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- „Ciepłe Mieszkanie” to bliźniaczy 
program „Czystego Powietrza”. Tamten 
był dedykowany lokatorom domków 
jednorodzinnych, ten wychodzi 
naprzeciw osobom, które 
mieszkają w budynkach 
wielorodzinnych - wyjaśnia 
Mariusz Herbut, prezes 
zarządu Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.
>>9

W hali CRS rozegrano finał 31. piłkarskiego zielonogórskiego Pucharu Zimy. 
Wygrała Novita Pleyada. O jej sukcesie zadecydowały rzuty karne.

Nie ma to jak w przedszkolu! Dobrze wiedzą o tym malcy z „Rozśpiewanego przedszkola” nr 34. Świetna zabawa - nawet podczas nauki, słoneczna radość - niezależnie od pogody, przyjaźnie - 
czasem zawierane na całe życie. FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

INWESTYCJE

Mniejsze, ale ważne! Blisko 50 ulic do remontu
Miasto pozyskało ponad 25 mln zł z Funduszu Rozwoju Dróg na odnowienie 47 zniszczonych ulic. Drugie tyle dołoży z własnego 
budżetu. Zadania będą realizowane przez dwa lata - w 2023 i 2024 roku. - Po wielkich inwestycjach drogowych przyszła pora na mniejsze 
zadania - cieszy się prezydent Janusz Kubicki.
Województwo lubuskie 
otrzymało łącznie 85,7 mln 
zł na 25 nowych zadań i do-
kończenie 36 innych inwe-
stycji. Najbardziej skutecz-
na w pozyskiwaniu fundu-
szy okazała się Zielona Gó-
ra, która na poprawę stanu 
nawierzchni sieci dróg do-
stanie 25,3 mln zł. To naj-
więcej w regionie. Druga 
z lubuskich stolic, Gorzów 

Wielkopolski, może liczyć 
na ok. 6,5 mln zł rządowej 
pomocy. Z Funduszu Roz-
woju Dróg w całym kraju 
ma zostać wyremontowa-
nych 71 km dróg. Samorzą-
dy na realizacje prac budow-
lanych mają 12 miesięcy od 
podpisania umowy z woje-
wodą lubuskim - a to odbę-
dzie się prawdopodobnie już 
w lutym.

- Głównym celem progra-
mu jest zwalczanie wyklu-
czenia komunikacyjnego, ma 
to wpływ na rozwój gospo-
darki. Jest kierowany nie tyl-
ko do małych gmin, ale rów-
nież wspiera przedsięwzię-
cia w dużych miastach - mó-
wił podczas konferencji pra-
sowej w miniony poniedzia-
łek Wojciech Perczak, wice-
wojewoda lubuski.

Janusz Kubicki nie ukry-
wa radości. - Od dawna szu-
kaliśmy funduszy na remon-
ty mniejszych, ale ważnych 
dróg osiedlowych i w końcu 
udało nam się zdobyć niema-
łe dofinansowanie do kilku-
dziesięciu inwestycji - mó-
wi prezydent. - Zdaję sobie 
sprawę, że zielonogórzanie 
długo czekają na załatanie 
dziur w swojej dzielnicy i na 

swoim osiedlu. Systematycz-
nie będziemy poprawiać stan 
nawierzchni jezdni w całym 
mieście.

Krzysztof Staniszewski, 
zastępca dyrektora Depar-
tamentu Zarządzania Dro-
gami w magistracie, podkre-
śla, że to są głównie remonty 
dróg, a nie przebudowy, dla-
tego zabraknie nowych roz-
wiązań komunikacyjnych np. 

budowy brakujących odcin-
ków ścieżek rowerowych. - 
Planujemy przede wszyst-
kim wymianę zniszczonych 
nawierzchni jezdni, głównie 
warstwy ścieralnej, ale czasa-
mi też podbudowy - uściśla 
dyrektor. (rk)

Lista ulic do remontu.
Duże inwestycje drogowe  

w tym roku.  >> 3

Rodzice, za miesiąc ruszy nabór do miejskich przedszkoli. Są już pierwsze informacje.
>> 5
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FIRMY

Jest ratownik, jest bezpieczniej
Ekoenergetyka-Polska dba o bezpieczeństwo swoich pracowników. Prawdopodobnie 
jako pierwsza firma w Zielonej Górze zatrudniła ratowników medycznych.

Firma współpracuje z ratow-
nikami od października. Dy-
żurują od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30-18.30. 
W firmie, która pracuje z tak 
zaawansowaną technologicz-
nie aparaturą, także pod na-
pięciem, to bardzo ważne, 
aby standardy bezpieczeń-
stwa pracowników były na 
najwyższym poziomie.

Szymon Koncur na co 
dzień pracuje w pogotowiu, 
udzielanie pomocy medycz-
nej w firmie to dla niego no-
we doświadczenie. - Już mia-
łem okazję zainterweniować, 
szybkość reakcji była kluczo-
wa dla zdrowia pracownika - 
mówi pan Szymon.

- Zaangażowaliśmy ratow-
ników na próbę, ale już wie-
my, że ten pomysł się spraw-
dził - wyjaśnia Krzysztof Wol-
ski, kierownik działu BHP 
w firmie. - Potwierdzeniem 
są pozytywne reakcje i sygna-
ły ze strony pracowników. Na 
pomysł wpadli prezes Bartosz 
Kubik i wiceprezes Urszula 

Przegalińska-Kubik. Oczy-
wiście, zdajemy sobie spra-
wę z tego, że to nie jest szpi-
talny oddział ratunkowy ani 
zakład przemysłowy, gdzie 
zdarzają się poważne wypad-

ki przy pracy. Zarząd firmy od 
zawsze jednak stawia na bez-
pieczeństwo.

Ksenia Wilaszek, kierow-
niczka w wydziale HR, pod-
kreśla, że już sama obecność 

ratowników poprawia samo-
poczucie pracowników. - To 
kolejna cegiełka do naszych 
działań w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa. Ostatnio sa-
ma miałam okazję uczestni-
czyć w szkoleniu z wykorzy-
stania Gogle VR (rzeczywi-
stość rozszerzona) - mówi K. 
Wilaszek. I dodaje: - Dla ob-
serwatora to trochę śmiesz-
ne, bo np. robimy masaż ser-
ca nieistniejącemu człowie-
kowi albo wynosimy go z po-
żaru, ale dzięki tej nowocze-
snej technologii i realistycz-
nej symulacji uczymy się ra-
tować czyjeś życie.

Inne działania dla bezpie-
czeństwa? Fundacja Ekoener-
getyki w zeszłym roku prze-
kazała czujniki dymu pod-
opiecznym Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. Firma 
systematycznie montuje też 
na terenie swoich zakładów 
defibrylatory AED ratujące 
życie w sytuacji nagłego za-
trzymania krążenia. 

(rk)
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WALENTYNKI

Nauczysz się 
miłosnych zaklęć
Oprócz magii w programie 
wieczoru walentynkowego 
także miłosne wiersze, erotyki i 
pieśni. Będzie lirycznie i roman-
tycznie. 13 lutego o 18.00 do Pro 
Libris Cafe zaproszeni są dorośli 
widzowie.
„Miłość niejedno ma M” 
pod takim tytułem odbę-
dzie się walentynkowy wie-
czór w gmachu głównym Bi-
blioteki Norwida. A konkret-
nie - wieczór miłosnych wier-
szy oraz erotyków lubuskich 
twórców w wykonaniu Halin-
ki Bohuty-Stąpel i Agniesz-

ki Ginko. Usłyszymy utwo-
ry H. Bohuty-Stąpel, Elżbie-
ty Dybalskiej, A. Ginko, Kata-
rzyny Jarosz-Rabiej, Jolanty 
Pytel, Bronisławy Raszkie-
wicz, Czesława Sobkowia-
ka. - Będzie też nauka miło-
snych zaklęć i nie tylko - ta-
jemniczo zapowiadają orga-
nizatorzy. - W drugiej części 
programu pieśni i piosenki 
miłosne w wykonaniu zielo-
nogórskiego barda Andrieja 
Kotina, który rozpocznie rów-
nież ten niezwykły wieczór.

Wśród publiczności odbę-
dzie się losowanie Eliksiru Mi-
łości oraz upominków. Będzie 
też możliwość prezentacji wła-
snego wiersza miłosnego (bez 
wcześniejszych zapisów).
Wstęp wolny. Informacje: tel. 
68 453 26 35. (dsp)

Z  Ż YC I A  M I A S TA   > > >

W świetlicy lub w plenerze, z pomocami naukowymi lub przysmakiem w ręce - drugi tydzień ferii młodym zielonogórzanom upłynął aktywnie i pod znakiem dobrej zabawy. W Raculi skakali 
na dmuchańcach, w Planetarium Wenus zgłębiali tajemnice fizyki, z Domem Harcerza wędrowali z czworonożnym przyjacielem... To już ostatnie chwile laby, od poniedziałku trzeba wrócić 
do szkoły. (ah)
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WYDARZENIE

Zatańcz 
przeciw przemocy
Weź ze sobą coś różowego i 
przyjdź 14 lutego przed 16.00 
pod ratusz. Nie musisz być eks-
pertem od tańca. Liczy się obec-
ność i pozytywna energia!
Stowarzyszenie na rzecz Ko-
biet BABA wraz z Instytutem 
Równości zapraszają kobiety, 
dziewczyny, mężczyzn oraz 
chłopaków do udziału w 12. 
odsłonie One Billion Rising.

- Zielonogórskie wyda-
rzenie odbędzie się 14 lute-
go o 16.00 przed ratuszem. 
Zbiórka o 15.45. Umiejętności 
taneczne nie są ważne, ale in-

tencje, z jakimi przychodzicie, 
a także wasza obecność i pozy-
tywna energia! Zachęcamy do 
zabrania ze sobą czegoś różo-
wego. Niech połączy nas kolor 
i taniec! - apelują organizatorzy.

One Billion Rising to ogól-
noświatowa kampania spo-
łeczna, która ma zwrócić 
uwagę na skalę problemu 
przemocy seksualnej wo-
bec kobiet oraz na pokaza-
niu ofiarom przemocy, że 
mogą liczyć na wsparcie. 
Formę protestu stanowi ta-
niec. Dlaczego? - Bo to wła-
śnie w tańcu mamy kontrolę 
nad swoimi ciałami, czujemy 
się w pełni wolne, niezależ-
ne i możemy wyrazić szero-
ki wachlarz emocji - tłuma-
czą w BABIE.

(dsp)

Defibrylator AED prezentują Szymon Koncur, ratownik me-
dyczny i Urszula Przegalińska-Kubik, wiceprezeska Ekoener-
getyki FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

FOT. MATERIAŁY ORGANIZATORÓW
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 cytat 
tygodnia

Musimy wprowadzać w urzędzie marszał-
kowskim kontrole bieżące. Po tylu latach tej 
samej władzy nastąpiło tam pewne rozchwia-
nie i rozszczelnienie. Trzeba mieć ograniczone 
zaufanie. Urząd marszałkowski dobrze nie funkcjonuje, żyje 
obecnie w pewnej bańce.

Beata Kulczycka,  
radna sejmiku (Samorządowe Lubuskie)

UROCZYSTOŚCI

Pionierzy świętują
W niedzielę, 12 lutego, odbędzie 

się uroczystość z okazji Dnia Pionie-
rów Zielonej Góry. O 12.00 w kon-
katedrze pw. św. Jadwigi Śląskiej 
zostanie odprawiona msza. Po jej 
zakończeniu uczestnicy przejdą do 
miejsca spoczynku ks. kanonika 
Kazimierza Michalskiego, w którym 
po krótkiej modlitwie złożą wiązanki 
kwiatów. Następnie uroczystości 
przeniosą się pod ratusz, gdzie pod 
tablicą upamiętniającą pierwszych 
polskich mieszkańców powojennej 
Zielonej Góry zostanie złożona 
wiązanka kwiatów. Organizatorem 
uroczystości jest Stowarzyszenie 
Pionierów Zielonej Góry przy udzia-
le prezydenta miasta.  (ah)

DROGI

Wysyp prac: utwardzimy, wyremontujemy, zbudujemy!
W planach są remonty i w „starej”, i w „nowej” Zielonej Górze, m.in. na Jędrzychowie i Chynowie, w Ochli, Przylepie, Zawadzie i Ra-
culi. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Dróg miasto zyska kilka nowych, poprawiających bezpieczeństwo małych rond.
Część dróg będzie z kostki 
brukowej, część z masy bi-
tumicznej. W „starej” Zielo-
nej Górze odnowy doczeka-
ją się ulice: Bociania (sąsia-
dująca z Jaskółczą), Poznań-
ska (od ronda Rady Europy 
w kierunku Chynowa), Jago-
dowa (wymiana nawierzch-
ni jezdni i chodników), No-
wa (od Strzeleckiej do Pilec-
kiego), oraz Zawadzkiego 
„Zośki” (pomiędzy Zachod-
nią a skrzyżowaniem z Pta-
sią oraz Cyryla i Metodego). 
Mamy też dobre wiadomo-
ści dla mieszkańców Jędrzy-
chowa, pojadą „odświeżony-
mi” siedmioma ulicami: No-
wojędrzychowską (od ronda 
Zesłańców Sybiru aż do Mie-
czykowej i Funka), Kąpielo-
wą, Mokrą, Zawiszy Czarne-
go, Żytnią, Mieczykową.

- Tym razem stawiamy 
przede wszystkim na wy-
nagrodzenie kosztorysowe 
dla wykonawców - wyjaśnia 
Krzysztof Staniszewski, za-
stępca dyrektora Departa-
mentu Zarządzania Droga-
mi w magistracie. - W zależ-
ności od tego, jakie otrzyma-
my oferty na przetargu, zde-
cydujemy, w jakim zakresie 
ulice będą remontowane. Być 
może zrezygnujemy z odna-
wiania fragmentów jezdni, 
które są jeszcze w całkiem 
dobrym stanie. Na pewno 
drogi utwardzane, dla przy-
kładu Karminowa i Kremo-
wa na chynowskim Osiedlu 
Kolorowym, będą wykona-
ne w całości.

Minironda z wyspami
Miasto dokończy brakujący 

fragment ul. Zjednoczenia na 
odcinku rondo PCK - rondo 
na skrzyżowaniu z ul. Herber-
ta. W strefie gospodarczej do 

poprawy są ulice: Gorzowska, 
Słubicka, Kostrzyńska i Mię-
dzyrzecka. Na rozbudowują-
cym się Osiedlu Mazurskim 
w dzielnicy kisielińskiej zo-

staną dokończone ulice Su-
walska i Mrągowska (obec-
nie są gruntowe).

Rządowy program pozwoli 
też na inwestycje na ulicach: 

Podgórnej (od ronda 11 Listo-
pada w kierunku skrzyżowa-
nia ul. Podgórnej, Waryńskie-
go i Lwowskiej - na wysoko-
ści parkingu przy szpitalu), 

Sulechowskiej (fragment łą-
czący „główną” Sulechow-
ską z ul. Zdrojową), Lechitów, 
Łużyckiej - odcinek od ronda 
Jana Pawła II aż do ul. Cera-
micznej i wyjazdu na Wilka-
nowo, w tym budowę ścieżki 
rowerowej w rejonie ul. Fran-
cuskiej.

Na os. Przyjaźni będą re-
monty na ul. Francuskiej 
(na odcinku od Łużyckiej 
do Słowackiej) oraz ul. Sło-
wackiej (od Francuskiej do 
Wyszyńskiego). Na liście są 
ulice: Sorbska, Łużycka (wia-
dukt nad Zieloną Strzałą), 
Wyszyńskiego (na odcinku 
Godlewskiego-Monte Cas-
sino).

Sporo będzie się działo na 
Osiedlu Zastalowskim i w są-
siedztwie, remont obejmie 
ulice: Anny Jagiellonki (wraz 
z budową nowego odcinka 
drogi i parkingu), Zamoyskie-
go, Rzeźniczaka (od skrzyżo-
wania z Batorego do ronda 
Eckerta na Trasie Północnej), 
Spawaczy i Zdrojową.

Znikną nierówności z ul. 
Prostej na Zaciszu (fragment 
od ronda przy Enei) i drodze 
powiatowej Zatonie-Niedo-
radz.

- Zastąpimy też kilka skrzy-
żowań minirondami (na środ-
ku wyspa przejezdna z kost-
ki kamiennej) - dopowiada 
K. Staniszewski. - Pojawią się 
np. w Raculi na skrzyżowaniu 
ulic Głogowskiej i Drzonkow-
skiej oraz Głogowskiej i Mo-
drzewiowej, w Starym Kisie-
linie na połączeniu Pionie-
rów Lubuskich z Pocztową, 
w Ochli na krzyżówce Zielo-
nogórskiej, Topolowej i Kożu-
chowskiej, a także na skrzy-
żowaniu Cyryla Metodego 
i Ptasiej w „starej” Zielonej 
Górze.

Zmiany w sołectwach
W dzielnicy Nowe Miasto 

do naprawy są ulice w Ochli 
- Zielonogórska i św. Huberta, 
Skokowa w Przylepie, Grabo-
wa w Raculi i Szkolna w Za-
wadzie.

Sebastian Jagiełowicz, 
przewodniczący zarządu 
dzielnicy Nowe Miasto, pod-
kreśla, że do remontu wyty-
powano ważne skrzyżowa-
nia na terenie byłej gminy 
i jezdnie łączące sołectwa. - 
Te inwestycje znacznie po-
prawią bezpieczeństwo na 
drogach i usprawnią komu-
nikację w dzielnicy - uważa 
S. Jagiełowicz. - Ulica Racu-
la-Grabowa spina sołectwa 
Racula i Stary Kisielin. Dzię-
ki zmianom na skrzyżowa-
niu ulic Głogowskiej i Grabo-
wej w Raculi mieszkańcom 
będzie łatwiej dojechać do 
pracy na strefie w Nowym 
Kisielinie. Grabowa zosta-
nie poszerzona w kierun-
ku ronda księdza kanonika 
Grudzieckiego. Niebezpiecz-
ne skrzyżowanie ulic Pio-
nierów Lubuskich i Poczto-
wej w Starym Kisielinie zy-
ska minirondo. Mieszkańcy 
Suchej i Ługowa będą mieli 
bezpieczniejszy wjazd w uli-
ce Drzonkowską i Głogow-
ską w Raculi.

Radny Tomasz Sroczyński 
(Zielona Razem) dodaje, że 
problemy drogowe w rozra-
stającej się dzielnicy są spo-
re. - Staramy się pozyskiwać 
pieniądze na inwestycje. 
Cieszą planowane remonty 
skrzyżowania ulic Głogow-
skiej i Modrzewiowej w Ra-
culi, Zielonogórskiej i św. Hu-
berta w Ochli oraz Szkolnej 
w Zawadzie, o którą mocno 
zabiegali mieszkańcy tego so-
łectwa - mówi radny. (rk)

UROCZYSTOŚCI

Pamiętajmy o sybirakach
W niedzielę, 12 lutego, zielonogór-

scy sybiracy upamiętnią 83. rocznicę 
pierwszej masowej deportacji 
Polaków z terenów wschodnich 
Polski na Syberię. Obchody roczni-
cowe rozpoczną się uroczystą mszą 
o 12.00 w kościele pw. Najświętszego 
Zbawiciela. Po zakończeniu nabo-
żeństwa uczestnicy przemaszerują 
pod pomnik Matki Sybiraczki na 
pl. Kolejarza, gdzie nastąpią 
okolicznościowe przemówienia 
i złożone zostaną kwiaty. Organi-
zatorem uroczystości jest Związek 
Sybiraków Oddział w Zielonej Górze, 
koło nr 8 Związku Sybiraków w Zie-
lonej Górze, przy udziale prezydenta 
miasta. (ah)

DUŻE INWESTYCJE DROGOWE W TYM ROKU

• Obwodnica południowa (na 
zdjęciu). Będzie oddana do użytku 
w połowie kwietnia. Wykonawca 
Strabag. Koszt ok. 130 mln zł. 
Prowadzi od skrzyżowania między 
Wilkanowem a Świdnicą, przecho-
dzi przez ul. Zielonogórską w Ochli 
(między kąpieliskiem i skansenem). 
Kończy się na rondzie Huszczy 
w Raculi.
• Inteligentny System Transpor-
tu. Wykonawca - Yunex z Warszawy. 
Termin - listopad 2023 r. Wartość 
projektu ok. 31 mln zł. Obejmie 
Wrocławską (od skrzyżowania z ul. 
Lwowską), al. Konstytucji 3 Maja, 
Długą, Dąbrówki do ronda przy 
Castoramie i al. Wojska Polskiego od 
skrzyżowania z ul. Zacisze i Wyszyń-

skiego, poprzez rondo PCK, aż do 
połączenia z Bohaterów Wester-
platte. W planach pierwszeństwo 
dla autobusów MZK.
• Wiadukt przy ul. Zjednocze-
nia. W marcu będzie przetarg na 
przebudowę wschodniej części 
wiaduktu (w stronę Kauflandu). 
Stary obiekt rozebrano, z wyjąt-
kiem części fundamentów, które 
pozostaną w ziemi. Prace powinny 
rozpocząć się w czerwcu i potrwać 
do końca 2024 r. W tym tygodniu 
złożono wniosek o dofinansowanie 
zadania z rządowej rezerwy sub-
wencji ogólnej. Koszt - kilkadziesiąt 
milionów złotych. Druga nitka 
wiaduktu (w stronę ronda PCK) 

po rozbiórce powinna powstać do 
połowy 2026 r.
• Drugi etap budowy tzw. Trasy 
Aglomeracyjnej. Połączy centrum 
miasta z Trasą Północną. Pobiegnie 
od Zacisza do osiedla Leśny Dwór. 
Koszt - ok. 80 mln zł. W pierwszej 
połowie roku przetarg na inwesty-
cję. Ma być gotowa w 2027 r.
• Obwodnica zachodnia. Przetarg 
w drugiej połowie roku. Ominie 
Łężycę, Czerwieńsk, Płoty i Przylep. 
Pozostałe odcinki zadania zrealizuje 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, to bu-
dowa mostu w Pomorsku i drogi od 
Pomorska do Sulechowa. Szacuje 
się, że cała trasa z Zielonej Góry do 
Sulechowa pochłonie 358 mln zł.
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Pozytywna energia dała motywację do dalszych działań
- Chcemy, żeby kobiety badały się regularnie, dbały o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Warsztaty z samoobrony wydały się naturalnym 
wyborem aktywności, która miała sprowokować do myślenia o walce o zdrowie - mówi Patrycja Głoćko z IFMSA-Poland Oddział Zielona Góra.
- Czym się zajmuje IFM-
SA-Poland Oddział Zielo-
na Góra?

Patrycja Głoćko: - IFMSA-
-Poland jest organizacją zrze-
szającą studentów wszyst-
kich kierunków medycznych 
w Polsce. Oddział w Zielonej 
Górze działa prężnie od kil-
ku lat, organizując wiele akcji 
i kampanii społecznych. Do 
naszej organizacji może do-
łączyć każdy student kierun-
ku medycznego: lekarskiego, 
pielęgniarstwa, ratownictwa, 
fizjoterapii. Dzięki działalno-
ści w stowarzyszeniu nie tyl-
ko udzielamy się jako wolon-
tariusze w wielu akcjach i na-
wiązujemy nowe znajomości 
ze wspaniałymi osobami, ma-
my również możliwość korzy-
stania z wymiany naukowej 
lub wyjazdów na praktyki za-
graniczne.

- Jaka jest twoja rola w orga-
nizacji i jak się w niej zna-
lazłaś?

- Od października 2022 ro-
ku pełnię funkcję koordyna-

torki do spraw zdrowia repro-
dukcyjnego i AIDS. Do moich 
głównych zadań należy sze-
rzenie świadomości na temat 
szeroko rozumianego zdro-
wia reprodukcyjnego - czy-
li prewencji zakażeń prze-
noszonych drogą płciową, 
uczenie jak ważne są wizyty 
u ginekologa, walka z prze-
mocą wobec kobiet oraz de-
stygmatyzacja osób chorych 
na STI’s. Do IFMSA-Poland 
Oddział Zielona Góra dołą-
czyłam jeszcze na pierwszym 
roku studiów i zachwyciłam 
się możliwościami, jakie da-
je działanie w naszej orga-
nizacji.

SCORA czyli jeden z pro-
gramów stałych, który sku-
pia się na prewencji i eduka-
cji o HIV/AIDS oraz na dzia-
łaniu na rzecz praw kobiet, 
od początku była szczegól-
nie bliska mojemu sercu. 
Wiedziałam, że najbardziej 
chcę zaangażować się wła-
śnie w ten obszar działa-
nia IFMSA - ze względu na 
ogromne zapotrzebowanie 

w naszym społeczeństwie 
na wszelkiego rodzaju kam-
panie skupiające się na tych 

tematach - ważnych, a jesz-
cze ciągle przez wiele osób 
uważanych za tabu.

- Skąd wziął się pomysł na 
warsztaty z samoobrony? Jak 
wypadły?

- Pomysł na warsztaty z sa-
moobrony zrodził się przy 
okazji Europejskiego Tygo-
dnia Profilaktyki Raka Szyj-
ki Macicy. Chcemy, żeby ko-
biety badały się regularnie, 
wykonywały cytologię i dba-
ły o swoje zdrowie oraz bez-
pieczeństwo, dlatego właśnie 
warsztaty z samoobrony wy-
dały się naturalnym wybo-
rem aktywności, która miała 
sprowokować kobiety do my-
ślenia o walce o swoje zdro-
wie. Wydarzenie ze wzglę-
du na temat przewodni skie-
rowane było głównie do ko-
biet, ale mężczyźni też byli 
mile widziani i czynnie bra-
li udział w naszych warszta-
tach. Uważam, że frekwen-
cja i zaangażowanie uczestni-
czek podczas zajęć były wzo-
rowe. Bardzo budująca, pozy-
tywna energia biła od wszyst-
kich obecnych i dała mi mo-
tywację do dalszych działań. 
Z pewnością nie jest to ostat-

nie takie wydarzenie i będzie-
my wielokrotnie pojawiać się 
z podobnymi akcjami.

- Dlaczego tak ważne jest, by 
uświadamiać kobiety o raku 
szyjki macicy?

- Świadomość dotycząca 
profilaktyki raka szyjki ma-
cicy w naszym kraju jest nie-
stety ciągle bardzo niska, co 
skutkuje tragicznymi staty-
stykami - jednymi z najgor-
szych w Europie. Im więcej 
Polek zacznie cyklicznie wy-
konywać badania profilak-
tyczne, tym większe mamy 
szanse na wczesne wykrycie 
nowotworu, a tym samym - 
na uratowanie pacjentki. Za-
chęcam więc do regularnego 
wykonywania badań cytolo-
gicznych oraz wizyt w gabi-
netach ginekolożek i gine-
kologów.

- Dziękuję.

Katarzyna Doszczak
Biuro Prasowe Uniwersytetu  

Zielonogórskiego

Niedaleko os. Zacisze nadleśnictwo m.in. wycina stare sosny FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

LASY

Przebudowują 
drzewostan…
…to właśnie robi Nadleśnictwo 
Zielona Góra w okolicy ul. Fo-
luszowej. Wycinka nie ma nic 
wspólnego z planowaną rozbudo-
wą Trasy Aglomeracyjnej.
- To drugi etap prac, które by-
ły zaplanowane wcześniej - 
wyjaśnia Szymon Kozinoga, 
rzecznik Nadleśnictwa Zie-
lona Góra. - Do 2030 roku 
w tym rejonie podobne robo-
ty, związane z gospodarką le-
śną, będą odbywały się jesz-

cze w trzech lokalizacjach. 
W okolicy os. Zacisze wycięli-
śmy już około hektara starych 
sosen, w ich miejsce zosta-
ły zasadzone 10-letnie dęby. 
Dzięki temu mamy na tym te-
renie bardzo ładny młodnik. 
Pozostała powierzchnia, oko-
ło dwóch hektarów, ze wzglę-
du na żyzność tzw. siedliska 
zostanie odnowiona głównie 
sadzonkami sosny.

Jednocześnie nadleśnictwo 
informuje, że pozostawiło na 
tym obszarze kępę starodrze-
wu sosnowego. - Pozostanie 
na miejscu do rozkładu, aby 
zachować naturalny charak-
ter terenu - tłumaczy S. Ko-
zinoga. (md)

KONKURS

Trzynastka 
motywem 
przewodnim
Pisarze do piór! Wystartowały 
Fantazje Zielonogórskie. Już 
po raz 13. Liczba to nie byle 
jaka, warto pomyśleć o niefor-
tunnych zbiegach okoliczności 
w tworzonych opowiada-
niach…
Zielonogórski Klub Fantastyki 
Ad Astra poinformował o roz-
poczęciu 13. edycji konkur-
su literackiego Fantazje Zie-
lonogórskie.

- Trzynastka jest moty-
wem przewodnim obecnej 
edycji. Dlatego w tym ro-
ku liczymy na opowiada-
nia, gdzie odnajdziemy nie-
fortunne zbiegi okoliczności 
i ryzykowne zakręty dzie-
jów, złośliwość losu, rechot 
historii, przedziwne przy-
padki plączące ścieżki bo-
haterów i krzyżujące naj-
bardziej przemyślne pla-
ny. A zatem, splunąwszy 
trzy razy przez lewe ramię, 
pióra w dłoń - przekonu-
je z uśmiechem Waldemar 
Gruszczyński, prezes ZKF 
Ad Astra.

Jak informują organiza-
torzy konkursu, nadsyła-
ne prace powinny być osa-

dzone w kon-
wencji sze-
roko pojmo-
wanej fan-
tastyki (sci-
-fi, fantasy, 
horror, legen-
dy miejskie, re-
al izm magic z-
ny, itp.) splecionej 
z wątkami zielono-
górskiej historii lub 
codzienności. Najlep-
sze konkursowe opo-
wiadania zebrane 
zostaną w posta-
ci antologii.

Zwycięzca konkursu otrzy-
ma też nagrodę finan-

sową w wysoko-
ści 1 tys. zł i oko-
licznościową sta-
tuetkę Zielono-
górskiej Wiedź-

my. Teksty moż-
na nadsyłać do 
31 maja 2023 r. 
na adres: fan-

tazjekonkurs@
gmail.com. Ich ob-

jętość nie może prze-
kraczać 35 tys. zna-

ków ze spacjami.
(md)

POKAZ

Przelot przez mgławicę
Centrum Nauki Keplera Planetarium 

Wenus zaprasza w niedzielę, 12 lutego, 
na premierę pokazu „Harmonia 
Wszechświata”. - To nasza najnowsza 
produkcja, jedyny w swoim rodzaju 
pokaz muzyczny, gdzie doskonałym 
uzupełnieniem utworów muzycznych 
będą wizualizacje wyświetlane na 
kopule - informują pracownicy plane-
tarium. - Muzyce towarzyszą niezwykle 
piękne obrazy kosmosu, przeloty 
przez zapierające dech w piersiach 
mgławice, a specjalnie dobrane utwory 
w połączeniu z niezwykłą wizualiza-
cją, która stanowi odzwierciedlenie 
rzeczywistych danych naukowych, 
tworzą wyjątkowe widowisko. Pokazy 
o 16.00 i 17.00. (dsp)

WERNISAŻ

Nagrody za kolaż
Nareszcie dowiemy się, co tak 

naprawdę w tej trawie piszczy… Co 
wśród zieleni się kryje… Pomoże nam 
w tym wyobraźnia młodych twórców. 
Zielonogórski Ośrodek Kultury za-
prasza na wernisaż i rozdanie nagród 
w Miejskim Konkursie Plastycznym 
„Co w trawie piszczy?”. - Dzieci i mło-
dzież wykonywały prace metodą 
kolażu, która daje możliwość zabawy 
kolorem i formą, a przede wszystkim 
wyobraźnią - przypominają orga-
nizatorzy. Wernisaż odbędzie się 
20 lutego o 17.00 w Sali im. Janusza 
Koniusza, gmach główny Biblioteki 
Norwida (al. Wojska Polskiego 9). 
Wystawę będzie można oglądać 
w bibliotece do 12 marca. (dsp)

Patrycja Głoćko
Koordynatorka ds. zdrowia reprodukcyjnego i AIDS w IFMSA-Po-

land Oddział Zielona Góra, główna organizatorka i prowadząca na 
UZ wydarzenie Pink Lips (zorganizowane z Lubuskim Oddziałem 
Wojewódzkim NFZ z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki 
Raka Szyjki Macicy). Studiuje na Uniwersytecie Zielonogórskim 

w Collegium Medicum na drugim roku kierunku lekarskiego.
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE PATRYCJI GŁOĆKO

Na zwycięzcę czeka piękna statuetka Zielonogórskiej Wiedźmy 
 FOT. MACIEJ DOBROWOLSKI

KONCERT

Closterkeller z bonusem
Stowarzyszenie Art Of Under-

ground zaprasza na koncert z okazji 
30-lecia wydania płyty „Blue” zespołu 
Closterkeller - oryginalnej, emocjo-
nalnej i uwielbianej (zwłaszcza przez 
starszych fanów). Koncert odbędzie 
się w klubie WySPa w piątek, 17 lutego, 
o 19.00. Jest to bonus do trasy na 
30-lecie płyty „Blue”. Skład zespołu: 
Anja Orthodox - wokal, Adam Najman 
- perkusja, Michał Rollinger - instru-
menty klawiszowe, Michał Jarominek 
- gitara, Krzysztof Najman - gitara 
basowa. Bilety w przedsprzedaży: 
Muz-Art, WySPa, abilet.pl, ticketos.pl 
oraz w dniu koncertu. Przyjdź i razem 
z zespołem pożegluj w przeszłość! (is)
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ZGK

Gruz i popiół 
nie do śmietnika
Segregacja odpadów jest bardzo 
ważna, bo pomaga środowisku 
naturalnemu. Nie zawsze jednak 
przeprowadzamy ją prawidłowo. 
Problemy sprawiają np. gruz 
budowlany i popiół. 
Gorącego popiołu nie wyrzu-
camy do pojemnika na odpady, 
bo może go stopić. - Czasem 
mieszkańcy próbują zalewać 
wodą popiół, który umiesz-
czą w pojemniku, a to też du-
ży błąd - tłumaczy Krzysztof 
Sikora, prezes Zakładu Go-

spodarki Komunalnej. - Przy 
ujemnych temperaturach za-
marza i nie jesteśmy w stanie 
opróżnić pojemnika. Pocze-
kajmy aż wystygnie i dopie-
ro potem niech trafi do kosza.

Okazuje się, że popiołu nie 
trzeba jednak wcale wyrzu-
cać. Ma też inne zastosowa-
nia: jest dobrym nawozem dla 
roślin kwasolubnych, a roz-
sypany np. wokół róż chro-
ni rośliny przed ślimakami. 
Przydaje się też do czyszcze-
nia sztućców i przypalonych 
garnków. Ponadto przyspiesza 
topnienie lodu i może zastą-
pić sól lub piasek. Zapobiega 
rozwojowi glonów w wodzie 
i z tego powodu cenią go wła-
ściciele przydomowych lub 
ogrodowych oczek wodnych.

ZGK coraz częściej dostaje 
też informacje, że w pojem-
nikach na odpady zmieszane 
pojawia się gruz i inne śmie-
ci po remoncie. Tego nie wol-

no robić! Odpady poremon-
towe można bezpłatnie przy-
wieźć do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK), przy ul. Wro-
cławskiej 73. Regulamin na 
www.zgk.net.pl

- Przypominamy, że nie bę-
dziemy odbierać pojemni-
ków, do których został wrzu-
cony gruz lub inne odpady 
powstające podczas remontu 
- informuje prezes K. Sikora. 
I dodaje: - Obowiązek opróż-
nienia takiego pojemnika na-
leży do właściciela. Odpady 
poremontowe uszkadzają sa-
mochody. Mechanizmy śmie-
ciarek nie są przystosowane 
do prasowania takich śmieci.

(rk)

NABÓR

Czy masz w domu trzylatka? Już czas do przedszkola!
Za miesiąc ruszy nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na stronie internetowej 
miasta już pojawiły się pierwsze informacje dla rodziców. Warto je uważnie śledzić.
Dziś do zielonogórskich 
przedszkoli publicznych 
uczęszcza około 5,5 tys. ma-
luchów. Milowymi krokami 
zbliża się „zmiana warty” - 
odejdą z nich najstarsze rocz-
niki, robiąc miejsce młod-
szym. Rekrutacja do miej-
skich przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych rozpocz-
nie się 13 marca.

Wybory się zmieniają
- Miejsc wystarczy dla 

wszystkich - uspokaja Lidia 
Gryko, zastępca naczelnika 
Wydziału Oświaty i Spraw 
Społecznych w magistra-
cie. - Samych zameldowa-
nych trzylatków jest w Zie-
lonej Górze około 1200, dla 
nich i dla dzieci starszych, 
które też wezmą udział w na-
borze - m.in. dzieci ukraiń-
skie, w publicznych przed-
szkolach przygotowaliśmy 
1400 miejsc. Przypuszczamy, 
że wszystkie zostaną wyko-
rzystane.

Miejsc wystarczy, ale… nie-
koniecznie w preferowanych 
przez rodziców placówkach.

- W Zielonej Górze jest kil-
ka przedszkoli, które od lat 
cieszą się wśród rodziców 
ogromną popularnością - 
wyjaśnia L. Gryko. - Jeśli 
więc rodzic poda we wnio-
sku trzy najpopularniejsze, 

to z uwagi na niewystarcza-
jącą ilość punktów zdobytych 
podczas rekrutacji, nie otrzy-
ma w nich miejsca. Takie sy-
tuacje zdarzają się co roku. 
Choć w ostatnich latach ob-
serwujemy, że wybory rodzi-
ców trochę się zmieniają. Nie 
preferują już tylko placówek 
w centrum miasta. Może dla-

tego, że rzadziej przyprowa-
dzają dziecko do przedszkola, 
częściej je przywożą…

Dwa dni na potwierdzenie
Rekrutacja za miesiąc, ale 

już dziś warto obserwować 
stronę internetową www.
zielona-gora.pl. Pod lin-
kiem „Nabór do przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 
na rok szkolny 2023/2024” 
(umieszczony jest na górze 
strony głównej miasta, na ru-
chomym pasku!) rodzice znaj-
dą garść informacji dotyczą-
cych harmonogramu rekru-
tacji, obowiązujących w niej 
kryteriów i liczby punktów 
możliwych do uzyskania za 
ich spełnienie. 6 marca do-
łączy do nich informator 
o wszystkich przedszkolach 
biorących udział w nabo-
rze, w którym rodzice znaj-
dą m.in. ich adresy i ofertę. 
Warto dokładnie przestu-
diować jego zawartość, by 
uniknąć błędnych wyborów 
i pomyłek podczas rekrutacji. 
Gdy nabór ruszy, na stronie 
internetowej miasta dodat-
kowo pojawi się wzór wnio-
sku do wypełnienia i podpi-
sania przez rodziców. Na jego 
złożenie wraz z wymaganymi 
dokumentami będą mieli czas 
do 31 marca. Mogą to zrobić 
elektronicznie lub osobiście, 

jednak wyłącznie w przed-
szkolu pierwszej preferencji.

- Listy kandydatów zakwa-
lifikowanych i niezakwali-
fikowanych opublikujemy 
24 kwietnia - informuje L. 
Gryko.

To jednak nie koniec pro-
cedury, bo żeby maluch osta-
tecznie został przyjęty do wy-
branej placówki, rodzice ma-
ją kolejne dwa dni na złoże-
nie pisemnego potwierdze-
nia przyjęcia w niej miejsca. 
Wzór oświadczenia też zosta-
nie udostępniony na stronie 
internetowej miasta. I uwa-
ga… - Rodzic, który tego nie 
zrobi, automatycznie zwolni 
miejsce w przedszkolu - prze-
strzega urzędniczka.

Co z maluchem, który nie 
dostanie się tam, gdzie chcieli 
jego rodzice? - W takim przy-
padku prezydent Zielonej Gó-
ry pisemnie wskaże najbliż-
sze przedszkole dysponują-
ce wolnymi miejscami, któ-
re przyjmie dziecko - infor-
mują w wydziale oświaty. (el)

Nie ma to jak zabawa w przedszkolu! Dobrze wiedzą o tym 
dzieci z MP 1. Tak cieszyły się z nowego placu, który powstał 
jesienią przy Zespole Edukacyjnym nr 11. 

FO
T. PIO
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KONSULTACJE

Podziel się 
opinią 
Urząd miasta zaprasza do udziału 
w konsultacjach społecznych. 
Chce zbadać, uzgodnić i określić 
potrzeby mieszkańców dotyczą-
ce zagospodarowania obszaru w 
rejonie ulic Racula-Wiejska, Racu-
la-Profesorska, Racula-Leśna.
Celem przeprowadzenia kon-
sultacji jest ustalenie potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców co 
do zagospodarowania wska-
zanego obszaru, określenie 
sposobów ich realizacji oraz 
wskazanie czy na danym ob-

szarze, dotychczas nieob-
jętym miejscowym planem 
zagospodarowania prze-
strzennego, niezbędne by-
łoby sporządzenie takiego 
dokumentu.

Konsultacje będą przebie-
gać na trzy sposoby. Moż-
na wziąć w nich udział za 
pośrednictwem strony in-
ternetowej www. zielo-
nagora.konsultacjejst.pl, 
przyjść na otwarte spotka-
nie z mieszkańcami 22 lu-
tego o 17.30 w świetlicy do 
Raculi (ul. Racula-Głogow-
ska 64). Uwagi i opinie na 
piśmie można natomiast 
składać w Biurze Prezyden-
ta Miasta przy ul. Podgórnej 
22 w pok. 111. (ah)

Krzysztof Sikora, prezes ZGK:
- Nie będziemy odbierać pojemni-
ków, do których został wrzucony 
gruz lub inne odpady z remontu

Jak upłynęły ferie? Całkiem spoko, szczególnie w Spoko Family. Hip-hop, choreo, house, high 
heels, freestyle czy workout mogą brzmieć egzotycznie, ale nie dla uczestników bezpłatnych 
warsztatów tańca, które w Tancbudzie zorganizował Filip Czeszyk. (ah) FOT. KRZYSZTOF TAJCHERT

W  O B I E K T Y W I E  > > >NABÓR

Do żłobka, 
maluchu
Milowymi krokami zbliża się termin 
naboru do publicznych żłobków. 
Rekrutacja wystartuje już 1 marca…

… i trwać będzie do 31 marca. 
Informację na jej temat rodzice 
już znajdą na miejskiej stronie 
www.zielona-gora.pl, pod lin-
kiem „Rekrutacja do publicz-
nych żłobków na rok szkolny 
2023/2024” zainstalowanym 
na ruchomym pasku. Będzie 
ona na bieżąco uzupełniana. 
Warto odwiedzić stronę, by 
w stosownym momencie po-

brać z niej wzory potrzebnych 
w rekrutacji dokumentów, po-
znać dokładny harmonogram 
naboru oraz zielonogórskie 
żłobki publiczne, które bio-
rą w nim udział i opisane są 
w internetowym informato-
rze o żłobkach miejskich (udo-
stępnionym na stronie nabor.
pcss.pl/zielonagora/zlobek). 
Tutaj rodzice znajdą również 
szczegółowy opis komunika-
cji ze żłobkami, bo wzorem 
lat ubiegłych rekrutacja pro-
wadzona będzie przy wspar-
ciu systemu elektronicznego.

Jeszcze zanim ruszy nabór, 
w dniach 13-24 lutego, rodzi-
ce maluszków już korzysta-
jących ze żłobków miejskich 
złożą deklarację o kontynuacji 

pobytu. Wzór deklaracji jest 
dostępny na stronie interne-
towej miasta wraz z instruk-
cją jej elektronicznego wysy-
łania. Wypełniony, wydruko-
wany i podpisany dokument 
można też złożyć w żłobku, 
do którego uczęszcza dziecko.

1 marca ruszy nabór do miej-
skich żłobków nr.: 1 - przy ul. 
Wandy 29 i jego filii przy al. Woj-
ska Polskiego 116, 4 - przy ul. Wi-
śniowej 8 oraz 7 - przy ul. Brani-
borskiej 2a. Wnioski o przyjęcie 
dziecka do żłobka rodzice będą 
mogli składać do końca marca. 
Wyniki poznają 12 kwietnia, ale 
- uwaga - przyjęcie malucha ko-
niecznie należy jeszcze potwier-
dzić! Rodzice będą mieli na to 
czas do 28 kwietnia. (el)

Jeśli masz w domu kandy-
data na przedszkolaka, ob-
serwuj stronę internetową 
miasta: www.zielona-gora.
pl. Informacje o rekrutacji 
znajdziesz pod linkiem 
„Nabór do przedszkoli i od-
działów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 
na rok szkolny 2023/2024”, 
umieszczonym na rucho-
mym pasku.
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DOM SAMOTNEJ MATKI

Więcej miejsca to także dużo więcej wsparcia
- Jest tak fajnie, że panie chciałyby tu pobyć trochę dłużej - mówi Tomasz Lehman. Nowa siedziba Domu Samotnej Matki i Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej wcale nie jest już taka nowa. Przy al. Wojska Polskiego 116 gospodarze umościli się półtora roku temu.
- Dzięki większej i lepiej za-
gospodarowanej przestrzeni 
to już nie jest trwanie, lecz 
chęć działania - oznajmia 
przewodniczący Terenowe-
go Komitetu Ochrony Praw 
Dziecka w Zielonej Górze.

 Stabilny czas
Tomasz Lehman wylicza: 

- Akurat dziś w ośrodku in-
terwencyjnym przebywa jed-
na pani, w domu dla matek 
z dziećmi jest ich pięć. Ale 
w całym ub.r. „szybkiego” 
schronienia, na trzy dni lub 
trzy miesiące, udzieliliśmy 
90 osobom. Zdarzali się męż-
czyźni, przyjęliśmy też sze-
ścioosobową rodzinę. Nato-
miast z DSM, w którym po-
byt trwa do roku, skorzystało 
39 kobiet z dziećmi. Każdego 
dnia z naszej porady, wspar-
cia czy po prostu rozmowy ko-
rzysta jedna lub więcej osób. 
W ub. r. było ich aż 804. Te-
lefon zaufania zadzwonił 
302 razy. 518 osób skorzysta-
ło ze spotkań, warsztatów 
czy grup wsparcia, zorgani-

zowanych przez stowarzysze-
nie. Realizując kolejne pro-
jekty, możemy oferować wię-
cej wsparcia i bardzo dopaso-
wane do potrzeb poradnic-
two. Jeśli np. mama malucha 
przeżywa jakieś komplikacje, 
to w ciągu dwóch albo trzech 
dni pojawia się u nas laktator, 

fizjoterapeuta, neurologopeda 
i każdy inny specjalista, który 
zażegna trudność, zanim do-
czekamy się porady w ramach 
NFZ. Dysfunkcje wyłapywane 
są u nas od ręki. I co równie 
istotne, mamom i dzieciom 
naprawdę budujemy tu sta-
bilny czas w życiu.

Kozidrak patronką akcji
W Domu Samotnej Mat-

ki ruszyła tegoroczna akcja 
1,5 proc. na rzecz organizacji 
pożytku publicznego.

- Ta zbiórka jest dla nas 
bardzo ważna. Bo w prze-
ciwieństwie do grantów czy 
dotacji, pieniądze pozyska-

ne tą drogą nie są przezna-
czone na konkretnie wy-
znaczone cele, lecz realiza-
cję naszej statutowej dzia-
łalności, czyli na udzielanie 
innym wsparcia. Rozporzą-
dzamy nimi zgodnie z bie-
żącymi potrzebami - tłuma-
czą w TKOPD. Te najczęściej 
pojawią się właśnie w domu 
samotnych mam i ich dzieci. 
Tegoroczną patronką akcji 
zgodziła się zostać piosen-
karka Beata Kozidrak. - By-
ła u nas w ubiegłym roku, 
rozmawiała z mieszkanka-
mi, a w listopadzie zaprosi-
ła je na koncert - opowiada 
T. Lehman.

Zmiana siedziby otworzy-
ła przed nimi perspektywy. 
Większa przestrzeń to wię-
cej działań skumulowanych 
w jednym miejscu. Ostatnio, 
w grudniu, rozpoczęli kolejny 
projekt „Poradnictwo specja-
listyczne drogą do poprawy 
jakości życia”. Na tegoroczną 
realizację otrzymali 238 tys. 
zł. z funduszu rządowego. 
Za te pieniądze będą udzie-

lać wsparcia interwencyjne-
go, również osobom z Ukra-
iny, które zamieszkały na na-
szym terenie.

- Coraz częściej do nas tra-
fiają, doświadczając trudno-
ści w codziennym funkcjono-
waniu w szkole czy w rodzi-
nie. Pomaga im psycholog 
i prawnik narodowości ukra-
ińskiej. Ponadto w każdą dru-
gą i czwartą sobotę miesiąca, 
w godz. 10.00-13.00, dyżur 
u nas pełni pedagog z Ukra-
iny - informują przy Wojska 
Polskiego.

Projekt obejmie też dwa 
inne działania. Część pra-
cowników zostanie prze-
szkolonych w Warszawie 
z udzielania wsparcia oso-
bom i rodzinom doświad-
czającym przemocy, a wszy-
scy nareszcie doczekają się 
praktycznej aplikacji infor-
matycznej.

- Koniec z zapisywaniem 
na kartkach! Wszystko bę-
dzie w komputerze - cieszą 
się z planowanego rozwią-
zania. (el)

ZWiK znalazł się w gronie najlepszych przedsiębiorstw branży wodno-kanalizacyjnej 

RANKING

ZWiK 
w czołówce
Zielonogórskie Wodociągi i Kanaliza-
cja ponownie znalazły się w czołówce 
najlepszych firm wodociągowych 
w kraju, a do tego spółka poprawiła 
pozycję sprzed roku. Jest ósma!
W tegorocznej edycji Ogólno-
polskiego Rankingu Najlep-
szych Przedsiębiorstw Wo-
dociągów i Kanalizacji za rok 
2023, spółka z Zielonej Góry 
zajęła ósme miejsce. - Serdecz-
nie gratuluję, to pokazuje, że 
nasza spółka prężnie się roz-
wija, jest skuteczna w pozy-

skiwaniu pieniędzy unijnych, 
a przede wszystkim w naszym 
mieście rzadko dochodzi do 
awarii systemu. To zasługa 
całego zespołu - chwali laure-
ata prezydent Janusz Kubicki.

W każdej edycji rankingu 
kapituła zwraca szczególną 
uwagę na rozwój technolo-
giczny przedsiębiorstw. Pod 
uwagę brane są także sprawy 
finansowe - np. skuteczność 
w pozyskiwaniu funduszy 
z Unii Europejskiej czy nakła-
dy na szkolenia i podnosze-
nie kwalifikacji pracowników. 
Bardzo ważne są także kwe-
stie techniczne, jak awaryj-
ność sieci czy działania firm 
z zakresu społecznej odpo-
wiedzialności biznesu.

- Udział w tym rankingu, to 
poddanie się niezależnej, ze-
wnętrznej weryfikacji z inny-
mi przedsiębiorstwami wodo-
ciągowymi w Polsce. Ranking 
ma na celu pokazanie czołów-
ki branży wod-kan. i wyróż-
nienie najlepszych przedsię-
biorstw. Nasza praca związana 
jest z utrzymaniem wysokiej 
sprawności technicznej urzą-
dzeń i instalacji przez cały rok, 
wiąże się z olbrzymim nakła-
dem pracy i ciągłym podno-
szeniem kwalifikacji zawodo-
wych kadry - czytamy w ko-
munikacie ZWiK.

Publikacja rankingu w wy-
daniu lutowym Strefy Gospo-
darki w „Dzienniku Gazecie 
Prawnej”. (łc)

PLEBISCYT

Trwa 
głosowanie
Kto w tym roku otrzyma Waw-
rzyn Czytelników? Zagłosuj na 
jedną z 51 książek.

Głosowanie w plebiscy-
cie „Nagroda Czytelni-
ków” w ramach Lubuskich 
Wawrzynów 2022 trwa już 
drugi tydzień. Na oddanie 
swojego głosu zielonogó-
rzanie mają jeszcze kilka 
dni. Mogą to zrobić tyl-
ko do 15 lutego, do godz. 
24.00. Głosujemy online 

za pośrednictwem strony 
- www.wawrzyny.norwid.
net.pl. Tu wybieramy tyl-
ko jedną książkę spośród 
aż 51, które zgłoszone zo-
stały do dwóch konkursów, 
Lubuski Wawrzyn Literac-
ki 2022 i Lubuski Wawrzyn 
Naukowy 2022. To ich kolej-
no 29. oraz 18. edycja. Ale 
czytelnicy na swoje ulubio-
ne publikacje, tym razem 
wydane w 2022 r., głosują 
dopiero drugi raz. Pierw-
szym zwycięzcą plebiscy-
tu został Edward Jabłoń-
ski za książkę „Kulturalna 
Nowa Sól. Z dziejów zakła-
dowych i miejskich domów 
kultury 1946-2010” z 2021 r.

Która publikacja podbije 
serca Lubuszan w tym ro-
ku, czy będzie to proza, po-
ezja, a może publikacja na-
ukowa albo popularnonau-
kowa - zobaczymy. Wśród 
głosujących zostanie rozlo-
sowana nagroda - niespo-
dzianka. Losowanie 23 lu-
tego podczas Gali Lubuskich 
Wawrzynów w Wojewódz-
kiej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Cypriana Norwi-
da w Zielonej Górze.

Organizatorami Lubuskich 
Wawrzynów są dwie biblio-
teki wojewódzkie i miejskie, 
w Zielonej Górze i w Gorzo-
wie Wlkp.

  (el)
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- Zmiana siedziby otworzyła przed nami perspektywy. Większa przestrzeń to więcej działań 
skumulowanych w jednym miejscu - mówi Tomasz Lehman, przewodniczący Terenowego 
Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. FOT. PIOTR JĘDZURA

SZPITAL

Był łącznik 
jest piętrowiec
… i jeszcze w tym roku ma być 
nowy OIOM. Lekki poślizg ambit-
nej inwestycji.

Za tydzień stuknie rok, gdy ciężki 
sprzęt wjechał na teren Szpitala 
Uniwersyteckiego, by wyburzyć 
stary łącznik, który przez lata - 
między budynkami B i C - sca-
lał starą część lecznicy z nową. 
Dziś stoi tu nowy, jeszcze nie-
otynkowany pięciokondygna-
cyjny budynek, oczekiwana sie-
dziba oddziałów intensywnej te-

rapii i okulistyki. Czego tu nie bę-
dzie! Hol z windami, sala gimna-
styczna dla pacjentów rehabilita-
cji neurologicznej, powiększony 
z 10 do 17 łóżek OIOM z wydzie-
lonymi łóżkami dla dzieci po za-
biegach okulistycznych, laryngo-
logicznych i urazach, poradnia 
okulistyczna, wreszcie oddział 
okulistyczny z 22 łóżkami i wy-
dzielonymi łóżkami pediatrycz-
nymi oraz okulistycznym blo-
kiem operacyjnym. Dziś prace 
przenoszą się głównie do wnę-
trza piętrowca.

Nowy obiekt miał być odda-
ny do użytku w ubiegłym roku. 
Jednak dziś lecznica informu-
je, że „w połowie roku wszyst-
ko powinno być gotowe i wte-

dy rozpocznie się wyposażanie 
oddziałów”. - Projekt był bardzo 
skomplikowany i wykonawca 
od samego początku uprzedzał, 
że termin jego realizacji jest am-
bitny - przypomina Sylwia Mal-
cher-Nowak, rzeczniczka szpi-
tala. Dodaje też: - Prace idą już 
zgodnie z harmonogramem.

Zmienił się nie tylko termin 
zamknięcia budowy. Całkowi-
ty koszt inwestycji, jak infor-
mowała lecznica, miał wynieść 
26,5 mln zł, w tym dofinansowa-
nie unijne - 21,6 mln zł. Dziś mo-
wa o kwotach - kolejno - 27,1 mln 
zł i 22,2 ml zł, i tylko dofinanso-
wanie z budżetu państwa pozo-
stało po staremu - 4,5 mln zł.

(el)
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KULTOWE MIEJSCA

Do „Elli” zagląda już trzecie pokolenie klientów
Sklep z galanterią skórzaną przy Placu Bohaterów z powodzeniem można nazwać salonem.  
Dziś z takim metrażem mamy do czynienia tylko w przypadku sieciówek.
- Kiedy to miejsce prowa-
dziło jeszcze WPHW, czyli 
Wojewódzkie Przedsiębior-
stwo Handlu Wewnętrzne-
go, przestrzeń była podzielo-
na na sklep i magazyn - opo-
wiada Stefan Zieliński, który 
wspólnie z żoną Elżbietą od 
1990 roku jest właścicielem 
„Elli”. - W części magazyno-
wej był podział na półki. Na 
każdej znajdował się towar 
na określony dzień tygodnia 
czy miesiąca. Stąd cynk: „ju-
tro rzucą torebki”.

Bywały nawet futra
Budynek, w którym mieści 

się „Ella”, został oddany do 
użytku na początku lat 70. To 
miejsce od zawsze kojarzyło się 
z galanterią skórzaną.

Za czasów PRL bywały tu na-
wet futra. Po transformacji no-
wi właściciele postanowili nie 
zmieniać branży, zostali przy 
wyrobach ze skóry. - W latach 
90. rynek był bardzo chłonny, 
a wszyscy spragnieni towaru. 
Już po kilku miesiącach okaza-
ło się, że wbiliśmy się w rynek, 
choć na początku nie mieliśmy 
jeszcze wyczucia w handlu - 
wspomina pan Stefan.

Interes chwycił. Po towar 
jeździli m.in. do Elbląga, któ-
ry uchodził za kolebkę skórza-
nej galanterii. Prężnie działała 
tam Spółdzielnia Pracy Przemy-
słu Skórzanego „Plastyk”, skąd 
pochodziły produkty.

- Później poszerzyliśmy gru-
pę dostawców. Na terenie ca-
łej Polski mieliśmy ich w su-
mie 60 - wspomina pan Stefan. 
- Dziś niewielu producentów 
utrzymało się na rynku. Ma-
my również towar z importu.

W sklepie można kupić to-
rebki (również balowe), portfe-
le, paski, plecaki, bagaż podróż-
ny, etui, rękawiczki, parasole. - 

Zawsze noszę swoje wyroby - 
deklaruje pan Stefan. Z odzieży 
skórzanej właściciele zrezygno-
wali, bo miała wątpliwy zbyt.

Wnuk po pasek
Bywa, że do „Elli” zagląda 

już trzecie pokolenie klientów. 
- Babcia przychodzi po torebkę, 
mama po portmonetkę, a wnuk 
po pasek - uśmiecha się właści-
ciel. Co zmieniło się od kiedy 
zaczął działać w handlu? - Po 
okresie transformacji wzrosła 
jakość produktów. Klienci przy-
chodzą rzadziej, bo wyroby są 
znacznie bardziej wytrzymałe. 
Jest też większa konkurencja, 
na rynku jest w czym wybierać.

Ci, którzy cenią sobie jakość 
i obsługę wracają. - Ocena klien-
ta uskrzydla - kwituje pan Ste-
fan. (ah)

Budynek został oddany do użytku na początku lat 70.

Na posterunku panie Wanda i Ewa oraz właściciel pan Stefan. Nad interesem czuwa razem z żoną Elżbietą.

To miejsce od zawsze kojarzyło się z galanterią skórzaną

Na półkach stonowana klasyka aktówek… …ale i modne odcienie portmonetek

WYPRAWA  
W ULUBIONE 

MIEJSCA

W ramach jubileuszu 
800-lecia powstania mia-
sta i 700-lecia uzyskania 
praw miejskich zaglądamy 
do ulubionych lokali i zaka-
marków, które od lat cieszą 
się popularnością wśród 
zielonogórzan. Każdego, 
kto chce wziąć udział 
w wyprawie po kultowych 
miejscach Zielonej Góry, 
zapraszamy na funpage 
na Facebooku: 800- 700 
lat Zielonej Góry. Dajcie 
znać, jakich punktów nie 
może zabraknąć na naszej 
mapie.
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WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Z ambasadorem Rwandy o edukacji i elektromobilności
Prof. Anastase Shyaka, ambasador Republiki Rwandy w Polsce, odwiedził nasze miasto na zaproszenie Uniwersytetu Zielonogór-
skiego. Dyplomata spotkał się m.in. z wiceprezydentem Krzysztofem Kaliszukiem oraz rektorem prof. dr. hab. Wojciechem Strzyżewskim.
Celem wizyty było m.in. po-
głębienie współpracy mię-
dzy zielonogórską uczelnią 
a placówkami edukacyjny-
mi w Rwandzie. Ale nie tyl-
ko! Okazuje się, że władze 
afrykańskiego kraju są zain-
teresowane doświadczeniami 
Zielonej Góry w kwestii roz-
woju zielonych technologii.

Zielone technologie
- To już moje trzecie spotka-

nie z panem ambasadorem, od 
początku jego misji w Polsce 
utrzymujemy kontakty - przy-
znaje wiceprezydent Krzysz-
tof Kaliszuk. - W naszym kra-
ju Zielona Góra jest najbar-
dziej zaawansowanym mia-
stem w kwestii elektromobil-
ności. Do końca tego roku bę-
dziemy mieli w taborze 80 pro-
cent elektrycznych autobusów. 
Rwanda chce skorzystać z tych 
doświadczeń, szczególnie że 
jako pierwsze miasto w Polsce 
będziemy mieli zapewnione dla 
pojazdów dostarczanie energii 
elektrycznej w stu procentach 
ze słońca, poprzez system farm 

fotowoltaicznych oraz maga-
zynów energii. Nasza współ-
praca może przyczynić się do 
tego, że niedługo w Rwandzie 
będą jeździły polskie autobu-
sy elektryczne z polskimi ła-
dowarkami oraz oprogramo-
waniem dla farm fotowolta-
icznych i magazynów.

K. Kaliszuk dodaje, że mia-
sto liczy na wizytę przedsta-
wicieli rządu Rwandy w tej 
sprawie.

Ambasador Anastase Shy-
aka przyznaje, że upatrzył 
sobie nasze miasto jako part-
nera. - Zielona Góra wpadła 
mi w oko! Zauważyłem, że 

tutaj jest ogrom pozytywnej 
współpracy między uczel-
nią, miastem a wiodącymi 
firmami technologicznymi. 
Wprowadzane innowacje 
działają na rzecz społeczeń-
stwa - twierdzi ambasador. 
- Rwanda jest krajem afry-
kańskim, który geograficznie 

jest daleko, ale Polska jest bli-
ska jej sercu. Nasze kraje bar-
dzo szybko zbliżają się pod 
względem ekonomicznym, 
politycznym i edukacyjnym.

Studenci z Rwandy
I faktycznie, obecnie Polska 

jest najpopularniejszym miej-
scem zagranicznych studiów 
dla młodych ludzi z Rwandy. 
Już teraz uczy się u nas ponad 
tysiąc obywateli tego kraju.

- Polska może potencjalnie 
stać się miejscem, które bę-
dzie promieniowało na całą 
Unię Europejską pod wzglę-
dem współpracy edukacyj-
nej z Rwandą - uważa rek-
tor Wojciech Strzyżewski. - 
Mam nadzieję, że studentów 
z Rwandy będzie u nas coraz 
więcej. Zaczynamy budować 
tę współpracę małymi kroka-
mi. Na początku chcieliby-
śmy przyjąć kilkanaście osób, 
a potem liczę na to, że stu-
dentów będzie przybywało.

W kontekście całej wizyty 
warto przypomnieć, że w grud-
niu ub. r. w Kigali, stolicy 

Rwandy, odbyła się specjalna 
konferencja „Rwanda-Poland 
Education Forum”. Tam poten-
cjał naukowy i dydaktyczny UZ 
prezentował dr hab. inż. Mar-
cin Mrugalski, prof. UZ, prorek-
tor ds. nauki i współpracy z za-
granicą. W efekcie podjęto roz-
mowy o współpracy z wiodą-
cymi uczelniami w Rwandzie: 
University of Rwanda, Rwan-
da Polytechnic oraz INES Ru-
hengeri.

Kolejnym krokiem było pod-
pisanie w styczniu 2023 r. umo-
wy kooperacyjnej między zie-
lonogórską uczelnią a Institut 
d’Enseignement Superie (INES 
Ruhengeri). W ramach tego po-
rozumienia obie placówki bę-
dą m.in. wspierały wymianę 
międzynarodową studentów 
i kadry akademickiej, ale też 
wspólnie doskonaliły progra-
my i metody nauczania.

Uniwersytet Zielonogórski 
współpracuje obecnie z po-
nad 160 uczelniami w 36 kra-
jach na całym świecie, m.in. 
ośrodkami w Chinach, Wiet-
namie, Jordanii. (md)

Prof. Anastase Shyaka, ambasador Republiki Rwandy w Polsce i prof. dr hab. Wojciech Strzy-
żewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego  FOT. PIOTR JĘDZURA
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POMOC FINANSOWA

Miasto pomoże się ogrzać. Zyska też powietrze.
Planujesz wymianę kopciucha? Jeżeli mieszkasz w budownictwie wielorodzinnym i masz niskie dochody, możesz liczyć na refundację 
30-90 procent inwestycji. W drugim półroczu będziesz mógł złożyć wniosek o dofinansowanie.
- „Ciepłe Mieszkanie” to bliźnia-
czy program „Czystego Powie-
trza”. Tamten był dedykowa-
ny lokatorom domków jedno-
rodzinnych, ten wychodzi na-
przeciw osobom, które miesz-
kają w budynkach wielorodzin-
nych - wyjaśnia Mariusz Her-
but, prezes zarządu Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

Prezydent Janusz Kubicki 
nie wahał się przed przystą-
pieniem Zielonej Góry do pro-
gramu. - To szansa dla osób, 
które planują remont. Pro-
gram może być znaczącą po-
mocą finansową, szczególnie 
biorąc pod uwagę obecne ce-
ny - mówi J. Kubicki. Mia-
sto już dostało na realizację 
programu 1 mln 577 tys. zł. 
O udział w programie zabie-
gał Piotr Barczak, przewod-
niczący rady miasta. - Cie-
szę się, że obie strony, miasto 
i WFOŚiGW, dały mieszkań-
com tę szansę - komentuje.

Beneficjentem programu 
może być osoba o docho-
dzie rocznym nieprzekra-

czającym 120 tys. zł, która 
ma lokal w budynku wielo-
rodzinnym. Co istotne, lokal 
nie może być podłączony do 
sieci ciepłowniczej.

Co można zyskać?
- Program „Ciepłe Miesz-

kanie” wpisuje się w walkę 

o czyste powietrze - dodaje J. 
Kubicki. - To kolejny krok do 
ograniczenia „kopciuchów” 
w mieście.

Przedsięwzięcie obejmu-
je demontaż wszystkich 
nieefektywnych źródeł cie-
pła na paliwa stałe oraz za-
kup i montaż nowego źró-

dła ciepła. W grę wchodzi 
m. in. pompa ciepła, kocioł 
na pelet drzewny, ogrzewa-
nie elektryczne albo podłą-
czenie lokalu do efektywne-
go źródła ciepła w budyn-
ku (np. do węzła cieplne-
go). Dodatkowo w ramach 
programu możemy starać się 

o zwrot pieniędzy na nową 
stolarkę drzwiową i okien-
ną, bo ich jakość również ma 
znaczący wpływ na ogrzanie 
mieszkania.

Intensywność dofinan-
sowania uzależniona jest 
od dochodów beneficjen-
ta lub osób w jego gospo-

darstwie domowym i waha 
się od 30 do 90 procent in-
westycji. Program zakłada, 
że maksymalne dofinanso-
wanie dla zielonogórzan to 
37 tys. 500 zł. Byłoby wię-
cej, ale nie ma nas na liście 
najbardziej zanieczyszczo-
nych gmin.

Jak się zgłosić?
- Nabór wniosków ruszy 

w drugim półroczu 2023 r. 
- szacuje Urszula Podgajna, 
kierowniczka Biura Ochro-
ny Środowiska w magistra-
cie. Na realizację założeń 
programu i rozliczenie się 
miasto ma czas do końca 
2025 r.

Pierwszym etapem otrzy-
mania dofinansowania bę-
dzie złożenie wniosku o do-
finansowanie po ogłoszeniu 
naboru. Po podpisaniu umo-
wy o dofinansowanie będzie 
można przystąpić do realiza-
cji przedsięwzięcia. Po zre-
alizowaniu zadania benefi-
cjent złoży do miasta wnio-
sek o płatność. (ah)

Miasto przystąpiło do programu „Ciepłe Mieszkanie”, na zdjęciu: przewodniczący rady miasta Piotr Barczak, prezes zarządu Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mariusz Herbut, prezydent Janusz Kubicki, kierowniczka Biura 
Ochrony Środowiska w magistracie Urszula Podgajna FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI
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Od kilku lat było wiadomo, że rozstrzygnięcie w sprawie 
Falubazu musi w końcu nastąpić. I nastąpiło. Okazało się, że klub 
nie ma praw do historycznej i kojarzonej niemal przez wszystkich 
nazwy. Dysponuje nią firma, która przejęła aktywa dawnego przedsię-
biorstwa, włącznie z nazwą.
Nie byłoby w tym nic dziwnego. Spór jakich wiele, który wobec różnych zdań musiał 
rozstrzygać unijny trybunał. Można jednak liczyć, że strony się dogadają, bo prze-
cież właściciele firmy to pewnie też kibice i jako mieszkańcy miasta, nawet zakłada-
jąc, że przez lata byli w sporze z klubem, w sumie nie będą mu szkodzić i zgodzą się 
na rozsądnych warunkach, żeby Falubaz dalej był Falubazem.
Mnie nurtuje coś innego. Milczenie klubu po tej decyzji trybunału. Wiem od kolegów 
dziennikarzy, którzy zajmowali się tym tematem, jak odbijali się od poszczególnych 
działaczy. Jak próbowali uzyskać jakiekolwiek informacje, przecież nie dla siebie, ale 

dla kibiców, którzy ponoć są najważniejsi i kupując bilety, są 
jednym ze sponsorów. Jak chcieli dowiedzieć się co teraz, 
czy będą rozmowy z właścicielami nazwy i co ewentualnie 
można powiedzieć, by choćby trochę uspokoić fanów. 

Tymczasem klub najpierw milczał, a potem wystosował krót-
kie oświadczenie, kończąc je zdaniem, że wkrótce „w miarę 

możliwości” pojawią się informacje o kolejnych działaniach, 
a dziś to jedyny komunikat.

Nawet biorąc pod uwagę, że materia jest trudna, a wszelkie negocjacje 
lubią ciszę, uważam że kibicom należy się coś znacznie więcej, tym bardziej że 
prawnik firmy Falubaz S.A. nie miał problemów, by na łamach „Łącznika” szeroko 
opowiedzieć o sporze z punktu widzenia firmy. Jeśli tak, to czemu klub, mając 
przecież swoich prawników, ludzi znających temat od podszewki, nie zrobił tego 
samego, tylko wystosował komunikat tak sformułowany, żeby mówiąc nic nie 
powiedzieć? Nie mam pojęcia. Dla mnie to jest zwyczajne lekceważenie fanów.
A już zupełnie inny temat to taki, że kiedy jest jakaś akcja promocyjna albo klub 
chce się pochwalić, bardzo ochoczo i szeroko zawiadamia media. Kiedy pojawia się 
trudny temat, tak jak choćby to orzeczenie o utracie praw do nazwy, wtedy telefony 

milczą, prezesi są niedostępni, panuje wszechobecny nakaz milczenia niemal jak 
słynna sycylijska omerta. Uważam, że to dalekie od profesjonalizmu...
Koszykarze Enei Zastalu BC pokonali ostatni zespół w tabeli, czyli Twarde Pierniki. 
Ekipa z Torunia zamyka klasyfikację, ale wcale na to się nie zapowiadało, bo długo 
było nam z nią ciężko. Najważniejsze, że wygraliśmy i ciągle mamy szansę na ósem-
kę i walkę w play-off. Teraz niedzielny mecz w Dąbrowie Górniczej, potem długa 
przerwa. Do niedawna wszyscy narzekali na brak czasu, bo mecze ligowe i w VTB, 
a jak była przerwa na kadrę, to z kolei nie było na zajęciach kilku powołanych do niej 
zawodników. Dziś może okazać się, że wolnego czasu jest aż nadto i zacznie nas to 
jeszcze uwierać. Proszę, jak to się sytuacja zmienia...
Niedługo zaczyna się finał Pucharu Polski. O idiotycznym regulaminie, według któ-
rego gra w nim siedem pierwszych ekip z tabeli z początku stycznia plus gospodarz 
- w tym przypadku będący daleko w klasyfikacji Start Lublin - pisałem wielokrotnie. 
Nikogo to nie obeszło, wszyscy akceptują takiego ,,potworka”. OK, niech tak będzie. 
Jednak okienko transferowe otwarte do marca to kolejna dziwna sprawa w polskiej 
koszykówce, nieznana w innych grach zespołowych. Czy możliwość, żeby niemal 
w końcu rywalizacji w rundzie zasadniczej można było dokupić sobie zawodników 
jest w porządku? Dla mnie nie!

MOIM ZDANIEM
Andrzej Flügel

Żużlowa omerta

PIŁKA NOŻNA

Novita Pleyada triumfatorem Pucharu Zimy
W hali CRS rozegrano finał już XXXI piłkarskiego zielonogórskiego Pucharu Zimy. Wygrała Novita Pleyada, 
a o jej sukcesie zadecydowały rzuty karne.
Finał był ukoronowaniem im-
prezy tradycyjnie organizo-
wanej przez Zielonogórskie 
Stowarzyszenie Piłki Nożnej 
Pięcioosobowej. Od listopa-
da do stycznia w Świdnicy 
trwały eliminacje. Walczyło 
16 zespołów podzielonych na 
dwie grupy. Od początku do-
minowały drużyny, które za-
grały w finale, więc dyspro-
porcja między nimi a pozo-
stałymi ekipami, inaczej niż 
w poprzednich latach, była 
dość spora.

Faworytem decydującej 
rozgrywki, której sponso-
rem, fundując nagrody, zo-
stała firma Novita, był bro-
niący tytułu zespół Ice Ice 
Baby oraz mistrz wcześniej-
szej edycji Przylep Park 
Świdnica. W finale znalazł 
się ten drugi zespół i przed 
decydującym spotkaniem 
miał więcej atutów w ręku, 
bowiem kontuzje w półfinale 
sprawiły, że Novita Pleyada 
miała na ławce rezerwowej 
jednego zdolnego do gry pił-
karza. Przylep Park Świdni-

ca długo prowadził 2:1 i zda-
wało się, że kontroluje sy-
tuację. Jednak na kilkana-
ście sekund przed końcem 
rozgrywki kapitalną bramkę 
zdobył Bartłomiej Jankowiak 
i mistrza wyłoniły rzuty kar-
ne. Tam najlepszy bramkarz 

turnieju Ireneusz Rymaszew-
ski obronił strzał najlepsze-
go zawodnika Fabiana To-
maszewskiego i triumf No-
vity Pleyady stał się faktem.

- Byliśmy w trudnej sytu-
acji - mówi Bogdan Rubacha 
z Novity Pleyady. - Wyszło 

nasze doświadczenie. Dłu-
go utrzymywaliśmy się przy 
piłce. W końcówce chcie-
liśmy ruszyć, coś zmienić 
i udało nam się wyrównać. 
Interesujący turniej, poziom 
wysoki, a mecze ciekawe, co 
pokazał finał. To dobre uzu-

pełnienie przygotowania do 
sezonu.

Wyniki finałowego tur-
nieju. Półfinały: Przylep 
Park Świdnica - Ice Ice Ba-
by 3:0 (2:0). Tomaszewski, 
Niedźwiecki; Novita Pleyada 
- Pizzeria Roma 3:2 (1:0). 
Trzmiel, Murzyn, Szpakow-
ski - Kucharczyk 2. Mecz 
o piąte miejsce: Ona była N - 
Alliance 5:1 (2:1); spotkanie 
o trzecie miejsce: Ice Ice Ba-
by - Pizzeria Roma 8:5 (5:1). 
Mućka i Enkot po 2, Olejni-
czak, Chmielak, Jasiak, sa-
mobójcza - Kucharczyk i Czy-
żewicz po 2, Hausner. Finał: 
Novita Pleyada - Przylep 
Park Świdnica 2:2 (1:2) - rzu-
ty karne 3:1. Danyło, Janko-
wiak - Tomaszewski, Turow-
ski. Król strzelców: Patryk 
Trzmiel (Novita Pleyada) - 
25 bramek; najlepszy zawod-
nik turnieju: Fabian Toma-
szewski (Przylep Park Świd-
nica); najlepszy bramkarz: 
Ireneusz Rymaszewski (No-
vita Pleyada). 

 (af)

Zwycięski zespół Novity Pleyady FOT. ANDRZEJ FLÜGEL

TENIS STOŁOWY

Japończyk 
nie pomógł
ZKS Palmiarnia, po tym jak nie-
oczekiwanie został wypchnięty 
z grupy mistrzowskiej, rozpoczął 
zmagania w gronie drużyn wal-
czących o utrzymanie w Lotto 
Superlidze. Zielonogórzanie 
zaczęli od porażki.
Podopieczni Lucjana Błaszczy-
ka przegrali w ostatni wtorek 
w Drzonkowie z Akademią Za-
mojską Zamość 0:3. Przed me-
czem trener zielonogórzan de-
likatnego faworyta upatrywał 

w ZKS-ie. Miał powody, bo do 
Zielonej Góry przyjechał Ta-
isei Matsushita, fantastycz-
ny Japończyk, który w pierw-
szej rundzie był jedną z rewe-
lacji całej ligi. Na 13 pojedyn-
ków przegrał tylko dwa. Jakież 
było zaskoczenie, gdy zaczął 
mecz od porażki z Przemysła-
wem Walaszkiem, który przed 
tym pojedynkiem miał na kon-
cie tylko jedno zwycięstwo i aż 
siedem porażek. - Można było 
obstawiać sto do jednego, że 
Taisei wygra, ale za nim była 
całodniowa podróż. Widać by-
ło, że jest jakiś nieswój - oce-
nił trener Lucjan Błaszczyk.
Porażka Japończyka nazna-
czyła ZKS na dalszą 

część meczu, choć krajowi gra-
cze walczyli dzielnie. Kamil Na-
lepa, jak i młodziutki Mateusz 
Zalewski, przegrali jednak swo-
je pojedynki w stosunku 2:3, 
odpowiednio z Piotrem Cho-
dorskim i rutynowanym An-
drew Baggaleyem. - Widać, że 
drużyna nie ma rytmu meczo-
wego - dodał L. Błaszczyk. ZKS 
wrócił do ligowej rywalizacji po 
półtoramiesięcznej przerwie.
Nie byłoby nerwów, gdyby nie 
fenomenalna końcówka pierw-
szej części sezonu Olimpii-U-
nii Grudziądz. Ta niespodzie-
wanie pokonała każdego z czo-
łowej trójki Lotto Superligi, 

wskakując na siódme miej-
sce w tabeli i wypy-

chając z tzw. grupy mistrzow-
skiej pewną swego - wydawa-
łoby się - ekipę zielonogórzan. 
Obecność tam dawała pewne 
utrzymanie i dodatkowo moż-
liwość walki o medale. Z grupy 
spadkowej też można to osią-
gnąć, ale z dolnej połówki trze-
ba być najlepszym. W tym gro-
nie każdy jednak będzie oglą-
dał się bardziej za siebie, bo 
z Lotto Superligi po sezonie 
spadną aż cztery zespoły.

W piątek, 10 lutego, ZKS za-
gra w Toruniu z Energą Mane-
kinem, a w kolejną niedzie-
lę, 19 lutego zmierzy się na 
wyjeździe z Polonią Bytom. 
W obu tych meczach zagra 
jeszcze T. Matsushita. (mk)

Taisei Matsushita tym razem nie zbawił ekipy zielonogórzan
 FOT. MARCIN KRZYWICKI

O trzecie 
z rzędu…
… zwycięstwo w I lidze powalczą 
w sobotę, 11 lutego, piłkarze 
ręczni PKM-u Zachód AZS-u 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Akademicy zmierzą się z ŚKPR-
-em Świdnica. 
Przed tygodniem zielonogórza-
nie pokonali po rzutach karnych 
ekipę MKS-u Realu Astromalu 
w Lesznie. Po godzinie gry był 
remis 24:24, ale rzuty z siód-
mego metra lepiej wykonywali 
podopieczni Ireneusza Łucza-
ka, którzy konkurs rzutów wy-
grali 3-1 (dla AZS-u trafiali: Ja-
kub Jaszczuk, Julian Reszczyń-
ski i Adam Stępień). AZS w ta-
beli I ligi jest na piątym miejscu, 
z dorobkiem dziewięciu zwy-
cięstw i sześciu porażek. Aka-
demicy tracą punkt do ZEW-
-u Świebodzin, ale mają też ro-
zegrany jeden mecz więcej niż 
rywal. Na siódmej pozycji jest 
ŚKPR Świdnica, z bilansem 6-8. 
Wrześniowe spotkanie na Dol-
nym Śląsku zakończyło się zwy-
cięstwem zielonogórzan 30:29. 
Liderem świdniczan jest nie-
zmiennie Michał Wojtala, któ-
ry w tym sezonie rzucił 100 bra-
mek i znajduje się w czołówce 
strzelców I ligi, na czwartym 
miejscu. Mecz w hali UZ przy 
ul. prof. Szafrana o 15.00. (mk)

PIŁKA RĘCZNA
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IMPREZY TKKF

Sportowo będzie się dużo działo!
Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej szykuje się do kolejnych wydarzeń, tworzonych z myślą 
o sportowcach-amatorach. Obok tradycyjnych, cyklicznych imprez, które od lat widnieją w kalendarzu, są też wy-
darzenia o charakterze okolicznościowym.

W ubiegłym roku biegali-
śmy z okazji 800-lecia Zie-
lonej Góry. Sześciokilome-
trowa trasa wiodła ulicami 
starej i nowej części mia-
sta. Najszybciej poradził 
sobie z nią nowosolanin Ja-
kub Wawrzykowski, któ-
ry wygrał w czasie 20 min. 
38 sek. W tym roku planowa-
ny jest bieg z okazji 700-le-
cia praw miejskich Zielonej 
Góry. Impreza przewidywa-
na jest na 24 września. Choć 
trasa ma się nieco różnić od 
tej „800-letniej”, to start też 
odbędzie się w śródmieściu, 
a uczestnicy będą mieli do 
pokonania podobny dystans 
- ok. 5-6 km.

Do września jednak sporo 
czasu, po drodze nie zabrak-
nie imprez nie tylko dla mi-
łośników biegania. W kolej-
ną sobotę, 18 lutego, po są-
siedzku - w Czerwieńsku - 
odbędzie XVI Międzynaro-
dowy Turniej Halowej Pił-
ki Nożnej, który TKKF or-

ganizuje wspólnie z Chyno-
wianką Zielona Góra. - Zagra 
10 zespołów, w tym druży-
ny z Czech, Słowacji i oczy-
wiście nasze zespoły - mó-
wi Wacław Hansz, prezes Lu-
buskiego TKKF w Zielonej 
Górze.

W kwietniu tradycyjny 
sportowy weekend w Przy-
toku. Najpierw w sobotę, 

15 kwietnia, odbędzie się XXI 
Półmaraton Przytok, a na-
zajutrz, 16 kwietnia, kolar-
ski wyścig szosowy XV Pie-
kło Przytoku. Trasy obu im-
prez pozostają bez zmian. 
Biegowy dystans 21,097 km, 
wiedzie drogami asfaltowy-
mi z Przytoku przez Drosz-
ków, Czarną, Zabór, Łaz do 
Przytoku.

Kolarskie „piekło” powo-
duje zwłaszcza część trasy 
po kostce brukowej. Rywa-
lizacja wzorowana jest na 
mającym jeszcze XIX-wiecz-
ne korzenie francuskim wy-
ścigu Paryż - Roubaix, zwa-
nym L’Enfer du Nord - Pie-
kło Północy. Nasze lokalne 
„piekiełko” liczy 10 rund, 
każda po 6,8 km. Panie po-

konują dystans o połowę 
krótszy.

Po wakacjach znów sporo 
imprez dla biegaczy. Począw-
szy od Nocnego Biegu Bachu-
sa, który w tym roku odbędzie 
się już po raz 38. Impreza od-
bywa się tradycyjnie w pierw-
szą sobotę Winobrania, tym 
razem to 9 września. Bieg in-
dywidualny od kilku lat po-
przedza też Drużynowy Bieg 
Winobraniowy o Puchar Ga-
zety Lubuskiej. Podobnie za-
planowano w tym roku. Ry-
walizacja sztafet odbędzie się 
przed wieczornym bieganiem 
indywidualnym.

Zwieńczeniem tegorocz-
nych imprez będzie Zielo-
nogórski Bieg Niepodległo-
ści, planowany oczywiście 
na 11 listopada. - Będziemy 
mieli mały jubileusz, bo to 
już piąta edycja tej imprezy 
- dodaje W. Hansz. Zapisy na 
imprezy TKKF-u będą prowa-
dzone na stronie: www.mara-
tonczykpomiarczasu.pl. (mk)

Odbywającego się od 1986 roku Nocnego Biegu Bachusa w kalendarzu zabraknąć nie mogło. 
Rok temu wygrał Adam Marysiak (na zdj. nr 219). FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

ŻUŻEL

Falubazu 
coraz więcej
Mniej niż dwa miesiące pozostają 
do startu ligowego sezonu. 8 
kwietnia Stelmet Falubaz zmie-
rzy się z ROW-em Rybnik. 

Przedstawicieli zielonogór-
skiego klubu będzie moż-
na coraz częściej zobaczyć 
w mieście. Pierwsza oka-
zja już w kolejną sobotę, 
18 lutego. Sklep Kibica przy 
W69 w godz. 10.00-13.00 od-
wiedzi Piotr Protasiewicz. Te-
go dnia rozpocznie się sprze-
daż biletów na jego turniej 
pożegnalny, który odbędzie 
się 25 marca. Sprzedaż bę-
dzie prowadzona zarówno 
w punktach stacjonarnych, 
jak i w internecie. 27 lutego 
zacznie się tradycyjne przed-
sezonowe wydarzenie „60 go-
dzin z Falubazem”, podczas 
którego drużyna spotka się 
z kibicami w różnych zakąt-
kach miasta. 1 marca zespół 
uda się na przedsezonowe 
zgrupowanie, ponownie do 
Świnoujścia. Nad morzem 
zielonogórzanie będą prze-
bywać do 4 marca. Klub za-
chęca też grupy zorganizowa-
ne do odwiedzania stadionu. 
Wycieczki przy W69 dla grup 
można zgłaszać mailowo, pi-
sząc na adres: wycieczki@fa-
lubaz.com. (mk)

Weekend 
kibica
TENIS STOŁOWY
• piątek, 10 lutego: 16. ko-
lejka Lotto Superligi, Ener-
ga Manekin Toruń - ZKS 
Palmiarnia Zielona Góra, 
18.00

PIŁKA RĘCZNA
• sobota, 11 lutego: 15. ko-
lejka I ligi, PKM Zachód 
AZS Uniwersytetu Zielono-
górskiego - ŚKPR Świdni-
ca, 15.00, hala UZ przy ul. 
prof. Szafrana

KOSZYKÓWKA
• niedziela, 12 lutego: 20. 
kolejka Energa Basket Li-
gi, MKS Dąbrowa Górni-
cza - Enea Zastal BC Zielo-
na Góra, 17.30 (transmisja: 
Polsat Sport Extra)

(mk)

KOSZYKÓWKA

Ostatnie granie 
w lutym
Przed przerwą na turniej finało-
wy Suzuki Pucharu Polski i okien-
ko reprezentacyjne Enea Zastal 
BC zagra w niedzielę, 12 lutego, 
w Dąbrowie Górniczej z MKS-em 
(17.30).
Przeciwnik jest w gronie 
drużyn walczących o play-
-off. W tej chwili nieco dalej 
niż zielonogórzanie, którzy 
w ostatnim meczu - nie bez 
problemów - pokonali ostat-
nie w tabeli Arriva Twarde 

Pierniki Toruń 98:88. Z bilan-
sem 10 zwycięstw oraz 9 po-
rażek plasują się obecnie na 
ósmym miejscu, ostatnim 
dającym udział w PO. MKS 
ma bilans 8-11, ostatnie trzy 
mecze w Energa Basket Li-
dze przegrał, kolejno z Tre-
flem Sopot 82:91, Suzuki Ar-
ką w Gdyni 74:84 i z BM Sta-
lą Ostrów Wlkp. 88:100. - Nie 
ma co jeszcze patrzeć na tabe-
lę, bo tych meczów jest dużo 
do końca sezonu zasadnicze-
go, ale wiemy, że jedno spo-
tkanie może później zaważyć 
na naszym udziale w play-of-
fach, więc każdy mecz się li-
czy - podkreśla Przemysław 
Żołnierewicz. Kapitan Enei 

Zastalu BC ostatnio po raz 
czwarty w tym sezonie trafił 
do piątki tygodnia ligi. „Żoł-
nierz” rozgrywa świetny se-
zon. Swoją postawą zwrócił 
teraz uwagę trenera Igora Mi-
licicia, który powołał go do 
szerokiej kadry Polski na lu-
towe okienko reprezentacyj-
ne. Polska zmierzy się w So-
snowcu z Austrią i we Frybur-
gu ze Szwajcarią w ramach 
prekwalifikacji do Euroba-
sketu 2025. Zgrupowanie re-
prezentacji biało-czerwonych 
rozpocznie się po zakończe-
niu turnieju o puchar kraju 
(16-19 lutego), w którym po 
raz pierwszy od lat zabrak-
nie zielonogórzan.  (mk)

Przemysław Żołnierewicz wraz z kolegami pokonał w paździer-
niku MKS u siebie 94:90 FOT. TOMASZ BROWARCZYK/BASKETZG.PL

KOSZYKÓWKA

Dwa finały 
jednocześnie
- Upiekliśmy dwie pieczenie na 
jednym ruszcie - cieszy się Robert 
Morkowski, generalny menedżer 
Aldemedu SKM-u Zastalu. Zespół 
w miniony weekend triumfował 
przed własną publicznością w 
turnieju półfinałowym Młodzie-
żowego Pucharu Polski do lat 19.
Młodzi zielonogórzanie 
w hali przy ul. Amelii wygra-
li wszystkie mecze, kolejno 
pokonując Start Lublin 95:64, 
Eneę Basket Junior Poznań 
85:71 i na koniec Czarnych 

Słupsk 102:62. MVP turnie-
ju został Ilian Węgrowski. - 
Udało nam się zorganizować 
świetny turniej, mieliśmy bar-
dzo dobre losowanie - cieszy 
się Robert Morkowski. Radość 
tym większa, że awans do 
turnieju finałowego zmagań 
o puchar w Lublinie jest jed-
nocześnie przepustką do fina-
łu mistrzostw kraju w tej kate-
gorii wiekowej. Gdy zielono-
górzanie w dniach 17-19 lutego 
będą walczyć o puchar, w tym 
samym czasie będą odbywać 
się turnieje 1/2 mistrzostw Pol-
ski. - Dwie pieczenie na jed-
nym ruszcie, świetna spra-
wa dla chłopaków i wszystko 
się piękne układa. Rezultaty 
przynosi nasze granie w II li-

dze. Widać, że ten projekt ma 
sens - zaznacza działacz.

W finale, obok zielonogó-
rzan, zagrają też: Exact Sys-
tems Śląsk Wrocław, który 
w drugim turnieju półfina-
łowym, w Katowicach, wy-
grał wszystkie swoje mecze, 
a także Trefl 1LO Sopot i Enea 
Basket Junior Poznań. - Ma-
my swoje szanse. Formuła te-
go turnieju jest taka, że będą 
dwa półfinały. Wygrani zagrają 
o puchar, a przegrani o trzecie 
miejsce. Chłopcy będą mogli 
się pokazać szerszej publiczno-
ści, może też skautom. Więk-
szość naszej drużyny, to matu-
rzyści, więc to ostatni rok mło-
dzieżowej koszykówki - doda-
je R. Morkowski. (mk)

Ilian Węgrowski (przy piłce) został MVP turnieju w Zielonej 
Górze FOT. FACEBOOK BASKETBALL BROTHERS
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Specjalność zakładu - sznycel po wiedeńsku
Taki obiad serwowano w restauracji „Centralna” przy ul. Kupieckiej, potocznie zwanej „Centralką”. Nie kojarzycie? Nic dziwnego. Lo-
kal zlikwidowano równo 60 lat temu. Nie ma też budynku, w którym się mieścił.

- Czyżniewski! Jeżeli znów 
chcesz mówić, jaki jesteś 
dzielny, to umyj patelnię za-
nim napiszesz tekst - takie 
ultimatum postawiła mi żo-
na w środowy poranek. Za 
oknem ciemno, a ja przy zle-
wie…

- Równo 60 lat temu. Czy-
li dokładnie, którego dnia? - 
małżonka wróciła do tematu 
odcinka. - I przy okazji wyja-
śnij mi status lokalu, bo kie-
dyś mówiłeś o kawiarni, a te-
raz piszesz o restauracji.

To prawda i to prawda. Lo-
kal był i kawiarnią, i restau-
racją. Gdy przestał spełniać 
wymogi, a w mieście poja-
wiło się więcej lokali gastro-
nomicznych, postanowiono 
go zlikwidować od 1 stycz-
nia 1963 r.

- Od 1 stycznia br. miała 
być zlikwidowana restaura-
cja „Centralna” - informowała 
„Gazeta Zielonogórska” w wy-
daniu z 9 stycznia 1963 r. - 
W związku z tym, że MHD nie 
posiada jeszcze wykonawcy 
robót adaptacyjnych, które 
przystosowałyby lokal na po-
trzeby sklepu, Wydział Han-
dlu zezwolił na prowadzenie 
tu restauracji do 30 bm.

Wspomnienia Andabaty
O „Centralnej” wspomina 

Henryk Ankiewicz (Andaba-
ta) w „Przechadzkach zielo-
nogórskich”, opisując losy 
swojego kuzyna Jana Pio-
trowskiego, który w 1949 r. 
ze wsi pod Koninem przyje-
chał do szkoły w Zielonej Gó-
rze. Andabata zaprosił go na 
powitalny obiad do restau-
racji „Pod Orłem”, wówczas 
jednego z najdroższych loka-
li w mieście. Zamówili rosół, 
schabowy i kompot. W pew-
nej chwili kuzyn zniknął, 
chcąc nie chcąc młody An-
kiewicz zjadł obydwa posił-
ki, bo… za nie zapłacił. W do-
mu zastał kuzyna.

- Czemuś zwiał? - zapytał. 
- Daj spokój, nie znoszę ta-
kiego cyrku - noże, widelec. 
Ja nie zwyczajny, poszedłem 
do stołówki kolejowej i łyż-
ką najadłem się jak człowiek.

Prawdziwą pointę dopisa-
ło życie. - W 1955 r. po dwu-
letniej nieobecności w Zie-
lonej Górze (wojsko), wstą-
piłem do „Centralnej”. Już 
w drzwiach natknąłem się 
na kuzyna - pisał Ankiewicz.

- Cześć Janek - mówię. - 
Widzę, że się dobrze bawisz.

- Skąd, ja tu jestem kierow-
nikiem.

Jan Piotrowski przez wie-
le lat kierował różnymi lo-
kalami, również restauracją 
„Pod Orłem”.

Kawiarnia z dancingiem
„Centralna” mieściła się 

w parterowym budynku przy 
ul. Kupieckiej pomiędzy Ho-

telem Śródmiejskim i „Gopla-
ną”. Przez wiele lat była ka-
wiarnią z dancingiem. Nie po-
dawano tam obiadów i… wód-
ki. Do dyspozycji gości było 
piwo i wino (głównie krajowe 
nie najlepszej jakości) oraz na 
ciepło… golonka. Jak golonka 
mieściła się w menu kawiarni? 
Nie wiem. Za dnia często by-
ła zamknięta, swoje podwo-
je otwierała późnym popołu-
dniem, a nocą obroty były za 
małe. Był to lokal deficytowy.

23 sierpnia 1956 r. na bu-
dynku pojawił się szyld „Cen-
tralna”. - Reklama się przyda 
„Centralnej”, ponieważ do 
tej pory nikt z przyjezdnych 
nie wiedział, że właśnie tam 
mieści się lokal rozrywkowy - 
skomentowała „Gazeta Zielo-
nogórska” z 25 sierpnia 1956 r.

Kawiarnia należała do Zie-
lonogórskich Zakładów Ga-
stronomicznych. Te w przed-

dzień wigilii Bożego Naro-
dzenia reklamowały się 
w „GZ”, że zapraszają na 
tradycyjny wieczór wigilij-
ny. - W programie tradycyj-
nej wigilii przewiduje się po-
trawy wigilijne, choinkę oraz 
śpiewanie kolęd z towarzy-
szeniem orkiestry - czytamy 
w ogłoszeniu. Zakład miał 
być czynny do godz. 24.00.

Palenisko na cegłach
Lokal chyba nie był prze-

sadnie nowoczesny. Jak pi-
sała „Gazeta Zielonogór-
ska” 10 maja 1957 r. właśnie 
zamontowano w nim zdo-
bycz techniczną XX wieku: 
- Palenisko gazowe ustawio-
ne przez personel kuchen-
ny własnym przemysłem na 
cegłach. Mogę zapewnić, że 
nie wpłynęło to absolutnie 
na obniżenie jakości potraw 
- pisał reporter „GZ”

W tym momencie „Central-
na” przestała być kawiarnią,  
zamieniono ją w restaurację.

Lokal wspominają czytel-
nicy na Facebooku.

Danuta Starobrat: - Mo-
ja mama tam pracowała. 
Sprzedawała wejściówki 
(talon konsumpcyjny), ta-
ki był tam zwyczaj. Niektó-
rzy klienci używali różnych 
forteli, żeby go nie wykupić. 
Z opowieści mamy wyni-
ka, że ludzie się tam świet-
nie bawili, a gości nazbyt 
pijanych wyrzucało się za 
drzwi.

Jarosław Walicki: - Panie 
Tomaszu, czy w „Centralnej” 
był obniżony poziom wzglę-
dem chodnika? Coś mi tak 
„świta”. Konkretnie chodzi 
mi o miejsce taneczne. Przy-
pomniałem sobie, że obni-
żenie było, chodziliśmy tam 
z rodzicami na lody.

Władysława Ciesielska: - 
W „Centralnej” bywałam na 
zabawie, wspaniale grała orkie-
stra. Schodziło się kilka schod-
ków w dół, nie była to duża sa-
la. W orkiestrze na gitarze grał 
nasz kolega Zbyszek Drozdow-
ski. Miłe wspomnienia.

Elizabeth Alba: - Pamię-
tam doskonale ten lokal, 
kiedyś po zawodach sporto-
wych mieliśmy tam obiad dla 
wszystkich zawodników. Był 
oczywiście schabowy z ka-
pustą. Sala była duża i scho-
dziło się po paru schodkach 
na dół. Później już jako do-
rosła byłam tam na dancin-
gu i pierwszy raz tańczyłam 
twista, który akurat był prze-
bojem. To były wspaniałe la-
ta… Jest teraz co wspominać.

Dorota Roszkowska: - Pa-
miętam, jak w tym miejscu, 
po wyburzeniu budynku stał 
kiosk, w którym wysyłałam 
totolotka i można tam było 
kupić prasę i papierosy. Ja ku-
piłam taki kieszonkowy ze-
staw do szycia  szybkiej na-
prawy) i mam go do dzisiaj 
w torebce.

Do zburzenia
„Centralną” zamknięto 

30 stycznia. Latem 1963 r. 
ruszył w niej sklep „Robot”. 
Nie zapisał się w pamięci zie-
lonogórzan. Kiedy w 1968 r. 
na strychu wybuchł pożar, 
budynek był już od kilku lat 
opuszczony. Budynek w koń-
cu rozebrano, a w czerwcu 
1971 r. w jego miejscu urzą-
dzono parking m.in. dla gości 
sąsiedniego Hotelu Śródmiej-
skiego (widoczny na zdję-
ciach u góry strony). Dopiero 
w 1994 r. lukę przy ul. Kupiec-
kiej powtórnie zabudowano - 
powstał budynek PZU Życie.

Tomasz Czyżniewski

Codziennie nowe opowieści 
i zdjęcia: 

 Î Fb.com/czyzniewski.tomasz

W miejscu zburzonej „Centralnej” powstał parking

Orkiestra maszeruje ul. Kupiecką. W tle restauracja „Centralna” z neonem na ścianie frontowej.

Widok współczesny - zamiast „Centralnej” mamy budynek PZU Życie

FO
T. TO

M
ASZ CZYŻN

IEW
SKI

Obok parkingu ustawiono wiatę przystanku autobusowego

ZE ZBIO
RÓ

W
 REM

IG
IU

SZA JAN
KO

W
SKIEG

O

FO
T. BRO

N
ISŁAW

 BU
G

IEL

FO
T. BRO

N
ISŁAW

 BU
G

IEL


