W piątek, 14 października rusza
4. Jazz Crossing Festival, potrwa do
30 bm. W Piekarni Cichej Kobiety, a
raz w zborze w Letnicy będą odbywać
się koncerty, warto zarezerwować
sobie czas w październikowe piątki i
soboty. Codziennie zaplanowano też

Fot. Bartosz Mirosławski

Sztuka
opanuje
całe miasto

UZ, Galerii Rektorat, Muzeum
Ziemi Lubuskiej, Planetarium,
WiMBP - oddział Pana Kleksa, Cafe Noir, Centrum Biznesu
oraz wokół ul. Bohaterów Westerplatte i Placu Bohaterów.
Wydarzeniu towarzyszy bogaty program społeczny. To m.
in. subiektywne oprowadzania po wystawach, tematyczne spacery śladami zielonego
miasta, tropami utopii, roślin i
zwierząt, spacer po ul. Bohaterów Westerplatte po omacku,
warsztaty sensualne.
Wszystkie wystawy są otwarte od piątku, 14 października,
od 14.00. Oficjalne otwarcie zaplanowane jest na 19.00 w Galerii BWA. Szczegółowy program
na stronie www.bwazg.pl (ah)

Fot. Igor Skrzyczewski

Fot. Materiały organizatorów

Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek/FB Klub Kiwanis Zielona
Góra „Adsum”

Z ŻYCIA MIASTA >>>

Krzysztof Fechner liczy, że w Gorzowie podchwycą pomysł z przejazdem między lubuskimi stolicami. - Też mają rowery miejskie. Fajnie, gdyby ktoś stamtąd przejechał tę trasę. Porównalibyśmy czasy i sprawdzili, które miasto ma lepszy - mówi.
łecznościowych za sprawą oryginalnego wyzwania - przejazdu z Zielonej Góry do Gorzowa
i z powrotem na rowerze miejskim. W niedzielę, 9 października, osiągnął cel, pokonując
ok. 202 km w siedem godzin i
47 minut. - Moja średnia prędkość wyniosła 26 km/h - dodaje.
Skąd pomysł? - Wielu narzeka na miejskie rowery. Chciałem udowodnić, że to fajne jednoślady, niczego im nie brakuje, mają wygodne siodełka.
Przejazd do Gorzowa nie spra-

wił problemu, tym bardziej polecam je na dojazdy do pracy przekonuje zielonogórzanin.
Teraz pan Krzysztof przygotowuje się do przyszłorocznego wyjazdu do USA. - Po sukcesie w Race Around Poland dostałem zaproszenie do udziału w Race Across America, najtrudniejszym na świecie wyścigu rowerowym. To ekstremalny
przejazd, często przez pustynię.
Trzeba dostać się z zachodniego
wybrzeża Ameryki na wschodnie, pokonać trasę z San Diego

do Atlantic City w 12 dni. Łącznie to 4,8 tys. km - tłumaczy K.
Fechner.
Zielonogórzan nie ukrywa,
że koszt udziału w wyścigu jest
wysoki, idzie w tysiące dolarów.
- Myślę, że jest tego wart, bo to
może być świetna reklama dla
Zielonej Góry, województwa i
Polski - tylko raz nasz rodak brał
udział w Race Across America.
Aby móc pojechać, założyłem
zbiórkę w serwisie Zrzutka.pl.
Będę wdzięczny za każde wsparcie - dodaje K. Fechner.
(md)

nocne jam session. Program na ten
weekend: piątek, 20.00, Piekarnia
CK - Robert Chyła Quintet, Dorota
Miśkiewicz & Marek Napiórkowski;
sobota, 20.00, Piekarnia CK - Alex
Pruzhinin Trio, Olga Danchenko Trio.
W niedzielę w zborze letnickim: 15.00
- sadzenie Jazz Lasu, 17.00 - koncert
Terne Chave. Koncerty biletowane.
Więcej na www.cichakobieta.pl (dsp)

ZDROWIE

szczepień. Pierwszeństwo mają osoby
zapisane na konkretne godziny.
Terminy: dr Robert Górski w piątki (14
i 21 bm.), wtorek (18 bm.), środę (19
bm.) w godz. 9.00-13.30 i 14.30-18.30
oraz poniedziałek (17 bm.) w godz.
14.30-18.30; dr Daniel Raduszewski w
poniedziałek i czwartek (17 i 20 bm.) w
godz. 11.00-14.00.

Zaszczep się
Szczepienia przeciwko COVID-19
odbywają się w budynku Centrum
Biznesu przy ul. Bohaterów Westerplatte 23. Dostępne są wszystkie
dawki. Można zarejestrować się
przez infolinię 989, Internetowe
Konto Pacjenta i na miejscu w punkcie

(rk)
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OŚWIATA

piaskownica. - Plac przewidziano dla przedszkolaków, które od
niedawna zadomowiły się w zespole edukacyjnym - wyjaśnia
Monika Krajewska, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji Miejskich.
Drugi, zewnętrzny plac zabaw znajduje się przy boisku
szkolnym. Ma nawierzchnię z
piasku. Tu najmłodsi uczniowie
mają do dyspozycji zestaw huśtawek oraz drabinki ze zjeżdżalnią. Wykonawcą zadania był Zakład Remontowo-Budowlany
Maciej Jakuboszczak. W ramach
inwestycji wykonano prace naprawcze i malarskie części elewacji wewnętrznej szkolnego
patio.
(rk)

Dzieci dokazują
na nowych placach

Jeden plac zabaw - z gumową
nawierzchnią - powstał na patio szkoły. Otacza go niskie ogrodzenie. Dzieci mogą bawić się na
drabince ze zjeżdżalnią, bujaku,
huśtawce oraz karuzeli. Jest też
ul. Zdrojowa

OGRZEWANIE

Miasto pomoże z węglem
Aby nikt nie marzł tej zimy, rząd zaapelował do samorządów o włączenie się w proces dystrybucji sprowadzanego do Polski węgla. Rodzimy Zakład Gospodarki Komunalnej już ruszył do działania.
Minister aktywów państwowych Jacek Sasin zaapelował do samorządów,
żeby angażowały się w
dystrybucję wśród mieszkańców węgla importowanego przez spółki Skarbu
Państwa, m.in. PGE Paliwa i Węglokoks. Dzięki temu surowiec ma być tańszy i łatwiej dostępny dla
mieszkańców.
Władze Zielonej Góry nie
pozostały bierne. Zakład
Gospodarki
Komunalnej
natychmiast podjął działania, dzięki którym zielonogórzanie nie będą marzli tej zimy.

Dwie tony jednorazowo

- Wstępnie zamówiliśmy w
państwowych spółkach 250
ton ekogroszku i 500 ton
węgla, tak aby zająć miejsce w kolejce po surowce.
Teraz czekamy na zapowiadane przez rząd zmiany
prawne, aby te zamówienia mogły zostać zrealizo-

wane - tłumaczy Krzysztof
Sikora, prezes ZGK. - Z tego
wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które otrzymały dodatek węglowy. W
Zielonej Górze jest to około 3,3 tys. mieszkańców. Na
pewno zbadamy jeszcze raz
zapotrzebowanie, bo część
osób mogła już gdzie indziej kupić węgiel.
Według wstępnych zapowiedzi rządu każdy chętny będzie mógł jednorazowo nabyć do dwóch ton węgla. Jak dystrybucja ma wyglądać w praktyce? - Już teraz przygotowujemy plac
i zasoby na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Raculi. Chcemy uniknąć kolejek, dlatego każdy kupujący otrzyma dwa dni wcześniej informację z godziną, o której ma się zgłosić
po odbiór węgla. Jednak
wszystko będzie uzależnione od terminu dostawy
od państwowej spółki - za-

znacza prezes ZGK. I dodaje: - Zdajemy sobie sprawę,
że np. starsi mieszkańcy i
podopieczni MOPS-u mogą
nie mieć możliwości transportu. Będziemy go organizować odpłatnie, starając
się, aby koszt był jak najmniejszy.
Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem i rząd
wywiąże się ze zobowiązań, pierwsi zielonogórzanie mają otrzymać węgiel w
drugiej połowie października.

Wielu potrzebujących

Dorota Bojar, sołtyska Ochli,
cieszy się z szybkiej reakcji miasta. - Wiele osób z naszego sołectwa, również ja,
zgłosiło się po dodatek węglowy. Nie da się ukryć, że
rosnące ceny surowców mogą być olbrzymim obciążeniem dla domowego budżetu. Nie wszystkich stać na
węgiel, dlatego w Ochli pomagaliśmy potrzebującym

STARY KISIELIN

Dla
miłośników
biegania
W niedzielę, 16 października, na
boisku w Starym Kisielinie rusza
XX edycja Biegu Papieskiego.
Na chętnych czeka 150 miejsc
startowych.
Pobiec może każdy - od
przedszkolaka do seniora. Dla
uczestników z różnych grup
wiekowych zostały przygotowane dystanse - od sprinterskich 100 metrów po długodystansowe 1000 metrów. Za-

w przygotowaniu dokumentów pod dodatek węglowy.
Jeżeli zajdzie konieczność,
będziemy starali się też jakoś zorganizować transport
- zapowiada D. Bojar.
Podobnego zdania jest
sołtys Krępy Tadeusz Budrewicz. - W naszym sołectwie
są osoby, które mają głodowe emerytury, dlatego mam
nadzieję, że ta pomoc będzie
realna, a nie tylko na papierze. Ale skoro miasto się w
to włączyło, jestem dobrej
myśli. Wiele osób z Krępy
liczy na pomoc - mówi sołtys. Sam też złożył wniosek
o dodatek na surowce.
Radny Wiesław Kuchta z
Zielona Razem apeluje z kolei, aby nie włączać kwestii
dystrybucji węgla do polityki. - To nie miejsce i czas,
aby toczyć polityczne spory.
Teraz trzeba wszystkich rąk
na pokład, żeby zapewnić
ogrzewanie mieszkańcom,
którzy tego potrzebują - dodaje W. Kuchta.
(md)
pisy w godzinach 13.00-14.00.
Start o 14.00, po biegu koronacja zwycięzców. Każdy, kto
go ukończy, otrzyma medal i
poczęstunek.
Warto się pospieszyć, bo
ilość miejsc jest ograniczona. Pobiegnie 150 osób, które
zgłoszą się jako pierwsze.
XX Bieg Papieski organizuje radny Mariusz Rosik,
ks. proboszcz Andrzej Brenk,
Stowarzyszenie Przyjaciół Kisielina i OSP w Starym Kisielinie przy finansowym wsparciu urzędu miasta. Ta edycja
będzie miała wyjątkowy charakter, bowiem towarzyszy jej
jubileusz 800-lecia powstania
Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich.
(ah)

ul. Rucza

jowa

kierunek
ul. Sulechowska

ul. Strumykowa

Fot. Materiały UM

Fot. Piotr Jędzura

Przy SP 6 powstały dwa place zabaw dla przedszkolaków i uczniów
klas 1-3. Maluchy niedawno przeniosły się z placówki przy ul. Sikorskiego, teraz mają gdzie rozładować
energię. Starsze dzieci też wiedzą,
jak korzystać z zabawek!

Dzieci błyskawicznie zrobiły dobry użytek z nowych placów zabaw!
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kierunek
ul. Trasa Półno
cna
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Legenda:
droga z piersze stwem
drogi podporz dkowane

DROGI

Kierowcy, ostrożnie!
Zmiana
pierwszeństwa
W rejonie skrzyżowania ul. Zdrojowej i Sulechowskiej trzeba patrzeć
na znaki drogowe i nie jechać na
pamięć. W piątek, 14 października,
miasto ma wprowadzić w tym miejscu stałą zmianę organizacji ruchu.
Arkadiusz Sobków, kierownik
Biura Ruchu Drogowego, podkreśla że planowana zmiana na
skrzyżowaniu ulic Zdrojowej
i Sulechowskiej to odpowiedź
urzędu miasta na liczne suge-

stie zielonogórzan. - Kierowcy
włączający się do ruchu w ulicę
Zdrojową w kierunku ul. Ruczajowej narzekali na korki, które
tworzyły się aż do skrzyżowania z ulicą Sulechowską - mówi A. Sobków. - Badanie natężenia ruchu w tym miejscu potwierdziło, że istotnie zwiększa się on w stronę Sulechowskiej. Po zmianach pierwszeństwo przejazdu będą miały samochody jadące ul. Zdrojową
od ul. Rzeźniczaka i skręcające
w łącznik w kierunku ul. Sulechowskiej. Pierwszeństwo dostaną też samochody jadące od
ul. Sulechowskiej w kierunku
ul. Rzeźniczaka. Dojazd do Trasy Północnej będzie drogą podporządkowaną.
(rk)

W szkołach nie będzie przykręcania kurków ogrzewania i wykręcania żarówek.
Szukając oszczędności, magistrat zamierza m.in. wprowadzać energooszczędne
oświetlenie i kontynuować termomodernizację obiektów
oświatowych.
Dariusz Lesicki, zastępca prezydenta Zielonej Góry
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AKCJA

Dzieciaki Wybieraki postawiły na krokodyla i tunel
Najmłodsi wybrali nowe zabawki do modernizowanego minizoo „Bajkowa zagroda”. W środę poznaliśmy wyniki akcji Dzieciaki Wybieraki. Do których propozycji - dosłownie - małe rączki przyłożyli milusińscy? Największym powodzeniem cieszył się interaktywny krokodyl!

Fot. Materiały organizatorów

Krokodyl szczerzy do dzieci wielkie białe zęby. Ale
nie jest groźny! Przez paszczę maluchy dostaną się do
środka, gdzie będą lustra i
przeszkody oraz miejsce do
wspinania. Na wielkiego gada zagłosowały 334 osoby.
Na drugim miejscu znalazł
się tunel, w którym dzieciaki z pewnością chętnie się
ukryją. Ta propozycja zdobyła 210 głosów - naklejek.
Wodny plac zabaw zyskał
164 głosy. W tej konstrukcji
popłynie woda, ale też nie
zabraknie w niej piachu.

Najwięcej naklejek od dzieci
zdobył drewniany krokodyl

Trzeba mieć pasję
i „to coś”
112 zielonogórskich nauczycieli
dostało Nagrodę Prezydenta
Miasta.
- Nie ma nic piękniejszego w życiu zawodowym
niż to, gdy człowiek realizuje swoją pasję - mówiła
Wioleta Haręźlak, dyrektor
Departamentu Edukacji i
Spraw Społecznych w magistracie.
Tych entuzjastów sala
Muzeum Ziemi Lubuskiej

zoo. Najważniejsze jest to,
że akcja Dzieciaki Wybieraki cieszyła się olbrzymim
powodzeniem, uczestniczyło w niej ponad 1200 osób,
od maluchów po młodzież.
zgromadziła 112. Nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i średnich zostali docenieni za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze, ale również
umiejętności w pozyskiwaniu środków unijnych
na projekty związane z
edukacją. Nagrody odebrali w czwartek, tradycyjnie
w okolicy Dnia Edukacji
Narodowej. - Trzeba podkreślić wkład w życie szkoły także osób z administracji – dodała W. Haręźlak.
- W centrum zawsze musi być uczeń i jego dobro.
On jest tu najważniejszy -

Postanowiliśmy, że stanie
się to naszą miejską marką i
przy innych okolicznościach
zapytamy dzieci o zdanie.
Może zabrzmi to górnolotnie, ale w ten sposób kształ-

cimy młodych
Zielonej Góry.

obywateli

650 tysięcy na atrakcje

Przypomnijmy.
Podczas
wrześniowej imprezy w

Fot. Piotr Jędzura

OŚWIATA

- Plansze z atrakcjami całe w naklejkach! - z wyników akcji cieszy się ekipa organizatorów: Paweł
Wysocki, Klaudia Baranowska, Paulina Bogucka i Emilia Kondrad

W Zielonej Górze pracuje 2800 nauczycieli. 112 z nich odebrało w czwartek wyróżnienia w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

BIBLIOTEKA
Nowy bibliobox przed Norwidem
Dzięki niemu czytelnicy mogą
zwrócić wypożyczone książki i
multimedia o dogodnej dla siebie
porze, przez całą dobę. - Sfinansowaliśmy zakup nowego biblioboksu
dzięki nagrodzie kulturalnej prezydenta Zielonej Góry - wyjaśnia
Katarzyna Poryszko, rzeczniczka
Biblioteki Norwida. - Zachęcamy do
korzystania, można zwrócić nawet
zbiory, które zostały wypożyczone
z naszych filii.
Poprzedni bibliobox jest obecnie
odnawiany. Kierownictwo Biblioteki
Norwida na razie nie zdecydowało,
gdzie zostanie ustawiony po remoncie. Najpewniej przy jednej z
filii.
(md)

Fot. Bartosz Mirosławski

- Nie oznacza to jednak, że
powstaną tylko wybrane
przez dzieci atrakcje, w ramach możliwości budżetowych postawimy kolejne zabawki - mówi Klaudia Baranowska, dyrektor Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto. - Bujaki czy krzywy domek z pewnością znajdą też
swoje miejsce i wszystkie
inne atrakcje, które ładnie
wkomponujemy przy mini-

Fot. Piotr Jędzura

Bujaki też będą

Ogrodzie Botanicznym dobrej zabawie towarzyszyło odpowiedzialne zadanie.
Dzieci wybierały spośród
ośmiu propozycji nowych
atrakcji minizoo, a były
to m.in. kilkunastometrowy interaktywny krokodyl,
wodny plac zabaw, krzywe domki, bujaki, tunel ze
zjeżdżalnią. Każdy maluch
wskazywał trzy najlepsze,
jego zdaniem, elementy,
umieszczając na planszach
ze zdjęciami zabawek naklejki. Po głosowaniu roz-

dano okolicznościowe ordery. W minioną środę poznaliśmy wyniki akcji.
W miejskim budżecie na
nowe atrakcje zabezpieczono 650 tys. zł. Akcję podsumowuje Paweł Wysocki z
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który opiekuje
się Ogrodem Botanicznym
i minizoo: - Dzieci doskonale wykonały zadanie i chcemy podczas kolejnego spotkania w ogrodzie, aby zobaczyły w terenie zabawki, które wybrały. W przyszłym tygodniu podpiszemy umowę z projektantem.
Krokodyl i tunel na pewno
powstaną.
Społeczniczki
Emilia
Kondrad i Paulina Bogucka
są bardzo zadowolone z inicjatywy: - Nie spodziewałyśmy się aż takiej frekwencji.
Dzieciaki chętnie głosowały
i dyskutowały z rodzicami
o zabawkach. Niektóre nie
mogły się zdecydować i podejmowały decyzję dopiero
po spacerze.
(rk)
podkreślał Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału
Oświaty i Spraw Społecznych.
Rola nauczyciela zmienia się wraz ze zmieniającą
się rzeczywistością. Ostatnimi laty przed tą grupą zawodową stanęły nowe wyzwania - praca zdalna czy
nauczanie dzieci z Ukrainy.
Egzamin zdali.
Co czyni dobrego nauczyciela? - Trzeba mieć
pasję i „to coś”. Pomaga zacięcie i umiejętność współpracy z rodzicami - mówił
Przemysław Grabiec, nagrodzony dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 6. (ah)
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Nieodpłatna pomoc prawna
Masz problemy prawne? Możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Porady są udzielane osobiście w godz. 7.30-18.30 w
punktach w budynku urzędu miasta przy ul. gen. J. Dąbrowskiego 41 - wyłącznie
po wcześniejszym umówieniu wizyty.
W związku z zagrożeniem
epidemicznym udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać
się również telefonicznie należy zgłosić wówczas chęć
skorzystania z takiej formy
udzielenia porady oraz podać numer telefonu kontaktowego.

Zapisy:

Telefonicznie pod nr 68 45
64 834 w godzinach pracy urzędu (pon. 7.30-16.00,
wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.3015.00)
Możliwe jest też osobiste
umówienie wizyty w Biurze
Obsługi Interesanta w budynku urzędu miasta przy
ul. Podgórnej 22.

Nieodpłatna pomoc
prawna obejmuje:

poinformowanie
osoby
uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o
przysługujących jej upraw-

A

nieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
lub
A wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania
jej problemu prawnego, lub
A udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma z
wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
A sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z
urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie
adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub
rzecznika patentowego w
postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc
prawna nie obejmuje
spraw

podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej;
A z zakresu prawa celnego,
dewizowego i handlowego;
A związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygoA

towania do rozpoczęcia tej
działalności.

Zasady i zakres udzielania
nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego

Nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie obejmuje
działania dostosowane do
indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach
lub spoczywających na niej
obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w
tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
A Nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie obejmuje
w szczególności porady dla
osób zadłużonych i porady z
zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia
społecznego.
A Nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację - może być ona prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu.
A

Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie
osoba uprawniona. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: sąd
lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu
sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron
występuje przemoc. Chęć
skorzystania z mediacji należy zgłosić telefonicznie
pod nr 68 456 48 34. Ważne, aby to zaznaczyć przy
zapisach, ponieważ mediator, który udzielał porady
prawnej w sprawie dotyczącej mediacji, zostaje wyłączony z prowadzenia posiedzenia mediacyjnego.

Komu przysługują?

Nieodpłatna pomoc i poradnictwo przysługuje osobie uprawnionej, która nie
jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej
pomocy
prawnej.
A Osoba uprawniona, przed
uzyskaniem porady składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzieA

lającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej
nieodpłatne
poradnictwo
obywatelskie. W oświadczeniu osoba uprawniona podaje udzielającemu porady
imię, nazwisko, adres i PESEL (art. 4 ust. 2 i 6 ustawy).
A Z
nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem że w
ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób. Wiążę się to z wypełnieniem dokumentów dot. pomocy publicznej.
A Osobom ze znaczną niepełnosprawnością
ruchową, które nie mogą stawić
się w punkcie osobiście oraz
osobom doświadczającym
trudności w komunikowaniu się może być udzielana
nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także w innych budynkach urzędu miasta albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na
odległość.

Karta pomocy

Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomo-

cy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
(karcie pomocy) przez podanie:
A informacji
dotyczącej
zgłoszonej sprawy i udzielonej
pomocy,
dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na
jej udzielenie i liczby wizyt
osoby uprawnionej w tej samej sprawie,
A ogólnych
informacji o
osobie uprawnionej dotyczących w szczególności
wieku, płci, wykształcenia,
dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej
udzielenia.
Karta pomocy zawiera część obejmującą opinię osoby uprawnionej do
udzielonej pomocy.
Szczegółowe informacje:
https:// bip.zielonagora.
pl/494/Nieodplatna_pomoc_
prawna/

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
NAZWA JEDNOSTKI
PORADNICTWO RODZINNE
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna dla dzieci
Towarzystwo Rozwoju
Rodziny

ZAKRES PORADNICTWA

ADRES

poradnictwo psychologiczne,
pedagogiczne, logopedyczne
poradnictwo z zakresu pomocy społecznej,
prawnej i psychologicznej

Ośrodek Psychoterapii i
Rozwoju

poradnictwo z zakresu pomocy społecznej i ul. Niecała 2g 65-245
psychologicznej
Zielona Góra

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

poradnictwo prawne, psychologiczne,
rodzinne

ul. Długa 13 65-401 Zielona
Góra

68 411 50 00

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
Poradnia Psychologiczno- poradnictwo psychologiczne,
Pedagogiczna dla dzieci
pedagogiczne, logopedyczne
Miejski Ośrodek Pomocy
poradnictwo prawne, psychologiczne,
Społecznej
rodzinne

ul. Drzewna 13 65-060
Zielona Góra
ul. Długa 13 65-401 Zielona
Góra

68 50 65 151

ul. Drzewna 13 65-060
Zielona Góra
ul. Batorego 33/9 65-735
Zielona Góra

TELEFON
68 50 65 151
608 416 391 605 219 305
profilaktyka HIV/AIDS
607323752 kursy (szkoła dla
rodziców)
szczegóły kontaktu na stronie
internetowej

68 411 50 00

Towarzystwo Rozwoju
Rodziny

poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, ul. Batorego 33/9 65-735
prawnej i psychologicznej
Zielona Góra

608 416 391

Ośrodek Psychoterapii i
Rozwoju

poradnictwo z zakresu pomocy społecznej i ul. Niecała 2g 65-245
psychologicznej
Zielona Góra

szczegóły kontaktu na stronie
internetowej

Stowarzyszenie
Penitencjarne
„Patronat”

poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, ul. Sikorskiego 26 65-454
prawnej i psychologiczne
Zielona Góra

68 325 78 50 504142147

DOSTĘPNOŚĆ DNI I GODZINY

WWW, EMAIL, ESP

KRYTERIA DOSTĘPU

pon. wt. czw. pt. 8.30-15.00 śr.
8.30-17.00
szczegółowe informacje na stronie
internetowej

http://ppp.zgora.pl sekretariat@ppp. dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
zgora.pl
https://towarzystworozwoju rodziny. dla młodzieży, dorosłych i par, pomoc ofiarom
wordpress.com/ trr.zgora@gmail.
przemocy
com

zapisy wyłącznie telefonicznie
szczegółowe informacje na stronie
internetowej jednostki
pon. – pt. 7.30-15.30

http://psychoterapia.zgora.pl/ info@ dla osób będących w kryzysie psychicznym
psychoterapia.zgora.pl

pon. wt. czw. pt. 8.30-15.00 śr.
8.30-17.00
pon. – pt. 7.30-15.30
605 219 305 profilaktyka HIV/AIDS
607323752 kursy (szkoła
dla rodziców) szczegółowe
informacje na stronie internetowej
jednostki
zapisy wyłącznie telefonicznie
szczegółowe informacje na stronie
internetowej
zapisy wyłącznie telefonicznie
504142147

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

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

http://ppp.zgora.pl sekretariat@ppp.
zgora.pl
www.mops.zgora.pl biuro@mops.
zgora.pl ePUAP:/jep62f01ky/Skrytka
ESP
https://towarzystworozwoju rodziny.
wordpress.com/ trr.zgora@gmail.
com

dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
trudne sytuacje życiowe, których osoby i rodziny
nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości
dla młodzieży, dorosłych i par, pomoc ofiarom
przemocy

http://psychoterapia.zgora.pl/ info@ dla osób będących w kryzysie psychicznym
psychoterapia.zgora.pl
http://patronat.waw.pl zgora@
patronat.hg.pl

udzielanie pomocy osobom pozbawionym
wolności, zwalnianym z zakładów karnych
i ich rodzinom
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NAZWA JEDNOSTKI
ZAKRES PORADNICTWA
Centrum wsparcia dla
Kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli
osób w stanie kryzysu
samobójcze
psychicznego (zlecenie
NFZ)
PORADNICTWO PEDAGOGICZNE
Poradnia Psychologiczno- poradnictwo psychologiczne,
Pedagogiczna dla dzieci
pedagogiczne, logopedyczne
PRAWA DZIECKA
Terenowy Komitet Ochrony ochrona praw dziecka
Praw Dziecka
Rzecznik Praw Dziecka –
ochrona praw dziecka
dziecięcy telefon zaufania
POMOC SPOŁECZNA
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

poradnictwo prawne, psychologiczne,
rodzinne

Towarzystwo Rozwoju
Rodziny

poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, ul. Batorego 33/9 65-735
prawnej i psychologicznej
Zielona Góra

608 416 391

Ośrodek Psychoterapii i
Rozwoju

poradnictwo z zakresu pomocy społecznej i ul. Niecała 2g 65-245
psychologicznej
Zielona Góra

szczegóły kontaktu na stronie
internetowej

Stowarzyszenie
Penitencjarne „Patronat”
Noclegownia im. Ojca
Stefana Modesta Glorieux

poradnictwo z zakresu pomocy społecznej,
prawnej i psychologiczne
pomoc osobom bezdomnym nocleg,
kąpiel, wymiana odzieży, 1 posiłek w formie
suchego prowiantu, obiad

ul. Sikorskiego 26 65-454
Zielona Góra
ul. Bema 38 65-170 Zielona
Góra

68 325 78 50 504142147

Schronisko aktywizujące
dla Bezdomnych Mężczyzn
Caritas
Schronisko dla osób
bezdomnych Fundacji
RONDO
Caritas Polska - Caritas
Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej

pomoc osobom bezdomnym usługi
ukierunkowane na wzmacnianie aktywności
społeczno-zawodowej
pomoc osobom bezdomnym i
potrzebującym

ul. Jana z Kolna 10 Zielona
Góra

kierownik schroniska 533
329 677

całodobowe schronienie

schronisko.zg@caritas.pl

udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności,
zwalnianym z zakładów karnych i ich rodzinom
interwencyjnie do 3 dni mogą przebywać osoby
z całej Polski (do wyjaśnienia sytuacji),docelowo
noclegownia jest przeznaczona dla mieszkańców,
którzy mieli ostatni adres na terenie Zielonej Góry.
potrzebujący pomocy

ul. Jacka Malczewskiego 27
65-140 Zielona Góra

502 450 083 600 044 246

całodobowe schronienie

schronisko.zielonagora@gmail.com

potrzebujący pomocy

ul. Bema 32-34, 65-170
Zielona Góra

535 44 25 44

godziny pracy biura: poniedziałek
– piątek 7.00-15.00 kontakt do
poszczególnych placówek na stronie
caritas

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

potrzebujący pomocy

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

pon.-pt. 8.00-15.00

http://www.pck.zgora.pl
zielonagora@pck.org.pl

potrzebujący pomocy

68 411 51 70 68 327 05 18

pon. – pt. 7.30-15.30 punkt
informacyjny 15.30-20.00

www.probal.zielonagora.pl
dla osób uzależnionych i współuzależnionych
profilaktyka@mops.zgora.pl ePUAP:/
jep62f01ky/Skrytka ESP

68 325 79 17 68 324 33 78

Godziny pracy: pon.czw.: 7.30 - 20.00 https://ciborz.eu/wotuw-zielonawt. śr. pt.: 7.30 - 18.00
gora/ wotuw@ciborz.eu

68 32 21 868 68 41 28 434

pn- pt 8.00-18.00

68 32 21 868 68 41 28 434

pn- pt 8.00-18.00

68 453 20 00 515 675 046

poradnia czynna pn-pt w godz. 8.00
- 19.00 rejestracja telefoniczna od
godz. 10.00

lopit@lopit.pl www.lopit.pl

608 416 391

605 219 305 profilaktyka HIV/
AIDS 607323752 kursy (szkoła dla
rodziców) szczegółowe informacje na
stronie internetowej
zapisy wyłącznie telefonicznie
szczegółowe informacje na stronie
internetowej

https://towarzystworozwoju rodziny. dla młodzieży, dorosłych i par, pomoc ofiarom
wordpress.com/ trr.zgora@gmail.
przemocy
com

Lubuski Oddział PCK

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

ADRES
Fundacja ITAKA skr.
pocztowa 127 00-958
Warszawa 66

TELEFON
800 70 2222 bezpłatna
infolinia

DOSTĘPNOŚĆ DNI I GODZINY
24 godz. przez 7 dni w tygodniu

WWW, EMAIL, ESP
https://centrumwsparcia.pl/
porady@centrumwsparcia.pl

ul. Drzewna 13 65-060
Zielona Góra

68 50 65 151

pon. wt. czw. pt. 8.30-15.00 śr.
8.30-17.00

http://ppp.zgora.pl sekretariat@ppp. dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
zgora.pl

al. Wojska Polskiego 116g
65-762 Zielona Góra
ul. Chocimska 6 00-791
Warszawa

68 324 49 00 68 328 08 63 503 całodobowo
190 032
800 12 12 12 22 583 66 00 fax: pn.- pt. godz. 08.15-16.15
22 583 66 96

ul. Długa 13 65-401 Zielona
Góra

68 411 50 00

ul. Jedności 22b 65-018
Zielona Góra
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
Biuro Profilaktyki
rozwiązywanie problemów alkoholowych i ul. Dworcowa 31/6 65-019
i Przeciwdziałania
przeciwdziałanie narkomanii
Zielona Góra
Uzależnieniom (w ramach
MOPS)
Wojewódzki Ośrodek
do poradni mogą zgłaszać się osoby
ul. Zamenhofa 27 65-181
Terapii Uzależnień i
uzależnione od alkoholu, narkotyków,
Zielona Góra
Współuzależnienia
leków, nikotyny, hazardu, internetu, seksu
itp.
Poradnia Terapii
terapia dla osób uzależnionych od
ul. Chopina 9 65-031 Zielona
Uzależnienia od Środków
narkotyków niezależnie od wieku,
Góra
Psychoaktywnych
poradnictwo i terapia dla członków rodzin
Poradnia Terapii
Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu ul. Chopina 9 65-031 Zielona
Uzależnienia i
ora dla członków rodzin
Góra
Współuzależnienia od
Alkoholu
Lubuski Ośrodek
uzależnienia od substancji
ul. Jelenia 1A 65-090
Profilaktyki i Terapii
psychoaktywnych oraz uzależnień
Zielona Góra
Osób Uzależnionych i
behawioralnych,
Współuzależnionych
„LOPiT”
Towarzystwo Rozwoju
poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, ul. Batorego 33/9 65-735
Rodziny
prawnej i psychologicznej
Zielona Góra
Ośrodek Psychoterapii i
Rozwoju

poradnictwo z zakresu pomocy społecznej i ul. Niecała 2g 65-245
psychologicznej
Zielona Góra

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ
Zespół interdyscyplinarny poradnictwo psychologiczne, prawne,
ds. przeciwdziałania
socjalne, zawodowe i rodzinne
przemocy w rodzinie
Telefon zaufania dla ofiar pomoc psychologiczna
przemocy w rodzinie
Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka

68 324 15 86 789 294 797

szczegóły kontaktu na stronie
internetowej

KRYTERIA DOSTĘPU
dla osób będących w kryzysie psychicznym

www.tkopd.pl tkopd@poczta.onet.pl wszechstronna pomoc dziecku krzywdzonemu
https://brpd.gov.pl rpd@brpd.gov.pl sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych
i rodzinnych. Może dzwonić każdy, kto doświadcza
problemu lub jest świadkiem.

pon. – pt. 7.30-15.30

www.mops.zgora.pl biuro@mops.
zgora.pl ePUAP:/jep62f01ky/Skrytka
ESP
605 219 305 profilaktyka HIV/
https://towarzystworozwoju rodziny.
AIDS 607323752 kursy (szkoła dla
wordpress.com/ trr.zgora@gmail.
rodziców) szczegółowe informacje na com
stronie internetowej
zapisy wyłącznie telefonicznie
http://psychoterapia.zgora.pl/ info@
szczegółowe informacje na stronie
psychoterapia.zgora.pl
internetowej
zapisy wyłącznie telefonicznie
http://patronat.waw.pl zgora@
patronat.hg.pl
całodobowe schronienie
noclegownia.zielonagora@gmail.pl
www.facebook.com/Noclegownia-wZielonej-Górze-106415364825712/

trudne sytuacje życiowe, których osoby i rodziny
nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości
dla młodzieży, dorosłych i par, pomoc ofiarom
przemocy
dla osób będących w kryzysie psychicznym

konsultacje i wsparcie rodzinom osób uzależnionych

https://ciborz.eu/poradniaUzależnienie od narkotyków
terapii-uzaleznienia-od-srodkowpsychoaktywnych/
https://ciborz.eu/poradnia-terapiiuzależnienie od alkoholu
uzaleznienia-i-wspoluzaleznienia-odalkoholu/
pomoc osobom wychodzącym z nałogu i ich
rodzinom

http://psychoterapia.zgora.pl/ info@ dla osób będących w kryzysie psychicznym
psychoterapia.zgora.pl

ul. Długa 13 65-401 Zielona
Góra

68 411 51 34 68 411 50 49
607 039 390

pon. – pt. 7.30-15.30

zespol.interdyscyplinarny@ mops.
zgora.pl

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

al. Wojska Polskiego 116g
65-204 Zielona Góra

68 328 08 63 całodobowy

68 328 08 63 całodobowy

tkopd@poczta.onet.pl

dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
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NAZWA JEDNOSTKI
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej Terenowy
Komitet Ochrony Praw
Dziecka
Lubuskie Stowarzyszenie
na Rzecz Kobiet BABA

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

ADRES
al. Wojska Polskiego 116g
65-204 Zielona Góra

TELEFON
DOSTĘPNOŚĆ DNI I GODZINY
68 324 49 00 68 328 08 63 503 całodobowo
190 032

WWW, EMAIL, ESP
KRYTERIA DOSTĘPU
www.tkopd.pl tkopd@poczta.onet.pl ofiary przemocy domowej lub osobom, rodzinom
będącym w kryzysowej sytuacji

poradnictwo i wsparcie dla osób
doświadczających przemocy

ul. Stary Rynek 17 65-980
Zielona Góra

68 4549232, 692064061

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

Towarzystwo Rozwoju
Rodziny

poradnictwo i wsparcie dla osób
doświadczających przemocy

ul. Batorego 33/9 65-735
Zielona Góra

608 416 391

ul. Widok 24 00-023
Warszawa

800 120 002 22 668 70 00
całodobowo 116 123

al. Wojska Polskiego 116g
65-204 Zielona Góra

68 324 49 00 68 328 08 63 503 całodobowo
190 032

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

ul. Kasprowicza 3/5 65-465
Zielona Góra
ul. Bema 38 65-170 Zielona
Góra

68 451 17 75 666 848 928

całodobowo

bezpieczenstwo@um.zielona-gora.pl osoby w kryzysowej sytuacji

68 324 15 86 789 294 797

całodobowe schronienie

ul. Jana z Kolna 10 Zielona
Góra

kierownik schroniska 533
329 677

całodobowe schronienie

noclegownia.zielonagora@gmail.pl interwencyjnie do 3 dni mogą przebywać osoby
www.facebook.com/Noclegownia-w- z całej Polski (do wyjaśnienia sytuacji), docelowo
Zielonej-Górze-106415364825712/
noclegownia jest przeznaczona dla mieszkańców,
którzy mieli ostatni adres na terenie Zielonej Góry.
schronisko.zg@caritas.pl
potrzebujący pomocy

ul. Jacka Malczewskiego 27
65-140 Zielona Góra

502 450 083

całodobowe schronienie

schronisko.zielonagora@gmail.com

potrzebujący pomocy

Al. Ujazdowskie 5 00 – 583
Warszawa

(+48 47) 72 16 900 (-03) 785
700 177

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

http://rcb.gov.pl/zarzadzaniekryzysowe/ poczta@rcb.gov.pl

świadek zagrożenia kryzysowego Osoba
poszukująca informacji na temat zarządzania
kryzysowego

ul. Stary Rynek 17 65-067
Zielona Góra

68 4549232, 692064061

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

osoby pokrzywdzone przestępstwem

Wsparcie informacyjne, psychologiczne,
prawne i finansowe

ul. Stary Rynek 1 65-060
Zielona Góra

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

dyżury pon. – pt 12:00-18:00
poniedziałek 9:00-12:00 czwartek
18:00- 21:00 piątek – niedziela 15:00
– 18:00
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

bezpłatne porady konsumenckie

ul. Podgórna 22 65-424
Zielona Góra

68 4564 306

Ogólnopolskie Pogotowie wsparcie pomoc psychologiczna,
dla Ofiar Przemocy w
informacja o najbliższym miejscu pomocy w
Rodzinie „Niebieska linia” problemach przemocy domowej
(Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych)
INTERWENCJA KRYZYSOWA, SCHRONIENIE
Ośrodek Interwencji
specjalistyczne usługi zwłaszcza
Kryzysowej Terenowy
psychologiczne, prawne, pedagogiczne,
Komitet Ochrony Praw
socjalne i inne,
Dziecka
Miejski Zespół Zarządzania Monitorowanie bezpieczeństwa
Kryzysowego
Noclegownia im. Ojca
pomoc osobom bezdomnym nocleg,
Stefana Modesta Glorieux kąpiel, wymiana odzieży, 1 posiłek w formie
suchego prowiantu, obiad
Schronisko aktywizujące
pomoc osobom bezdomnym usługi
dla Bezdomnych Mężczyzn ukierunkowane na wzmacnianie aktywności
Caritas
społeczno-zawodowej
Schronisko dla osób
pomoc osobom bezdomnym i
bezdomnych Fundacji
potrzebującym
RONDO
Centralne Zarządzanie
Monitorowanie bezpieczeństwa
Kryzysowe (Rządowe
Centrum Bezpieczeństwa)
DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
Lubuskie Stowarzyszenie poradnictwo dla osób pokrzywdzonych
na Rzecz Kobiet BABA
przestępstwem
Okręgowy Ośrodek
Pomocy Pokrzywdzonym
Przestępstwem w Zielonej
Górze
PRAWO KONSUMENCKIE
Miejski Rzecznik
Konsumentów

Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej

w zakresie umów zawieranych między
konsumentem a przedsiębiorcą oraz sporów
z nich wynikających
Urząd Komunikacji
w zakresie działalności pocztowej,
Elektronicznej
telekomunikacyjnej
Urząd Ochrony Konkurencji Ochrona praw konsumenckich
i Konsumentów
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, DORADZTWO ZAWODOWE
Powiatowy Urząd Pracy w poradnictwo zawodowe dla bezrobotnych,
Zielonej Górze
poszukujących pracy a także dla podmiotów
gospodarczych
Wojewódzki Urząd Pracy
bezpłatna pomoc w zakresie m. in. wyboru
Centrum Informacji
lub zmiany zawodu, zaplanowania kariery
i Planowania Kariery
zawodowej, uzupełnienia kwalifikacji
Zawodowej
zawodowych,
Centrum Edukacji i Pracy
Bezpłatne poradnictwo zawodowe
Młodzieży - OHP
i pośrednictwo pracy
Biuro Karier Uniwersytetu
Zielonogórskiego

Bezpłatna pomoc we wszelkich kwestiach
związanych ze zdobywaniem pracy lub
doświadczenia zawodowego

ul. Bohaterów Westerplatte 95 303 00 31 95 303 00 42 68
11 65-034 Zielona Góra
3221 836

dyżury pon. – pt. 12:00-18:00 Telefon
alarmowy: 699 861 113 poniedziałek
9:00-12:00 czwartek 18:00- 21:00
piątek – niedziela 15:00 – 18:00
605 219 305 profilaktyka HIV/
AIDS 607323752 kursy (szkoła dla
rodziców) szczegółowe informacje na
stronie internetowej
22 824-25-01 (sekretariat) Godziny
pracy sekretariatu pon.-piątek: godz.
8.00-20.00, sobota: godz. 9.00-14.00.

https://towarzystworozwoju rodziny. dla młodzieży, dorosłych i par, pomoc ofiarom
wordpress.com/ trr.zgora@gmail.
przemocy
com
www.niebieskalinia.pl sekretariat@
niebieskalinia.pl

dla osób doświadczających przemocy domowej

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

przyjmuje konsumentów wyłącznie K.Ujma@um.zielona-gora.pl
po telefonicznym kontakcie i
umówieniu się porady konsumenckie
udzielane są w pierwszym rzędzie
telefonicznie i drogą elektroniczną
pn.-pt. 7.30-15.30
www.ihgorzow.ires.pl delegatura@
wiih.gorzow. pl

mieszkańcy miasta Zielona Góra

porady udzielane są w zakresie prawa
konsumenckiego, bezpośrednio, telefonicznie,
listownie i elektr.

ul. Dąbrowskiego 12 65-021 68 320 25 44
Zielona Góra
UOKiK Pl. Powstańców
Infolinia konsumencka
Warszawy 1 00-950
801 440 220 22 266 76 76
Warszawa

pn.- pt. godz. 08.00-18.00

www.uke.gov.pl zielonagora@uke.
gov.pl
https://www.uokik.gov.pl/ porady@
dlakonsumentow.pl ePUAP: /UOKiK/
SkrytkaESP

ul. Batorego 126A, 65-735
Zielona Góra

pn.-pt. 7.00-15.00 obsługa
interesantów 7.00-14.00

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

wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy

ul. Wyspiańskiego 15 65-036 68 456 76 96 fax 68 327 01 11
Zielona Góra

pn.-pt. 7.30-15.30

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

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

ul. Zamenhofa 1 65-186
Zielona Góra

pn.-pt. 8.00-15.00

https://ohp.pl/nasze-jednostki/
wojewodzkie-komendy-ohp/lubuskie
lwk.zgora@ohp.pl
http://www.bk.uz.zgora.pl bk@
uz.zgora.pl Biuro.Karier@uz.zgora.pl

działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,
oraz bezrobotnych do 25 roku życia.
bezpłatne poradnictwo dla studentów i
absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

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

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

68 456 56 50 fax 68 452 06 66

68 328 48 70

al. Wojska Polskiego 69 65- 68 328 32 78 789442108
762 Zielona Góra (campus 789442109
B, budynek główny, p. 405R
- 406R)
Ośrodek Wsparcia Ekonomii pomoc w wejściu na rynek pracy, wspieranie ul. Generała Jarosława
533316285
Społecznej w Zielonej Górze rozwoju zatrudnienia, przygotowanie do
Dąbrowskiego 41A, 65-021
aktywności zawodowej, tworzenie miejsc
Zielona Góra
pracy w przedsiębiorstwach społecznych

7.30-15.30

ofiary przemocy

pn.-pt. 8.00-15.00
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ZAKRES PORADNICTWA
ADRES
TELEFON
DOSTĘPNOŚĆ DNI I GODZINY
bezpłatne poradnictwo zawodowe dla osób ul. Staszica 4, 65-175 Zielona tel. 68 4553673 – doradca
7.00-15.00 ze względu na epidemię
bezrobotnych, wykluczonych społecznie,
Góra
zawodowy i coach tel. 4553672 SARS-CoV-2 możliwe zmiany należy
bezdomnych
– psycholog i terapeuta
sprawdzać aktualności na stronie
internetowej
Infolinia urzędu pracy –
pomoc w zakresie usług rynku pracy,
Centrum Informacyjnotel. z Polski: 19524 tel. z
pn.-pt. 8.00-20.00
Zielona Linia
świadczeń oraz innych form wsparcia
Konsultacyjne Służb
zagranicy: +48 22 19524 +48 22
oferowanych przez powiatowe urzędy pracy Zatrudnienia Zielona Linia 540 99 11
ul. Trawiasta 20b 15-161
Białystok
Państwowa Inspekcja Pracy prawo pracy
ul. Dekoracyjna 8 65-722
68 451 39 00 porady
pon. pt 7.30-15.30
Okręgowy Inspektorat
Zielona Góra
telefoniczne 801 002 997 459
Pracy
599 033
Centrum Poradnictwa
prawo pracy
Główny Inspektorat Pracy 22 391 82 15 fax. 22 391 82 14
801 002 006 (dla tel. stacj.)
Państwowej Inspekcji Pracy
ul. Barska 28/30 02-315
459 599 000 (dla tel. kom.) 22 391
(PIP)
Warszawa
83 60 (dla obywateli Ukrainy
zatrudnionych na terenie RP)
PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Zakład Ubezpieczeń
popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach
ul. Kupiecka 65 65-426
Centrum Obsługi Telefonicznej godziny obsługi klientów
Społecznych Oddział w
społecznych
Zielona Góra
22 560 16 00 Infolinia ZUS 22 poniedziałek: 8.00-18.00 wtorek Zielonej Górze
560 16 00
piątek: 8.00-15.00
Centrum Obsługi
Zakres informacji: - pomoc techniczna Nr centrali : 22 66710 00 22
pn. – pt. 07.00 – 18.00
Telefonicznej Zakładu
składki - renty - emerytury
56016 00
Ubezpieczeń Społecznych
PRAWA PACJENTA
Narodowy Fundusz Zdrowia prawa pacjenta
ul. Podgórna 9b 65-057
68 328 73 00 telefoniczna
pon – pt 8.00-16.00
- Oddział w Zielonej Górze
Zielona Góra
informacja pacjenta
800 190 590
Lubuski Oddział PFRON
ułatwianie osobom niepełnosprawnym
ul. Boh. Westerplatte 11
68 42 27 800
pon-pt 8.00-16.00
pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym 65-034 Zielona Góra
i społecznym.
Narodowy Fundusz
prawa pacjenta uprawnienia ubezpieczenia ul. Rakowiecka 26/30 02Infolinia Centralna 800
pn.- pt. godz. 08.00-16.00
Zdrowia- Centrala
zdrowotnego: prawa pacjenta leczenie w
528 Warszawa
392 976 22 572 60 42 800
kraju i poza granicami kolejki do świadczeń
190 590
Rzecznik Praw Pacjenta
ochrona praw pacjenta
Biuro RPP ul. Młynarska 46 800 190 590 bezpłatna
pn. - pt. godz. 08.00-16.00 Zapisy
01-171 Warszawa
infolinia
na poradę osobistą: rezerwacja@
rpp. gov.pl
Rzecznik Praw Osób
ochrona praw osób niepełnosprawnych
adres siedziby ul. Żurawia 538-117-590
pn.-pt. godz. 08.00-17.00
Niepełnosprawnych
4 A, 00- 503 Warszawa
adres do korespondencji
Nowogrodzka 1/3/5 00-513
Warszawa
Biuro Państwowego
Zadania ustawowe i programy PFRON
al. Jana Pawła II 13, 00-828 22 50 55 500
infolinia w godz. 9-15 22 581 84 10
Funduszu Rehabilitacji
realizowane na rzecz indywidualnych osób Warszawa
Infolinia dodatkowa - 517 373 975
Osób Niepełnosprawnych niepełnosprawnych
dni robocze 9-20 infolinia Systemu
(PFRON
Obsługi Wsparcia (finansowego) 800 889 777 dni powszednie 9-17
bezpłatne połączenie Kontakt z
tłumaczem języka migowego (PJM/
SJM) możliwy jest od poniedziałku do
piątku w godzinach 08:30-15:30 .
PRAWO PODATKOWE, SPORY Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO
I Urząd Skarbowy w Zielonej obsługa i wsparcie podatników i płatników ul. Dr Pieniężnego 24 65centrala 68 456 01 00
pon.-pt. 7.00-15.00
Górze
w prawidłowym wykonywaniu obowiązków 054 Zielona Góra
podatkowych

WWW, EMAIL, ESP
KRYTERIA DOSTĘPU
www.cis.zielonagora.pl sekretariat@ Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym i ustawą
cis.zielonagora.pl
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
www.zielonalinia.gov.pl kontakt@
zielonalinia.gov.pl

mogą korzystać: - zarejestrowani - poszukujący
pracy - pracodawcy

www.zielonagora.pip.gov.pl
osobiście (pn. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-15.00),
kancelaria@zgora.pip.gov.pl ePUAP / listownie, elektr.
OIPZG/SkrytkaESP
www.pip.gov.pl, kancelaria@gip.
pip.gov.pl e-puap: /6uo07gg7sq/
SkrytkaESP

http://www.zus.pl PUE https://www.
zus.pl/portal/logowanie.npi ePUAP /
ZUSOZIELONAGORA/SkrytkaESP
http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/
centrum-obslugi-telefonicznej-cotcot@zus.pl

Adresaci porad: - ubezpieczeni - płatnicy - lekarze

www.nfz-zielonagora.pl oddzial@
nfz-zielonagora.pl ePUAP:/
gennl9044i/SkrytkaESP
zielonagora@pfron.org.pl
http://www.nfz.gov.pl infolinia@
nfz.gov.pl ePUAP: /NFZ-Centrala/
SkrytkaESP
https://www.bpp.gov.pl kancelaria@
rpp.gov.pl
http://www.niepelnosprawni.gov.pl
sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub
zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym
Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie
łamania praw pacjenta
Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich
rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób
niepełnosprawnych

www.pfron.org.pl

http://www.lubuskie.kas.gov.
pl/pierwszy-urzad-skarbowy-wzielonej-gorze 1us.zielonagora@
mf.gov.pl ePUAP /3jko1rr04j/skrytka
/3jko1rr04j/SkrytkaESP
pon. 8.00-18.00 wt.-pt. 8.00-15.00
http://www.lubuskie.kas.gov.pl/
drugi-urzad-skarbowy-w-zielonejgorze 2us.zielonagora@mf.gov.
pl ePUAP /kntm1018o3/skrytka /
kntm1018o3/SkrytkaESP
pn.- pt. godz. 08.00-18.00
www.kis.gov.pl więcej: https://
z porad może skorzystać każdy podatnik
poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kipczyli-krajowa-informacja-podatkowa
ePUAP:/KIS/skrytkaesp
pn.-pt. godz. 08.00-18.00 pn.-pt.
porady e-mail: porady@rf.gov.pl
osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym
godz.11.00-15.00 pn.-pt. godz. 08.00- (czas oczekiwania na odpowiedz
ubezpieczeń
16.00
e-mailową ok.2 tygodni) https://
rf.gov.pl/kontakt biuro@rf.gov.pl

II Urząd Skarbowy w
Zielonej Górze

obsługa i wsparcie podatników i płatników ul. Dr Pieniężnego 24 65w prawidłowym wykonywaniu obowiązków 054 Zielona Góra
podatkowych

centrala 68 456 02 00

Krajowa Informacja
Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT,
podatki lokalne, akcyza etc.

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

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

Rzecznik Finansowy
(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika
Finansowego ul.
Nowogrodzka 47A 00-695
Warszawa

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

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO Al. Solidarności
77 00-090 Warszawa

800 676 676 Połączenia
pon. godz. 10.00-18.00 wt.- pt. godz. https://www.rpo.gov.pl
Może zgłosić się każdy, kto uważa, że jego prawa są
bezpłatne z tel. stacjonarnych i 08.00-16.00
biurorzecznika@brpo.gov.pl ePUAP: / naruszone
komórkowych
RPO/SkrytkaESP

INNE
Rzecznik Praw
Obywatelskich

INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM
PORTAL MINISTERSTWA CYFRYZACJI
WWW. OBYWATEL.GOV.PL
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UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Kształcą w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych
Uruchomiony został w 2019 r.
Realizowany jest przy współpracy ze specjalistami Wydziału Fizyki i Astronomii
oraz Wydziału Informatyki,
Elektrotechniki i Automatyki. Rozszerza ofertę UZ o grupę kierunków technicznych,
szczególnie ważnych z punktu widzenia otoczenia społeczno - gospodarczego. Na
rynku pracy widać duże zapotrzebowanie na interdyscyplinarne doświadczenie i umiejętności absolwentów aplikujących o zatrudnienie. Są to
studia inżynieryjne i trwają
trzy i pół roku.

Mapy cyfrowe i geoportale

Kierunek kształci specjalistów w dziedzinie nauk technicznych i nauk ścisłych. Absolwent ma łączyć wiedzę i
umiejętności z nauk geoinformatycznych, w szczególności:
przetwarzania i analizy informacji cyfrowej i obrazowej, fotogrametrii, gospodarki przestrzennej, geodezji, kartografii,

Fot. Stanisław Kozłowski/UZ

Żyjemy w czasach cyfryzacji, gwałtownego rozwoju Internetu, technik komputerowych oraz satelitarnych. Dlatego warto zrozumieć, czym jest geoinformatyka. Kierunek studiów geoinformatyka i techniki satelitarne działa na Wydziale Budownictwa, Architektury i
Inżynierii Środowiska.

Koła naukowe zajmują się zagadnieniami z dziedziny geoinformatyki i technik satelitarnych
budownictwa i podstaw technik satelitarnych.
- Połączenie wiedzy z tych
dziedzin pozwoli na ukształtowanie osoby, która potrafi pracować w interdyscyplinarnych
zespołach informatyków, projektantów, kartografów, geologów, geodetów, architektów, planistów prze-

strzennych. Absolwent będzie potrafił współuczestniczyć w projektowaniu lub będzie umiał samodzielnie zaprojektować i wykonać oprogramowanie wykorzystywane przez specjalistów, którzy w
pracy bazują na dostępnych informacjach przestrzennych podkreśla dziekan wy-

działu dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ. Studenci kierunku uczą się też
odpowiedniego doboru i wykorzystywania technologii GIS
- systemów informacji przestrzennej.
Absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach
i firmach zajmujących się two-

rzeniem produktów geoinformacyjnych: map cyfrowych,
geoportali, aplikacji komputerowych i mobilnych pozyskujących i przetwarzających dane
przestrzenne, a także w przedsiębiorstwach zarządzających
danymi geoinformatycznymi
(np. planowanie przestrzenne,
ochrona środowiska, logistyka
i transport, geodezja i kartografia, budownictwo, geologia).
Absolwent będzie mógł też
znaleźć pracę w zespole prowadzącym obserwacje satelitarne
i astronomiczne, działającym
na rzecz przetwarzania tak pozyskanych danych w celach komercyjnych bądź naukowych.

Prototyp łazika

- To kompleksowy kierunek,
zwłaszcza dla ludzi o wielu zainteresowaniach - mówi Stanisław Kozłowski studiujący
geoinformatykę i techniki satelitarne. - Zajęcia prowadzone są na różnych wydziałach,
co umożliwia pisanie prac inżynierskich z dziedzin zwią-

zanych z geodezją, teledetekcją, informatyką, programowaniem, astronomią czy technikami satelitarnymi w innych
instytutach. Nie szufladkujemy się i nie jesteśmy skazani
na jedną konkretną dziedzinę.
Na wydziale funkcjonuje Koło Naukowe Geoinformatyki i Technik Satelitarnych, Koło Naukowe Inżynierii Kosmicznej i Koło Naukowe
Krótkofalowców. Członkowie
wspólnie prowadzą stratosferyczne misje balonowe, wysyłając aparaturę na wysokość
ponad 35 kilometrów nad poziomem morza, budują prototyp łazika marsjańskiego, wykonują łączności dalekiego zasięgu z drugą częścią globu,
śledzą niebo za pomocą specjalistycznych urządzeń, budują drony, uczą się podstaw
elektroniki, druku 3D, prowadzą zajęcia edukacyjne w
szkołach.
Pracownicy Wydziału Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska UZ

PRZY CZWARTKOWYM OBIEDZIE
Andrzej Brachmański

Przegląd prasy przy kawie
Szczepienie przeciwko grypie trochę mnie zmogło, więc był czas na
większy przegląd prasy.
Senator Wadim Tyszkiewicz znów mnie zaskoczył megalomanią. „Tusk
zapowiada, że w 100 dni rozliczy ekipę PiS. Będę pilnował, żeby dotrzymał słowa”- to tytuł rozmowy z „Gazetą Wyborczą”, tak chętnie promującą Tyszkiewicza.
Zaniosłem się śmiechem. Senator Tyszkiewicz pilnujący Donalda Tuska? Wtedy
przypomniałem sobie dziadka Wincentego mówiącego „Dobry żart tynfa wart”.
Dziadek był Ślązakiem, w mundurach różnych armii zwiedził pół Europy i miał do
życia stosunek poważny. Uważał, że jak polityk coś mówi - musi to być poważne i
sprawdzalne. A jeśli nie, jest to jedynie żart! Taki, jakim jest przekonanie, że lokalny
senator ma jakikolwiek wpływ na Tuska. Zapowiedz, że „jeśli Tusk tego nie zrobi, to
senator odejdzie z polityki” też potraktowałem jako żart, bo nie takie rzeczy senator
zapowiadał.

To był tydzień Kongresów Kobiet. Jako żart traktuję też nagrodzenie Donalda Tuska przez Ogólnopolski Kongres Kobiet we
Wrocławiu. Polityk, który mianował pełnomocnikiem ds. równości
najbardziej prawicową kobietę w swej formacji, który długo opierał
się tzw. „kompromisowi aborcyjnemu” i uznał go z trudem dopiero pod
wpływem protestów, otrzymuje nagrodę „przyjaciela kobiet”. Widać polityka zabija myślenie nawet w przypadku pań, które uchodzą za bardziej racjonalne.
Zielonogórską informacją tygodnia jest niewątpliwie otwarcie balonu na boisku
piłkarskim. Pewnie to będzie wielu nie w smak, ale prezydent Janusz Kubicki, w przeciwieństwie do Tyszkiewicza, po raz kolejny dotrzymał słowa. Pod balonem będą
grać młodzi ludzie, moim zdaniem to lepsza inwestycja od tej w zawodowy sport.
Lokalna „GW” opublikowała rozmowę z Olą Synowiec i Arkadiuszem Wintarskim, młodymi ludźmi, którzy od pięciu miesięcy wędrują pieszo przez Polskę. Trzy
akapity wywołały moje zaciekawienie. O ścieżkach rowerowych: „Mam wrażenie,
że jest ich tutaj mnóstwo (…). Pod tym względem Lubuskie jest wyjątkowe”. Miło
to przeczytać, tym bardziej, że na to wrażenie zapracowało nasze miasto i z pewnością również radny Robert Górski.

Drugi fragment: „Lubuskie jest chyba pierwszym województwem na naszej trasie,
gdzie w mniejszych miejscowościach tak dużo słyszymy o inwestycjach zagranicznych, które tu powstały.” Najwyraźniej, konsekwentnie realizowana przez nasze
samorządy polityka otwarcia na Unię Europejską przynosi efekty, a Unia nie jest
„potworem”, jak twierdzi premier Mateusz Morawiecki, a szansą.
I wreszcie trzeci fragment: „Dla mnie Zielona Góra jest bardzo dobrym przykładem miasta, które świetnie promuje swoje wina i winiarstwo. Myślę, że to jakiś ewenement w skali kraju. Na palcach jednej ręki można by policzyć miasta, gdzie pomysł
marketingowy jest tak sprytnie ukuty i wykorzystywany w przestrzeni publicznej. W
Zielonej Górze wszystko jest spójne, przynajmniej na nas zrobiło dobre wrażenie”.
Gdy to przeczytałem przy poobiedniej kawie, przypomniało mi się przysłowie „Cudze
chwalicie, swego nie znacie”. Czasem obcym okiem widać coś korzystniej, o czym
nawet „GW”, tak niechętna władzom miasta, donosi.
PS. Wymieniając w minionym tygodniu zacne postaci powojennej Zielonej Góry
zapomniałem o Albinie Bandurskim, nie tylko lekarzu, ale i znakomitym tłumaczu
dzieł przybliżających nam historię medycyny.

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

ODWOŁUJE
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącego własność Miasta Zielona Góra
2
lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garażu nr 2, o powierzchni użytkowej 39,6 m , mieszczącego się
w budynku położonym w Zielonej Górze przy ul. Aleja Niepodległości 21B, na działce oznaczonej geodezyjnie
2
numerem 181/1, o powierzchni 235 m w obrębie 0018 wraz z udziałem w wysokości 216/1000 w częściach wspólnych
nieruchomości.
Przetarg miał się odbyć w dniu 18 października 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy
ul. Podgórnej 22, sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII.
Powodem odwołania przetargu jest konieczność regulacji stanu prawnego nieruchomości.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Rozwoju Miasta - w Biurze Obrotu Nieruchomościami
Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, w pokoju nr 512 (piętro V) lub 703 (piętro VII)
lub pod nr. tel. (+48) 68 45 64 512 i (+48) 68 45 64 703.

INFORMUJE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul.
Podgórnej 22 (piętro III, VII i VIII) i przy ul. Generała Jarosława
Dąbrowskiego 41 (piętro II) zostały wywieszone wykazy nieruchomości
zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali stanowiących własność
Gminy Zielona Góra o statusie miejskim oraz Skarbu Państwa,
przeznaczonych do zbycia, do oddania w użytkowanie wieczyste,
użytkowanie, użyczenie, najem lub dzierżawę w drodze przetargu oraz
w drodze bezprzetargowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać
w Departamencie Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Zielona Góra
lub pod nr. telefonów: (+48) 68 45 64 512, (+48) 68 45 64 302, (+48)
68 47 55 655 i (+48) 68 47 55 688
e-mail: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl
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Zdjęcia Bartosz Mirosławski

W OBIEKT Y WIE >>>

Nawet siarczyście mroźna zima już nie przestraszy młodych piłkarzy! Treningi będą się wtedy odbywać pod dachem, w komfortowych warunkach. Piłkarski balon, czyli pierwsze w województwie
kryte pełnowymiarowe boisko, oficjalnie otwarte. W miniony piątek na uroczystość do Zielonej Góry pofatygował się nawet prezes PZPN, Cezary Kulesza. Było przecięcie wstęgi i jak na otwarcie
piłkarskiego obiektu przystało, turniej dla adeptów futbolu. Zmagania wygrali młodzi piłkarze Pogoni Szczecin.
(mk)

PIŁKA NOŻNA

Lechia wygrała z Jagiellonią! Za to kochamy futbol!
Dwie bramki dla naszego zespołu strzelił Przemysław
Mycan w 9. i 33. min., jedną
Rafał Ostrowski w 47. min.
Gola dla rywali zdobył Bartłomiej Wdowik w 45. min.
W 17. min. zawodnik Jagiellonii, Martin Pospisil, nie
wykorzystał rzutu karnego.
Jagiellonia była faworytem, grę na całego zapowiadał jej szkoleniowiec Maciej
Stolarczyk. Wystąpiła niemal w swoim najsilniejszym
zestawieniu. Lechia jednak
zagrała świetny mecz. Nie
ograniczała się do jakiejś desperackiej obrony, stosowała wysoki pressing, podwajała rywali, atakowała i była bardzo skuteczna. Po raz
pierwszy od dawna czuć było na zielonogórskim stadionie futbol większy niż trzecioligowy. Piękna atmosfera na trybunach, choć mecz
mogło obejrzeć tylko 999
widzów, dopełniła reszty.

Kopciuszek wyeliminował faworyta

- Gratuluję gospodarzom,
bo taki rezultat musi ich
bardzo cieszyć - powiedział

Fot. Piotr Jędzura

Piłkarze zielonogórskiej Lechii piszą własną historię. W 1/16 Fortuna Pucharu Polski pokonali ekstraklasową Jagiellonię Białystok 3:1 (2:1).

Za chwilę padnie trzeci gol dla Lechii. Główkuje Rafał Ostrowski.
trener Jagiellonii M. Stolarczyk. - Przecież Kopciuszek wygrał z faworytem.
Oczywiście, że jestem
rozczarowany. Za-

kładałem inny scenariusz.
Zagraliśmy słabe spotkanie. Mieliśmy nie pozwolić
Lechii na stwarzanie sytuacji, a swoje wy-

korzystywać. Tak nie było i
to jest dowód, że przed nami ogrom pracy.
Szkoleniowiec Lechii Andrzej Sawicki: - Cóż tu po-

wiedzieć? Tworzymy nową historię. Przed meczem
opowiadałem zawodnikom
jak w 1986 roku byłem tutaj na meczu, kiedy Lechia
w ćwierćfinale pokonała ŁKS Łódź 2:1. Pamiętam
pełny stadion i nawet to,
gdzie wówczas siedziałem.
Dzisiaj jako trener mogę
się cieszyć z naszego sukcesu. Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi. Dlatego
właśnie kochamy futbol,
bo wszystko może się wydarzyć. Także wtedy, kiedy walczymy z zespołem
występującym o trzy klasy
wyżej. Chcieliśmy grać wysoko, agresywnie, dobrze
broniliśmy i to był klucz do
sukcesu.

Te gole nie były przypadkowe

- Trener mówił, że mamy
robić to, nad czym pracujemy na zajęciach - powiedział jeden z bohaterów
meczu, Przemysław Mycan. - Nasze gole nie były przypadkowe, a strzelić trzy bramki zespołowi z
ekstraklasy to jest coś. Wal-

czyliśmy jak równy z równym. To jest tylko jeden
mecz. Staraliśmy się grać
wysoko, bo niejednokrotnie po strzeleniu gola dostawaliśmy nauczkę i nie
potrafiliśmy dowieźć zwycięstwa. Tym razem tak się
nie stało. Końcówka była
ciężka, ale jak brakowało
sił, nadganialiśmy ambicją.
Ciężko na ten sukces pracowaliśmy, ale tu nie było
przypadku. Owszem, mieliśmy trochę szczęścia, ale
zasłużyliśmy na wygraną.
Po to się trenuje, żeby zagrać fajne spotkanie i wyeliminować faworyta. Czuję się z tym znakomicie. To
był chyba mój najlepszy
mecz w Lechii.
Tyle trenerzy i strzelec dwóch goli. W zespole
oraz wśród kibiców panowała naturalna wielka radość. Jednak już w niedzielę kolejny mecz trzecioligowy. W Zielonej Górze Lechia podejmie Odrę Wodzisław Śląski. Początek o
godz. 15.00.
(af)

MOIM ZDANIEM
Andrzej Flügel

Piłka nożna ponad wszystko
- Dla takich chwil warto trenować! - mówili piłkarze zielonogórskiej Lechii po wyeliminowaniu ekstraklasowej Jagiellonii
Białtystok. Powiem więcej - dla takich chwil warto być przy
futbolu na dobre i na złe. Po prostu kochać tę dyscyplinę, niezależnie
od tego, co sądzą inni, którzy gdzieś na forach piszą głupstwa, że po co nam
stadion, skoro nie mamy drużyny. Także być z zespołem - nieważne w jakiej
lidze występuje, czy ma obecnie słabszą, czy lepszą formę. Co nie znaczy, że
nie należy być krytycznym. Trzeba wytykać błędy i chłodnym okiem spoglądać
na to, co się dzieje. Słowem - „loża szyderców” też jest potrzebna.
Mecz z Jagiellonią pokazał, że ludzie chcą oglądać piłkę na dobrym poziomie. Dzięki pięknemu i nieprzypadkowemu zwycięstwu nad takim mocarzem
jak Jagiellonia oraz transmisji w ogólnopolskiej telewizji, dostrzeżono że
Zielona Góra to nie tylko żużel, koszykówka i potem nic. Ale to przecież nie
koniec. Przed Lechią kolejna runda. Dojdzie do niej już na początku listopada.

Może znów los da nam zespół z ekstraklasy i napiszemy
dalszą część historii? Oby.
Cieszmy się, ale też trzeba położyć lód na rozgrzane głowy.
Musimy grać o 14.30, w listopadzie pewnie jeszcze wcześniej,
bo nie mamy oświetlenia. Nie mamy stadionu piłkarskiego, stąd
konieczność organizowania meczu dla 999 widzów, bo nie da się
bez wielkich i - dodajmy - jednorazowych kosztów przeprowadzić
imprezy masowej. Futbol nie jest pierwszym wyborem w mieście. Owszem,
robi się wiele, poprawia infrastrukturę. Kiedyś, przed ponad 20 laty, jako jedno z
pierwszych miast mieliśmy oświetlone sztuczne boisko. Przyjeżdżały na zgrupowania zespoły ekstraklasowe. Dziś jest kolejna świetna inicjatywa, czyli boisko z
balonem, gdzie można trenować cały rok. Wszystko prawda. Ale to pewnie nie
przełoży się w najbliższym czasie na myśl o ucieczce z trzeciej ligi na szczebel
centralny. Nawet gdyby Lechia awansowała do drugiej ligi, nie mogłaby w niej
zagrać, bo chyba żaden obiekt w regionie nie dostałby pozytywnej weryfikacji na
tym szczeblu.
W kawiarence klubowej widziałem wielu radnych na czele z prezydentem
miasta. Super. Chciałbym jednak, żeby ludzie dowodzący naszym miastem

odwiedzali stadion nie tylko z okazji święta, jakim jest mecz z ekstraligowcem,
ale czasem pojawili się na meczu trzecioligowym. Kiedy zapytałem znajomego
radnego, czemu nigdy nie widziałem go na meczu ligowym, powiedział że... nie
ma czasu!
Otóż na piłkę trzeba mieć czas! Piszę to nieprzerwanie od ponad 30 lat i nie
przestanę. Futbol to najważniejsza dyscyplina na świecie, a jego poziom określa
siłę sportową miasta i regionu. Możemy mieć więc znakomitą koszykówkę, siatkówkę, żużel, ale jak mamy piłkę gdzieś w trzeciej lidze, to jesteśmy na sportowej
mapie kraju daleko. Tak to już jest! Piszę to wszystko nie dlatego, żeby osłabić
radość z sukcesu, bo jako ten, którego tekstami o zielonogórskiej piłce można
opasać równik, niesamowicie się cieszę. Chciałbym, żeby ten sukces i przecież
fajna gra w lidze były zaczynem, czymś, co sprawi, że wszyscy: kibice, władze
samorządowe, biznesmeni, ludzie mający w tym regionie coś do powiedzenia,
krzykną - to jest ten moment! Robimy większy futbol! Wychodzimy z opłotków!
I na koniec osobista refleksja. Dzień przed meczem miałem urodziny. Kiedy
życzenia składał mi trener Andrzej Sawicki, powiedziałem mu, że najlepszym
prezentem byłoby środowe zwycięstwo nad Jagiellonią. I zrobili to! Wielkie
dzięki!

14 października 2022

www.Lzg24.pl

łącznik zielonogórski

ŻUŻEL

Z optymizmem patrzą w przyszłość
Rasmus Jensen, Luke Becker i Przemysław Pawlicki pojadą z „Myszą” w nowym sezonie! Mocny wjazd w
rynek transferowy zaliczył tym samym nowy dyrektor sportowy klubu - Piotr Protasiewicz.

tora także Wojciech Domagała i Kamil Kawicki. - W poniedziałek po finale nie mieliśmy jeszcze nikogo, ale kilka dni później, w czwartek,
mieliśmy uzgodnione trzy
warunki - dyrektor sportowy uchyla nieco „drzwi do

kuchni”. Skład seniorski jest
tym samym zamknięty. A juniorzy? - Mamy trzon drużyny i pracujemy, żeby coś
jeszcze stworzyć - dodaje.
Nowi
zawodnicy
byli też kuszeni przez ekstraligowców. Jensen przycho-

dzi z gdańskiego Wybrzeża. Ma za sobą najlepszy sezon w karierze, z piątą średnią w eWinner 1. lidze. Przed
Amerykaninem L. Beckerem ostatni sezon na pozycji U-24. W ostatnich dwóch
latach ugruntował stabilną
pozycję w Orle Łódź, na poziomie średnich biegowych
kolejno: 1,85 i 1,76. P. Pawlicki ostatnie pięć sezonów
przejeździł w ekstraligowym Grudziądzu. Jaki status nadać starszemu z braci?
„Coś do udowodnienia” pasuje tu chyba idealnie.
Nie samym składem jednak żyją w klubie, ale też inwestycjami na stadionie. I o
ile remont parku maszyn zostanie odłożony w czasie, o
tyle prace związane z odwodnieniem liniowym już
się rozpoczęły i mają potrwać do końca stycznia. Lada chwila zacznie się także remont oświetlenia. Bez
sprawnych świateł klub nie
dostanie licencji na starty w
lidze.
(mk)

FUTBOL AMERYKAŃSKI

czas z drużyną - tłumaczy
Sebastian Domański, prezes
klubu. Spotkanie rozpocznie się o 9.00 treningiem
futbolowym. Po nim wspólne śniadanie. Następnie odbędą się zajęcia w siłowni z
trenerami od przygotowania
fizycznego. Po tym treningu przerwa i obiad. Wieczorem, gdy obiekt futbolistów
rozświetlą jupitery, planowany jest kolejny trening, a
zwieńczeniem ma być minisparing. Ci, którzy chcą
spróbować swoich sił, powinni się zapisać za pośrednictwem formularza na fanpage’u, na Facebooku KFA
Wataha.

Klub doczekał się już szatni z prawdziwego zdarzenia. Zabudowa ma charakter kontenerowy. Większość
miejsca zajmą zawodnicy
obu zespołów, którzy oprócz
szatni będą mieli też do dyspozycji sanitariaty. - Musiały
być to duże pomieszczenia,
bo zespoły liczą nawet do
50 osób - dodaje prezes klubu. W sumie to powierzchnia 110 mkw., na której wydzielono też pomieszczenia
gospodarcze i część dla sędziów. Futboliści „wychodzili” sobie obiekt, zbierając
głosy w budżecie obywatelskim. Inwestycja pochłonęła 619 tys. zł.
(mk)

Fot. Marcin Krzywicki

Były już kapitan Stelmetu
Falubazu Zielona Góra pojawił się na Gali PGE Ekstraligi
2022. Moment, gdy przemawiał, był najbardziej podniosłym w trakcie całej uroczystości. Protasiewicz otrzymał tzw. „Złotego Szczakiela” - statuetkę, którą nagradza się najbardziej zasłużonych dla sportu żużlowego
w kraju. We wcześniejszych
latach honorowani byli w
ten sposób m.in. mistrzowie
świata, czyli sam patron Jerzy Szczakiel i Tomasz Gollob. Był czas na podziękowania, chwilę wzruszenia,
przerwane jednak przez prezentację fragmentu filmu
dokumentalnego o zielonogórzaninie, który szykuje
stacja Canal +. - Statuetka to
podsumowanie moich 31 lat
startów. Zapracowałem sobie. Wzruszenie? To kawał
mojego życia - powiedział
po gali PePe.
Wcześniej P. Protasiewicz
„zaklepał” tercet nowych
zawodników do Falubazu.
Zastępstwo musiał znaleźć

Rasmus Jensen to jedna z rewelacji pierwszoligowego sezonu
za siebie, za Maksa Fricke’a
i na pozycję U-24. Wybór
padł kolejno na: Przemysława Pawlickiego, Rasmusa Jensena i Luke’a Beckera.
PePe podkreśla, że na nowe
transfery też pracował tercet. Oprócz nowego dyrek-

Wataha rekrutuje

Wataha poszukuje nowych „Wilków”

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY

Ninja Warrior
w pięcioboju!
W Drzonkowie zakończyły się
młodzieżowe mistrzostwa świata
w pięcioboju nowoczesnym.
Reprezentacja Polski wywalczyła
jeden medal.
O srebrze naszej żeńskiej
sztafety Małgorzata Karbownik - Adrianna Kapała
już pisaliśmy. Nasz dorobek
nie powiększył się. Zawodniczka ZKS Drzonków Ewa
Pydyszewska indywidualnie zajęła siódme miejsce,
szóste - sztafeta Maciej Kli-

mek (Victoria Radom) - Michał Jabłoński (ZKS Drzonków) i sztafeta mieszana E.
Pydyszewska - M. Klimek.
Wielką
atrakcją
mistrzostw była pierwsza w
Polsce próba nowej konkurencji. Tor „Ninja Warrior”
zamontowała profesjonalna
firma belgijska, spełniając
wszelkie wymogi federacji.
Po raz pierwszy pięcioboiści mieli więc możliwości, by spróbować sił w nowej rywalizacji. To na razie dyscyplina pokazowa,
ale „klamka zapadła”. Konie zostają w pięcioboju tylko w zawodach seniorów, do
Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024. Juniorzy i mło-

Trwają poszukiwania potencjalnych graczy „Wilków”
na nowy sezon. Spotkanie
będzie inne niż wszystkie,
bo całodniowe. - To nie będą tylko testy. Chcemy, żeby
nowe osoby mogły spędzić

Fot. Materiały PZPNow

Fot. Marcin Krzywicki

„Nowy Początek Wilczej Przygody”
- to wydarzenie, które organizują
futboliści amerykańscy Watahy
Zielona Góra w sobotę, 15 października, na stadionie przy ul. Botanicznej. Będzie okazja podziwiać nową
szatnię wywalczoną w budżecie
obywatelskim.

Pięcioboiści będą musieli mierzyć się z takimi przeszkodami

dzieżowcy od przyszłego roku muszą się zmierzyć z torem przeszkód, dla nich mistrzostwa w Drzonkowie były ostatnimi zawodami z
udziałem koni.
- Dla mnie to już nie będzie pięciobój nowoczesny
- powiedziała Anna Sulima
-Jagiełowicz, jedna z najbardziej utytułowanych naszych zawodniczek w historii. - Jeśli chodzi o wizualny
odbiór, jest to interesujące.
Gdyby coś takiego wprowadzono w moich czasach, nie
nadawałabym się, bo tu trzeba być zwinnym i gibkim.
- Z pewnością jest to interesujące i widowiskowe dodał trener kadry narodo-
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WEEKEND KIBICA

TENIS STOŁOWY
a piątek, 14 października: 3.
kolejka LOTTO Superligi, AZS AWFiS
Balta Gdańsk - ZKS Palmiarnia
Zielona Góra, 18.00
PIŁKA NOŻNA
a sobota, 15 października: 10.
kolejka Jako klasy okręgowej,
Piast Czerwieńsk - Drzonkowianka
Racula, 15.00; Zorza Ochla - ŁKS
Łęknica, 16.00; 9. kolejka Klasy A,
Medyk Cibórz - TKKF Chynowianka-Francepol Zielona Góra, 15.00;
Znicz Leśniów Wielki - Sparta
Łężyca, 15.00; Ikar Zawada - Avia
Siedlnica, 15.00
a niedziela, 16 października: 12.
kolejka III ligi, Lechia Zielona Góra
- Odra Wodzisław Śląski, 15.00; 12.
kolejka Jako IV ligi, Lechia II Zielona
Góra - Czarni Żagań, 12.00; 7. Kolejka Klasy B, Tęcza Kaczenice - TS
Przylep, 12.00
PIŁKA RĘCZNA
a sobota, 15 października: 5. kolejka II ligi, UKS Bachus Zielona Góra
- UKS Spartakus Buk, 15.00, hala VI
LO przy ul. Cyryla i Metodego
KOSZYKÓWKA
a sobota, 15 października: 4.
kolejka II ligi, Aldemed SKM Zastal
Zielona Góra - WKK II Wrocław,
16.00; hala przy ul. Amelii
SIATKÓWKA
a sobota, 15 października: 3.
kolejka III ligi dolnośląsko-lubuskiej kobiet, Empiria MKS Orion
Sulechów - UKS Trzynastka Zielona
Góra 16.00
a niedziela, 16 października: 3.
kolejka III ligi dolnośląsko-lubuskiej
kobiet, Lubuskie Taxi AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego - UKS Ares
Nowa Sól, 14.00, hala UZ przy ul.
prof. Szafrana
FUTSAL
a niedziela, 16 października:
4. kolejka I ligi, AZS Uniwersytetu
Zielonogórskiego - Futsal Nowiny,
18.00, hala UZ przy ul. prof. Szafra(mk)
na
wej seniorów Marcin Horbacz. - Uważam, że zawodnicy dadzą radę. Mamy
zdolną młodzież i wierzę,
że nie będziemy odstawać
od innych.
Prezes PZPNow Janusz
Peciak: - Uważam, że jest to
wielka przyszłość dla pięcioboju. Rywalizacja „Ninja Warrior” jest bardzo popularna na świecie. Jestem
optymistą i uważam, że
przyczyni się to do zwiększenia popularności naszej
dyscypliny. Wiem, jak ciężko jest tym, którzy kochają konie. To piękna dyscyplina, ale świat się zmienia
i my musimy razem z nim.
(af)
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Kariera od pucybuta (prawie) do milionera
- Czyżniewski! Most Cesarski? To dzisiaj Most Grunwaldzki. Ten, przed którym nieomal klęknąłeś,
gdy wypatrzyłeś na nim
tabliczkę z napisem Beuchelt&Co Grünberg. Co ona
oznacza? I czy Georg Beuchelt był na uroczystości,
o której piszesz? - moja żona zawsze z godnością znosi moje zachwyty nad „zielonogórskimi odkryciami”
w innych miastach czy krajach.
Odpowiedź nr 1. Tabliczka na moście oznacza, że
wykonawcą najsłynniejszego i najpiękniejszego mostu
we Wrocławiu, i chyba na
całej długości Odry była firma z Zielonej Góry.
Odpowiedź nr 2. Georg Beuchelt, właściciel firmy Beuchelt&Co, nie był
osobiście na uroczystości otwarcia mostu, reprezentował go inż. Thomas.
To on odebrał odznaczenie państwowe dla wykonawcy.

Wielkie otwarcie

Autobus Büssing zmontowany w Zielonej Górze dla SSB - przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Zdjęcie wykonano na ulicy nieopodal willi, w której mieszkał Georg Beuchelt (widoczna za płotem).
nośność mostu sprawdzono, wykorzystując do tego
miejskie tramwaje.
Most ważył 2,3 tony,
miał 112,5 m długości. Jego zdjęcie znajdowało się
prawie we wszystkich wydawnictwach zielonogórskiej fabryki. Georg Beuchelt mógł być dumny.
Zrobił karierę w iście amerykańskim stylu. Od pucybuta (prawie) do milionera. Prawie, bo nasz bohater
nie zaczynał od pucowania
butów.

Przyjazd do Grünbergu

Beuchelt, rocznik 1852, pochodził ze Zwickau. Dyplom inżyniera zdobył w
Dreźnie. Mając 22 lata, trafił do Zielonej Góry. W tym
czasie w Grünbergu królowała rodzina Försterów - bogatych kupców i
przemysłowców. Nie było
większego przedsięwzięcia, w którym nie braliby

jednak wieludziału. Lobki atut - młobowali za podego inżywstaniem liniera
Geonii
kolejorga
Beuwych, wspiechelta, którali budowę
ry wraz z Alkopalni wębertem Ribgla brunatnebeckiem wygo, budowali
kupił firmę
swoją olbrzyi 1 grudnia
mią fabrykę
1876 r. uruwłókienniczą,
chomił Fachcieli zabuGeorg Beuchelt
brykę Budodować al. Nie1852-1913
wy Mostów
podległośc i.
oraz
KonI to Fridrich
strukcji StaFörster ściągnął do naszego miasta fi- lowych Beuchelt u. CO Zielię Dolnośląskich Zakładów lona Góra na Śląsku (nieBudowy Maszyn w Zgorzel- miecka nazwa: Fabrik für
cu, dając początek zielo- Brückenbau und Eisenkonnogórskiemu przemysłowi struktionen Beuchelt u. CO
Grünberg in Schliesen). Fametalowemu.
W tych zakładach pra- bryka zatrudniała jednego
cę znalazł młody Beuchelt. mistrza i sześciu robotniWkrótce Försterowie zban- ków. Z biegiem lat okazało
krutowali. Dolnośląskie Za- się, że Beuchelt był biznekłady Budowy Maszyn nie sowym geniuszem. W hiosiągnęły sukcesu. Miały storii przemysłowej miasta

od XIX wieku do dzisiaj nie
było przemysłowca tego
formatu. Może dzisiaj dotrzymują mu kroku twórcy Ekoenergetyki. To jednak będziemy wiedzieli za
jakieś 50 lat.

Budujemy mosty

Beuchelt praktycznie z niczego stworzył wielką firmę, która z czasem zmonopolizowała
budowę
stalowych mostów na Odrze i jej dopływach. W sumie w całych Niemczech
i Europie postawił około
200 mostów. Budował linię kolejową Damaszek
-Bagdad i hale dworca kolejowego w Berlinie. Nawet dzisiaj, jadąc z Zielonej Góry na północ lub
wschód, nie sposób ominąć stalowych konstrukcji Beuchelta. Krosno Odrzańskie, Nietków, Pomorsko, Cigacice, Nowa
Sól, Bytom Odrzański (już

Fot. kochamantyki.pl

Oficjalna uroczystość rozpoczęła się 10 października
1910 r. o 16.00. Mostem zachwycał się nadburmistrz
Wrocławia Georg Bender,
podkreślając z dumą, że ta
wspaniała konstrukcja powstała na Śląsku. Zakończył wiwatami na cześć cesarza Wilhelma, który jednak na uroczystość nie
przybył.
Zabrzmiały dzwony i
na most ruszyły ciągnięte
przez konie wozy strażackie. Nie zabrakło też najnowszego nabytku - samochodów strażackich. To była symboliczna próba wytrzymałościowa, bo wcześniej, w połowie września,

Ze zbiorów Bartłomieja Gruszki

Przenieśmy się na chwilę do Wrocławia - 112 lat wstecz. Wieczorem 7 października 1910 r. po raz pierwszy zabłysły lampy na słynnym
Moście Cesarskim. Szykowano się do wielkiego otwarcia przeprawy. Służby miejskie dokładnie wypucowały jezdnię i okoliczne ulice. To
było wielkie wydarzenie dla wrocławian. Dla zielonogórzan również.

10 października 1910 r. Uroczystość otwarcia Mostu Cesarskiego, czyli dzisiejszego Mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu. Jako pierwsze na konstrukcję wjechały
wozy straży pożarnej.

nie istnieje), Głogów. Wyjątkiem są współczesne
mosty na trasie S3.
Mosty jednak nie wystarczyły fabrykantowi.
W 1886 r. rozpoczął produkcję wagonów. Zwykłych i skomplikowanych. Towarowych i osobowych. Ta różnorodność dobrze świadczyła
o zielonogórskiej firmie o jej inżynierach i robotnikach. Ich liczba początkowo wzrosła do kilkuset,
by w okresie międzywojennym dojść do kilku tysięcy. Tę tradycję po wojnie kontynuował Zastal.
Dzisiaj już z marnym skutkiem.
Most Cesarski był symbolem możliwości fabryki
i po trosze zwieńczeniem
życia Georga Beuchelta,
który zmarł w 1913 r. Majątek przejęła siostra Liddy Beuchelt.
Fabryka miała bardzo
sprawnych i pomysłowych dyrektorów, którzy wciąż wymyślali nowe
produkty. W latach 20. XX
w. usiłowali nawet produkować samochody osobowe. Lepiej im poszło z autobusami.

Autobusy dla Wrocławia i Berlina

- To jest autobus wyprodukowany przez Beuchelta i używany do przewozu pasażerów we Wrocławiu - Bartłomiej Gruszka pokazuje stare zdjęcie.
To pojazd marki Büssing/
Beuchelt, powstały przy
współpracy
zielonogórskiej firmy z niemieckim
koncernem Büssing, potentatem w produkcji autobusów, później przejętym
przez koncern MAN. Zielonogórzanie dostarczali dla
nich karoserie i podwozia.
Autobusy zamówiła wrocławska miejska spółka
Stadtischen Strassenbahn
Breslau. Świadczy o tym
numer boczny - SSB 30. Tak
firma znakowała swoje autobusy. SSB eksploatowała
już tramwaje, pierwszą linię autobusową uruchomiła w 1925 r.
Nie wiemy, ile pojazdów
dla Wrocławia wyprodukował Beuchelt. Zakład wytwarzał również podobne,
piętrowe autobusy. Te wykorzystywała komunikacja
miejska w Berlinie.
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