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Jak izolacja domowa wpływa na uczucia? Miłość w takich warunkach 
rozkwita czy więdnie? Pytamy prof. Zbigniewa Izdebskiego.

Dwa tygodnie temu rzucili me-
taloplastykę dla przyłbic. - Za 
darmo wyposażymy w nie służby 
miejskie - taki mają plan i po całej 
Polsce szukają wysokojakościo-
wej folii niezbędnej do produkcji, 
którą jak za dotknięciem różdżki 
wymiotło z rynku.
Przeczytaj, jak mała spółdzielnia 
socjalna wspomaga medyków. >>  4-5

ZAŁÓŻ MASECZKĘ!
Od czwartku, wychodząc z domu, wszyscy musimy zasłaniać nos i usta. Maseczką, apaszką, szalem… To ma nas chronić przed zakażaniem 
koronawirusem. Magistrat rozdał zielonogórzanom 90 tysięcy bezpłatnych maseczek wielokrotnego użytku. Żeby było bezpiecznie.

Od pewnego czasu było 
już widomo, że rząd wpro-
wadzi takie obostrzenia. Za 
ich nieprzestrzeganie gro-
żą wysokie mandaty. Dla-
tego magistrat postanowił 
wesprzeć mieszkańców. 
Pierwszą akcję rozdawa-
nia darmowych maseczek 
prezydent Janusz Kubic-
ki zapowiedział w czwart-
kowej (9 kwietnia) audycji 
„Miejski alert”. - Dzisiaj po 
16.00 w kilkunastu miej-
scach Zielonej Góry poja-
wią się strażacy-ochotnicy, 
którzy będą rozdawać ma-
seczki. Są one wykonane z 
bawełny używanej do wy-
robu maseczek chirurgicz-
nych. Są to maseczki wie-
lokrotnego użytku, uszyte 
przez zielonogórską �rmę. 

Mogą być wymieniane po-
między członkami rodzi-
ny, po każdym wyjściu w 
przestrzeń publiczną nale-
ży wyprać taką maseczkę 
w temp. 90 stopni, po wy-
schnięciu wyprasować że-
lazkiem. Przed pierwszym 
użyciem również dobrze 
byłoby ją wyprać i wypra-
sować – instruował J. Ku-
bicki.

W pierwszej turze roz-
dano 20 tysięcy maseczek. 
Zielonogórzanie w więk-
szości zastosowali się do 
apelu prezydenta, by usta-
wiać się w kolejce w odpo-
wiednich odległościach od 
siebie, tak jak przy oczeki-
waniu na wejście do skle-
pu. W niektórych punk-
tach robiło się tłoczno, jed-

nak akcja przebiegła spo-
kojnie i sprawnie.

Druga partia maseczek 
tra�ła do zielonogórzan w 
środę, 15 kwietnia. Tym ra-
zem było to aż 70 tysięcy 
sztuk! Maseczki można by-
ło otrzymać w 38 lokaliza-
cjach w Zielonej Górze oraz 
w 17 sołectwach. Rozdawali 
je strażacy-ochotnicy, har-
cerze, wolontariusze grupy 
„Maseczki Zielona Góra”, 
pracownicy miejskich spół-
ek: Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej, Zielonogórskich 
Wodociągów i Kanalizacji 
oraz Zielonogórskich Zakła-
dów Usług Miejskich.

Akcje urzędu miasta to 
nie jedyne, choć z pewno-
ścią przeprowadzone na 
największą skalę, tego ty-

pu przedsięwzięcia w mie-
ście. Już wcześniej masecz-
ki były rozdawane przed 
sklepami przez wolonta-
riuszy grupy „Widzialna rę-
ka”, m. in. w centrum mia-
sta oraz w Raculi. Dzięki lo-
kalnym manufakturom i są-
siedzkiej pomocy masecz-
ki otrzymali też mieszkań-
cy Jarogniewic. O swoich 
mieszkańców zadbała też 
rada sołecka i panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Za-
wadzie. 500 sztuk własno-
ręcznie wykonanych ma-
seczek rozdali w minioną 
środę wczesnym popołu-
dniem.

Z myślą o seniorach w 
środę na ulice wyruszyli 
radni klubu Zielona Razem: 
Grzegorz Hryniewicz, Pa-

weł Wysocki, Andrzej Bo-
cheński i Andrzej Brach-
mański. Zajęli się dystrybu-
cją maseczek m.in. w cen-
trum Zielonej Góry w godz. 
10.00-12.00, czyli w cza-
sie, który został wyznaczo-
ny na zrobienie zakupów 
przez osoby starsze.

- Nikt nie pytał, po co roz-
dajemy maseczki. Jedna pa-
ni elegancko podziękowała 
za prezent, bo wcześniej już 
nabyła maskę. Świadczy to 
o dużej odpowiedzialności 
obywatelskiej zielonogó-
rzan – zaznaczył A. Brach-
mański.

Nowy przepis obowiązuje 
od czwartku, 16 kwietnia. - 
Każda osoba w miejscu pu-
blicznym będzie musiała 
nosić maseczkę, szalik czy 

chustkę, która zakryje za-
równo usta, jak i nos. Obo-
wiązek dotyczy wszystkich, 
którzy znajdują się na uli-
cach, w urzędach, sklepach 
czy miejscach świadczenia 
usług oraz zakładach pra-
cy – tak brzmi o�cjalny ko-
munikat kancelarii premie-
ra. Jadąc samemu samo-
chodem lub z członkiem ro-
dziny nie musimy zakładać 
maseczki. Z obowiązku no-
szenia maseczek wyłączone 
są dzieci do lat 4.

- Trzeba pamiętać, że 
maseczki nie chronią przed 
wirusem, ale ograniczają 
możliwość zarażania przez 
osoby chore, które prze-
chodzą COVID-19 bezobja-
wowo – przypominał J. Ku-
bicki. (ap)

 Zdjęcia Piotr Jędzura, Igor Skrzyczewski, materiały prywatne
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P I Ó R K I E M  C E P R A  > > > Pandemia a miłość
- Bywa różnie. W związkach, w których już wcześniej nie było miłości, dochodzi do jesz-
cze większego poczucia obcości. Ale są też pary, które dopiero teraz odkryły radość ze 
współżycia – mówi prof. Zbigniew Izdebski.

- Bohaterowie „Miłości 
w czasach zarazy” Gabriela 
Marqueza s�ngowali epide-
mię na statku, bo tylko wtedy 
mogli spokojnie oddać się roz-
koszom. Teraz mamy praw-
dziwą pandemię. Musimy żyć 
tygodniami w domowej izo-
lacji. Co się dzieje z miłością 
w takich warunkach: więdnie 
czy rozkwita?

Prof. dr hab. Zbigniew Iz-
debski - pedagog, seksuolog, 
specjalista w zakresie porad-
nictwa rodzinnego oraz zdro-
wia publicznego: - Bywa róż-
nie. W tych związkach, w któ-
rych już wcześniej nie by-
ło miłości, dochodzi do jesz-
cze większego poczucia obco-
ści czy samotności. Często po-
jawia się wówczas bolesne py-
tanie o sensowność dalsze-
go wspólnego życia. To są dla 
wielu osób bardzo trudne py-
tania, na które nie znajdują 
odpowiedzi, bo wspólny ma-
jątek, bo wspólne dzieci, bo 
brak pomysłu i odwagi na roz-
poczęcie odrębnego życia. Ale 
nawiązując do książki Marqu-
eza, chcę wspomnieć o jaśniej-
szej stronie obecnej sytuacji. 
Dostaję wiele telefonów od 
moich pacjentów, którzy dzię-
ki przymusowemu pobytowi 
w domu nagle odkryli radość 
płynącą z seksu. Gdy byli ak-
tywni zawodowo, zwyczajnie 
nie mieli ani czasu, ani ocho-
ty na seks. Dzięki izolacji z po-
wodu pandemii odkryli radość 
płynącą ze współżycia. Jeden 
z nich wręcz mi powiedział, że 
z żoną wychodzą z łóżka tyl-
ko wtedy, gdy trzeba coś zjeść. 
Miłość rozkwitła nieoczekiwa-
nie u wielu takich par.

- Czy będziemy wspomina-
li obecną pandemię jako czas 
wzmożonej prokreacji?

- Jest takie prawdopodo-
bieństwo, ale prokreacja za-
wsze powinna być świado-
mym wyborem, nie efektem 
przypadku, np. braku środ-
ków antykoncepcyjnych. Po-
nadto niektórzy ginekolo-
dzy otwarcie przestrzegają, 

że czas pandemii nie jest naj-
lepszym momentem na ciążę. 
Nie tylko z powodu oczywi-
stego zagrożenia życia matki 
i dziecka, ale także z powodu 
potencjalnego braku fachowej 
pomocy na oddziałach położ-
niczych, jeśli te zostaną prze-
kształcone w odziały zakaźne. 

- W czas dorastania na-
stolatków wpisana jest bu-
rza hormonów oraz bunt, 
brak akceptacji dla zakazów. 
Jak przejść przez pandemię 
z kimś takim i przy okazji nie 
zwariować?

- To jest trudna sytuacja dla 
całej rodziny. Przejawia się to 
na ogół na bardzo podstawo-
wym poziomie, gdy np. rodzic 
bezceremonialnie wkracza do 
pokoju syna czy córki, zapo-
minając o uprzednim zapuka-
niu. Wkracza i z oburzeniem 
odkrywa, że jego dorastające 
dziecko ogląda porno. Wybu-
cha kosmiczna awantura, cały 
dom ogarnia wojenna atmos-
fera. Jak sobie z tym radzić? 

Tu nie ma prostych recept. 
Podstawą zawsze powinna 
być kultura osobista, wzajem-
ny szacunek, tolerancja oraz 
uszanowanie cudzej prywat-
ności. Zapukanie w drzwi ura-
tuje nas przed wieloma trud-
nymi momentami. Kochajmy 
i szanujmy nasze dzieci, ale 
przede wszystkim rozmawiaj-
my z nimi.

- Domowe zacisza czasami 
skrywają przemoc. Czy izola-
cja z powodu pandemii sprzy-
ja patologiom?

- Niestety, ale tak. Troskam 
się o przyszłość zwłaszcza 
tych rodzin, które już przed 
pandemią były określane ja-
ko rodziny przemocowe, czy-
li takie, w których dochodzi 
do przemocy, najczęściej oj-
ca wobec matki i – co szcze-
gólnie boli – wobec dzieci. 
Przymusowa izolacja odgry-
wa w takich rodzinach ro-
lę wzmacniacza, zwiększając 
prawdopodobieństwo agre-
sji. Utrudniony dostęp do al-

koholu wcale nie polepsza 
sytuacji. Alkoholik na „gło-
dzie” jest równie agresywny, 
jak ten w stanie upojenia. In-
ną kategorią dramatu jest sek-
sualne wykorzystywanie wła-
snych dzieci, które były o�a-
rą przemocy seksualnej rów-
nież wcześniej. Wśród o�ar 
rośnie wówczas wielkie po-
czucie krzywdy, bezradności i 
samotności. Boją się dzwonić 
na policję, boją się reakcji są-
siadów czy rówieśników, bo-
ją się późniejszej zemsty agre-
sora. Tego typu sytuacji jest 
obecnie sporo. Wszystkie ma-
ją straszne konsekwencje.

- Kto może pomóc o�arom?
- Nasz system opieki spo-

łecznej jest mało wydolny w 
tych kwestiach. Pomoc o�a-
rom przemocy domowej opie-
ra się głównie na organiza-
cjach pozarządowych, ale te 
w czasie pandemii działają w 
sposób ograniczony. Olbrzy-
mi ludzki dramat wlewa się w 
instytucjonalną pustkę. Tym-
czasem każde polskie dziec-
ko powinno od najmłodszych 
lat wiedzieć, gdzie znajdzie 
pomoc przez całą dobę, przez 
wszystkie dni tygodnia.

- Jacy wyjdziemy z pande-
mii koronawirusa: wzmocnie-
ni czy z bliznami?

- Zaraza się skończy i w jej 
miejsce pojawi się wielki lęk 
przed utratą pracy i przed nie-
pewnym losem całej rodzi-
ny. Dlatego już teraz powinni-
śmy myśleć o rozbudowie sie-
ci poradni psychologicznych 
i psychiatrycznych dla dzie-
ci, bo na 100 proc. pojawi się 
taka potrzeba. To samo doty-
czy poradni psychiatrycznych 
dla dorosłych. W wielu przy-
padkach nie obejdzie się bez 
wsparcia farmakologicznego, 
jeśli nie będziemy chcieli, aby 
załamani sięgali po alkohol 
lub narkotyki. To może banał, 
ale łatwo nie będzie.

- Dziękuję.
Piotr Maksymczak

Z ŻYCIA MIASTA>>>

Łukasz Chwałek to artysta do zadań specjalnych. Muralami 
próbuje oswoić wszechobecny strach przed koronawirusem. 
Stworzył już trzy. Ten ze zdjęcia znajduje się przy ul. Pod To-
polami. Fot. Piotr Jędzura

Zakład Gospodarki Komunalnej wypowiedział wiosenną woj-
nę kleszczom i komarom. Najpierw opryskano okolice przed-
szkoli i żłobków oraz parki, później m.in. skwery, place zabaw. 
Powtórka jesienią. Fot. Materiały ZGK

„Staruszek” nareszcie się doczekał! Pełną parą ruszył remont 
stuletniego mostu nad Odrą w Cigacicach. Od środy, 15 kwiet-
nia, przeprawa jest zamknięta dla pieszych i zmotoryzowa-
nych.  Fot. Piotr Jędzura

- Niektórzy ginekolodzy otwarcie przestrzegają, że czas pan-
demii nie jest najlepszym momentem na ciążę. Nie tylko z po-
wodu oczywistego zagrożenia życia matki i dziecka – przypo-
mina prof. Zbigniew Izdebski Fot. Kazimierz Adamczewski
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W ZIELONEJ GÓRZE

Zmarł
Józef Malski
Trener pływania, pedagog, wy-
chowawca młodzieży, Honorowy 
Obywatel Zielonej Góry. Zmarł w 
poniedziałek rano. Miał 85 lat.

- Jeśli ktoś nie potra�  
pływać, niech się zgłosi do 
mnie. Do nauki będziemy 
potrzebowali zwykłą miskę 
pełną wody. Po kilkakrot-
nym zanurzeniu głowy, je-
śli delikwent nadal będzie 
potra� ł oddychać, naukę 
pływania uznamy za za-
kończoną – żartował Józef 
Malski podczas uroczysto-
ści odbierania tytułu Hono-
rowego Obywatela Zielonej 
Góry, w 2016 r. Nawiązał w 
ten sposób do ponad 20-ty-
sięcznej rzeszy zielonogó-
rzan nauczonej przez nie-
go pływania. Wyszkolił też 
ponad dwa tysiące ratow-
ników. Był inicjatorem obo-
wiązkowej nauki pływania 
dla uczniów klas drugich 
szkół podstawowych.

Urodził się 21 listopa-
da 1935 r. w Sompolnie, w 

województwie wielkopol-
skim. W rodzinnym mie-
ście ukończył szkołę pod-
stawową i prywatne gimna-
zjum oraz rozpoczął wielką 
życiową przygodę ze spor-
tem. Potajemnie trenował 
piłkę nożną. W 1952 r. ro-
dzina Malskich przeprowa-

dziła się do Żagania. Po ma-
turze J. Malski otrzymał na-
kaz pracy w szkole w Raculi 
(lata 1953-1955). W 1960 r. 
rozpoczął pracę jako dyrek-
tor i nauczyciel w-f w szko-
le w Płotach. Wykorzystu-
jąc pobliski staw, zimą uczył 
dzieci gry w hokeja. Jego 

podopieczni sięgali w ho-
kejowym „Złotym krążku” 
po najwyższe lokaty w Pol-
sce. Później kierował Woje-
wódzkim i Miejskim Ośrod-
kiem Sportu. Był jednocze-
śnie trenerem tenisistów 
stołowych zielonogórskiej 
Gwardii (lata 1965-1970) i 
Budowlanych (1970-1974).

Kiedy w lutym 1970 r. 
otwarto krytą pływalnię w 
Zielonej Górze, dzięki Le-
chowi Birgfellnerowi i Jó-
zefowi Malskiemu rozwi-
nęła się w mieście nowa 
dyscyplina sportu - pływa-
nie. J. Malski zorganizował 
klasę pływacką dla dzieci 
z okolicznych przedszkoli. 
Był też jednym z założycie-
li klubu sportowego, wów-
czas o nazwie Transbud. W 
1974 r., w Szkole Podstawo-
wej nr 10 powstały klasy o 
pro� lu pływackim, a J. Mal-
ski został zastępcą dyrek-
tora do spraw sportowych. 
W popularnej „Dziesiątce” 
pracował do 1986 r., do mo-
mentu przejścia na emery-
turę. Czas na emeryturze 
spędzał na pływalni, ucząc 
młodych i dojrzałych zielo-
nogórzan pływania.

(tc)

Miejski alert wciąż na antenie
Już od miesiąca prezydent Janusz Kubicki informuje mieszkańców o najważniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem 
miasta w czasach pandemii koronawirusa.

W jednej z audycji „Miej-
skiego alertu” prezydent 
przyznał, które decyzje 
związane z przystosowa-
niem miasta do życia w no-
wych warunkach były dla 
niego najtrudniejsze. - To 
z pewnością decyzja o za-
kazie organizowania im-
prez masowych. Wtedy 
wszyscy chcieliśmy nor-
malnego życia, przed na-
mi był Dzień Kobiet, im-
prezy, koncerty. Wylała się 
na mnie fala krytyki. Kilka 
dni później okazało się, że 
takie rozwiązania wprowa-
dza rząd i obowiązują one 
w całym kraju – powiedział 
J. Kubicki.

W ubiegłym tygodniu, 
podczas audycji, jak za-
wsze pojawiło się wiele py-
tań o pomoc przedsiębior-
com oraz o � nanse miasta. 
- Nie da się każdemu pomóc 
kompleksowo, niech nikt 
nie myśli, że miasto zrekom-
pensuje � rmom wszystkie 
straty, jakie teraz ponoszą, 
bo tak na pewno nie będzie. 
Do urzędu wpłynęło ponad 
150 wniosków w ramach Ko-
rona Pomocy, które są roz-
patrywane indywidualnie. 

Większość dotyczy próśb o 
umorzenie podatków. Jeden 
z takich wniosków dostali-
śmy od koncernu paliwowe-
go z uzasadnieniem, że � r-
mie spadły obroty. Waham 
się. Czy powinniśmy kon-
cernom, które mają zapasy 
� nansowe pomagać tak sa-
mo, jak mniejszym � rmom 
– zastanawiał się prezydent 
na antenie Radia Index.

Wielokrotnie też przypo-
minał, że jeśli umorzy lub 
odroczy wpłatę należnych 
miastu podatków, to nie bę-
dzie pieniędzy, np. na utrzy-
manie służb podległych sa-
morządowi czy wypłatę pen-
sji dla nauczycieli. Docho-
dy miasta z innych źródeł 
również spadają. - Przeka-
zaliśmy siedmiu przedszko-
lom 200 tysięcy złotych w 

ramach umowy o niepobie-
ranie przez te placówki cze-
snego od rodziców. Do ka-
sy miasta nie wpłynie około 
80 tys. zł od MZK, stracimy 
około 700-800 tys. zł, które 
wpływały od obiektów spor-
towych funkcjonujących w 
Zielonej Górze. Miasto nie 
jest objęte żadną rządową 
tarczą, musimy radzić sobie 
sami – przyznał.

Jeden z mieszkańców do-
radzał, by w godz. 22.00-
4.00 wyłączać oświetlenie. 
Podobne rozwiązanie zasto-
sowano w Krakowie, żeby 
zaoszczędzić na energii elek-
trycznej.

- Na radykalne działania 
przyjdzie czas. Część osób 
porusza się w nocy i chce 
czuć się bezpiecznie. Bo-
ję się, że jeśli wyłączymy 
światła na osiedlach, to bę-
dzie więcej kradzieży, wła-
mań. Obecnie nie planujemy 
wyłączenia oświetlenia ulic, 
budżet to jeszcze wytrzymu-
je – odpowiedział prezydent.

Inny słuchacz zapytał o to, 
czy miasto rozważa zakupie-
nie i zainstalowanie kurtyn z 
płynem dezynfekującym. - 
Najważniejsza jest właściwa 
dezynfekcja dłoni. Rozpo-
częliśmy montaż urządzeń 
do dezynfekcji rąk przed 
obiektami użyteczności pu-
blicznej. Pojawią się w dwu-
dziestu kilku lokalizacjach. 
Cieszę się, tym bardziej że 
to urządzenia od naszej, zie-
lonogórskiej � rmy. Poprzez 
naciśnięcie butem na przy-
cisk, otrzymamy płyn na rę-
ce – tłumaczył J. Kubicki.

Prezydent nie krył też ra-
dości z tego, że w mieście 
jest mało osób zarażonych 
koronawirusem, a woje-
wództwo lubuskie ma naj-
mniejszą liczbę zakażonych 
w porównaniu do innych re-
gionów Polski. - Pamiętajmy, 
że to, jak szybko będzie roz-
przestrzeniał się wirus, zale-
ży w głównej mierze od nas – 
przypominał. (ap)

Józef Malski (1935-2020)  Fot. Krzysztof Grabowski

Fot. Materiały UM

Archiwalnych nagrań rozmów z 
prezydentem Kubickim można 
wysłuchać na fanpage’u Radia 
Index na Facebooku, w zakładce: 
Live. Udostępniane są również 
na o� cjalnym fanpage’u miasta: 
Miasto Zielona Góra. Na żywo 
„Miejski alert” jest transmitowa-
ny codziennie o godz. 10.30 w 
internecie na: Facebooku Radia 
Index, Facebooku Miasta, Face-
booku Wiadomości Zielona Góra 
oraz oczywiście w radiu na falach 
96 fm. Pytania można zadawać 
na Facebooku pod transmisją 
audycji lub wysłać na adres 
mailowy: alert@wZielonej.pl
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Medycy mogą liczyć na Wasze wsparcie
Są na pierwszej linii frontu. Codziennie walczą o ludzkie życie i zdrowie - nie tylko podczas pandemii. Oni też bardzo potrzebują pomocy. Od nas. Teraz.

Wsparcie dla lekarzy, pie-
lęgniarek i ratowników me-
dycznych płynie z każdej 
strony. Objawia się na różne 
sposoby. Drobnym gestem, 
uśmiechem, przepuszcze-
niem w kolejce w sklepie, 
komentarzem w internecie, 
przygotowaniem i dowie-
zieniem obiadu. Niektórzy 
zdecydowali się na przeka-
zanie podziękowań w for-
mie kartek przyklejonych 
na drzwiach. Jedna znala-
zła się na klatce schodowej 
w bloku przy ul. Elektrono-
wej. Napisali ją wdzięczni 
sąsiedzi: - Wielkie podzię-
kowania w imieniu wszyst-
kich sąsiadów dla ratownika 
medycznego z naszej klatki 
za trud i starania w ratowa-
niu ludzkiego życia. W tym 
trudnym dla nas wszystkich 
czasie życzymy Panu oraz 
Pana rodzinie dużo zdrowia 
i wytrwałości. Pana praca to 
wielka odpowiedzialność i 
narażanie własnego zdro-
wia. Jest Pan naszym boha-
terem. Dziękujemy! – czy-
tamy słowa z kartki. Wkrót-
ce pojawiła się na niej od-
powiedź: - W imieniu Dar-
ka i swoim serdecznie dzię-
kujemy za słowa uznania 
i doceniania naszej pracy. 
Dzięki Waszej życzliwości i 

wsparciu znajdujemy siły, 
by dźwigać ten trud. Dzię-
kuję, Ela.

Druga z kartek zawisła na 
drzwiach Stacji Pogotowia 
Ratunkowego: „Życie - je-
go wartość jest bezcenna, a 
potęga miłości ukrywa się w 
pokornym, skrytym służe-
niu drugiej osobie”. Ogrom-
ne podziękowania dla całe-

go personelu medycznego 
za troskę, opiekę, leczenie, 
życzliwość, ciepłe słowo w 
tym trudnym dla wszyst-
kich okresie. Dziękujemy!!! 
– napisali anonimowi auto-
rzy.

Zielonogórzanie nie zapo-
minają o medykach i wciąż 
wspierają ich w walce z ko-
ronawirusem. Kolejne � r-

my dostarczają posiłki dla 
tych, którzy spędzają całe 
dnie w szpitalach. – Pracuje-
my, nie dajemy się. Dzięku-
jemy Wam serdecznie, bar-
dzo nas to buduje i doda-
je mocy. Cały czas płyną do 
nas ciepłe słowa i wsparcie. 
Jest to dla nas bardzo waż-
ne i potrzebne w ciężkich 
chwilach, więc za wszyst-

kie uprzejmości jesteśmy 
bardzo wdzięczne! Serca 
nam rosną kiedy patrzymy 
na Wasze przekochane ge-
sty, jesteśmy bardzo wzru-
szone – piszą na facebooko-
wym pro� lu pielęgniarki z 
oddziału zakaźnego.

Swoje podziękowania 
przygotowali też uczniowie, 
m.in. Szkoły Podstawowej 

nr 13 i Zespołu Edukacyjne-
go nr 1. Własnoręcznie zro-
bione przez najmłodszych 
kartki z kolorowymi rysun-
kami tra� ły do medyków. A 
niektórzy z najmłodszych 
zielonogórzan zdecydowa-
li się na większy format dla 
swoich artystycznych po-
dziękowań. Pięcioletni Fra-
nio, razem z tatą, namalo-

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 przygotowali kolorowe ry-
sunki z podziękowaniami dla zielonogórskich medyków
 Fot. Materiały SP 13

Ekipa stacji dializ zielonogórskiego szpitala pozdrawia wszyst-
kich, którzy wspierają ich w tym trudnym czasie
 Fot. Materiały prywatne

Oto kolorowe dzieło pięcioletniego Franka i jego taty
 Fot. Piotr Jędzura

Cuda, wianki i do tego… przyłbice
Dwa tygodnie temu rzucili metaloplastykę dla przyłbic. - Za darmo wyposażymy w nie służby miejskie - taki mają plan i po całej Polsce szukają wysokojakościowej folii niezbędnej do 
produkcji, którą jak za dotknięciem różdżki wymiotło z rynku.

- Mamy ludzi, maszy-
ny, za chwilę ruszy pro-
dukcja - Sylwester Pyr-
ka prezesuje małej spół-
dzielni socjalnej w Zie-
lonej Górze. Niewielu 
o niej słyszało, choć w 
Wielką Sobotę obchodzi-
ła szósty jubileusz. To 
zakład aktywności za-
wodowej, znajdujący się 
przy ul. Dąbrowskiego, 
który swoim spółdziel-
com - osobom z niepeł-
nosprawnościami, dłu-
gotrwale bezrobotnym, 
uzależnionym od alko-
holu i narkotyków po za-
kończonej terapii, byłym 
więźniom - przywraca 
poczucie godności. Sami 
zarabiają na życiowe po-
trzeby. Na pytanie, czym 
spółdzielnia się zajmuje, 
prezes zawsze odpowia-
dał tak samo: - Tworzy-
my miejsca pracy.

A teraz? Do 30 mar-
ca spółdzielnia wykony-
wała ozdoby z metalu, 
a wytwarzane produk-
ty popularyzowała na 
swojej stronie interneto-
wej i fanpage’u pn. „Cu-
da-Wianki”. 31 marca za-
wiesiła działalność.

- Pewnie przez epi-
demię, kryzys i tak po-
szlibyśmy na dno - mó-
wi Pyrka, który zamiast 
kontynuowania straceń-
czej misji zaproponował 
spółdzielcom... dobry 
uczynek. Bezpłatne wy-
cinanie przyłbic dla me-
dyków.

Dramatyczna decyzja
Tak określa ją szef 

spółdzielni. - Ale nie 
mieliśmy wiele, więc 
niewiele traciliśmy. Naj-
ważniejsze, że prąd i 
czynsz był opłacony - 
dodaje.

Wzór przyłbicy dosta-
li aż z Gdańska. Drogi lu-
dzi, którzy czynią dobro, 
jakimś cudem się teraz 
krzyżują. Tej samej no-
cy Pyrka stworzył swoją 
pierwszą w życiu przy-
łbicę, którą wysłał do 
lekarzy na SOR. Do ki-
tu - dowiedział się na-
zajutrz. Wykonał nową, 
zgodnie z sugestiami. - 
Jest dobra, robić, robić! - 
usłyszał w słuchawce.

Wzór zgłosił do urzędu 
patentowego, ale bez-
płatnie udostępnił go w 

internecie z zastrzeże-
niem, że jest do wyko-
rzystania niekomercyj-
nego.

- To przez spekulan-
tów. Folia z recyklingu, 
gorszej jakości, ponad 
tydzień temu kosztowa-

ła 1,70 zł, a dziś kosztuje 
1700 zł za rolę i nie moż-
na jej już nigdzie dostać 
od ręki! Maski też sprze-
dają za 30 zł, chcą się 
obłowić na cudzym stra-
chu! - denerwuje się Pyr-
ka.

Od dwóch tygodni 
spółdzielcy odbierają 
dramatyczne telefony z 
całego kraju, jak choćby 
ten od lekarza z kardio-
logii: „Robimy operacje 
dzieciom, błagam, choć  
dwie przyłbice!” Kil-

ka dni wstecz dostali też 
propozycję „biznesową”. 
Ja je wykonam, powie-
dział głos w telefonie, 
wam sprzedam za 20 zł, 
zrobicie narzut i sprze-
dacie szpitalom. - Figę 
z makiem - mówią spół-
dzielcy z Zielonej Góry, 
których mierzi spekula-
cja. I czasem nawet biz-
nes, bo choć ma pienią-
dze, musi zarobić jeszcze 
więcej. Zamówienia od 
medyków tra� ają więc 
często do tych, którzy 
sprzęt chroniący przed 
wirusem robią za darmo, 
choć nie mają ani jednej 
złotówki.

- Pomagają nam znajo-
mi - zdradza S. Pyrka.

W dwa tygodnie spół-
dzielcy zrobili ze trzy ty-
siące przyłbic ochron-
nych i frontów z materia-
łu, który kupili sami albo 
otrzymali m.in. ze szpita-
la czy od społeczników z 
akcji „Przyłbica w Koro-
nie”. Gotowy sprzęt tra-
� ł m.in. do szpitala i zie-
lonogórskich domów po-
mocy społecznej. Z gor-
szej folii nie chcą, nie bę-
dą już robić...

Lekarze przetestowali przyłbicę i powiedzieli spółdzielni „Jest dobra, robić, robić!”. To robią. 
Tylko coraz trudniej z odpowiednimi materiałami. Fot. Materiały Spółdzielni „Cuda-Wianki”
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Rękawiczki i maski
trafi ły do przychodni
Miasto przekazało, jeszcze przed świętami, kilka kartonów 
maseczek i rękawiczek dla Aldemedu. Środki ochrony pocho-
dzą z zakupów, które Zielona Góra zrobiła w Chinach, pisaliśmy 
o tym w poprzednim numerze „Łącznika”. Transport dotarł do 
nas w zeszły poniedziałek. Miasto zajmuje się dystrybucją. W 
pierwszej kolejności zabezpieczono przychodnię Aldemed, bo 
jest największa w Zielonej Górze. Poza główną siedzibą przy al. 
Niepodległości, ma też dwie � lie przy ul. Towarowej i na osiedlu 
Śląskim.
Aldemed jest bardzo wdzięczny miastu za pomoc. - Dzięki 
temu prezentowi, nie tylko lekarze i pielęgniarki, ale i pacjenci 
mogą czuć się bezpieczniej – mówią w przychodni.

Pompa od ZWiK dla szpitala
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja przekazały szpitalowi 
mobilną pompę dozującą środek do dezynfekcji ścieków. Co 
prawda, oddział chorób zakaźnych ma własną stację oczysz-
czania zakażonych nieczystości, ale takiego systemu nie posia-
dają oddziały dodatkowo przeznaczone na pobyt pacjentów 
z COVID-19. Z pomocą ruszyła spółka ZWiK – Budowa kolejnej 
komory do dezynfekcji trwałaby kilka miesięcy i kosztowałaby 
pół miliona złotych – mówi prezes ZWiK, Krzysztof Witkowski. – 
Użyczamy szpitalowi pompę dozującą do ścieków podchloryn 
sodu. Do kanalizacji tra� ą „czystsze” ścieki. Chodzi o to, by 
zatrzymać bakterie i wirusy, a tym samym zwiększyć bezpie-
czeństwo wszystkich zielonogórzan.
Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka szpitala, dziękuje za 
pomoc i wyjaśnia: – Pompa zostanie podłączona do ścieków 
odprowadzanych z budynku głównego szpitala.

Tu zdezynfekujesz ręce
Firmy Isus z Zielonej Góry i Koordynacja - Medyczna Strona Tech-
nologii z Radomia przekazały miastu dwa urządzenia odkażające 
Clean&Go. Na razie w formie użyczenia. Staną obok namiotów przed 
szpitalem i polikliniką.
- Clean&Go to bezdotykowe stanowisko do dezynfekcji rąk z manual-
nym napędem nożnym. Idealnie sprawdza się w przestrzeni publicz-
nej np. na przystankach autobusowych, placach zabaw, peronach 
kolejowych, przychodniach, urzędach, marketach, hotelach, szkołach 
i przedszkolach – wyjaśnia Grzegorz Kamiński, właściciel � rmy Isus, 
producenta urządzeń.
– Pierwsze dwa urządzenie dostaliśmy nieodpłatnie – mówi Konrad 
Witrylak, dyrektor Departamentu Prezydenta Miasta. – Dystrybutory 
do dezynfekcji rąk będziemy stawiać sukcesywnie, przy przychodni 
Aldemed na deptaku, Centrum Przesiadkowym przy ul. Bema, przy-
stankach autobusowych i głównych ciągach komunikacyjnych.
Miasto chce postawić ponad 20 takich dystrybutorów.

Awaria? Jest auto zastępcze!
Zielonogórski salon toyoty podarował Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze kilkaset przyłbic i 
maseczek ochronnych. To nie wszystko. Toyota, w razie potrze-
by, udostępni również swoje auta ratownikom medycznym.
W miniony wtorek, środki ochrony przywieźli do siedziby po-
gotowia przy ul. Chrobrego Jarosław Śliwa i Tomasz Zawadzki. 
– Chcemy dołożyć cegiełkę do akcji pn. „Pomóż medykom”. 
Udostępnimy również ratownikom samochody, żeby mieli jak 
dojeżdżać do pracy – mówi J. Śliwa z salonu toyoty. Pomoc już 
się przydała. Jednemu z ratowników zepsuło się auto. Teraz 
przesiądzie się do yarisa.
– Maski będziemy zakładać pacjentom, żeby chronić nasz personel – 
wyjaśnia Robert Górski, lekarz pogotowia. – Przyłbice będą używane 
przez personel pogotowia podczas codziennych obowiązków. Jeste-
śmy bardzo wdzięczni za pomoc.

(rk)

 Fot. Igor Skrzyczewski

 Fot. Piotr Jędzura

 Fot. Igor Skrzyczewski

 Fot. Piotr Jędzura

Medycy mogą liczyć na Wasze wsparcie
Są na pierwszej linii frontu. Codziennie walczą o ludzkie życie i zdrowie - nie tylko podczas pandemii. Oni też bardzo potrzebują pomocy. Od nas. Teraz.

wał wóz strażacki, samo-
chód policyjny oraz karet-
kę. Dzieło zostało wywie-
szone na balkonie jednego z 
wieżowców.

Pracownicy służby zdro-
wia zauważają te drobne ge-
sty i przypominają: my je-
steśmy dla was w pracy, 
wy zostańcie dla nas w do-
mach.

- To jest piękne i wspa-
niałe, bo daje nam na tej 
wirusowej wojnie wielką 
siłę, energię, chęć do pra-
cy, która nie jest łatwa w 
obecnej sytuacji. Najbar-
dziej wspierają nas nasze 
rodziny, niektórzy funkcjo-
nują osobno, więc zosta-
ją nam telefony, Skype - to 
jest trudne. Ja mieszkam z 
rodziną, ale po każdym dy-
żurze wracam do domu i 
zastanawiam się, czy nie 
przyniosłam jakiegoś nie-
proszonego ,,gościa”. Ży-
jemy w ciągłym stresie, po-
śpiechu, czasu na prawdzi-
wy odpoczynek po prostu 
nie ma. Ta sytuacja poka-
zała, że potra� my i chce-
my pomagać, wspierać się 
wzajemnie, przynajmniej 
teraz. Ale martwię się, że 
kiedy minie ten strasz-
ny czas, bo kiedyś minie, 
to wszystko wróci do nor-
my a ludzie znowu zapo-
mną, jak ciężko pracowali-
śmy, narażając życie i zdro-
wie swoje i swoich rodzin, 
zupełnie bezinteresownie. 
I ponownie usłyszymy wo-
rek inwektyw pod naszym 
adresem – podkreśla pielę-
gniarka, Elżbieta Małgorza-
ta Szostak.

(ap)

Oto kolorowe dzieło pięcioletniego Franka i jego taty
 Fot. Piotr Jędzura

Cuda, wianki i do tego… przyłbice
Dwa tygodnie temu rzucili metaloplastykę dla przyłbic. - Za darmo wyposażymy w nie służby miejskie - taki mają plan i po całej Polsce szukają wysokojakościowej folii niezbędnej do 
produkcji, którą jak za dotknięciem różdżki wymiotło z rynku.

Róbcie dużo więcej
- Zaczęliśmy od duże-

go plotera laserowego, 
teraz mamy jeszcze spe-
cjalną wycinarkę, któ-
rą kupiło i użyczyło nam 
miasto, możemy więc w 
godzinę wykonać tysiąc 
przyłbic! - mówi prezes.

- Chcę, żebyście robili 
ich dużo więcej - powie-
dział prezydent Janusz 
Kubicki. I teraz naresz-
cie by mogli.

Ale nie robią...
- Bo w Polsce już trud-

no o materiał wysokiej 
jakości, folia właściwie 
jest wykupiona - wyja-
śniają. Ostatni tydzień to 
dla małej spółdzielni na 
zachodzie kraju praw-
dziwe starcie z rekinami 
biznesu. Gdzie nie byli, 
gdzie nie dzwonili! - Po-
magają znajomi, znajo-
mi znajomych. I jak mó-
wi buddyjskie przysło-
wie, jeśli za czymś cho-
dzisz, to zaczyna cho-
dzić za tobą - opowia-
dają. - Ktoś ma kumpla 
w fabryce, ktoś w straży 
pożarnej setki kilome-
trów od Zielonej Góry i 
tamci strażacy odbierają 

nam materiał z magazy-
nu, który za pięć minut 
będzie zamknięty, a nasz 
Zakład Gospodarki Ko-
munalnej przywozi folię 
do Zielonej Góry...

... która, trzeba dodać, 
mimo zapewnień pro-
ducenta znów okazuje 
się nie tą folią, której tak 
bardzo szukają. Takich 
eskapad w Polskę mieli 
więcej. I nadal dzwonią, 
jeżdżą.

- Ja już sobie, jak kre-
tyn, podśpiewuję w dro-
dze „bój to jest nasz 
ostatni” - śmieje się pre-
zes. Ale wciąż jest pew-
ny swego. - Zdobędzie-
my ten materiał, ruszy-
my z robotą i wyposaży-
my w przyłbice służby 
miejskie w Zielonej Gó-
rze. Jestem dobrej my-
śli, bo wokół nas dzieje 
się dużo dobrych rzeczy.

Spółdzielnia zwraca 
się też do Czytelników 
„Łącznika”: - Jeśli wie-
cie o jakimś producen-
cie arkuszy i folii z mate-
riałów przeźroczystych, 
dajcie znać na naszym 
fanpeag’u „Cuda–Wian-
ki” - proszą. (el)



łącznik zielonogórski    17 kwietnia 2020 www.Lzg24.pl6

W ZIELONEJ GÓRZE

Laptopy dla szkół
Nie wszyscy uczniowie mają 

w domach dostęp do internetu i 
sprzętu. Dlatego Komisja Europej-
ska zgodziła się na przesunięcie 
środków europejskich. W ramach 
rządowego programu „Zdalna 
Szkoła” przeznaczono na ten cel 185 
mln zł. Zielonej Górze przyznano 
100 tys. zł do�nansowania. - Dy-
rektorzy szkół ocenili potrzeby na 
2010 komputerów. Za 100 tys. zł 
kupiliśmy 44 laptopy, które właśnie 
tra�ają do placówek, a później 
do uczniów. Jednym z kryteriów 
przyznania sprzętu była ilość sty-
pendiów socjalnych w szkole – mówi 
Jarosław Skorulski, naczelnik Wy-
działu Oświaty i Spraw Społecznych 
w magistracie.

(tc)

W ZIELONEJ GÓRZE

Nabór  
za miesiąc
Magistrat podjął ostateczną 
decyzję i ze względów bezpie-
czeństwa przesuwa daty naboru 
do przedszkoli i szkół. Rozpocznie 
się 18 maja.

Gdyby nie epidemia i ogra-
niczenia w funkcjonowaniu 
miejskich placówek oświaty, 
rekrutacja do nich rozpoczę-
łaby się 16 marca br. i daw-
no byłaby za nami. Nic z te-
go. Zrezygnowano również z 
daty poświątecznej. Jak in-
formuje urząd miasta, nabór 
do przedszkoli, szkolnych 

oddziałów przedszkolnych 
i do pierwszych klas szkół 
podstawowych na rok szkol-
ny 2020/2021 rozpocznie się 
za miesiąc, tj. 18 maja. Od 
tego dnia do 27 maja rodzice 
będą mogli składać wnioski 
o przyjęcie dziecka do pu-
blicznych placówek przed-
szkolnych i szkół. Nowe, 
szczegółowe harmonogra-
my naboru dostępne są już 
na stronie internetowej Mia-
sta: www.zielona-gora.pl

Tegoroczna rekruta-
cja, zarówno do placówek 
przedszkolnych, jak i do 
szkół, zostanie przeprowa-
dzona wyłącznie w formie 
elektronicznej. W tej chwi-
li trwają prace nad przygo-
towaniem rozwiązania te-

leinformatycznego, któ-
re pozwoli rodzicom skła-
dać wnioski rekrutacyjne i 
niezbędną dokumentację 
w sposób bezpieczny, czy-
li bez konieczności wycho-
dzenia z domów.

Na stronie interneto-
wej miasta zielonogórza-
nie znajdą też informa-
tory dla rodziców, w któ-
rych opisane są zasady te-
gorocznej rekrutacji do 
przedszkoli i szkół, wzory 
wniosków i załączników 
do wniosków, a także te-
goroczną ofertę zielono-
górskiej oświaty.

Przypomnijmy jeszcze 
zapewnienia naczelnika 
Wydziału Oświaty i Spraw 
Społecznych UM:

- Miasto na pewno wy-
wiąże się ze swoich obo-
wiązków - powiedział Ja-
rosław Skorulski. - Wszyst-
kie dzieci z Zielonej Góry 
dostaną się do przedszko-
li miejskich lub przedszkoli 
publicznych nieprowadzo-
nych przez miasto, choć 
nie wszystkie tam, gdzie 
chcieliby rodzice. Miejsc 
wystarczy. Również miej-
skie szkoły podstawowe są 
przygotowane do przyjęcia 
wszystkich uczniów, któ-
rzy mieszkają w ich obwo-
dach. O wolne miejsca w 
szkołach będą musieli się 
starć tylko ci uczniowie, 
którzy naukę chcą podjąć 
poza swoim obwodem.

(el)

Nie poddają się, wciąż pracują
Wiele zielonogórskich �rm nie zaprzestało pracy. Łączą dbałość o pracowników z normalną produkcją. I patrzą z optymizmem w przyszłość.

Obowiązuje stan pod-
wyższonej dbałości o bez-
pieczeństwo pracowni-
ków. Tak jest m.in. w kil-
ku spółkach grupy LUG, 
która specjalizuje się w 
projektowaniu i produk-
cji systemów oświetlenio-
wych. Zarząd grupy regu-
larnie wysyła do partne-
rów biznesowych rapor-
ty-komunikaty, niczym z 
wojennego frontu, w któ-
rych informuje o podję-
tych krokach. Prezes Ry-
szard Wtorkowski w jed-
nym z ostatnich takich 
komunikatów uspoka-
ja: „Zapewniając realiza-
cję naszych projektów na 
niezmiennie najwyższym 
poziomie, dbamy jedno-
cześnie o zdrowie i bez-
pieczeństwo zespołu oraz 
osób z nami bezpośred-
nio współpracujących. 
(…) Cały czas dokładamy 
wszelkich starań w celu 
utrzymania ciągłości pro-
cesów produkcyjnych i re-
alizacji dostaw zgodnie 
z założonym planem. Je-
steśmy gotowi na przyję-
cie kolejnych zleceń i pro-
dukcję w uzgodnionych 
terminach”.

Spółki grupy LUG więk-
szość zespołu administra-
cyjnego wysłały do domu, 

do pracy zdalnej. Ograni-
czono podróże służbowe. 
Rozmowy handlowe od-
bywają się w formule wi-
deokonferencji. Na wy-
działach produkcji i w biu-
rach umieszczono dozow-
niki z płynem do dezyn-

fekcji. Grupa wprowadzi-
ła harmonogram przerw 
dla pracowników w celu 
umożliwienia regularnej 
dezynfekcji rąk. Na tere-
nie spółek przeprowadza-
ny jest obowiązkowy i cy-
kliczny pomiar tempera-

tury pracowników. Przed-
siębiorstwo uzgodniło z 
�rmami kurierskimi zasa-
dy współpracy oraz trans-
portu wewnętrznego.

Poważnie do zagrożenia 
podeszły też spółki two-
rzące grupę Lumel, która 

specjalizuje się w produk-
cji m.in. mierników elek-
trycznych. Jak nas poin-
formował szef grupy, Di-
nesh Musalekar, pierw-
sze kroki zabezpieczające 
pracowników podjęto już 
w styczniu br.

- Od kilku tygodni ma-
my stan podwyższonych 
zabiegów o utrzymanie 
higieny. Dla każdego pra-
cownika dostępne są ma-
ski, rękawiczki oraz środ-
ki do dezynfekcji. Około 
30-40 proc. pracowników 
biurowych pracuje w do-
mach. Jednak ze względu 
na dynamikę sytuacji, te 
liczby zmieniają się z dnia 
na dzień – tłumaczy pre-
zes.

Wedle zapewnień pre-
zesa, nie ma problemów z 
dostępem do materiałów 
niezbędnych do utrzyma-
nia ciągłości produkcji i 
dostaw. - Staramy się za-
chować spokój, podtrzy-
mując działalność �rmy 
i nie narażając zdrowia 
pracowników – wyjaśnia 
D. Musalekar.

Równie spokojnie pa-
trzy w przyszłość prezes 
spółki Iglotechnik, która 
projektuje i montuje sys-
temy chłodnicze, w tym 
klimatyzacje.

- Nadal realizujemy zle-
cenia klientów. Mamy 
podpisanych sporo dłu-
goterminowych umów na 
obsługę instytucji użytku 
publicznego, np. Regio-
nalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznic-
twa, licznych szpitali na 
terenie województwa, są-
dów, banków, jednostek 
policji i wojska oraz wie-
lu innych instytucji - wy-
jaśnia Maciej Kaczmarski, 
prezes spółki.

Według niego, 60 proc. 
załogi pracuje obecnie na 
budowach, 20 proc. pra-
cuje zdalnie, 10 proc. w 
biurze i magazynie spół-
ki, ok. 10 proc. przebywa 
na urlopach wypoczynko-
wych. Władze spółki nie 
obawiają się przerwania 
łańcucha dostaw.

- Iglotechnik kontynu-
uje prace na zakontrak-
towanych budowach. W 
magazynie mamy zapas 
urządzeń klimatyzacyj-
nych, dlatego uczestni-
czymy w kolejnych po-
stępowaniach przetargo-
wych, konkursach ofert 
oraz zapytaniach inwe-
storskich. Pomimo pan-
demii, wciąż pracujemy – 
uspokaja M. Kaczmarski.

(pm)

Dinesh Musalekar, 9 października wmurował kamień węgielny w fundamenty nowego zakła-
du Lumelu Fot. Materiały �rmy Lumel SA/M&J Sp. z o.o.

Adam Szymczak, dyrektor SP nr 1, odbiera laptopy dla swoich 
uczniów Fot. Piotr Jędzura

Czas iść do przedszkola? Dokumenty będzie można składać 
od 18 maja. Fot. Archiwum prywatne

W ZIELONEJ GÓRZE

Przedszkolaki 
są online
Przedszkole Niepubliczne Lin-
gualand jest jedną z dziesięciu 
placówek prywatnych, które dziś, 
pomimo ich zamknięcia z powodu 
epidemii, nie pobierają od rodzi-
ców czesnego.

- Chcieliśmy wesprzeć ro-
dziców - mówi Magdalena 
Karwicka-Staśkiewicz, dy-
rektorka Lingualand. - Nie 
mamy teraz dochodów, ale 
miasto zwiększyło nam do-
tację do 90 proc. I ponie-
waż musimy sobie radzić, 
wykorzystujemy też zaosz-
czędzone pieniądze i czę-

ściowo fundusz remonto-
wy.

Przedszkole jest duże, 
uczęszcza do niego 135 ma-
luchów, które teraz mają 
możliwość oglądania swo-
ich pań na ekranie kom-
putera. Bo placówka nie 
zarzuciła działalności na 
amen. Wprost przeciwnie...

- Nie chcemy zostawić 
dzieci, tęsknią za nami, my 
też tęsknimy, a poza tym 
znajomość języka obcego 
szybko zanika, gdy nie jest 
używany. Dlatego od po-
czątku, gdy tylko zamknięto 
placówki oświatowe, reali-
zujemy zajęcie online. Ma-
my cztery lekcje dziennie, 
w języku angielskim i pol-
skim, z podziałem na wiek - 
opowiada pani dyrektor. 

W tych spotkaniach 
uczestniczy duża gro-
madka, bo około 70 proc. 
przedszkolaków. I bawią 
się świetnie. Poznają nowe 
słówka, piosenki, rozwią-
zują zadania. Miały nawet 
dobranockę po angielsku, 
wysłuchaną w piżamkach, 
przedświąteczne warsztaty 
z udziałem rodziców i bajki 
specjalnie dla nich czytane 
po angielsku aż we Francji i 
Holandii.

Czesnego od rodziców nie 
pobierają w tej chwili rów-
nież: Akademia Przedszko-
laka, Przedszkole Sióstr Elż-
bietanek, Złota Rybka, Hap-
py Days, Hakuna Mata-
ta, Ślimaczek, Bose Stópki, 
Kraina Baśni i Little Hands.
 (el)
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Pięć lat temu o tej porze…
… szykowaliśmy się do tenisowego meczu Pucharu Federacji Polek ze Szwajcarkami. W weekend minie dokładnie pięć lat, gdy naprzeciwko 
siebie stanęły m.in. Agnieszka Radwańska i Martina Hingis.

Hala CRS w ciągu niemal 
dekady użytkowania gości-
ła już wiele gwiazd różnych 
dyscyplin sportu, ale dla 
Roberta Jagiełowicza, dy-
rektora Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, to wła-
śnie mecz biało-czerwo-
nych z Helwetkami był naj-
bardziej prestiżowym spor-
towym wydarzeniem, ja-
kie odbyło się na tym obiek-
cie. – To impreza, która od 
nas wymagała najwięcej. 
Były największe obostrze-
nia i długo walczyliśmy, że-
by ją u siebie zorganizować 
– wspomina dyrektor MO-
SiR-u. Początkowo nikt nie 
chciał w tak małym mie-
ście organizować takiego 
pojedynku. – Nawet ekipa 
ze Szwajcarii przyjeżdżała 
do nas, żeby wizytować ha-
lę i hotele – dodaje R. Jagie-
łowicz.

Kibice z całego kraju ścią-
gali na Agnieszkę Radwań-
ską, ale oprócz pierwszej 
polskiej rakiety gratką by-
ła możliwość obejrzenia le-
gendy - Martiny Hingis. 
Szwajcarka wracała po la-
tach do sportu, bo zama-
rzył jej się występ na Igrzy-
skach Olimpijskich rok póź-

niej w Rio de Janeiro. – Ja od 
samego początku wiedzia-
łem, że jest duża szansa, że-
by ona pojawiła się w Zielo-
nej Górze. Musiała zbierać 
punkty rankingowe, żeby 
móc pojechać do Brazylii – 

zaznacza dyrektor i dodaje, 
że utytułowana tenisistka, 
podczas pobytu u nas, ze-
rwała ze wszystkimi łatka-
mi sportowca kapryśnego. 
– Zachowywała się rewela-
cyjnie, była bardzo otwar-

ta, zrobiła wiele zdjęć z ki-
bicami. Wspaniale było go-
ścić kogoś takiego na zielo-
nogórskich obiektach – za-
uważa R. Jagiełowicz. Do 
pełni szczęścia zabrakło 
tylko sukcesu sportowego. 

Polki przegrały 2:3. To był 
mecz w grupie światowej, 
najwyższej w Pucharze Fe-
deracji. Porażka kosztowała 
biało-czerwone spadek.

Przed rokiem, kobiecy 
reprezentacyjny tenis po-
nownie zawitał do Zielo-
nej Góry. To były zmaga-
nia w ramach Grupy I Stre-
fy Euro-Afrykańskiej, czy-
li na zapleczu elity. Rywa-
lizacja odbywała się nie tyl-
ko w hali CRS, ale również 
w koszykarskiej hali przy 
ul. Amelii, którą z powo-
dzeniem zaadaptowano na 
potrzeby tenisistek. Wtedy 
mówiło się, że reprezenta-
cję Rosji może wspomóc in-
na ikona sportu – Maria Sza-
rapowa. Ostatecznie „Sbor-
na” zagrała bez gwiazdy, ale 
reprezentację Polski i tak 
pokonała.

Dziś tenis, podobnie jak 
inne dyscypliny, stoi. – Na 
pewno będzie problem z te-
nisem globalnym, ze wzglę-
du na trudności w prze-
mieszczaniu się – twier-
dzi Mirosław Skrzypczyń-
ski, zielonogórzanin, pre-
zes Polskiego Związku Te-
nisowego. Działacz liczy, 
że odbędą się za to zmaga-

nia w kraju. I to jeszcze pod 
koniec czerwca. – To byłyby 
turnieje dla zawodowców, 
jak i dla młodzieży – doda-
je M. Skrzypczyński, który 
walkę z pandemią korona-
wirusa nazywa lekcją poko-
ry. – Świat naprawdę zwa-
riował, świat sportu także. 
To, co się działo z pieniędz-
mi, było czymś niewiary-
godnym.

Czy zatem globalny tenis 
będzie skromniejszy? – Ten 
duży sport na pewno od-
czuje pandemię. Przerost �-
nansowy był ogromny. Wie-
le turniejów tenisowych 
kończyło swoje bilanse na 
minusie, bo tak wielkie ga-
że wypłacano zawodnikom. 
Na pewno coś się zmieni –
uważa prezes PZT.

Pierwszym odwołanym 
wielkoszlemowym turnie-
jem był Wimbledon. Tur-
nieje ATP i WTA są zawie-
szone do połowy lipca.

Na lokalnym gruncie miał 
odbyć się w tym roku jubi-
leusz 10-lecia Centrum Re-
kreac y jno -Sportowego. 
W planie był m.in. festyn 
„Czas na sport”. Wydarze-
nie zostało przesunięte z 6 
czerwca na 29 sierpnia. (mk)

Tęsknimy za takimi obrazkami! Hala CRS wypełniona kibicami i wielkie emocje w meczu Pol-
ska – Szwajcaria w 2015 roku. Fot. MOSiR Zielona Góra

SIATKÓWKA

Trener 
odchodzi
Siatkarze AZS-u Uniwersytetu 
Zielonogórskiego bez trenera. Po 
wielu latach z klubem pożegnał 
się Wiktor Zasowski, który w 
nowym sezonie poprowadzi Astrę 
Nowa Sól.

Zielonogórzanin w ostat-
nim sezonie pełnił rolę gra-
jącego szkoleniowca. Ostat-
nie rozgrywki akademicy 
zakończyli na piątym miej-
scu. – W Astrze będę pełnił 
wyłącznie obowiązki trene-
ra – mówi W. Zasowski, któ-
ry w AZS UZ spędził w sumie 
12 lat. – Już cztery lata temu 
miałem przejść do Astry jako 
zawodnik. Wtedy byłem do-
gadany i nawet podpisałem 
już kontrakt, a jednak zosta-
łem w Zielonej Górze.

Niespełna 30-letni szkole-
niowiec dodaje, że nim pod-
jął decyzję o odejściu z Win-
nego Grodu, stoczył dłu-
gą „bitwę z myślami”. An-
gaż w Nowej Soli traktuje ja-
ko krok do przodu w karie-
rze. Tym bardziej, że w No-
wej Soli coraz odważniej mó-
wi się o chęci awansu do I li-
gi. – Zespół tam jest zbudo-
wany w 80 procentach – za-
znacza W. Zasowski. Inaczej 
jest w Zielonej Górze. Dziś 
nie wiadomo, kto będzie no-
wym szkoleniowcem akade-
mików i jak będzie wyglądał 
skład zespołu. (mk)

ŻUŻEL

Liga pojedzie nawet bez kibiców?
W normalnych warunkach mielibyśmy za sobą dwie ligowe kolejki i bylibyśmy w trakcie trzeciej. Na horyzoncie były-
by już także zmagania indywidualne, takie jak Grand Prix. Tymczasem żużlowcy, tak jak wszyscy, żyją w oczekiwaniu. 
Czy i kiedy nadejdzie normalność?

W przypadku przedstawi-
cieli czarnego sportu nor-
malność oznacza rywaliza-
cję. Większość, na samym 
początku marca, miała oka-
zję odpalić motocykle, któ-
re po pierwszych treningach 
zostały jednak przymuso-
wo zgaszone. Okres hiberna-
cji trwa już ponad miesiąc. 
- Najgorsza w tym korona-
wirusie jest bierność – uwa-
ża Michał Korościel, komen-
tator żużla w Eleven i Eu-
rosporcie. - Na świecie by-
ło dużo kryzysów i tragicz-
nych wydarzeń, choćby ta-
kich jak atak na wieże World 
Trade Center czy katastro-
fa smoleńska, jednak w tam-
tych okolicznościach można 
było coś robić. Planować ka-
lendarze, przekładać, zmie-
niać. Teraz nie możemy nic. 
Co z tego, że sobie zaplanuje-
my coś w czerwcu czy w lip-
cu, jeśli nie wiadomo, czy to 
się odbędzie.

Większym optymistą jest 
Jacek Frątczak. Były żużlowy 
menadżer, obecnie ekspert, 
twierdzi że taśma pójdzie w 
górę na początku czerwca, 

choć bez kibiców na trybu-
nach. - To będzie największy 
problem i trudno nam to bę-
dzie zaakceptować. Ja uwa-
żam, że choćby „byle jak”, 
ale liga musi pojechać w tym 
roku. W mojej ocenie, waż-
niejsze będą kwestie spad-
ków i awansów niż temat mi-
strza kraju – twierdzi były 

menadżer klubów z Zielonej 
Góry i Torunia.

Żużlowcy i kluby odczują 
ekonomiczne skutki epide-
mii. Przed działaczami i za-
wodnikami trudne rozmo-
wy. - Najważniejsze będzie 
to, żeby znaleźć kompromis. 
Pewnie będą jednostki ode-
rwane od rzeczywistości, ale 

dzisiaj głównie chodzi o to, 
żeby przetrwać – dodaje J. 
Frątczak.

W dobie głodu żużla tele-
wizje fundują kibicom po-
wtórki, ale też programy, w 
których prowadzone są roz-
mowy o przyszłości i próby 
nakreślenia żużlowych re-
aliów po epidemii. Niektó-

re głosy wieszczą uzdrowie-
nie �nansowych realiów w 
czarnym sporcie. - Woleliby-
śmy, żeby proces wyciągania 
wniosków nie postępował 
w tak drastycznych okolicz-
nościach, ale taka re·eksja 
pewnie nastąpi – zaznacza 
były menadżer, który przy-
znaje jednocześnie, że staw-
ki były rozchwiane do nieak-
ceptowalnych rozmiarów.

Oczy większości zwrócone 
są na PGE Ekstraligę, ale żuż-
lowe kalendarze to nie tyl-
ko jazda w Polsce, również 
w turniejach takich, jak te o 
mistrzostwo świata. - Wiado-
mo, że sezon Grand Prix bę-
dzie redukowany i cały się 
nie zmieści. Jeśli miałby ru-
szyć w maju, to jeszcze by-
śmy coś wyczarowali. A jeśli 
mielibyśmy ruszyć później, 
to zacznie się liczenie i redu-
kowanie strat – przyznaje M. 
Korościel. Jak wyłonić mi-
strza świata? Ile głosów, tyle 
pomysłów. Wielu chciałoby 
już jednak wdrożenia pomy-
słów w życie, bo to oznacza-
łoby, że nadchodzi normal-
ność. (mk)

Żużel przy pełnych trybunach to na razie marzenie. Fani ucieszyliby się jednak nawet na moż-
liwość obejrzenia rywalizacji w telewizji. Fot. Marcin Krzywicki
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Piękne domy na winnicach
Ernst Theodor Franke, gdy znudził się życiem w głośnym śródmieściu Grünbergu, mógł odpocząć w swoim domu na winnicy. Idealne miej-
sce. Ze wzgórza nazywanego Luisenhöhe (Wzgórze Luizy) rozpościerał się piękny widok na miasto.

- Czyżniewski! Na świę-
ta ustawiłeś przy zmywa-
ku pana Kicaka i myślisz, 
że to wystarczy? Jak nie 
umyjesz patelni, to nie bę-
dzie obiadu – okazuje się, 
że zdalna praca w domu 
ma swoje minusy, bo moja 
żona wszystko ma na oku. 
Pan Kicak, zając, którego 
mogliście zobaczyć z patel-
nią w poprzednim odcinku 
„Spacerownika”, rzeczy-
wiście nie dał rady.

- Czyżniewski, opowia-
dasz o pięknej winnicy gó-
rującej nad miastem, a ja 
na zdjęciu widzę szczelnie 
zabudowane wzgórze – żo-
na szybko przeskoczyła na 
tematy historyczne.

To przykład, że miasto 
nie stoi w miejscu. Kiedy 
E.T. Franke stawiał swój 
dom, okalała go winnica. 
20 lat później pojawiły się 
domy mieszkalne – i to z 
każdej strony. Bezre· ek-
syjni piewcy przedwojen-
nej Zielonej Góry powin-
ni zapisać sobie ten fakt 
w notesie. Tak, na dzisiej-
szym Wzgórzu Branibor-
skim postawiono domy to-
nące w zieleni, ale wcze-
śniej zdemolowano znaj-
dujące się tam winnice i 
ogrody. Pod budownictwo 
mieszkaniowe. Ironia hi-
storii.

Pierwszy raz na poszuki-
wania domu E.T. Frankego 
wyruszyłem zimą 2005 r. 
Wraz z Mirosławem Kulebą, 
autorem książek o zielono-
górskim winiarstwie, prze-
dreptaliśmy okolice Doliny 
Luizy (Wagmostawu), szu-
kając śladów budowli. Tu, 

przy Dolinie Zielonej, Fran-
ke miał kilka działek, gdzie 
powstała niewielka fabry-
ka Asdeckera (teraz warsz-
taty szkolne). Nic nie zna-
leźliśmy.

To był błędny trop. Kilka 
dni później tra� łem na ul. 
Łokietka, czyli przedwo-
jenną Luisenweg. Ani śla-
du poszukiwanego domu. 
Ze zdjęciem w dłoni zacze-

piałem przechodniów. Bez-
skutecznie. Wreszcie za-
pukałem do odpowied-
nich drzwi. – To nasz dom. 
Tak kiedyś wyglądał. Tyl-
ko winnicy nie było – od-
powiedziała mi Dorota Bu-
dzińska. Niestety, stary bu-
dynek nie miał mocnych 
fundamentów. Postawio-
ne na piasku mury runęły 
podczas przebudowy da-

chu. Ocalała tylko jedna 
ściana. To był rok 1979 lub 
1980.

Dom Frankego przetrwał 
niespełna 80 lat. Nasz wi-
niarz nieustannie kupował 
i sprzedawał działki. Miał 
ich kilka w okolicach Wie-
ży Braniborskiej i na wzgó-
rzu Hirtenberg (teren poło-
żony pomiędzy ul. Lwow-
ską i Braniborską). U pod-

nóża wzgórza mieszka-
ła rodzina woźnicy Hein-
richa Liepoldta. Należa-
ła do nich półtorahekta-
rowa winnica. To od nich 
Franke kupił 37-arową par-
celę na skraju Hirtenber-
gu. Nazwał ją Luisenhöhe, 
prawdopodobnie od imie-
nia królowej Prus. 25 wrze-
śnia 1902 r. policja budow-
lana zatwierdziła projekt 

domu. Można go uznać za 
dom winiarza, których spo-
ro było w mieście. Ten zali-
czał się do najbardziej ele-
ganckich. Miał tylko jeden 
duży pokój o powierzchni 
25 mkw. Do tego dochodzi-
ła kuchnia, poddasze, nie-
wielka piwniczka oraz we-
randa. Właściciel zachował 
również krzewy winorośli. 
To było znakomite miejsce 
na krótkie pobyty, raczej 
nie do mieszkania na stałe. 
Bardzo ciche (nawet obec-
nie takie jest).

Początkowo w okoli-
cy było niewiele budyn-
ków. Przeważały winnice i 
ogrody. To zmieniło się po 
I wojnie światowej. Tere-
ny wykupiła spółka powo-
łana przez kombinat włó-
kienniczy Deutsche Woll-
waren Manufaktur. W cią-
gu kilku lat na 17 hektarach 
postawiła 50 budynków z 
87 mieszkaniami. Najczę-
ściej były to niewielkie do-
my: na parterze sypialnia, 
kuchnia i łazienka w przy-
budówce. Na piętrze dwa 
niewielkie pokoje. Obo-
wiązkowo był ogród, czasa-
mi z chlewikiem. Po fajran-
cie w fabryce, mieszkańcy 
- najczęściej o chłopskich 
korzeniach - mogli odpo-
czywać w swojskim otocze-
niu. Pierwsze domy na tym 
osiedlu widzimy na głów-
nym zdjęciu. Dzisiaj wzgó-
rze dosłownie tonie w zie-
leni.

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 

i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.to-

masz

Dom winiarski Ernsta Theodora Frankego stał na Wzgórzu Luizy – 
widok z ok. 1905 r.
 Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Widok na Hirtenberg (po wojnie Wzgórze Pastusze) ok. 1920 r. 1 – dom Ernsta Theodora Frankego, przy dzisiejszej ul. Łokietka, 2 – Wieża Braniborska, 3 – ulica Ribbeckweg, dzisiejsza ul. Sorbska, 4 – Hir-
tenbergstrasse, dzisiaj ul. Lwowska Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej
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Wieża Braniborska została zbudowana w 1860 r. Był to lokal ga-
stronomiczny z możliwością obserwacji nieba i okolicy.
 Ze zbiorów Sławomira Ronowicza




