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Wiary, która przenosi góry,Nadziei, że jutro będzie lepsze,Miłości, która pozwoli przetrwać najtrudniejsze chwilei zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy.Wesołych świąt Bożego Narodzenia!
Aby nie tylko świątecznie dni, ale również każde kolejne w 2023 roku, były przepełnione nadzieją, magią i spokojem.

   Janusz Kubicki
   Prezydent 
   Zielonej Góry
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Dzięki programowi Erasmus+ na UZ przebywa obecnie po-
nad 50 studentów oraz praktykantów z Turcji, Hiszpanii, 
Niemiec, Włoch, Grecji, Bośni i Hercegowiny, Francji czy Por-
tugalii.  Za nimi spotkanie wigilijne, gdzie mogli poznać pol-
skie zwyczaje. 
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Nie musimy codziennie zdobywać Mount Everestu
„Jestem dość”, książka zielonogórzanki Magdaleny Mikołajczyk, artystki kabaretowej, twórczyni internetowej i autorki popularne-
go bloga @MatkoJedyna, święci triumfy na liście bestsellerów Empiku. Skąd taki sukces publikacji? O tym rozmawiamy z samą autorką. 

- W przeszłości występo-
wałaś na scenie, angażowa-
łaś się w kabaret. Dlaczego 
zajęłaś się pisaniem?

Magda Mikołajczyk, au-
torka popularnego bloga @
MatkoJedyna: - Zaczęłam 
występować w roku 1998. 
Kiedy przyszłam na studia 
w Zielonej Górze, tra�łam 
do klubu „Gęba”, gdzie od-
bywały się warsztaty kaba-
retowe. Tak mi się spodoba-
ło, że zostałam z tym środo-
wiskiem na wiele lat. W mię-
dzyczasie urodziłam dzieci, 
co w naturalny sposób ogra-
niczyło moje możliwości 
wyjazdów z kabaretem. Ca-
ły czas kipiała we mnie jed-
nak potrzeba artystycznego 
wyrazu. Zaczęłam dawać jej 
upust pisząc blog i publiku-
jąc treści w social mediach. 
Okazało się, że taka twór-
czość bardzo mi odpowiada.

- „Jestem dość” to dosyć 
oryginalny tytuł. O czym 
właściwie jest ta książka? 

- Książka jest opisem 
osobistych przeżyć i do-

świadczeń, dzięki którym 
chcę uświadomić ludziom, 
że jesteśmy wystarczający. 
To zapiski z mojej drogi do 
poczucia własnej wartości, 
do zrozumienia, że nie mu-
simy codziennie zdobywać 
Mount Everestu, żeby być 
dość. Myślę, że wiele osób 
ma podobne przygody do 
mnie - żyje zwyczajnie i 
myśli, że czegoś im brak. 
Jeżeli żyjemy w zgodzie ze 
sobą, nie krzywdzimy ni-
kogo i dajemy z siebie ty-
le, ile w danej chwili może-
my, to jest to dobre i warto-
ściowe. Powinniśmy o tym 
pamiętać. Mnie osobiście 
tego brakowało, stąd mo-
je dążenie do zmiany po-
strzegania siebie. 

- Patrząc na popularność 
książki wydaje się, że wię-
cej osób ma podobne odczu-
cia…

- Z moich rozmów z czy-
telnikami wynika, że wie-
le osób potrzebuje po-
czucia, że bycie normal-
nym, zwykłym człowie-

kiem jest okay. Moim zda-
niem to problem, któ-
ry wynika z naszej kultu-
ry. Od urodzenia jesteśmy 
„ciosani”: dziewczynki są 
grzeczne, chłopaki nie pła-
czą, siedź prosto, jedz ład-
nie, jak ty wyglądasz itd. 

Porównywanie zaczyna się 
już w piaskownicy, a póź-
niej jest kontynuowane w 
przedszkolu, szkole i w do-
rosłości. W naszym syste-
mie edukacji nie pokazuje 
się dzieciom, co już umie-
ją, lecz udowadnia się im 

czego jeszcze nie potrafią. 
Brak chwalenia. Nieustan-
nie jesteśmy sprawdza-
ni i poczucie bycia nieide-
alnym jedynie w nas nara-
sta. Dodatkowo social me-
dia nie pomagają w budo-
waniu bezpiecznego wize-

runku siebie, na większo-
ści kont oglądamy specja-
listów, którzy żyją z danej 
aktywności, widzimy za-
wodowców, których świat 
wydaje się idealny. A tym-
czasem my stoimy w na-
szym nieuporządkowa-
nym domu i wydaje nam 
się, że jesteśmy gorsi. To 
nieprawda!

- Jakie są twoje plany na 
przyszłość?  

- Żeby napisać tę książ-
kę, przerwałam pracę nad 
powieścią obyczajową, 
ale jeszcze do niej wró-
cę. Na pewno też będę ak-
tywna w social mediach. 
Od trzech lat na Instagra-
mie codziennie piszę post. 
Zamierzam utrzymać ten 
trend. Każdego roku mam 
wiodący hashtag – obecnie 
jest to „bez presji”. Wybra-
łam też już nowy na 2023 
rok, ale zdradzę go dopie-
ro 1 stycznia. 

- Dziękuję za rozmowę.
Maciej Dobrowolski

- Nieustannie jesteśmy sprawdzani i poczucie bycia nieidealnym jedynie w nas narasta – mówi 
Magda Mikołajczyk
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Choć 104 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
przypada 27 grudnia, zielonogórzanie już uczcili wydarzenie 
przed pomnikiem „Dobosza Powstańca Wielkopolskiego”. W 
dzień rocznicy uroczystości planowane są na cmentarzu przy 
ul. Wrocławskiej o 12.00.

Salon Jesienny to doroczna wystawa artystów wizualnych 
z całego Lubuskiego. Wszedł do tradycji kulturalnej 50 lat 
temu i obecnie odbywa się na zmianę w Gorzowie Wlkp. i Zie-
lonej Górze. Prace możemy oglądać do 15 stycznia w zielono-
górskim BWA. (ah)
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Radni uchwalili budżet miasta
- To najtrudniejszy budżet, jaki przygotowywałem w ciągu 15 lat piastowania stano-
wiska – podczas wtorkowej sesji rady miasta mówił prezydent Janusz Kubicki. W przy-
szłym roku dochody miasta mają wynieść ok. 1 mld 165 mln zł, a wydatki 1 mld 332 mln zł. 
Sytuacja ekonomiczna 
wywołana inflacją, rece-
sją i konfliktem zbrojnym 
za wschodnią granicą jest 
trudna. - W obliczu wy-
zwań, które przed nami 
stoją i rosnących kosztów 
życia, mieszkańcy ocze-
kują od nas nie wielkiej 
polityki, kłótni oraz wa-
śni, ale realnego działania 
ponad podziałami – prze-
konywał radnych prezy-
dent Janusz Kubicki pre-
zentując założenia budże-
towe.

Najwięcej na oświatę
Tradycyjnie najwięcej 
przeznaczymy na oświa-
tę oraz edukację. Wy-
datki na ten cel wynio-
są ok. 403 mln zł. Jedno-
cześnie miasto chce wy-
dać ok. 157 mln zł na po-
moc i politykę społeczną, 
90 mln zł na gospodarkę 
komunalną oraz ochro-
nę środowiska czy też 74 
mln zł na transport i łącz-
ność. Lwią część budżetu 
stanowić będą także in-
westycje, które pochłoną 
ok. 362 mln zł! 

- W przyszłym ro-
ku zakończymy budo-
wę południowej obwod-
nicy miasta i mamy już 
pierwsze środki na bu-
dowę zachodniej. Skoń-
czymy także elektryfika-
cję miejskiej komunika-
cji - 80 proc. naszego ta-
boru autobusowego bę-
dzie niskoemisyjna – tłu-
maczył prezydent Kubic-
ki. - Tymczasem dla po-
równania Gorzów bę-
dzie startował ze swoim 
programem nabywając 
pierwsze siedem auto-
busów. Budujemy także 

parking wielopoziomowy 
przy ul. Piaskowej, po-
większamy sieć ścieżek 
rowerowych, remontu-
jemy kąpielisko w Ochli. 
Po raz pierwszy od wielu 
lat na rok 2023 i 2024 za-
pisane zostały duże pie-
niądze, ponad 50 mln zł, 
na remont dróg osiedlo-
wych, tych o mniejszym 
znaczeniu. 

Zgłaszamy poprawki
Prezydent zdziwiony za-
uważył, że przed sesją 
radni nie złożyli żadnych 
poprawek do budżetu. – 
Można by pomyśleć, że to 
budżet idealny. Wiem, że 
tak nie jest, ale w obliczu 
niepewności na świecie 
jest to budżet odpowie-
dzialny – dodał J. Kubicki. 

Chwilę później rad-
ni Koalicji Obywatelskiej 
zgłosili szereg poprawek 

dotyczących m.in. re-
montu dróg lokalnych np. 
przy ul. Domeyki, ale też 
oczyszczenia stawu w Łę-
życy przy ul. Kościelnej. 
Jako źródło finansowania 
wskazano głównie środ-
ki z rezerwy na inwesty-
cje. Propozycje wywołały 
gorącą debatę wśród rad-
nych.

- Jeżeli zależało wam 
na wykonaniu tych za-
dań to należało to zgłosić 
wcześniej i przedyskuto-
wać na odpowiednich 
komisjach. Wam nie za-
leży na realizacji tych in-
westycji tylko na przed-
stawieniu. To kiepski ka-
baret – stwierdził Filip 
Gryko. Wtórował mu Ja-
cek Budziński: - Praca 
nad budżetem trwa ca-
ły rok, ja sam regularnie 
składam kolejne wnio-
ski. Mi ten budżet pasu-

je, choć będzie trudny do 
realizacji. 

Marcin Pabierowski ob-
stawał jednak przy swoim 
zdaniu, że wnioski są zło-
żone zgodnie z przepisa-
mi, a sam budżet nie jest 
optymalny.   Mamy hor-
rendalne zadłużenie. Na 
samą obsługę długu wy-
damy niemal 28 mln zł. 
To budzi zastrzeżenia, w 
ten sposób nie buduje się 
wiarygodności – przeko-
nywał. 

Andrzej Brachmański 
zwrócił jednak uwagę, że 
obecnie wszystkie samo-
rządy się zadłużają. – Ma-
my mniejszy deficyt niż 
samorząd województwa. 
Wam nie zależy na pra-
cy nad budżetem, to jest 
robienie show. Nie ma w 
tym troski o mieszkańców 
– mówił Brachmański. 

Nieoczekiwana propozycja
Dyskusję uciął prezy-
dent Janusz Kubicki, któ-
ry zadeklarował realiza-
cję wszystkich poprawek 
w ramach unijnego dofi-
nansowania. – Wykona-
my wszystkie te zadania, 
jeżeli pani marszałek od-
da nam pieniądze, któ-
re zabrała miastu w ra-
mach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych – 
stwierdził włodarz Zielo-
nej Góry. 

Ostatecznie wszystkie 
wnioski zostały odrzu-
cone, a budżet przyjęto 
w oryginalnym kształcie 
przy 18 głosach za. Z po-
wodu napiętej sytuacji fi-
nansowej, radni zadecy-
dowali zawiesić budżet 
obywatelski na 2023 i 2024 
rok.  (md)

- Na inwestycje wydamy ok. 362 mln zł! – zapowiedział prezy-
dent Janusz Kubicki
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Za nami gala charytatywna „Warto jest pomagać”, której 
gospodarzem jest Grzegorz Hryniewicz. Aniołem Roku 
2022 w kategorii osoba została  Izabela Kochanowicz z 
Nowej Soli, organizatorka dobroczynnych aukcji. W ka-
tegorii firma zwyciężyła Ekoenergetyka Polska S.A. która 
kupiła sprzęt dla szpitali w regionie i wspiera zielonogór-
skie Pogotowie Opiekuńcze oraz Dom Samotnej Matki. 
W kategorii instytucja nagrodę otrzymała Grupa Alivio, 
która pomaga niepełnosprawnym i seniorom. Na zdjęciu 
Anioła Roku 2022 odbiera Urszula Przegalińska-Kubik z 
Ekoenergetyki.  (ah)

KOMUNIKACJA

Świąteczne 
zmiany 
w komunikacji
Miejski Zakład Komunikacji 
informuje, że w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia autobusy będą 
kursowały według zmienionego 
rozkładu jazdy. 

Sobota, 24 grudnia.
Autobusy będą kursowały 
według roboczych rozkła-
dów jazdy do godziny 15.00. 
Autobusy linii nocnych roz-
poczną pracę od godziny 
15.00 wykonując dodatko-
we kursy. Od godziny 23.20 

autobusy linii nocnych bę-
dą kursowały zgodnie z roz-
kładem jazdy obowiązują-
cym w noce z soboty na nie-
dzielę.

Niedziela, 25 grudnia.
Autobusy linii 0, 1, 5, 8, 19 
będą jeździły według świą-
tecznych rozkładów jaz-
dy, natomiast autobusy linii 
nocnych zgodnie z rozkła-
dem jazdy obowiązującym 
w noce z soboty na niedzie-
lę. Autobusy pozostałych li-
nii nie będą kursowały.

Poniedziałek, 26 grudnia.
Autobusy będą kursowały 
według świątecznych roz-
kładów jazdy.

(red)
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UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Kosmos w zasięgu ręki naukowców z uniwersytetu
Pracownicy oraz studenci Instytutu Astronomii im. profesora Janusza Gila Uniwersytetu Zielonogórskiego mają czym się po-
chwalić! W 2021 roku Instytut zakupił sprzęt najnowszej technologii. 
Robotyczny Optyczny Tele-
skop UZ - ROTUZ to system 
dwóch teleskopów zwiercia-
dlanych. Początkowo znaj-
dował się na tzw. farmie te-
leskopów e-EyE w Hiszpa-
nii, gdzie były prowadzone 
obserwacje. W październi-
ku tego roku został przenie-
siony do Chile na teren �r-
my DeepSky, by jeszcze le-
piej sprawdzać to co dzieje 
się w odległym kosmosie. 

Wymarzone niebo
Za pomocą komputera w 
Zielonej Górze można stero-
wać teleskopem oddalonym 
o 15 000 km! Władze insty-
tutu zdecydowały się na 
umieszczenie systemu RO-
TUZ na farmie teleskopów w 
południowej części pustyni 
Atakama. - Są tam najlepsze 
na świecie warunki obser-
wacyjne: niska wilgotność, 
małe zachmurzenie, śred-
nio około 320 nocy obserwa-
cyjnych w roku, kiedy w Pol-
sce mamy ich średnio oko-
ło 100 – tłumaczy dr Magda-
lena Szkudlarek z Instytutu 

Astronomii im. profesora Ja-
nusza Gila UZ. Projekty pro-
wadzone są wspólnie z Uni-
wersytetem Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, Uniwer-
sytetem Warszawskim i Ob-
serwatorium Astronomicz-
nym na Suhorze. 

- Badamy planety po-
zasłoneczne, gwiazdowe 
czarne dziury czy brązo-
we karły w naszej galakty-
ce. Dane z misji kosmicz-
nych tworzą bazę obiektów 
do dokładniejszych badań 
za pomocą teleskopów na-

ziemnych m.in. takich jak 
ROTUZ – dodaje dr M. Szku-
dlarek. 

Drugim zadaniem apara-
tury jest prowadzenie ob-
serwacji we współpracy z 
�rmami z przemysłu ko-
smicznego  w ramach pro-

jektu „European Space 
Surveillance and Tracking - 
EU SST” Europejskiej Agen-
cji Kosmicznej (ESA). Pro-
jekt dotyczy obserwacji i 
wyznaczania orbit śmie-
ci kosmicznych zagrażają-
cych pracującym tam sateli-
tom oraz statkom kosmicz-
nym. Obserwacje sprowa-
dzone są przez sieć tele-
skopów rozmieszczonych 
na całym świecie, która 
jednak zdominowana jest 
przez teleskopy zlokalizo-
wane na półkuli północ-
nej. ROTUZ stał się jednym 
z elementów tego systemu, 
a umieszczenie go w Chile 
pozwoliło na uzupełnienie 
luki aparaturowej i tym sa-
mym poprawienie zakresu 
śledzenia śmieci kosmicz-
nych na orbicie.

Drudzy w Polsce
Teleskop na półkuli połu-
dniowej posiada ogrom-
ny potencjał dydaktyczny 
i promocyjny oraz stanowi 
niezastąpioną pomoc na-
ukową. - Mamy możliwość 

prowadzenia obserwacji w 
godzinach porannych cza-
su polskiego, znacznie uła-
twiając dostęp studentom 
do sprzyjających warun-
ków. Dodatkowo przesunię-
cie pór roku sprawia, że la-
tem, gdy w Polsce są krót-
kie noce obserwacyjne bądź 
ich wcale nie ma, w Chile są 
długie zimowe noce, co uła-
twia prowadzenie praktyk 
– dodaje dr Michał Żejmo z 
Instytutu Astronomii. 

- Obserwacje to badanie 
praw naszego wszechświa-
ta, a studenci dzięki temu 
teleskopowi mogą na ży-
wo uczestniczyć w obser-
wacjach. To coś wyjątkowe-
go – podsumowuje prof. dr 
hab. Andrzej Maciejewski, 
dyrektor Instytutu Astrono-
mii.

Uniwersytet Zielonogór-
ski to druga obok Uniwersy-
tetu Warszawskiego uczel-
nia w Polsce, która posiada 
swój teleskop w Chile. 

Katarzyna Doszczak
Biuro Prasowe  

Uniwersytetu Zielonogórskiego

POMOC

Elektrociepłownia  
dzieli się ciepłem
Elektrociepłownia „Zielona Góra” 
tuż przed świętami przekazała 
czek na kwotę 60 tys. złotych, 
wspierając najbardziej potrzebują-
cych odbiorców. 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej wyłoni odbior-
ców w trudnej sytuacji ma-
terialnej, którzy za otrzyma-
ne wsparcie będą mogli po-
kryć rachunki za ogrzewanie 
i ciepłą wodę. Warunkiem 
uczestnictwa w programie 

jest korzystanie z ciepła 
sieciowego dostarczanego 
przez zielonogórską elektro-
ciepłownię. 

- Akcję wspierającą od-
biorców znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej 
realizujemy od czternastu 
lat – mówi Radosław Czap-
ski, prezes zarządu EC. Od 
początku trwania programu 
spółka przekazała już ponad 
1,1 mln złotych na wparcie 
osób w potrzebie. W ubie-
głym roku z pomocy �nan-
sowej skorzystało ok. 150 ro-
dzin. 

- Gest Elektrociepłowni 
stał się już doroczną przed-
świąteczną tradycją. Bynaj-

mniej nie traktujemy go ja-
ko rutynowej praktyki, a za-
wsze budzi on wiarę w do-
bro – mówi prerzydent Ja-
nusz Kubicki. - Doceniamy 
to, że za wielkimi instytucja-
mi kryją się ludzie o otwar-
tych sercach, którzy do-
strzegają potrzeby innych. 
Dzięki państwa o�arności 
wszyscy zielonogórzanie 
mogą liczyć na ciepły dom 
nie tylko w wymiarze meta-
forycznym.

- Każdy zasługuje, by 
żyć w godnych warunkach. 
Gwarantuję, że za pośred-
nictwem MOPS podarunek 
tra� do tych, którzy go naj-
bardziej potrzebują - pod-

kreśla Renata Mach, dyrek-
tor ośrodka. - Takie wspar-
cie to nie tylko zdjęcie trosk 
z barków potrzebujących 
mieszkańców, ale również 
dowód bezinteresownej 
życzliwości.

Ogólnopolski program 
„Dzielimy się ciepłem” skie-
rowany jest do najbardziej 
potrzebujących odbiorców 
korzystających z ciepła sie-
ciowego w miastach, w któ-
rych spółka ma swoje elek-
trociepłownie, tj. m.in. w 
Gdańsku, Toruniu, Gorzo-
wie Wielkopolskim, Wrocła-
wiu, Siechnicach, Zielonej 
Górze i Krakowie.

(ah)
W imieniu podopiecznych MOPS-u symboliczny czek z rąk pre-
zesa Radosława Czapskiego przyjął prezydent Janusz Kubicki.

- Dzięki teleskopowi w Chile mamy możliwość prowadzenia obserwacji w godzinach porannych 
czasu polskiego – mówi dr Michał Żejmo

Św. Mikołaj z reniferami zawita na deptak

DEPTAK

Renifery przed ratuszem
Może nie będzie to słynny Rudolf z 
bajek, ale przed ratuszem będzie-
my mogli zobaczyć prawdziwe, 
żywe renifery. W czwartek, 22 
grudnia, w godz. 13.00-19.00, 
stanie tutaj lapońska wioska z tymi 
zwierzętami. Będą towarzyszyć św. 
Mikołajowi – mówi radna Eleonora 
Szymkowiak, która zorganizowała 
przyjazd zwierząt do naszego 
miasta. 
Jest przekonana, ze będzie to 
atrakcja dla dzieci i dorosłych. 
Będzie można zrobić sobie z nimi 
zdjęcia, a Mikołaj może wyręczyć 
rodziców dając dzieciom wcześniej 
przygotowaną paczkę. 

(tc)

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 b
io

go
sp

od
ar

st
w

o.
pl

Fo
t. 

Pi
ot

r J
ęd

zu
ra

Fo
t. 

Ka
zi

m
ie

rz
 A

da
m

cz
ew

sk
i

Artysta Zieloną Górą związał się w 1967 roku

WYSTAWA

Zatrzymuje czas pędzlem
Do 2 stycznia w galerii biblioteki 
Norwida możemy oglądać prace 
Adama Bagińskiego. Ekspozycja 
to zwieńczenie 55 lat twórczości 
artysty. Źródłem natchnienia dla 
Bagińskiego od zawsze jest pejzaż 
i z nim zielonogórzanie kojarzą go 
najbardziej.
Artysta pochodzi z Torunia, skoń-
czył tamtejszą ASP, z Zieloną Górą 
związał się w 1967 roku i mieszka 
tu do dziś. Jest m. in. autorem 
projektu neonu „Kino Nysa”. Mi-
łośnik sztuki japońskiej. W 2019 
roku artysta otrzymał tytuł Hono-
rowego Obywatela Województwa 
Lubuskiego.

(ah)

Fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 W

iM
BP



www.Lzg24.pl 23 grudnia 2022    łącznik zielonogórski 5
POMOC

Razem wspieramy małego Ignasia
Wsparcie dla Ignasia - to hasło bardzo często powtarzane w zielonogórskich domach, �rmach, szkołach, 
klubach sportowych. Mieszkańcy naszego miasta bardzo zaangażowali się w pomoc dla siedmioletniego Ignasia, 
który stracił rodziców i siostrę w tragicznym wypadku pod Żarami.
Do wypadku doszło 13 
grudnia, zginęli Tomek 
Wiktorski z żoną Izą i ma-
lutką córeczką Kają. To-
mek i Iza byli doskonale 
znani lokalnej społeczno-
ści. Tomek to oddany ki-
bic koszykówki, zaanga-
żowany w działalność do-
broczynną. Błyskawicz-
nie reagował, gdy ktoś po-
trzebował wsparcia, orga-
nizował zbiórki i licyta-
cje koszykarskich gadże-
tów. Iza była urzędniczką 
i jako radca prawny poma-
gała poszkodowanym ko-
bietom w stowarzyszeniu 
BABA. Gdy ich przyjacie-
le otrzymali informację o 
tragedii, nie wahali się ani 
chwili. Uruchomili zbiórkę 
na portalu zrzutka.pl, aby 
pomóc Ignasiowi, który 
tego dnia nie podróżował 
z rodziną

Klub Kibica mobilizuje
Akcja trwa do stycznia pod 
hasłem: „Zbiórka dla synka 

ś.p. Tomka Wiktorskiego - 
Ignasia”.

Wiadomość o zbiórce 
szybko obiegła miasto, wo-
jewództwo, a nawet kraj. 
Każdy chce pomóc chłop-
cu, który w tragiczny spo-
sób, tuż przed świętami 

Bożego Narodzenia stracił 
rodziców i malutką, zaled-
wie dwuletnią, siostrę.

- Jako Klub Kibica Zastal 
jesteśmy bardzo wdzięczni 
każdej osobie, która nam 
pomogła do tej pory. Za-
chęcamy do dalszej pomo-

cy i chcielibyśmy ogłosić, 
że 500 tysięcy to nie cel, a 
wskazówka! - podkreślają 
inicjatorzy.

Murem za Ignasiem
Do Klubu Kibica Zastal z 
całej Polski wciąż docie-

rają gadżety koszykar-
skie, piłkarskie, siatkar-
skie, żużlowe czy z KSW. 
- Te przedmioty trafią na 
licytację, a dochód zosta-
nie przekazany na zrzut-
kę.pl, a potem do małe-
go Ignacego oraz rodziny 
Tomka i Izy. Wielu ludzi 
fantastycznie zareagowa-
ło, wsparło zbiórkę, za co 
bardzo w imieniu Ignasia 
dziękujemy i zachęcamy 
do przekazywania kolej-
nych gadżetów na licyta-
cję - mówi jeden z pomy-
słodawców zbiórki, przy-
jaciel rodziny Wiktor-
skich, Tomasz Mruk.

Dla Ignasia odbyła się 
także zbiórka prezen-
tów organizowana z ini-
cjatywy klubu i druży-
ny koszykarskiej Enea 
Zastal BC Zielona Góra. 
Chłopiec ma je otrzymać 
przed świętami od przed-
stawicieli Klubu Kibica 
Zastal.

(gd)

FUTSAL

Na  
parkiecie  
walczyło 
ponad 800  
młodych  
zielonogórzan
Po ponad 7 godzinach nieprze-
rwanej gry zabrzmiał ostatni 
gwizdek sędziego i... zwyciężyło 
Południe
Wynikiem 64:56 za-
kończył się wielki ju-

bileuszowy mecz fut-
salu Północ vs Połu-
dnie z okazji 800-le-
cia powstania Zielo-
nej Góry i 700-lecia 
uzyskania praw miej-
skich. 

- Nie o punkty tu 
chodzi, a o liczbę 
uczestników, bowiem 
na parkiecie rywaliza-
cję podjęło ponad 800 
młodych zielonogó-
rzan!  Takiego meczu 
jeszcze w naszym kra-
ju nie było – komentu-
je radny Tomasz Sro-
czyński, jeden z orga-
nizatorów wydarze-
nia.

Przy stanie punk-
towym 58:47 dla Po-
łudnia do akcji wkro-
czyli znani sportow-
cy i zielonogórscy po-
litycy decydując o koń-
cowym losie meczu. 
Na boisku pojawili się 
m.in.: Piotr Protasie-
wicz, Andrzej Huszcza, 
Lucjan Błaszczyk, Ta-
isei Matsushita, Prze-
mysław Mycan. Kapi-
tanem drużyny Połu-
dnia był Tomasz Sro-
czyński, wiceprzewod-
niczący rady miasta, 
a drużyny z Północy 
- Piotr Barczak, prze-
wodniczący.  (is) 

SPEKTAKL

Meleksy  
i wielbłądy  
na Trzech Króli
Tradycyjnie 6 stycznia ulicami 
Zielonej Góry przejdzie Lubuski 
Orszak Trzech Króli. – Serdecznie 
zapraszam do udziału wszystkich 
mieszkańców. To będzie radosne 
wydarzenie – podkreśla radna 
Eleonora Szymkowiak, która 
organizuje orszak od 12 lat.

Wydarzenie poprzedzi o 
godz. 12.00 msza święta w 
kościele pw. Najświętsze-
go Zbawiciela. Natomiast 

właściwa część przemar-
szu rozpocznie się o godz. 
13.20 na pl. Bohaterów, a 
zakończy się na rynku pod 
zielonogórskim ratuszem. 

- Będziemy łączyć tra-
dycję z nowoczesnością 
– podkreśla Janusz Młyń-
ski, reżyser wydarzenia. 
– Na pewno nie zabraknie 
pięknie przebranych akto-
rów, ale też ciekawej opra-
wy muzycznej. W orszaku 
weźmie udział kapela koź-
larzy z Regionu Kozła, Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta ze 
Świebodzina oraz Orkie-
stra Dęta Zastal – wylicza J. 
Młyński.

Dzięki uprzejmości Za-
kładu Gospodarki Komu-

nalnej w orszaku zosta-
ną wykorzystane melek-
sy, czyli niewielkie elek-
tryczne pojazdy. – Całość 
uświetnią również dwa 
wielbłądy. Nazywają się 
Aladyn i Tamara – zdradza 
J. Młyński i zaprasza zielo-
nogórzan do udziału. – Dla 
widzów będą przygotowa-
ne trzy scenki pasterskie. 
Finalną - związaną z szop-
ką betlejemską - będzie 
można obejrzeć na wiel-
kim telebimie. Będziemy 
także rozdawać mieszkań-
com korony, chorągiewki 
i gwiazdy. Zapowiada się 
naprawdę dobra zabawa – 
twierdzi J. Młyński.

(md)

Gwiazdami zawodów byli Piotr Protasiewicz i Andrzej Huszcza

Rodzice małego Ignasia zginęli tragicznie w wypadku

Wioleta Haręźlak wręcza torbę ks. Stanisławowi Pod«gurnemu

CARITAS

Pomoc potrzebującym
W rolę Świętego Mikołaja wcieliła 
się Wioleta Haręźlak, dyrektor 
departamentu edukacji i spraw 
społecznych. Urząd Miasta po raz 
kolejny wziął udział w akcji „Torba 
Charytatywna Caritas”. 
W jej ramach rokrocznie tuż przed 
Świętami Bożego Narodzenia Cari-
tas dystrybuuje, a później odbiera 
„torby pełne miłosierdzia”z darami. 
– W tym roku wspomożemy uchodź-
ców z Ukrainy, którzy z powodu 
wojny przyjechali do diecezji zie-
lonogórsko-gorzowskiej – wyjaśnia 
ks. Stanisław Podfigurny, dyrektor 
Caritas diecezji zielonogórsko-go-
rzowskiej.
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ANKIETA

Podziel się opinią
W związku z rozpoczęciem tworzenia 
planu mobilności dla zielonogórsko-
nowosolskiego obszaru funkcjonalne-
go zachęcamy do wypełnienia krót-
kiej, anonimowej ankiety o sposobach 
przemieszczania się mieszkańców. Na 
ankietę składa się 14 krótkich pytań, 
które pomogą nam poznać tendencje 
oraz problemy w transporcie na 
terenie regionu. Ankieta dostępna 
jest na stronie Łącznika Zielonogór-
skiego: lzg24.pl
Państwa zdanie jest dla nas ważne 
i stanowi niezbędny element w 
dalszych pracach nad planem mo-
bilności.

(ah)

NAGRODY

Norwid szuka  
ostrych piór
Uzdolnieni literaci i naukowcy 
znów będą mieli szansę zaistnieć. 
Po przerwie do konkursu mogą się 
też czuć się zaproszeni dziennika-
rze. Startują Lubuskie Wawrzyny 
2022.

Lubuski Wawrzyn Literac-
ki zostanie przyznany po 
raz 29, Naukowy po raz 17., 
a Dziennikarski będzie miał 
swoją 9. edycję.

Wawrzyn Literacki odbę-
dzie się w dwóch katego-
riach: proza i poezja i jest 
skierowany do autorów 
książek związanych z woje-
wództwem lubuskim (miej-
sce urodzenia lub zamiesz-
kania), jak również autorów 
książek wydanych w lubu-
skich o�cynach.

Wawrzyn Naukowy pro-
muje książki naukowe i po-
pularnonaukowe   o  tema-
tyce regionalnej. 

- Zapraszamy ludzi pióra 
do zgłaszania propozycji – 
mówi Andrzej Buck, dyrek-
tor biblioteki Norwida.

Termin nadsyłania zgło-
szeń upływa 20 stycznia 
2023 r. Regulamin i szcze-
gółowe informacje znajdzie-
my na stronie: http://www.
wawrzyny.norwid.net.pl  (rk)
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400
tyle choinek rozdano zielono-

górzanom

ŚWIĘTA

Dłubaliśmy w lodzie, nosiliśmy choinki i pierogi – magię Bożego Narodzenia czuć w całym mieście
Wigilia już tuż, tuż – przed nami świąteczne spotkania w rodzinnym gronie. Natomiast w zeszły weekend świętowaliśmy gromadnie, razem, wśród zielonogórzan. Najpierw, w piątek, wycinaliśmy lodowe �gury koło deptakowej choinki. Obok trwał Jarmark Bożonarodzeniowy. Na drugi 
dzień prezydent rozdawał choinki. Na koniec, w niedzielę, dzieliliśmy się opłatkiem i degustowaliśmy pierogi podczas miejskiej wigilii. - Życzę dużo radości, zdrowia i pomyślności. Niech te wszystkie zmartwienia, których nam wszystkim nie brakuje, przeminęły – mówił prezydent Janusz Kubicki. 

- Cieszę się z tej akcji i uśmie-
chów mieszkańców, bo robi-
my to właśnie dla nich – mó-
wił w sobotę prezydent Ku-
bicki, z lekkim niepokojem 
zerkając na wielką kolejkę 
stojącą wzdłuż urzędu mia-
sta. – Wcześniej rozdawali-
śmy dynie, a teraz choinki. 
Po dużym zainteresowaniu 
widać, że jest to potrzebne. 
W tym roku in´acja jest wy-
soka, zapewne nie wszyst-
kich byłoby stać na fajne 
drzewko, więc jako miasto 
staramy się wesprzeć po-
trzebujących, aby jednak te 
święta były dla nich bardziej 
radosne. Myślę, że nam się 
to udało! 

Prezydentowi pomaga-
li Filip Gryko, Andrzej Bo-
cheński, Wiesław Kuch-
ta oraz Tomasz Sroczyński. 
Choinek wystarczyło dla 
wszystkich. 

Zielonogórzanka Alicja 
Horbowa przyszła pod urząd 
wraz z koleżankami. – Stanie 
w kolejce mi nie przeszka-
dza. Obejrzałam sobie już te 
drzewka, są śliczne i przy-
jemnie pachną, uważam że 
warto chwilę postać na mro-
zie dla takiej choinki – prze-
konywała pani Alicja. 

– Dzisiaj przyszłam po cho-
inkę dla mojej podopiecz-
nej. Teraz przebywa w szpi-
talu, ale jak wyjdzie to pięk-
nie przystrojone drzewko, z 
lampkami, bombkami i łań-

cuchami, będzie już na nią 
czekało. To ma być niespo-
dzianka – mówiła Małgorza-
ta Tomczak. 

Sporym zainteresowaniem 
cieszyły się również iglaste 
gałązki. – Przyszliśmy po kil-
ka wspólnie z żoną. Mamy 

zamiar później w domu przy-
gotować świąteczny stroik – 
tłumaczył Władysław Czer-
nacki. – Dziękujemy za ozdo-
by, bo nie ukrywam, że w 
tym roku Boże Narodzenie 
będzie dla nas trochę skrom-
niejsze niż zwykle. 

1500
tyle porcji barszczu wydano 

podczas miejskiej wigilii

2500
przygotowano tyle porcji 

pierogów

Po choinki przyszedł tłum zielonogórzan – drzewek wystarczyło dla wszystkich Wigilijny zestaw obowiązkowy – bigos i porcja pierogów, cieszył się wielkim wzięciem
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

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

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

na  miejskiej stronie internetowej: www.zielona-gora.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.zielonagora.pl, 

zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zielona Góra, położonej w Zielonej Górze przy ul. Plac 
Słowiański 13a, zabudowanej dwoma budynkami o funkcji innej niż mieszkalna, o powierzchni użytkowej 68,0 m2. 
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1E/00075473/8. 

Położenie 
nieruchomości 

Numer 
obrębu 

Numer 
działki 

Powierzchnia 
działki 

Cena wywoławcza 
do pierwszego przetargu 

(zw. od podatku VAT) 

Wysokość 
wadium 

Zielona Góra 
ul. Plac Słowiański 13a 0030 92/3 228 m2 228 000,00 zł 22 800,00 zł  

 
Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. o godz. 1000 

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

 

 
 

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

pod nr telefonów: (+48) 68 45 64 512 i (+48) 68 45 64 703 
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Dłubaliśmy w lodzie, nosiliśmy choinki i pierogi – magię Bożego Narodzenia czuć w całym mieście
Wigilia już tuż, tuż – przed nami świąteczne spotkania w rodzinnym gronie. Natomiast w zeszły weekend świętowaliśmy gromadnie, razem, wśród zielonogórzan. Najpierw, w piątek, wycinaliśmy lodowe � gury koło deptakowej choinki. Obok trwał Jarmark Bożonarodzeniowy. Na drugi
dzień prezydent rozdawał choinki. Na koniec, w niedzielę, dzieliliśmy się opłatkiem i degustowaliśmy pierogi podczas miejskiej wigilii. - Życzę dużo radości, zdrowia i pomyślności. Niech te wszystkie zmartwienia, których nam wszystkim nie brakuje, przeminęły – mówił prezydent Janusz Kubicki. 

Podczas wigilii musi być gorący posiłek
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Mimo mroźnej pogody, pod-
czas niedzielnej wigilii miej-
skiej nie dało się czuć zimna.  
Występy na scenie, ale też cie-
pły barszczyk, bigos i pierogi 
rozgrzały mieszkańców.

Okazuje się, że tuż przy 
ratuszu na zielonogórzan 

czekało tysiąc porcji bigosu, 
1,5 tysiąca porcji barszczu i 
aż 2,5 tys. porcji pierogów. 
– Wyszedłem na spacer a tu 
taka niespodzianka! Super 
impreza– cieszył się Marek 
Olszewski, którego spotkali-
śmy w kolejce po ciepły po-

siłek. Podobnego zdania był 
Jarosław Sikora.  – To świet-
na okazja, by nieco zinte-
grować mieszkańców. Aby-
śmy sami nieco się pozna-
li. Tego trochę we współ-
czesnym świecie brakuje – 
zauważył nasz rozmówca. 

Jednocześnie chwalił pysz-
ny bigos serwowany pod-
czas wigilii.

Witold Staromłyński 
przyszedł na wigilię miej-
ską z maską. – To ze wzglę-
dów zdrowotnych. Mimo 
wszystko chciałem tu być. 
Chciałbym, aby ludzie, tak 
ogólnie, byli sobie bliżsi. 
Mam nadzieję, że dzięki ta-
kim imprezom jak dziś bę-
dzie to bardziej możliwe. 
Tego sobie i innym życzę na 
święta – przekonywał.

- Przed nami najważniej-
sze święta w polskiej trady-
cji – Boże Narodzenie. Nad 
wigilijnym stołem połamie-
my się opłatkiem, będzie-
my śpiewać kolędy, a póź-
niej obejrzymy „Kevina sa-
mego w domu”  – mówił z 
uśmiechem prezydent Ja-
nusz Kubicki. I jednocze-
śnie złożył zielonogórza-
nom życzenia. - Dużo rado-
ści, zdrowia i pomyślności. 
Aby te wszystkie zmartwie-
nia, których nam wszyst-
kim nie brakuje, przeminę-
ły. Mam nadzieję, że każde-
go roku będziemy się spo-
tykali na miejskiej wigi-
lii, łamali opłatkiem i by-
li po prostu szczęśliwi. We-
sołych świąt! – mówił do 
mieszkańców włodarz Zie-
lonej Góry. Życzenia złożył 
również biskup Tadeusz Li-
tyński. 

(md)

Wigilijny zestaw obowiązkowy – bigos i porcja pierogów, cieszył się wielkim wzięciem
Biskup Tadeusz Lityński i prezydent Janusz Kubicki składali 
zielonogórzanom życzenia

Harcerze przynieśli na scenę światełko pokoju
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LODOWE RZEŹBY 

W zeszły piątek mogliśmy 
obejrzeć, jak powstają dwie 
piękne lodowe rzeźby. - To 
będą anioły z trąbami na-
wiązujące do Bożego Na-
rodzenia – zapowiedział 
Michał Mizuła z grupy Ice 
Team zanim zabrał się do 
pracy. 

Anioły powstały z dwóch 
dużych lodowych bloków. 
Gdy tylko artysta ruszył z 
piłą mechaniczną do pra-
cy, wokół zgromadził się 
spory tłum widzów. – Ni-
gdy jeszcze nie widziałam 
jak powstają takie rzeźby, 
dlatego przyszłam na dep-

tak z moim 7-letnim synem 
Szymonem. Myślę, że to 
fajna atrakcja – zaznacza 
pani Edyta. Dodatkowo, dla 
najmłodszych, przygotowa-
no osobne niewielkie, za-
mrożone bryły, gdzie mogli 
sami spróbować swoich sił 
w rzeźbieniu w lodzie.

SOŁECTWA ŚWIĄTECZNIE

Na scenie przy ratuszu mo-
gliśmy również oglądać wy-
stępy artystów z dzielnicy 
Nowe Miasto. Na scenie wy-
stąpili m.in. zespół Bolero, 
Latino, Nasza Łężyca, Sto-
krotki oraz wokalistka Kinga 
Walczak. – Podoba mi się. 
Zawsze się cieszę, gdy na 

deptaku są występy muzy-
ków, bo wtedy jest weselej – 
twierdziła zielonogórzanka 
Elżbieta Zaborowska. – Jest 
mroźnie, ale przyjemna mu-
zyka potra«  człowieka nieco 
rozgrzać.
- Jestem zadowolona z tej 
imprezy, bowiem nasze 

sołectwa posiadają wiel-
ki artystyczny potencjał. 
Kolędy i wspólne śpie-
wy potrafią rozruszać 
wszystkich mieszkań-
ców – stwierdziła Klaudia 
Baranowska, dyrektor 
departamentu Dzielnicy 
Nowe Miasto. 
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OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w Zielonej Górze – Śródmieście 8 

oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu miejscowego. 
 
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 
z późn. zm.), art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz 
uchwały nr LXII.933.2022 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2022 r., zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 8, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 2 do 24 stycznia 2023 r., w siedzibie Urzędu Miasta w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 22, 65-424 Zielona Góra, 
w pokoju nr 809, w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra pod adresem: 
https://bip.zielonagora.pl/311/Wylozenie_do_publicznego_wgladu/. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 stycznia 2023 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, w pokoju nr 810, o godzinie 14.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do 
ww. dokumentu można składać uwagi i wnioski. 

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Zielona Góra w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2023 r. w formie papierowej 
lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: 
rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl, a także ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo 
siedziby, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy. 

Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zielona Góra. 
 

 
Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych 

uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych 
 

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 
Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 
RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.  
 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postepowań dotyczących 
sporządzenia aktów planistycznych jest Prezydent Miasta Zielona Góra. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Zielona 
Góra za pomocą e-mail: iod@um.zielona-gora.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach 
sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 5 lub 6. 
 

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 
 

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) 
 

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 

 
 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

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

 
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 

(piętro VII), na miejskiej stronie internetowej: www.zielona-gora.pl oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej: bip.zielonagora.pl, zostało podane do publicznej wiadomości 

ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli  
i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Zielona Góra, położonej 

w Zielonej Górze w obrębie 0019 przy ul. Stefana Batorego 48. 
 

Położenie 
nieruchomości 

Numer 
działki 

Powierzchnia 
działki 

Numer  
księgi wieczystej 

Cena wywoławcza 
do pierwszego 

przetargu 
(brutto, w tym 23% 

podatek VAT) 

Wysokość 
wadium 

ul. Stefana 
Batorego 48 37/5 412 m2 ZG1E/00128697/1 150 000,00 zł 15 000,00 

zł  

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22,  

sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII 

 
 

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

 

 
 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

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

 
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 

(piętro VII), na miejskiej stronie internetowej: www.zielona-gora.pl oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej: bip.zielonagora.pl, zostało podane do publicznej wiadomości 

ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli 
nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 

stanowiącej własność Miasta Zielona Góra, położonej w Zielonej Górze w obrębie 0011 

przy ul. Borówkowej. 
 

Położenie 
nieruchomości 

Numer 
działki 

Powierzchnia 
działki 

Numer  
księgi wieczystej 

Cena wywoławcza 
do pierwszego 

przetargu 
(brutto, w tym 23% 

podatek VAT) 

Wysokość 
wadium 

ul. Borówkowa 337/14 51 m2 ZG1E/00092871/3 25 000,00 zł 2 500,00 zł 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22,  

sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII 

 

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

pod nr telefonów: (+48) 68 45 64 512 i (+48) 68 45 64 703 
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Miasto pomoże mieszkańcom Pomorskiego i Śląskiego
Mieszkańcy osiedla, niezadowoleni z funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej Kisielin, spotkali się w zeszły piątek, w stołów-
ce Zespołu Edukacyjnego nr 3. – Miasto i prezydent nie zostawią państwa samych – podkreślał radny Filip Gryko. 
Spotkanie miało bardziej 
formalny charakter niż po-
przednie zebrania. Sala sto-
łówki pękała w szwach, a w 
wydarzeniu wzięli udział 
m.in. prawnicy, radni Filip 
Gryko i Sławomir Kotylak 
oraz wicewojewoda Olimpia 
Tomczyk-Iwko. Cel działań 
był prosty – zachęcić kolej-
nych mieszkańców, żeby do-
łączyli się do zawiadomienia 
do prokuratury o niegospo-
darności kierownictwa SM 
Kisielin, ale też ustalić plan 
działania w celu odwołania 
zarządu spółdzielni. 

Pomoc prawna miasta
- Z niepokojem śledzimy 
państwa kolejne „przygo-
dy” ze spółdzielnią. Jako 
radny okręgu nie wyobra-
żam sobie, żeby państwu 
nie pomóc. Prezydent Ja-
nusz Kubicki i miasto nie 
zostawią państwa samych z 
problemami. Jednym z ele-
mentów wsparcia będzie 
pomoc prawna. Ale jeże-
li znów będą budowane ja-
kieś mury czy likwidowane 

chodniki, to na pewno bę-
dziemy reagować na bieżą-
co – podkreślał radny Gry-
ko. 

Ze strony miasta, w ce-
lu udzielania informacji i 
prowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami wyznaczo-
no mecenas Magdalenę Bo-
bek. – Zielonogórzanie sami 
zgłaszali się bezpośrednio 
do prezydenta o interwen-
cję, stąd mój udział w spra-
wie – wyjaśnia M. Bobek. 

Dodatkowo za zawia-
domienie do prokuratury 
o niegospodarności spół-
dzielni i narażenia miesz-
kańców na szkody odpo-
wiada mecenas Milena 
Sztukowska. – Mamy już 

potwierdzenie, że sprawę 
będzie prowadziła proku-
ratura okręgowa w Pozna-
niu – wyjaśniała M. Sztu-
kowska. – Zachęcam, żeby 
państwo na każdym etapie 
przyłączali się do tego za-
wiadomienia. Na razie zgło-
siło się do nas 40 osób, nic 
jednak nie stoi na przeszko-
dzie, aby dołączyli kolejni 
pokrzywdzeni – przekony-
wała zgromadzonych.

Ankieta wśród mieszkańców
Wśród mieszkańców przy-
byłych na spotkanie prze-
prowadzono ankietę, która 
dotyczyła pracy spółdzielni. 
94 proc. osób negatywnie 
oceniło ostatnie działania 
SM Kisielin w kwestii sta-
wiania murów czy likwida-
cji chodników. 70 proc. an-
kietowanych było niezado-
wolonych ze stanu budyn-
ków na osiedlu, 84 proc. by-
ło za odwołaniem obecnego 
zarządu.

- Mam wiele pytań i wąt-
pliwości, dlatego ostatnio 
wystąpiłam do spółdzielni 

o dostęp do szeregu doku-
mentów związanych m.in. 
z pracą komisji rewizyjnej 
i rady nadzorczej SM Kisie-
lin. Proszę sobie wyobra-
zić, że w odpowiedzi usły-
szałam, że będę musiała za 
800 stron zapłacić aż 12 tys. 
zł. To się w głowie nie mie-
ści – złości się Ewa Filino-
wicz, z którą rozmawialiśmy 
na spotkaniu.

W grupie siła
Wśród uczestników dało 
się wyczuć determinację w 
walce o zmianę na lepsze. 
– Ludzie są wkurzeni, m.in. 
na termomodernizację bu-
dynków. Wzięto gigantycz-
ny kredyt, a później jedy-
nie wykonano boczne ocie-
plenia. A to tylko kropla w 
morzu problemów! – twier-
dzi z kolei Katarzyna Klim-
ko. – Dziś na sali jest tu kil-
kaset osób. Wierzę, że jeżeli 
będziemy działać razem, to 
w końcu uda nam się zmie-
nić władze spółdzielni. 
Do tematu wrócimy. 

(md)

INWESTYCJE

Powstanie centrum  
przesiadkowe  
PKS i PKP? 
Magistrat ma plany stworzenia w 
mieście nowego centrum przesiad-
kowego dla połączeń kolejowych 
i autobusowych. – Wtedy zielono-
górski PKS mógłby zainwestować 
np. w nowy tabor – wskazuje wice-
prezydent Krzysztof Kaliszuk. 

Część zielonogórzan scep-
tycznie podchodzi do sta-
nu technicznego obecnego 
dworca PKS. – Czasami korzy-

stam z połączeń, żeby odwie-
dzić rodzinę w Sulechowie - 
opowiada pani Maria z Zie-
lonej Góry, którą spotykamy 
na miejscu. - O ile wiosną i la-
tem podróż jest w miarę przy-
jemna, bo na autobus można 
poczekać pod wiatą na dwo-
rze, o tyle zimą rodzi się kło-
pot. Dworzec odstrasza swo-
im wyglądem.

Przedstawiciele magistra-
tu są świadomi, że zielonogó-
rzanie chcieliby podróżować 
w lepszych warunkach. Jak 
tłumaczy nam Krzysztof Kali-
szuk, zastępca prezydenta, to 
m.in. z tego powodu zrodzi-
ła się koncepcja, żeby przy ul. 
Dworcowej powstało nowo-

czesne centrum przesiadkowe 
dla połączeń PKS oraz PKP. 

PKS musi urosnąć
– W tej sprawie najważniejsze 
są dwie kwestie dotyczące �-
nasowania inwestycji oraz wła-
sności terenu pod takie cen-
trum – tłumaczy K. Kaliszuk. 
- Chodzi o to, aby PKS stał się 
większościowym udziałow-
cem tego terenu. W tej sprawie 
byliśmy już  u ministra Akty-
wów Państwowych. Jest szan-
sa, że decyzją premiera, udzia-
ły PKS wzrosną do 51 procent. 
Wówczas miasto może za-
wrzeć partnerstwo z tym pod-
miotem publicznym i określić 
czy w przyszłości może tam 

powstać centrum usługowe 
czy usługowo-mieszkaniowe, 
tak aby PKS mógł się przenieść, 
a uzyskane pieniądze mógłby 
przekazać na wkład własny do 
nowoczesnego taboru – tłuma-
czy wiceprezydent.

Jego zdaniem, perspektywa 
takiej inwestycji to lata 2024-
25. – Pieniądze staralibyśmy się 
pozyskać z zewnątrz, prawdo-
podobnie z unijnych dotacji. 
Dopóki wszystkie kwestie nie 
zostaną uzgodnione, nie chcę 
mówić o kwotach. Już teraz 
jednak chcemy zlecić zapro-
jektowanie nowego centrum 
przesiadkowego – twierdzi wi-
ceprezydent Krzysztof Kali-
szuk. 

Dwa bilety, jedna kasa
Piotr Pasterniak, prezes zie-
lonogórskiego PKS, podcho-
dzi ze spokojem do planów 
miasta. – Jako zarząd spół-
ki nie chcemy się wypowia-
dać o zamiarach właścicie-
li, czyli Skarbu Państwa oraz 
udziałowców prywatnych. 
Mogę potwierdzić, że w kwe-
stii centrum przesiadkowe-
go prowadzimy rozmowy z 
urzędem miasta. Pojawiła się 
koncepcja, aby w przyszłości 
przenieść dworzec na drugą 
stronę ulicy i połączyć go z in-
frastrukturą należącą do ko-
lei. Pasażerowie mogliby tam 
kupować bilety zarówno na 
autobus i pociąg – zaznacza 

P. Pasterniak. I zwraca uwa-
gę na ważną kwestię z punk-
tu widzenia przewoźnika:

- Nie ukrywam, że w tej 
perspektywie �nansowej 
Unii Europejskiej chcieliby-
śmy się postarać o rozbudo-
wę taboru, m.in. o pojazdy 
niskoemisyjne, które w przy-
szłości obsługiwałyby region 
Lubuskiego Trójmiasta – tłu-
maczy prezes Pasterniak. - 
Co do nowego centrum prze-
siadkowego, jesteśmy otwar-
ci na propozycje, ale będą tu-
taj decydować względy eko-
nomiczne, tzn. w jaki sposób 
zostałaby s�nansowana jego 
budowa. 

(md)

WOŚP

Zagraj razem 
z największą  
orkiestrą  
świata!
Chcesz przekazać fant na zielono-
górski Finał WOŚP? Podpowiada-
my jak to zrobić!

Każdy zielonogórzanin czy 
zielonogórska firma mo-
że wspomóc 31. Finał WO-
ŚP w naszym mieście! Vo-
uchery i gadżety na licy-
tacje należy przekazać zie-
lonogórskiemu sztabo-

wi. Fanty będą licytowa-
ne na scenie głównej, tra-
sie WOŚP-owego TIR-a, 
w namiotach licytacyj-
nych, a także na allegro.  
- Zachęcamy do przyno-
szenia gadżetów, które tra-
fią pod wirtualny młotek 
na naszym allegro – nama-
wia sztabowiec Mariusz 
Rosik. 

Fanty i vouchery nale-
ży przekazywać zielono-
górskiemu sztabowi w por-
tierni urzędu miasta przy 
ul. Podgórnej 22 w godzi-
nach urzędowania (8.30-
15.30). Darczyńcy mają 
czas do 23 stycznia 2023 r. 

- Na miejscu pamiętajcie 
o wypełnieniu formularza! 

Dzięki niemu więcej wie-
my o przekazanym przed-
miocie, a w przypadku do-
datkowych pytań, mamy 
Wasze dane kontaktowe 
– przypomina Igor Skrzy-
czewski, rzecznik zielono-
górskiego sztabu. 

Im bardziej zacięta licy-
tacja, tym więcej pienię-
dzy zostanie przeznaczo-
nych na walkę z sepsą u 
małych i dużych! Finał już 
29 stycznia 2023 r.!

Zielonogórski sztab WO-
ŚP robi także nabór ochot-
ników do tzw. BANKU, czy-
li do liczenia pieniędzy 
podczas Finału. Zgłosić się 
można pod numerem 510 
084 229.  (ah)

W głosy i skargi mieszkańców wsłuchiwali się wicewojewoda Olimpia Tomczyk-Iwko, radny Filip 
Gryko oraz prawniczki Magdalena Bobek i Milena Sztukowska

Mariusz Rosik, Filip Gryko i Igor Skrzyczewski ze sztabu WOŚP  zachęcają do współpracy
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Zielonogórski rok w sporcie. Zastal bez medalu, Fal ubaz bez awansu. Na pocieszenie sukcesy Lechii
Sukces piłkarzy Lechii Zielona Góra, pokonanie dwóch drużyn z ekstraklasy i awans do ćwierć�nału Fortuna Pucharu Polski, brak awansu   do grona najlepszych żużlowców Stelmetu Falubazu i ostatni sezon poza strefą medalową koszykarzy Enei Zastalu BC. Taki był w olbrzymim 
skrócie kończący się rok dla naszych sportowców. Co jeszcze zwróciło naszą uwagę? Przy okrągłym stole o lokalnym sporcie rozmawiali dziennikarze:   Andrzej Flügel, Andrzej Loch (TVP3 Gorzów Wlkp.), Maciej Noskowicz (Canal+ i Radio Index) oraz Marcin Krzywicki.

Marcin Krzywicki: - Pano-
wie, spotykamy się w dzien-
nikarskim gronie, aby pod-
sumować kończący się rok 
w zielonogórskim sporcie. 
Jaki on był waszym zda-
niem?

Andrzej Flügel: - Średni 
rok za nami albo nawet sła-
by. Regres w grach zespoło-
wych. Lechia obroniła III li-
gę, Zastal piąty w ubiegłym 
sezonie. Piłkarze ręczni w 
środku trzeciego szczebla 
rozgrywek, siatkówki mę-
skiej w ogóle już nie ma. Pin-
g-pongiści uratowali temat, 
bo w przeciwieństwie do Fa-
lubazu awansowali do naj-
wyższej ligi. Tam sobie faj-
nie radzą. Indywidualnie 
też nie było spektakularnych 
wyczynów. Chyba tylko kic-
kbokserzy idą na fali zwy-
cięstw

Dobry rok piłkarzy

Andrzej Loch: - Zależy, 
z jakiej perspektywy na to 
wszystko patrzymy. Gdy ja 
zaczynałem karierę dzien-
nikarską, to klubem ekstra-
klasowym byli tylko wspo-
mniani ping-pongiści. W 
koszykówce marzyliśmy o 
play-o·ach w I lidze. Siat-
karze, piłkarze ręczni by-
li gdzieś z boku. Żużel ba-
lansował między elitą, a 
drugim szczeblem. Ja pa-
trzę pod innym kątem na 
ten rok. Czy jest jakikolwiek 
krok do przodu? Bo my nie 
musimy dziś zdobywać mi-
strzowskiego tytułu, jeśli 
widzimy, że dany klub się 
rozwija i że tytuł jest kwe-
stią czasu, to wtedy mo-
żemy się czuć zadowole-
ni. Kto się rozwinął? Moim 
zdaniem Lechia Zielona Gó-
ra. Małymi krokami, ale do 
przodu. Jest sukces w For-
tuna Pucharze Polski. U in-
nych, jeśli nie znak minus, 
to najwyżej znak równości. 

Maciej Noskowicz: - Nie 
padło hasło żużel. To też 
znamienne. Szukam, z 
czym się ten rok będzie ko-
jarzył, jak zajrzymy za kilka, 
kilkanaście lat. I wychodzi 
mi, że Lechia, oczywiście 
w pucharze. Podpowiada-
cie też Piotra Protasiewicza 
i jego zakończenie kariery. 
Tak, ale brakuje tej kropki 
nad i, czyli awansu. Brakuje 
też perełek, z którymi moż-
na wiązać przyszłość. 

MK: - Skoro pojawia się ta 
Lechia, to uhonorujmy pił-
karzy i od nich zacznijmy 
drużynowe podsumowanie. 

Są tacy, którzy sukces w spo-
rcie determinują tylko przez 
pryzmat futbolu. 

AF: - Prawda! Możemy 
mieć znakomity żużel, ko-
szykówkę, ale jak nie masz 
piłki, to jesteś słaby. Dru-
ga połowa roku była bardzo 
udana, nie tylko w związ-
ku z pucharem. Ta druży-
na została fajnie zmonto-
wana w lecie. Wydawało 
się, że nie będzie tak do-
brze. Myśleliśmy o siedze-
niu w środku tabeli, a jeste-
śmy blisko czołówki. Zna-
leziono ciekawych zawod-
ników, którzy tutaj znaleź-
li szansę. Ba! Wychowan-
kowie też się pokazali bar-
dzo fajnie. Pytanie czło-
wieka pamiętającego cza-
sy starej drugiej ligi, czy to 
się przełoży na grę w wyż-
szej lidze. Chwile w pucha-
rze niezapomniane. Jak ki-
bice mi zasłonili serię rzu-
tów karnych z Radomia-
kiem, musiałem się prze-
pychać, żeby te karne zoba-
czyć. To było coś pięknego. 
I teraz jest wylosowana Le-
gia. Chciałbym bardzo, że-
by z tego urodziło się coś 
więcej. Chciałbym bardzo 
tego doczekać.

AL: - Dużo dobrych rze-
czy wokół zielonogórskiej 
piłki się wydarzyło. Zada-
szenie „dołka” to też ważna 
sprawa. Jest balon, jest faj-
nie funkcjonująca Akade-
mia Macieja Murawskiego, 
ale mam obawę czy Lechia 
nie stanie się zakładnikiem 
swojego sukcesu. Oby ten 
puchar nie był tylko pięk-
nym wspomnieniem. Jak 
teraz jesteśmy w czubie li-
gi, to spróbujmy zbudować 
zespół, który za rok włą-
czy się do walki o awans, a 
za 2-3 lata awansuje. Więcej 
nie chcemy, to i tak bardzo 
skromne marzenia. Wiele w 
Lechii już zrobiono. 

Argentyna wygrywa, Lechia gra

MN: - Przez lata było trud-
no być optymistą. Lechia ko-
jarzyła się z „przaśnością”. 
To już się skończyło, są pod-
waliny na coś lepszego. Poja-
wiła się struktura w klubie. 
Twarz temu daje Maciej Mu-
rawski, Andrzej Sawicki jest 
na górze piramidy szkolenio-
wej i jest marketing, którym 
dowodzi Konrad Komorni-
czak. Na tym buduję swój 
optymizm. 

MK: - Jak Argentyna wy-
grywa mundial, to Lechia 
osiąga sukces w Pucharze 

Polski. Tak było w 1986 ro-
ku i teraz. U nas wtedy był 
ćwierć�nał pucharu i teraz 
też zagramy w 1/4!

AL: - A to ciekawe, to te-
raz trzeba Argentynie mi-
strzostwa życzyć na kolej-
nym mundialu. Wracając 
do słów Maćka, to jest ra-
cja. W sporcie przy osią-
gnięciu sukcesu trzeba już 
myśleć o kolejnym. Tak, 
jak Argentyna musi wyko-
nać ogromną pracę na ko-
lejnym mundialu, tak i Le-
chia, która osiąga sukces, 
na kolejny znów musi po-
pracować i jeszcze do tego 
wysiłku dołożyć kolejne 10 
procent.

MN: - Pamiętam, jak 
przed laty Maciej Muraw-
ski mówił, że fundamen-
tem jest obiekt sportowy. 
Wtedy się dziwiłem, dziś to 
odwołuję, bo faktycznie to 
może być magnes nie tylko 
dla zielonogórzan. W każ-
dej dyscyplinie musi być 
odrobina szaleństwa.

AF: - Lechia marketingo-
wo wyprzedziła zdecydo-
wanie grający w ekstrakla-
sie Zastal. Pytanie, co bę-
dzie dalej…

MK: - A czy mecz z Legią 
może zdeterminować dal-
sze losy naszej piłki?

AL: - Myślę, że nie. Nie 
chciałbym, żebyśmy byli 
niewolnikami tego meczu z 
Legią. Fajnie byłoby zbudo-
wać wokół tego meczu fajną 
otoczkę. Chyba, że awansu-
jemy!

AF: - Przeglądałem fora ki-
biców Legii. Jedni mówili z 
szacunkiem, inni bardziej 
pogardliwie. Myślę, że faj-
nie zagrany mecz, przy np. 
5 tys. kibiców, czego nie by-
ło od lat, to już będzie duża 
rzecz. Już teraz o Lechii się 
dużo mówiło.

MK: - Mówiłoby się jesz-
cze więcej o meczu z Rado-
miakiem, gdyby tego dnia 
nie był ogłaszany ostatecz-
ny kształt reprezentacji Pol-
ski na mundial w Katarze. 
Odlećmy na chwilę. Prze-
chodzimy Legię, w pół�na-
le tra�amy na drugoligowca 
i 2 maja mamy pracę na Sta-
dionie Narodowym w War-
szawie!

MN: - To marzenia ścię-
tej głowy na dziś. Prowoku-
jesz do myślenia, co będzie 
jak pokonamy Legię. Myślę 
jednak, że nie wynik, a styl 
meczu z Legią i cała otocz-
ka zdeterminują, jak będzie-
my postrzegani. Sam fakt, 

że gramy z Legią zdetermi-
nuje przekaz. Ogólnopolskie 
media zawsze mówią o tym 
klubie. 

AL: - Zwróćcie uwagę, że 
niemal każdy klub ma inne 
ceny biletów na Legię i na 
mecze z pozostałymi zespo-
łami. Na mecz z ekipą z War-
szawy zawsze jest drożej.

Zastal nie na miarę medalu

MK: - Zostawiamy pił-
kę nożną i przechodzimy 
do koszykówki. Do końca 
pierwszej połowy roku był 
to nasz jedynak w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej. 
W drugim półroczu awan-
sowali do Lotto Superligi te-

nisiści stołowi. Jak spoglą-
dacie na Zastal, zwłaszcza 
przez pryzmat poprzednie-
go sezonu?

AF: - Mnie porażka ze Ślą-
skiem i brak awansu do pół-
�nału aż tak nie dotknął, jak 
groźba i fakt, że to się mo-
że rozsypać. Ja się boję, że te 
długi, o których słychać mo-
gą sprawić, że ten zespół nie 
dokończy sezonu. W play
-o·ach postawiono wszyst-
ko na jedną kartę, ściągnię-
to Marble’a. Wszystko na wy-
nik, ale nie udało się. Dziś 
mamy fajny zespół, choć nie 
na miarę medalu. 

AL: - Mecz z Sokołem Łań-
cut oglądałem z trybun i mia-
łem re´eksję, że robi się coraz 

smutniej wokół koszyków-
ki. Dziś tak naprawdę nikt 
nie zna skali tych długów. To, 
że się nie udało wejść w po-
przednim sezonie do pół�-
nału, to jest symptomatycz-
ne dla drużyn, które są bu-
dowane na wyrost. Zakła-
daliśmy tam sukces. Zresz-
tą to samo było kiedyś w Fa-
lubazie, gdzie budowano ze-
spół na mistrza, a kończono 
na czwartym miejscu, nawet 
bez brązu. Mieliśmy teraz po-
dobną sytuację. Są w Zastalu 
ciągle wielkie ambicje i nie-
umiejętność przyznania się 
do tego, że na coś mnie nie 
stać i jadę maluchem, a nie 
mercedesem. W Zastalu cią-
gle chce się jechać luksuso-

Zielonogórski sport omówili od prawej: Maciej Noskowicz, Andrzej Loch, Andrzej Flügel i Marcin Krzywicki
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Zielonogórski rok w sporcie. Zastal bez medalu, Fal ubaz bez awansu. Na pocieszenie sukcesy Lechii
Sukces piłkarzy Lechii Zielona Góra, pokonanie dwóch drużyn z ekstraklasy i awans do ćwierć�nału Fortuna Pucharu Polski, brak awansu   do grona najlepszych żużlowców Stelmetu Falubazu i ostatni sezon poza strefą medalową koszykarzy Enei Zastalu BC. Taki był w olbrzymim 
skrócie kończący się rok dla naszych sportowców. Co jeszcze zwróciło naszą uwagę? Przy okrągłym stole o lokalnym sporcie rozmawiali dziennikarze:   Andrzej Flügel, Andrzej Loch (TVP3 Gorzów Wlkp.), Maciej Noskowicz (Canal+ i Radio Index) oraz Marcin Krzywicki.
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wym autem, a za chwilę mo-
że nawet paliwa zabraknąć. 
Wszystko zrzuca się na mia-
sto, które kolejny rok nie da-
ło. Przecież wiadomo, że nie 
daje tych pieniędzy, a klub 
żyje tak, jakby one za chwi-
lę musiały wpłynąć na kon-
to. Jest trochę żal do Janu-
sza Jasińskiego, że nie potra-
�ł chwycić za lejce i trochę to 
wstrzymać. 

Kon¬ikt przeszkadza

MN: - Unosi się kon´ikt in-
terpersonalny między pre-
zydentem, a właścicielem i 
on determinuje nasze oceny 
o przyszłości. Trupy z sza-
fy wychodzą co jakiś czas, 

ostatnio nawet trener Ta-
bak… to jest dla mnie szok 
największy. Podzielam zasa-
dę, że jak mnie nie stać na 
mercedesa, to jeżdżę tań-
szym autem. Ja chciałbym 
mieć ekipę, która będzie się 
utożsamiała z Zieloną Górą. 
Żołnierewicz, Kowalczyk czy 
bracia Wójcikowie są fajni, 
ale ja nie mam przekonania, 
że ludzie w mieście ich znają. 
Koszar, Hrycan czy Zamoj też 
byli z zewnątrz, ale byli trak-
towani potem już jak miej-
scowi. Chciałbym mieć też w 
składzie gościa z Zielonej Gó-
ry. Mówi się tyle o szkoleniu, 
ale my coś robimy nie tak. 
Żaden z 18-, 19-latków nie 
jest w stanie wejść do dru-

żyny. Nie mam wielkich ma-
rzeń, co do koszykówki. Cza-
sami są lata chude. Teraz bę-
dzie mniej fajnie, jeśli chodzi 
o koszykówkę. 

Żużel – zabrakło awansu

MK: - Żużel. Rok 2022 bę-
dę już zawsze widział z per-
spektywy ostatniego biegu, 
�nałowego meczu. Nie mo-
gliśmy ekscytować się ostat-
nim biegiem karierze Piotra 
Protasiewicza, bo wpatrze-
ni byliśmy w Rohana Tunga-
te’a licząc, że przesunie się 
na trzecie miejsce.

AL: - Pewnie można roz-
bierać ten bieg na czynni-
ki pierwsze, ale można też 

wcześniejsze biegi tak samo 
analizować. Taki jest sport. 
Smutek był. Cisza była przej-
mująca. To jednak też jest 
piękno sportu. Cieszymy się, 
gdy nasze drużyny niespo-
dziewanie odnoszą sukces, 
patrz np. karne w meczu Le-
chii z Radomiakiem. Cieszy-
liśmy się jak dzieci, ale trze-
ba uszanować też to, że inni 
kosztem nas też będą prze-
żywać piękne chwile. 

MN: - Piętnasty wyścig, to 
taka soczewka kariery Pio-
tra. Ona była piękna, wspa-
niała, ale nie do końca speł-
niona. Na arenie międzyna-
rodowej Piotr nie osiągnął 
przecież tego, o czym ma-
rzył. Oby ta porażka Faluba-
zu nie miała dalszych kon-
sekwencji w przyszłości, bo 
ten awans miał się teraz wy-
darzyć. Falubaz nadal jest 
marką. Uważam, że jest po-
trzebny ekstralidze.

AF: - Nie jestem fanem 
żużla, ale oczywiście ogląda-
łem ten mecz i Piotrkowi też 
kibicowałem. Uważam, że 
regres był znaczący, zwłasz-
cza wizerunkowy. Do dziś 
nie wiemy, co było np. trene-
rowi w Rybniku. Za dużo nie-
domówień momentami.

Nie każdy mecz się sprzedał

AL: - Kibicom nie zale-
ży na samym awansie. Oni 
chcą widzieć zespół rywali-
zujący jak równy z równym 
z ekipami w ekstralidze. Bez 
wykonania kroku marketin-
gowego, żeby się uniezależ-
nić mocniej od miasta, pod 
względem �nansowym, nie 
da się tego zrobić.

MN: - Zgadzam się. Pierw-
szej ligi doświadczyliśmy 
również w sensie, że nie każ-
dy mecz się sprzedał. Były 
puste trybuny, trochę trzeba 
było powalczyć o tego kibica. 
Sam z siebie już nie przycho-
dzi. Awans w Falubazie wy-
musiłby kolejne ruchy.

AF: - Pamiętajcie, że to już 
są dwa słabe lata. Pierwszy to 
spadek, drugi to brak awan-
su. Byłem wściekły, bo na-
prawdę liczyłem na awans. 

MN: - Do ekstraligi trze-
ba wracać jak najszybciej, bo 
dysproporcje się powiększa-
ją. 

Tenisiści wśród najlepszych

MK: - Wszyscy panowie 
odpowiedzieliście na pyta-
nie o awans Falubazu twier-
dząco. Sprawdzimy za rok, a 
teraz o zespole, który awan-
sował. Tenisiści stołowi ZKS

-u Palmiarni Zielona Góra 
powrócili do grona najlep-
szych, znów grają w Lotto 
Superlidze.

MN: - Mam wątpliwości, 
co dalej. Balansujemy na 
granicy I ligi i ekstraklasy. 
Chciałbym, żeby ten zespół 
się zadomowił w gronie naj-
lepszych, żeby nie było sy-
tuacji czy uda nam się pozy-
skać jakiegoś gracza z zagra-
nicy, który za nieduże pie-
niądze będzie tu grał i zrobi 
różnicę. 

AF: - Macieju! Oni przecież 
szkolą młodzież. 

AL: - Brakuje sponsora.
MN: - Nie chciałbym, że-

by sukces był determinowa-
ny przez fakt czy Lucjanowi 
Błaszczykowi, patrząc na je-
go szerokie kontakty, uda się 
kogoś znów ściągnąć za pół 
darmo.

MK: - Jeden dobry żużlo-
wy kontrakt pozwoliłby tej 
drużynie grać chyba w te-
nisowej lidze mistrzów. Zo-
stawmy to. Co z ligowcami 
pod szyldem AZS-u Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego?

AF: - Powtórzę się, że ze-
społy akademickie nie mo-
gą myśleć o wielkich sukce-
sach.

MN: - Ja się kiedyś pospie-
rałem z dyrektorem AZS UZ, 
Markiem Lemańskim o mo-
del. Ja uważam, że powinno 
się jedną sekcję sprofesjona-
lizować. To jedyna droga do 
sukcesu. Piłkarze ręczni za-
powiadali, że chcą powal-
czyć o awans do ligi central-
nej. Wiemy już na półmetku, 
że to się nie uda i co dalej?

Wielosekcyjności nie kupuję

MK: - Wiem, że myślenie 
na uczelni jest takie, żeby 
upowszechniać sport wśród 
studentów i to jest priory-
tet.

AL: - Zabawa jest fajna, ale 
w SKS-ach. Ja wielosekcyj-
ności nie kupuję. Wokół te-
go otoczki, zaplecza spon-
sorskiego i kibicowskie-
go nie zbudujemy. Nie je-
stem fanem siatkówki, ale 
błędem było zlikwidowanie 
męskiej sekcji. 

MK: - Paradoks jest taki, 
że na raczkującą teraz trze-
cią ligę kobiet chodzi więcej 
osób, niż na drugą ligę męż-
czyzn.

AL: - Kiedyś o awans wal-
czyli siatkarze i wtedy do-
stawiano wręcz z boku try-
buny. Potem był taki ma-
razm, aż nastąpiła likwida-

cja. Oby tak nie było z pił-
ką ręczną. Brak awansu, ma-
razm, marazm i potem zaba-
wa w inne dyscypliny.

Urok sportów walki

MK: - Sporty indywidual-
ne na koniec. Mieliśmy spo-
ro radości z uwagi na przed-
stawicieli sportów walki. 
Bić się umiemy, co nam jesz-
cze wychodzi?

AL: - Umiemy wiele. Po-
wiem o pięcioboju nowocze-
snym, dyscyplinie olimpij-
skiej. Moi synowie trenują 
ten sport, sześć razy w tygo-
dniu, po kilka godzin dzien-
nie. Są młodzi ludzie, któ-
rzy poświęcają wszystko dla 
sportu. Wyników może nie 
być z tego żadnych, ale wiele 
młodych osób bardzo ciężko 
pracuje. Nie każdy ma oczy-
wiście tyle talentu, zacięcia 
i umiejętności. Niestety dla 
nas, zwykłych odbiorów, jak 
ktoś nie jest mistrzem świa-
ta czy Europy, to nikt o nim 
nie wie. W żużlu na przykład 
wystarczy zdać licencję i już 
nazwisko jest w gazetach. 

AF: - Szkolenie w pięciobo-
ju, strzelectwie czy w pływa-
niu zawsze było. Spójrzcie 
na Gwardię zawsze szkoliła 
strzelców, ale medale olim-
pijskie wydała tylko dwa ra-
zy – w 1992 roku Małgorzata 
Książkiewicz i w 2012 r. Syl-
wia Bogacka. W pięciobo-
ju też już czekamy wiele lat. 
To jest bardzo trudne wypra-
cować sukcesy w sporcie se-
niorskim. 

MN: - Uważam, że nie tyl-
ko gry zespołowe de�niują 
rolę sportu. Ktoś powie, że 
igrzyska są raz na cztery la-
ta, ale te igrzyska zostają na 
trwałe. Ostatnio minęło 30 
lat od sukcesu Arkadiusza 
Skrzypaszka w Barcelonie, 
ale to się pamięta. Świetnie 
pracują w Gwardii, jest pię-
ciobój, ale brakuje mi pływa-
nia. Po odejściu Radka Ka-
węckiego i Kuby Skierki, tro-
chę ten seniorski sport tam 
odpłynął. Ważne jest jednak 
to, by Zielona Góra miała lu-
dzi, którzy biją się o medale 
igrzysk. Dzisiaj, jeśliby szu-
kać potencjalnej kandydatu-
ry na wyjazd na igrzyska, to 
chyba w strzelectwie Natalia 
Kochańska z zielonogórskiej 
Gwardii.

MK: - Patrzmy na sport 
olimpijski, na sport druży-
nowy, życząc wszystkim 
zdrowia i wytrwałości w ko-
lejnym roku.

(mk)

Zielonogórski sport omówili od prawej: Maciej Noskowicz, Andrzej Loch, Andrzej Flügel i Marcin Krzywicki
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Tak, ta ulica to jest centrum Zielonej Góry
Oj, jak mnie korciło, żeby pokazać starą pocztówkę, bez współczesnego widoku i zapytać: poznajecie to miejsce? Tylko nieliczni 
pewnie by je rozpoznali, bo (oprócz fragmentu muru) żaden budynek nie przetrwał. Tak wyglądała ul. Moniuszki dokładnie 110 lat temu. 
- Czyżniewski! Nie wierzę, 
że tak wyglądało nasze mia-
sto. Przecież to praktycz-
nie centrum Zielonej Gó-
ry. Nie pomyliłeś się? – mo-
ja żona, od pewnego czasu 
mniej kontroluje patelnię, w 
zamian pyta czy jestem pe-
wien tego, co piszę.

Jestem pewien, bo cho-
ciaż wzrok przyciąga chału-
pa z dachem krytym papą, 
to najważniejszy jest budy-
nek po prawej stronie ulicy. 
To dawny szpital. 

Dawno temu, bardzo dawno…
Szpital powstał w tym miej-
scu prawdopodobnie już 
w XIV wieku. Pierwsze pi-
semne wzmianki o nim po-
chodzą z 1538 r. Sam budy-
nek został odbudowany po 
wielkim pożarze w 1663 r. 
Był przeznaczony dla 18 ka-
tolickich mieszkańców Zie-
lonej Góry. Spełniał bardziej 
rolę domu pomocy społecz-
nej niż klasycznego szpitala.

Po zajęciu Śląska przez 
Prusy w 1742 r. miał pod 
swoją opieką 12 osób róż-
nych wyznań. Później ta 
liczba wzrosła do 19 bied-
nych mieszkańców mia-
sta, którzy znajdowali tutaj 
schronienie. 

Jak opisywał w swojej 
kronice burmistrz miasta 
Bergmüller, w 1800 r. był to 
dwukondygnacyjny kryty 
gontem drewniany budynek 
o konstrukcji szachulcowej. 

Najpierw kościółek
Jego de�nitywny koniec 
wiązał się z wybudowaniem 
w 1847 r. nowego, o wie-
le większego domu opieki, 
który stanął tuż obok na pl. 
Słowiańskim.

Stara budowla okazał się 
zbędna, dlatego przekaza-

no ją gminie wyznaniowej 
Christkatholische Gemein-
de. Budynek rozebrano i na 
jego fundamentach wznie-
siono nowy, przypominają-
cy piętrowy barak. Jak pisał 
kronikarz Pilz: „Stary szpital 
miał małą niezwykle pięk-
ną, pokrytą blachą wieżycz-
kę, którą chciano osadzić 
na nowym kościele. Zdjęto 
ją więc wprzódy tak, by jej 
nie uszkodzić. Przy próbie 
osadzenia na nowym miej-
scu rozpadła się jednak. Po-
został z niej jedynie złoty 
krzyż, który umieszczono 
na zadaszeniu ambony.”

Kościółek poświęcono 13 
października 1850 r. Z po-
wodu malejącej liczby wier-

nych gmina chrześcijańsko-
katolicka została zlikwido-
wana w 1870 r. 

Później hala sportowa
Pięć lat później budynek 
odkupiło miasto. – Przez 
pewien czas znajdował 
się tutaj klub angielski – 
mówi prof. Zbigniew Buj-
kiewicz, nasz ekspert i 
znawca dziejów Zielo-
nej Góry. –Pod koniec XIX 
wieku Anglicy wykupili 
upadłą fabrykę włókien-
niczą Förstera i stanowili 
w mieście niewielką, ale 
bardzo ważną kolonię.

W końcu urządziło tutaj 
niewielką halę sportową. 
- W 1885 r. za 2114 marek 

i 15 fenigów wymieniono 
podłogę, cała konstrukcję 
nośną stropu oraz popra-
wiono oświetlenie i wy-
dajność wentylacji – pisze 
Wolfgang J. Brylla, w „Hi-
storii Zielonej Góry”. 

Do 1901 r., kiedy po-
wstał dzisiejszy Zryw, 
była to jedyna tego typu 
hala w mieście. Do 1937 
r., kiedy budynek został 
zburzony, na starych pla-
nach, przy jednej ulicy 
widnieją dwie hale spor-
towe. 

Ulica Szpitalna
Pamięć o dawnym szpi-
talu długo przetrwała, bo 
od placówki swoją nazwę 

wzięła sąsiednia ulica – 
Hospitalstrasse, czyli dzi-
siejsza ul. Moniuszki. Jak 
wyglądała w 1913 r. widzi-
my na głównym zdjęciu 
zrobionym przez Ewal-
da Hase. Odbitkę posiada 
zielonogórskie muzeum.

- Na jej odwrocie wid-
nieje opis brzmiący w 
wolnym tłumaczeniu: 
„Dolna Hospitalstrasse, 
z domem Lehmannsche-
ra (po lewej, zburzony w 
1913 r.) i Starym Gimna-
zjum (po prawej, dawny 
budynek szpitala)” – in-
formuje Izabela Korniluk, 
szefowa działu historycz-
nego muzeum.

Fotograf stanął nieopo-
dal drogi wyjazdowej z 
pl. Słowiańskiego, która 
funkcjonuje do dzisiaj. W 
rozpadającym się domu 
po lewej mieszkała rodzi-
na Lehmannów – Rein-
hold i Paul. Zajmowali się 
wytwarzaniem sit, han-
dlem drewnem i narzę-
dziami. Ich sąsiadem był 
stolarz Reinhold Grunn-
wald.

W 1913 r. dom został 
zburzony a właścicie-
lem działki został Geo-
rg Raetsch właściciel fir-
my zajmującej się m.in. 
handlem materiałami sa-
nitarnymi, której siedzi-
ba znajdowała się na ro-
gu ul. Jedności i Moniusz-
ki. Na wolnych parcelach 
powstały zabudowania 
gospodarcze. Z dzisiej-
szej perspektywy wyda-
wałoby się, że lepiej było 
stawiać tutaj kamienice 
mieszkalne. Tak się jed-
nak nie stało. 

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

Dawna Hospitallstrasse, czyli dzisiejsza ul. Moniuszki – widok z 1913 r. Budynek po prawej to dawny szpital, w tamtym czasie hala 
sportowa.

To samo miejsce w 1980 r.

Ul. Moniuszki w latach 20. XX wieku – widok na gimnazjum realne, dzisiaj sąd. W głębi hala sportowa
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Ul. Moniuszki, widok współczesny. W miejscy gdzie kiedyś stała hala sportowa jest skwer
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