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Tego jeszcze nie było. Zielonogórska rada miasta, pierwszy raz w swo-
jej historii, będzie obradować online. Piątek, 24 kwietnia, godz. 12.00.

Podobno statystyki 
nie kłamią. Woje-
wództwo lubuskie 
ma najmniej miesz-
kańców zakażonych 
koronawirusem. 
To wywołuje w nas 
ulgę czy zdumienie? 
I jak myśmy to 
zrobili? >>  4–5

MIASTO CHCE KUPIĆ 
TESTY I LAPTOPY
- Wydamy na ten cel 5 mln zł. Planujemy kupno kilkudziesięciu tysięcy testów i 1,5 tysiąca laptopów – zapowiada prezydent Janusz 
Kubicki. – Wykorzystamy przynależne miastu unijne pieniądze – 4,5 mln zł. Jest to możliwe dzięki dobrej współpracy z wicemar-
szałkiem lubuskim Łukaszem Poryckim.

Trwająca epidemia ko-
ronawirusa wymaga nad-
zwyczajnych działań. – 
Podczas wtorkowej wide-
okonferencji z premierem 
Mateuszem Morawieckim 
zaproponowałem, że mia-
sto kupi testy przesiewo-
we dla najbardziej zagro-
żonych mieszkańców Zie-
lonej Góry – tłumaczy pre-
zydent Kubicki.

Takie badania to kolejny 
krok w ochronie Polaków 
przed epidemią. W środę 
minister zdrowia, Łukasz 
Szumowski stwierdził, że 
niedługo będą miały one 
sens przy narastającej 
liczbie chorych.

Zielonogórski magistrat 
chce kupić testy przesie-
wowe amerykańskiej �r-
my Abbott za kwotę po-
nad 2 mln zł.

- Chcielibyśmy na ten 
cel wykorzystać środki z 
zaoszczędzonych fundu-
szy europejskich, trwają 
rozmowy z wicemarszał-
kiem województwa Łu-
kaszem Poryckim, który 
przychylnie odnosi się do 
naszego pomysłu – wyja-
śnia prezydent.

Magistrat dokonał prze-
glądu oszczędności w pro-
jektach realizowanych w 
ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT). Znaleziono środki w 
działaniach Europejskie-
go Funduszu Społecznego 
(EFS), za realizację które-
go odpowiada właśnie wi-
cemarszałek Porycki.

- To byłoby dobre roz-
wiązanie, żeby w tej trud-
nej sytuacji wykorzystać 
środki z ZIT na walkę z ko-
ronawirusem. W ten spo-
sób zwiększymy możli-
wości skutecznej walki 
z epidemią – wyjaśnia Ł. 
Porycki. – Chciałbym, aby 
udało się zmienić prze-
znaczenie pieniędzy i 
skierować je na takie wła-
śnie wsparcie.

Jeśli uzyskamy zgodę 
wojewody, to za badanie 
zielonogórzan odpowie-
dzialna będzie nasza po-
liklinika. Testy przezna-
czone będą do badania 
grup mieszkańców nara-
żonych na większe ryzyko 
zarażenia, np. pracowni-
ków DPS, osób starszych, 
służb mundurowych, na-
uczycieli. Wykonywane 
będą nie w szpitalu, lecz w 
poliklinice. Dopiero oso-
by, u których stwierdzi się 
możliwość choroby, będą 

kierowane na kolejne ba-
dania – genetyczne - do 
szpitala.

- Badania serologiczne 
w epidemiologii pozwa-
lają na ocenę, czy bada-
na osoba miała kontakt z 
określonym patogenem i 
wytworzyła przeciwciała, 
umożliwiając w ten spo-
sób ocenę rzeczywistego 
zasięgu zakażenia w ob-
jętej badaniem popula-
cji – tłumaczy Dariusz Su-
chorski, dyrektor zielo-
nogórskiej polikliniki. - 

W czasie trwającej epide-
mii służby zaangażowane 
w jej zwalczanie obciążo-
ne są wysokim ryzykiem 
zakażenia, które skutku-
je powstawaniem ognisk 
epidemicznych ze wszyst-
kimi ich negatywnymi na-
stępstwami. Z tego po-
wodu właśnie takim gru-
pom zawodowym testy 
serologiczne pozwalają na 
utrzymanie stałej gotowo-
ści, ponieważ umożliwia-
ją wyodrębnienie: grupy 
ozdrowieńców (pożąda-

ny wynik), osób zdrowych 
bez serologicznych wy-
kładników przebytego za-
każenia oraz osób w okre-
sie prawdopodobnego 
rozwoju zakażenia wyma-
gających natychmiasto-
wej izolacji i pilnego wy-
konania badań molekular-
nych w celu oceny pod ką-
tem aktywnego zakażenia 
SARS-CoV-2. Podkreślam, 
iż testy te nie są testami 
kasetkowymi (do samo-
dzielnego badania), wy-
magają one klasycznego 

pobrania próbki krwi, któ-
ra badana jest w standary-
zowanym procesie labo-
ratoryjnym w urządzeniu 
tego samego producen-
ta. Technika ta decyduje o 
najwyższej jakości, czuło-
ści i swoistości testu.

W sprawie kupna te-
stów prezydent rozma-
wiał już z wojewodą lu-
buskim Władysławem 
Dajczakiem. Warunkiem 
realizacji przedsięwzięcia 
jest pozytywna rekomen-
dacja ministerstwa zdro-
wia.

Miasto chce też wydać 
pieniądze na kupno lap-
topów przeznaczonych 
do zdalnej nauki dla po-
trzebujących uczniów i 
nauczycieli z terenu Miej-
skiego Obszaru Funkcjo-
nalnego Zielonej Góry.

- Uzgodniliśmy, że w ra-
mach oszczędności z EFS 
można na ten cel prze-
znaczyć 2,5 mln zł – po-
twierdza wicemarszałek 
Porycki.

- To powinno wystar-
czyć na kupno 1.500 lap-
topów. Podczas telekon-
ferencji z premierem Mo-
rawieckim zapropono-
wałem, żeby zwolnić je 
z 23-procentowego po-
datku VAT, dzięki czemu 
można będzie kupić wię-
cej sprzętu. Premier od-
niósł się do tego pomy-
słu przychylnie – dodaje 
J. Kubicki. Miasto rozpo-
częło już przygotowania 
do ogłoszenia procedury 
przetargowej. Sprzęt się 
bardzo przyda, bo w tym 
tygodniu minister edu-
kacji, Dariusz Piontkow-
ski zapowiedział, że „jeśli 
będzie taka konieczność, 
w nowym roku szkolnym 
będziemy kontynuować 
nauczanie na odległość”. 
Miasto chce być przygo-
towane na taką ewentu-
alność.

(tc)

- Chcemy kupić 1.500 laptopów dla uczniów i nauczycieli – de-
klaruje prezydent Janusz Kubicki
 Fot. Krzysztof Grabowski

- W ramach oszczędności z EFS można na komputery przezna-
czyć 2,5 mln zł – potwierdza wicemarszałek Łukasz Porycki.
 Fot. Materiały prywatne
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W ZIELONEJ GÓRZE

Psycholog
na ratunek
- Nasz zespół psychologów, pe-
dagogów i terapeutów odbiera 
teraz mnóstwo telefonów, e-maili 
i tradycyjnych listów – mówi 
Elżbieta Nowak, szefowa Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej.

W czasie epidemii, miejska 
linia wsparcia i pomocy psy-
chologiczno-terapeutycznej 
działa codziennie po 12 go-
dzin. Poradnia, z jednej stro-
ny, funkcjonuje jako zdalny 
system interwencyjny, z dru-
giej, realizuje ustawowe zada-
nia: udziela porad i konsulta-
cji, prowadzi terapie psycho-
logiczne i pedagogiczne przez 
telefon i wideotelefon, reda-
guje pilne opinie w sprawie 
odroczenia obowiązku szkol-
nego lub szybszego rozpoczę-
cia nauki. Obraduje też zespół 
orzekający, wydający orze-
czenia do kształcenia specjal-
nego i opinie do wczesnego 
wspomagania rozwoju.

- Wszyscy odczuwamy te-
raz pewien dyskomfort z 
powodu pandemii, bywa-
my smutni, rozdrażnieni lub 
zniechęceni – mówi Elżbieta 
Nowak. – Brakuje nam przyja-
ciół, aktywności sportowych. 
Osoby, które są w kryzysie, bo 
straciły pracę, członka rodzi-

ny albo cierpią na zaburze-
nia osobowości i emocjonal-
ne, radzą sobie teraz gorzej 
niż pozostałe, miewają nawet 
myśli samobójcze.

Ludzie skarżą się również 
na uciążliwości codzienne, 
związane z obostrzeniami. 
Starsze osoby boli, że nie mo-
gą godnie pochować małżon-
ka. Rodzice martwią się o re-
krutację dzieci do szkół i eg-
zaminy. – Ludzie zamknięci w 
czterech ścianach mają więk-
sze trudności z rozwiązywa-
niem kon  ̄iktów, zwłaszcza 
gdy czekają na rozwód, któ-
rego nie da się teraz przepro-
wadzić, bo sądy nie orzekają – 
podkreśla E. Nowak. – Poma-
gamy rodzinom przeżywają-
cym różne problemy.

Poradnia nie tylko „leczy”, 
ale też pomaga rodzicom zor-
ganizować czas nudzącym się 
w domach dzieciom, m.in. 
przesyłając instrukcje do za-
baw poprawiających koncen-
trację i pamięć. (rk)

Sesja w pustej sali
Tego jeszcze nie było. Zielonogórska rada miasta, pierwszy raz w swojej historii, będzie ob-
radować nie w sali sesyjnej, tylko przy pomocy internetowych połączeń. Premierowe obrady 
rozpoczną się dziś (piątek, 24 kwietnia) o godz. 12.00. 

Piątkowa sesja nadzwy-
czajna zwołana zosta-
ła przez przewodniczące-
go rady Piotra Barczaka, na 
wniosek prezydenta Janu-
sza Kubickiego. 

- Nie odczuwam ani obaw, 
ani zdenerwowania. Choć 
mogą się pojawić jakieś pro-
blemy techniczne, to jednak 
internetowa sesja nie po-
winna sprawić nam więk-
szych kłopotów – deklaruje 
P. Barczak, klub PiS.

Z podobnym optymi-
zmem wypowiadają się 
przedstawiciele pozosta-
łych klubów radnych. Nu-
tę obawy można usłyszeć 
tylko u Pawła Wysockiego, 
klub Zielona Razem: - Testo-
wałem jakość połączeń in-
ternetowych na swoim lap-
topie w Suchej, ogólnie było 
całkiem dobrze, ale kilka ra-
zy doświadczyłem kilkuse-
kundowego zerwania połą-
czenia. Jeśli tego typu przy-
padłość zdarzy się podczas 
głosowania, być może trze-
ba będzie powtarzać proce-
durę oddania głosu.

Wyjaśnimy, na czym po-
legać będą obrady radnych 
podczas dzisiejszej i być 
może kolejnych sesji. Usta-
wa z 31 marca 2020 r. „O 
zmianie niektórych ustaw 
w zakresie systemu ochro-
ny zdrowia związanych z 
zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem 
COVID-19” m.in. dopuści-
ła możliwość organizacji i 
przeprowadzania samorzą-
dowych sesji przy pomo-
cy połączeń internetowych. 
Zielonogórska rada miasta 
postanowiła wykorzystać 
darmowy, ogólnodostępny 
program do przeprowadza-
nia wideokonferencji o na-
zwie PEXIP.

- Ten program był wie-
lokrotnie testowany w wa-
runkach biznesowych, cie-
szy się uznaniem z powo-
du swej prostoty obsłu-
gi, umożliwia bezpośredni 
kontakt dużej grupie osób, a 
w naszym przypadku połą-

czonych ze sobą będzie ok. 
35 osób, w tym zespół pre-
zydencki, protokolant i in-
formatyk – wyjaśnia P. Bar-
czak.

Internetowe obrady bę-
dą wyglądały następująco: 
w zielonogórskim ratuszu 
zasiądzie tylko kilka osób, 
wśród nich przewodniczą-
cy rady, jeden z jego zastęp-
ców, prezydent z najbliż-
szymi współpracownikami 
oraz pracownicy biura rady.

- Podczas sesji radni mo-
gą być w domu, w pracy, 
nawet w parku. Muszą mieć 
jednak możliwość kontaktu 
z przewodniczącym rady za 
pomocą komputera, lapto-
pa lub telefonu. Tego typu 
sprzęt musi mieć dostęp do 
internetu oraz kamerę i mi-
krofon – wyjaśnia Marcin 
Pabierowski, szef klubu Ko-
alicji Obywatelskiej.

Program PEXIP oferuje 
tzw. ekran główny, na któ-
rym można obserwować 
osobę aktualnie zabierają-
cą głos oraz tzw. czat. Jego 
zasada działania jest iden-
tyczna dla wszystkich ko-

munikatorów. Radni, jeśli 
tylko zechcą zabrać głos, 
poprzez czat będą musie-
li zgłosić taki zamiar prze-
wodniczącemu rady. W ten 
sposób na ekranie głów-
nym wyświetlać się będzie 
lista zgłoszeń. Na jej pod-
stawie prowadzący obra-
dy będzie mógł prosić ko-
lejnych radnych o zabranie 
głosu.

A co się stanie, jeśli jakie-
goś radnego ogarnie reto-
ryczny zapał i przekroczy 
limit czasowy?

- Tylko prowadzący ob-
rady ma możliwość wyłą-
czenia wszystkich mikrofo-
nów i kamer. Jeśli jakiś rad-
ny uporczywie będzie nie 
przestrzegał pięciominuto-
wych limitów, zostanie mu 
wyłączony dostęp do wizji i 
fonii – wyjaśnia przewodni-
czący rady.

P. Wysocki zaraz dodaje, 
że każdy radny będzie miał 
możliwość wyłączenia wła-
snego mikrofonu i kamery: - 
Chodzi o to, aby w pole wi-
dzenia kamery czy w zasięg 
mikrofonu nie dostały się 

niepowołane do tego osoby, 
np. małe dzieci radnego.

Ważnym momentem każ-
dej sesji jest głosowanie pro-
jektów uchwał. W przypadku 
głosowania zdalnego możli-
we są dwie opcje: każdy rad-
ny może oddać swój głos po-
przez czat albo wywołany po 
imieniu i nazwisku przez pro-
wadzącego obrady, najpierw 
głośno potwierdzi swoją toż-
samość i równie głośno wy-
powie jedną z trzech formu-
łek: „Jestem za, przeciw” lub 
„Wstrzymuję się od głosu”.

- Ostatecznie zdecydowa-
łem się na najbezpieczniejsze 
rozwiązanie, czyli na głosową 
deklarację dokonanego wy-
boru – informuje P. Barczak.

Radni wszystkich klubów 
od początku kwietnia testo-
wali, jak program PEXIP dzia-
ła na ich osobistym sprzę-
cie. W ostatnią środę uczest-
niczyli w próbie generalnej. 
Dziś premiera. Zaintereso-
wani obserwacją przebiegu 
obrad powinni skorzystać z 
bezpośredniej transmisji in-
ternetowej dostępnej na stro-
nie BIP urzędu miasta. (pm)

Środowa próba generalna przed piątkową sesją rady miasta. Przewodniczący Piotr Barczak 
łączy się z radnymi przez internet. Fot. Piotr Jędzura
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Fot. Archiwum

Maseczki od myśliwych
Kolejne dary tra� ły do 

potrzebujących. Tym razem spisali 
się myśliwi! Między innymi za 
sprawą łowczego okręgowego 
Jacka Banaszka, radnego 
Andrzeja Brachmańskiego oraz 
pań: Katarzyny Prokopyszyn, 
Agnieszki Ambrożewicz i Anny 
Stefaniak-Korsak, które siadły 
do szycia, już po kilku dniach 
„myśliwskie maseczki” tra� ły do 
pogotowia ratunkowego, stacji 
krwiodawstwa i Domu Samotnej 
Matki. Pierwsza partia liczyła 2 
tys. sztuk, ale lubuscy myśliwi 
zapowiadają kolejną akcję 
pomocy.

(red)  Fot. Materiały prywatne
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Lasy otwarte, urząd w połowie
Wreszcie można wyjść z domu i nawet odetchnąć pełną piersią. W lesie nie trzeba mieć założonej maseczki. 
Ci, którzy zamiast wybrać się na spacer, muszą załatwić urzędowe sprawy, mogą to zrobić zdalnie lub osobi-
ście po uprzednim umówieniu się.

- Jak to tak w ogóle nie 
wychodzić? Dobrze, że 
psa chociaż mam i mogę 
go wyprowadzić – mówi-
ła nam jedna z zielonogó-
rzanek mieszkająca w cen-
trum. Na szczęście, od po-
niedziałku, 20 kwietnia, 
znowu można wyjść do la-
su lub parku, jednak na-
dal zachowując dystans 
do drugiej osoby. Place za-
baw pozostają zamknięte. 
Z wyjść powinniśmy ko-
rzystać tylko dla poprawy 
komfortu swojego zdro-
wia psychicznego. Zielo-
nogórzanie do rządowych 
zaleceń się stosują. Na le-
śnych ścieżkach i parko-
wych alejkach widać po-
jedyncze osoby na space-
rach albo rodziny, które i 
tak na co dzień mieszka-
ją razem. Każdy znajdu-
je dla siebie trochę miej-
sca, wybiera inną dróż-
kę, gdzie w spokoju może 
delektować się przyrodą. 
Jest przecież czym! Wio-
sna w pełni, ptaki śpiewa-
ją, wszystko budzi się do 
życia. Na jednym z osiedli 
zielonogórzanka zachwy-
cała się kwitnącymi na ró-
żowo drzewkami. Przez 
maseczkę próbowała na-
wet poczuć ich zapach. Na 

parkingach leśnych moż-
na zauważyć więcej samo-
chodów, na tablicach in-
formacyjnych przyklejo-
ne są plakaty przygotowa-
ne przez Lasy Państwo-
we. - Wiaty, miejsca biwa-
kowe, wieże widokowe są 
zamknięte. Unikajmy do-

tykania powierzchni porę-
czy, stołów i ławek – przy-
pominają pracownicy Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Zielonej 
Górze.

Dobra wiadomość cze-
ka też na miłośników Ogro-
du Botanicznego i Mini-

Zoo. Od piątku znów bę-
dą otwarte, chociaż odwie-
dzających czeka kilka obo-
strzeń. - Rodziny z dziećmi 
nie będą mogły skorzystać 
z placu zabaw ani automa-
tu do karmienia zwierząt. 
Do ogrodu będziemy mu-
sieli wejść w maseczkach i 

jednorazowych rękawicz-
kach, a spacerując zacho-
wać minimum dwumetro-
wą odległość. Osoby, któ-
re zapomną rękawic, kupią 
je w automacie. Nie będzie 
limitu wejść. Do odwoła-
nia wejdziemy do ogrodu 
za darmo – tłumaczy Paweł 
Wysocki, opiekun ogrodu z 
ramienia Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej.

Pierwszy etap znosze-
nia ograniczeń związa-
nych z COVID-19 to rów-
nież zapewnienie obywa-
telom niezbędnej obsługi 
w administracji publicznej, 
w tym samorządowej. Od 
środy urzędy muszą wyko-
nywać niezbędne zadania 
z zakresu, m.in.: rejestra-
cji stanu cywilnego; ewi-
dencji ludności i dowodów 
osobistych; pomocy spo-
łecznej; świadczenia usług 
komunalnych; wydawania 
praw jazdy, dowodów re-
jestracyjnych i innych do-
kumentów komunikacyj-
nych; decyzji architekto-
niczno-budowlanych.

Zielonogórski magistrat 
przygotował dokładne wy-
tyczne obsługi petentów. 
Można się z nimi zapoznać 
na stronie internetowej: 
www.zielona-gora.pl (ap)

W ZIELONEJ GÓRZE

Automaty
do dezynfekcji
Są kanarkowo żółte, dzięki temu 
doskonale widać je z daleka. 
20 dozowników do dezynfekcji 
rąk stanęło w różnych punktach 
miasta.

Podajemy, gdzie znajdują 
się dystrybutory środka od-
każającego: dworzec PKP, 
Centrum Przesiadkowe, przy-
stanek MZK (ul. Boh. Wester-
platte), przystanek MZK (ga-
leria Gra� tt), przystanek MZK 
(biblioteka Norwida), przy-
stanek MZK (ul. Batorego), 
urząd miasta (ul. Grottgera), 
Planetarium, ratusz, pl. Pocz-
towy, pomnik Bachusa, urząd 
miasta (ul. Podgórna), dwo-
rzec PKS, urząd marszałkow-
ski (ul. Podgórna), cmentarz 
(ul. Wrocławska), urząd mia-
sta (ul. Sienkiewicza), MOPS 
(ul. Długa), Sąd Rejonowy (pl. 
Słowiański), przystanek MZK 
(ogródki działkowe, ul. Szo-
sa Kisielińska), Ogród Bota-
niczny.

(red)

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA

Wnioski
z nowym
terminem
To ważna informacja dla wszyst-
kich, którzy chcą skorzystać z 
dotacji na do¡ nansowanie zmia-
ny systemu ogrzewania.

Wnioski można składać do 
1 czerwca 2020 r., więc osta-
teczny termin został wydłu-
żony o miesiąc. Zmianie ule-
gły też sposoby składania 
wniosków.

Wniosek można:
� wrzucić do skrzynki wy-

stawionej w holu budynku 
urzędu miasta przy ul. Pod-
górnej 22,
� dostarczyć poprzez elek-

troniczną skrzynkę podaw-
czą urzędu na platformie 
ePUAP, adres: /umzg/Skryt-
kaESP,
� wysłać za pośrednictwem 

Poczty Polskiej.
O terminie złożenia wnio-

sku decyduje data wpływu 
do urzędu.

Dodatkowych informacji 
udzielają pracownicy Biura 
Ochrony Środowiska, przy 
ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41. 
Można się z nimi skontakto-
wać pod numerami telefo-
nów: 68 475 56 84 lub 68 454 
46 70 oraz mailowo: e.gaik@
um.zielona-gora.pl, Ewa.
Szymanska@um.zielona-go-
ra.pl. (um)
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WYTYCZNE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW (WYBRANE)
A Rejestracja stanu cywilnego 
( jeżeli zdarzenie nastąpiło w 
Zielonej Górze bądź w gminie 
Świdnica)
Interesanci będą przyjmowani w 
Urzędzie Stanu Cywilnego tylko 
w przypadku umówienia się na 
wizytę (w godz. 8.00-14.00, w 
soboty tylko rejestracja zgonów w 
godz.8.30-11.00). Konkretny termin 
należy ustalić telefonicznie lub 
mailowo. Sporządzenie aktu zgonu 
tel. 68 45 64 946 lub 68 45 64 943; 
sporządzenie aktu urodzenia: tel. 
68 45 64 942 lub 68 45 64 945, 
sporządzenie zapewnień do ślubu 
cywilnego lub konkordatowego 
tel. 68 45 64 943 lub 68 45 64 945, 
adres e-mail do wszystkich tych 
spraw: usc@um.zielona-gora.
pl; po ocenie sprawy USC wyśle 
informacje o dacie i godzinie wizyty 
w urzędzie.
Osoby posiadające pro� l zaufany, 
podpis osobisty, podpis kwali� ko-

wany zachęcamy do załatwiania 
spraw przez ePUAP. Opłatę 
skarbową za odpisy (skrócony, 
wielojęzyczny - 22 zł, zupełny 33 
zł), za transkrypcję (50 zł) uzupeł-
nienie transkrybowanego aktu (39 
zł) należy uiścić na konto bankowe 
Urzędu Miasta Zielona Góra: PKO 
BP nr 83 1020 5402 0000 0002 
0248 5258, a potwierdzenie doko-
nania opłaty załączyć do wniosku. 
Wnioski w wersji papierowej mogą 
być składane: do skrzynki w holu 
budynku urzędu przy ul. Podgórnej 
22 (poza sprawami wymagającymi 
osobistego załatwienia), pocztą 
tradycyjną.
W pozostałych ważnych sprawach 
kontakt telefoniczny do USC: 68 45 
64 944 lub 68 45 64 949.

A Zameldowania, wymel-
dowania, dowody osobiste
Bezpośrednia obsługa inte-
resantów w Wydziale Spraw 

Obywatelskich (ul. Grottgera 
7) w godz. 8.00-14.00 odbywa 
się po uprzednim umówieniu 
terminu wizyty w urzędzie 
telefonicznie: w sprawie dowo-
dów osobistych – tel. 68 475 18 
34, w sprawach zameldowań, 
wymeldowań, zaświadczeń z 
ewidencji ludności – tel. 68 475 
18 23.
Osoby posiadające pro� l za-
ufany, podpis osobisty, podpis 
kwali� kowany zachęcamy do 
załatwiania spraw przez ePUAP. 
Na stronie https://obywatel.
gov.pl/ dostępne są usługi reali-
zowane drogą elektroniczną, w 
szczególności związane z do-
wodami osobistymi, meldunka-
mi, rejestrem wyborców. Infor-
macje w pozostałych ważnych 
sprawach realizowanych przez 
wydział – tel. 68 475-18-22, 
e-mail sprawyobywatelskie@
um.zielona-gora.pl

Wnioski w wersji papierowej 
mogą być składane: do skrzynki 
w holu budynku urzędu przy ul. 
Podgórnej 22 (poza wnioskami 
o dowód osobisty!), pocztą 
tradycyjną.

A Prawa jazdy, dowody re-
jestracyjne, inne dokumenty 
komunikacyjne
Wydział Komunikacji obsługuje 
bezpośrednio interesantów (ul. 
Sienkiewicza 8a) po wcześniej-
szym umówieniu mailowym: 
wydzkom@um.zielona-gora.
pl. lub telefonicznym: 68 4564 
909. Realizowane są zadania w 
zakresie rejestracji pojazdów 
sprowadzonych z zagranicy, no-
wych i zarejestrowanych w kraju. 
Wydawane są wcześniej zamó-
wione dowody rejestracyjne, 
prawa jazdy, tablice rejestracyjne 
i wtórniki. W tym celu interesanci 
wysyłają e-mail z określeniem 

sprawy, jaką chcą załatwić wraz 
ze skanami dokumentów na 
adres: wydzkom@um.zielona-
gora.pl
Po sprawdzeniu dokumentów 
zostanie wysłany zwrotny e-mail 
o dacie i godzinie wizyty w urzę-
dzie.
Zgłoszenia nabycia i zbycia po-
jazdów obsługiwane są poprzez 
platformę ePUAP lub tradycyjną 
pocztę.
Urząd miasta zachęca do zała-
twiania spraw poprzez ePUAP. 
Osoby, które nie mają pro� lu 
zaufanego, mogą go potwierdzić 
za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej, bez konieczności 
wizyty w urzędzie. Pozwala 
to wszcząć każdą sprawę, a 
także składać pisma i większość 
wniosków wraz z załącznikami. 
Elektroniczna skrzynka podaw-
cza urzędu na platformie ePUAP 
adres: /umzg/SkrytkaESP

Od poniedziałku, 20 kwietnia, można już wejść do lasu lub parku Fot. Agata Przybylska
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Jest takie stare powie-
dzenie „nie chwal dnia 
przed zachodem słoń-
ca”. Dziś prezentowa-
ne statystyki już wieczo-
rem mogą być całkiem 
inne. Ale to właśnie one 
konsekwentnie pokazu-
ją, że w Lubuskiem jest 
najmniej potwierdzo-
nych zachorowań na ko-
ronawirusa. Zamiast na-
ukowej analizy, dlaczego 
tak się dzieje, dysponu-
jemy wyłącznie hipote-
zami, wygłaszanymi na 
gorąco opiniami, czasem 
przeplatanymi spisko-
wymi teoriami. Idziemy 
ich śladem, bo lubuski 
fenomen i nas intryguje. 
Z góry odrzucamy jed-
ną z zasłyszanych opi-
nii, że... tra� ło się ślepej 
kurze ziarno. Zwykły traf 
wydaje się mało prawdo-
podobny.

Jest środa, 22 kwietnia. 
To nasz punkt wyjścia. 
W Lubuskiem u 85 osób 
potwierdzono chorobę 
COVID-19 i nadal nie od-
notowano ani jednego 
zgonu, co na tle wszyst-
kich pozostałych woje-
wództw czyni nas abso-
lutnym wyjątkiem. Po 
przeciwnej stronie ma-
my Mazowieckie, w któ-
rym choruje już 2098 
osób i tylko w samej War-
szawie zmarło ich aż 73.

Najmniej seniorów?
Grupą najbardziej za-

grożoną koronawirusem 

są seniorzy, którzy zwy-
kle mają choroby współ-
istniejące. Polski se-
nior najczęściej chodzi 
do okulisty i kardiologa 
(GUS). Na dysproporcję 
liczby zachorowań i zgo-
nów między Lubuskiem 
a resztą kraju mógłby 
więc wpłynąć fakt, że w 
naszym województwie 
mieszka najmniej osób 
w wieku 60 lat i więcej. I 
takie to proste?

Niestety, choć mamy w 
województwie tylko 250 
tys. starszych ludzi, pod-
czas gdy np. samo Ma-
zowieckie ma ich grubo 
ponad milion, udział se-
niorów w ogólnej liczbie 
mieszkańców u nas i u 
nich jest porównywalny. 
Patrząc z tej perspekty-
wy, w wojewódzkiej wy-
liczance Lubuskie zaj-
muje dopiero miejsce... 
dziesiąte z szesnastu. 
Dla koronawirusa jeste-
śmy więc z racji wieku 
tak samo atrakcyjni, jak 
pozostali Polacy.

Już dwa tygodnie te-
mu prawie 7 procent po-
twierdzonych przypad-
ków koronawirusa w 
Polsce dotyczyło domów 
pomocy społecznej, w 
których m.in. mieszkają 
seniorzy.

- U nas żaden nie za-
chorował, ale mamy 
świadomość, że to w 
każdej chwili może na-
stąpić. Budynek zo-
stał zamknięty, miesz-
kańców nikt nie odwie-

dza. Lekarz pomaga tyl-
ko w przypadku zagro-
żenia życia. Najwięk-
szym teraz zagrożeniem 
jest więc dla naszych se-
niorów personel, choć 
przestrzegamy wszyst-
kich środków ostrożno-
ści - mówi Roman Dzia-
ła, dyrektor Domu Po-
mocy Społecznej dla 
Kombatantów. A Alek-
sandra Chmielińska-Cie-
pły, rzeczniczka woje-
wody lubuskiego doda-
je, że personel wszyst-
kich domów społecz-
nych jest badany pre-
wencyjnie. Oba zielono-
górskie domy pomocy 
społecznej są zamknięte 
od 6 marca.

Małe zaludnienie...
To często powtarza-

ny argument. Z pew-
nością nie należy go 
bagatelizować. Śred-
nio na jednym lubu-
skim kilometrze kwa-
dratowym mieszka za-
ledwie 73 Lubuszan. 
Słowem, mamy więcej 
luzu! Mogą nam go po-
zazdrościć rekordziści: 
mieszkaniec Śląska, 
który na swoim kilome-
trze gnieździ się z 368 
krajanami albo Mało-
polski, choć przestrze-
ni wokół siebie ma tro-
chę więcej. Im mniejsze 
zaludnienie, tym wiru-
sowi trudniej. Najtrud-
niej na wyspie bezlud-
nej... ale przecież Lu-

buskie ma ponad mi-
lion mieszkańców!

Za argumentem za-
ludnienia mógłby prze-
mawiać przykład woje-
wództwa warmińsko- 
mazurskiego, w któ-
rym na jednym kilome-
trze do kwadratu żyje 
tylko 59 mieszkańców, 
i pod względem liczby 
zachorowań znajduje 
się tuż za nami. Tylko 
dlaczego, w takim ra-
zie, COVID-19 szerokim 
łukiem nie omija pod-
laskiego (335 zachoro-
wań)... z dokładnie ta-
kim samym wskaźni-
kiem zaludnienia jak 
warmińsko-mazurskie, 
czyli znacznie mniej-
szym niż w Lubuskiem? 

A może to nie u nas 
jest tak mało zacho-
rowań, tylko „u nich” 
tak dużo? Przyjrzyj-
my się więc najwięk-
szym aglomeracjom 
miejskim w Polsce. Li-
stę otwierają Katowi-
ce, potem jest Warsza-
wa, Kraków, Łódź, Trój-
miasto, Poznań, Wro-
cław, Bydgoszcz, Szcze-
cin... Prawie na koń-
cu wykazu znajduje się 
Olsztyn, za nim Zielo-
na Góra i Gorzów Wlkp. 
Do tej układanki nie pa-
suje wyłącznie Szcze-
cin, a szczególnie Trój-
miasto. Dlaczego? Od-
powiedzią jest mapa za-
każeń w Polsce. W po-
tężnej pomorskiej me-
tropolii rzuca się w oczy 

zadziwiająco mała licz-
ba potwierdzonych za-
każeń koronawirusem. 
Może to oni, a nie my, 
powinni łamać sobie 
głowy: dlaczego? Poja-
wiły się tam dwie teo-
rie: o wczesnych, stycz-
niowych feriach dzie-
ciaków i o niedoszaco-
waniu statystyki zaka-

żeń, związanej ze zbyt 
małą liczbą wykonywa-
nych testów.

Testuj, testuj, testuj
Słowa, które wypo-

wiedział dyrektor gene-
ralny Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO) na 
długo zapadną nam w 

Zwykły traf odpada. Jak myśmy to zrobili? 
Podobno statystyki nie kłamią. Województwo lubuskie ma najmniej mieszkańców zakażonych koronawirusem. To wywołuje w nas ulgę czy zdumienie?

Która z przyczyn najniższej zachorowalności w kraju jest najbliższa prawdy? Czy może to być stan alertu wywołany w Lubuskiem przez 
pacjenta „zero”? Fot. Piotr Jędzura

Sylwia Malcher-Nowak, rzecznik prasowy szpitala 
uniwersyteckiego w Zielonej Górze:

- W szpitalu bardzo szybko podjęliśmy działania, 
uniemożliwiające przyniesienie koronawirusa do 
lecznicy i jego rozprzestrzenianie. Wstrzymaliśmy 
planowe przyjęcia, udaremniliśmy swobodne wcho-
dzenie na oddziały i do szpitala, pacjentów wstępnie 
badamy w namiotach. Ograniczyliśmy kontakty 
pacjentów z osobami z zewnątrz, na oddziałach po-
wstają izolatki dla osób zakażonych. Przez pierwszy 
miesiąc to na nasz szpital spadł ciężar przyjmowa-
nia pacjentów z całego województwa. Zajmował 
się nimi ośmioosobowy zespół lekarzy. Mamy też 
procedury wewnętrzne, które wprowadziliśmy albo 
zaktualizowaliśmy w ubiegłym roku, podczas hospi-
talizacji pacjentów zakażonych bakterią New Delhi. 
To teraz zaprocentowało, bo my dokładnie wiemy, 
co robić.

Włodzimierz Janiszewski, epidemiolog, były dyrektor 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w 
Zielonej Górze:

- Oczywiście, zastanawiałem się nad tym, dlaczego 
mamy tak mało przypadków zachorowań. I myślę, 
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pamięci. W niektórych 
krajach, w tym europej-
skich, wzięto je również 
do serca. W Luxembur-
gu, Portugalii, Szwaj-
carii, Irlandii, we Wło-
szech, Niemczech, Au-
strii, Hiszpanii, Szwaj-
carii... stały się pierw-
szą bronią w walce z 
niewidzialnym agre-

sorem. Kto nie testuje, 
nie wykrywa zakażeń, 
nie przerywa łańcucha 
zachorowań. W Polsce 
od 4 marca na milion 
mieszkańców wykona-
no ponad 6,3 tys. testów 
(źródło: portal Worldo-
meter), choć z każdym 
dniem jest ich więcej. 
Niewiele, nawet biorąc 

pod uwagę fakt, że kra-
je znajdują się w różnej 
fazie epidemii. Z kolei 
wypadamy całkiem do-
brze, gdy porównamy 
się z Bułgarią albo Wę-
grami.

- My tych testów wca-
le tak mało nie robimy - 
mówi Sylwia Malcher-
Nowak ze szpitala uni-
wersyteckiego w Zielo-
nej Górze. - Tylko od 1 
do 19 kwietnia pobrali-
śmy około 850 wyma-
zów.

- Na dzień 17 kwiet-
nia w województwie 
wykonaliśmy 4124 te-
sty. Na tę chwilę w na-
szym przekonaniu jest 
to ilość wystarczająca. 
Próbki w gorzowskim 
laboratorium badane są 
na bieżąco - informuje 
rzeczniczka wojewody 
lubuskiego.

Średnio w wojewódz-
twie było więc wykony-
wanych trochę ponad 
90 testów dziennie. Czy 
to oznacza, że „testuje-
my, testujemy, testuje-
my”?

Chorzy medycy, ale nie u nas
W pierwszej dekadzie 

kwietnia Generalny In-
spektorat Sanitarny po-
informował, że źródłem 
30 procent potwierdzo-
nych przypadków koro-
nawirusa w Polsce był 
kontakt w lecznicy. 17 
procent zakażonych w 
Polsce to personel me-

dyczny, odsetek jeden z 
najwyższych w Europie.

- Nie u nas - uspoka-
ja S. Malcher-Nowak, 
która podczas pobytu 
pacjenta „zero” w Kli-
nicznym Oddziale Cho-
rób Zakaźnych w Zielo-
nej Górze biła na alarm 
z powodu dramatyczne-
go braku maseczek chi-
rurgicznych w szpitalu. 
- Od tamtego czasu sy-
tuacja się bardzo popra-
wiła. W szpitalu nie by-
ło i nie ma nikogo z per-
sonelu, kto miałby po-
twierdzone zakażenie 
koronawirusem. W ra-
zie potrzeby testujemy 
personel, choć nie jest 
to procedura standar-
dowa.

- Gdy wpływają do 
nas próbki personelu 
medycznego albo służb 
mundurowych, bada-
my je priorytetowo - za-
pewnia też A. Chmieliń-
ska-Ciepły.

Z powodu niezno-
śnej drobinki z Wuhan, 
mniejszej niż 0,3 mi-
krometra, przeorgani-
zowały się szpitale, roz-
proszyły zespoły ratow-
nictwa medycznego po-
gotowia ratunkowego. 
Gdy jeden z zielonogór-
skich zespołów tra� ł na 
kwarantannę, nie wyeli-
minował z pracy pozo-
stałych. Tak trzeba. Zie-
lonogórzanie przekona-
li się, że nawet czterola-
tek z fałszywym zacho-
rowaniem na COVID-19 

może „wysadzić w po-
wietrze” cały oddział 
chirurgii dziecięcej.

Pierwsi będą ostatnimi?
4 marca do zielo-

nogórskiej lecznicy, 
wprost z Cybinki, tra� ł 
pierwszy pacjent w Pol-
sce z potwierdzonym 
koronawirusem. I dzię-
ki niemu wyprzedzi-
liśmy wtedy działania 
rządu o przysłowiowe 
trzy kroki - twierdzą au-
torzy kolejnej hipotezy.

- Jeszcze tego samego 
dnia prezydent Zielo-
nej Góry podjął decyzję 
o zawieszeniu imprez 
masowych, zaapelo-
wał o spokój, do senio-
rów o unikanie skupisk 
ludzkich. Jedna po dru-
giej zapadały decyzje: o 
zamknięciu domów po-
mocy społecznej, noc-
legowni, ograniczeniu 
pracy urzędu, zakazie 
korzystania z placów 
zabaw... - przypomina 
Waldemar Michałowski, 
dyrektor Departamen-
tu Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego 
w zielonogórskim magi-
stracie.

W tym samym cza-
sie lubuski sanepid pra-
cował nad przerwa-
niem łańcucha trans-
misji „pasażera na ga-
pę” przywiezionego do 
Cybinki z opanowanego 
epidemią regionu Nie-
miec.

Amerykańscy epide-
miolodzy (źródło: for-
sal.pl) wyliczyli, że 
wprowadzenie w Sta-
nach Zjednoczonych 
tylko o tydzień wcze-
śniej polityki społecz-
nego dystansu spowo-
dowałyby około 60-por-
centową redukcję zgo-
nów w USA. No to w Zie-
lonej Górze zakaz zgro-
madzeń został wprowa-
dzony 4 marca, a w całej 
Polsce 13 marca.

- To było w wojewódz-
twie lubuskim właściwe 
podejście do problemu 
zakażeń wzajemnych. 
Dyscyplina społeczna 
też była naprawdę duża 
i działała na naszą ko-
rzyść. Pierwszy przypa-
dek a już widziałem lu-
dzi w maseczkach - oce-
nia Włodzimierz Jani-
szewski, epidemiolog, 
były szef Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Zielonej 
Górze.

���
Seniorzy i medycy wol-

ni od wirusa, aglomeracja 
w ogonie znacznie potęż-
niejszych metropolii, te-
stowanie... a może stan 
alertu wywołany w Lubu-
skiem przez pacjenta „ze-
ro”. Która z przyczyn niż-
szej zachorowalności jest 
bliższa prawdy? Jedna, 
wszystkie, żadna? Jestem 
za... a niech tam, wy-
bierzcie Państwo sami.

Ewa Lurc

Która z przyczyn najniższej zachorowalności w kraju jest najbliższa prawdy? Czy może to być stan alertu wywołany w Lubuskiem przez 
pacjenta „zero”? Fot. Piotr Jędzura

że obok właściwego podejścia i dyscypliny, trzecią 
przyczyną mógł być fakt, że w autokarze z Niemiec z 
naszym pacjentem „zero” jechali pasażerowie, którzy 
pojechali w głąb kraju, tylko przejeżdżając przez nasze 
województwo. To nie byli Lubuszanie, nie mieliśmy więc 
z nimi żadnego kontaktu. U siebie trafili na kwaran-
tannę, a nasz pacjent z Cybinki postawił w stan alertu 
województwo lubuskie, czym rzeczywiście mógł nam 
się przysłużyć. To oczywiście tylko przypuszczenie, ale 
chyba warto je wziąć w tych rozważaniach pod uwagę.

Roman Działa, dyrektor DPS dla Kombatantów w Zie-
lonej Górze:

- Boimy się o mieszkańców, o swoje rodziny, o siebie. 
To ciśnienie w każdym z nas jest bardzo wysokie. Nie-
długo będą dwa miesiące, jak nasi mieszkańcy żyją w 
zamknięciu i to oczywiste, że są podenerwowani, za-
niepokojeni, niektórzy zaciekawieni. Mają ograniczone 
zajęcia, posiłki jedzą teraz tylko w swoich pokojach. To 
bardzo trudna sytuacja. Rozmawiamy z nimi, wyjaśnia-
my, zachęcamy do częstego mycia rąk. Zwiększyliśmy 
nawet liczbę pojemników z płynem do dezynfekcji, żeby 
im to ułatwić. Sam personel jest zabezpieczony w ma-
seczki, fartuchy, rękawiczki i przed każdym dyżurem ma 
mierzoną temperaturę.
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Mieszkańcy zadają pytania
Czy województwo lubuskie zamknie swoje granice, czy odbędzie się Winobranie, czy zielonogórskie DPS-y 
są bezpieczne – na te i inne pytania odpowiadał prezydent Janusz Kubicki w audycjach „Miejski Alert”, w 
Radiu Index na falach 96 fm.

Zielonogórzanie wysyła-
ją wiele pytań na skrzyn-
kę mailową redakcji Radia 
Index oraz umieszczają je 
w komentarzach pod au-
dycją. Jednym z nich była 
kwestia izolacji wojewódz-
twa lubuskiego oraz od-
mrożenia w nim gospodar-
ki szybciej, niż w innych 
rejonach kraju, ze względu 
na niewielką ilość osób za-
rażonych koronawirusem. 
- Jeszcze większa izolacja 
doprowadzi do załamania 
gospodarki. Jeśli chodzi o 
odmrażanie pojedynczych 
regionów, jako prezydent 
miasta nie mam możliwo-
ści decydowania o takich 
kwestiach. Prawdopodo-
bieństwo wzrostu zarażeń 
jest duże. Na wideokon-
ferencji z premierem oraz 
kilkunastoma prezydenta-
mi największych miast w 
Polsce, Mateusz Morawiec-
ki potwierdził, że na ra-
zie odmrażanie gospodarki 
dla poszczególnych woje-
wództw nie zostanie wpro-
wadzone – odpowiedział J. 
Kubicki.

Mówił też o wtorkowym, 
wirtualnym spotkaniu z 
premierem i przyznał, że 
dotyczyło konkretnych 
problemów i merytorycz-
nych kwestii, nie porusza-
no na nim spraw politycz-
nych.

Po tym jak organizato-
rzy Oktoberfest w Bawarii 
ogłosili decyzję o odwoła-
niu corocznej, słynnej im-
prezy, pojawiły się pytania, 
co z Winobraniem. - Jesz-
cze nie odwołaliśmy Wino-

brania, ale w tym roku nie 
będzie to raczej wydarze-
nie do jakiego przywykli-
śmy. Nie wyobrażam sobie, 
żebyśmy mieli kogoś go-
ścić, wychodzić w tłum lu-
dzi. Być może przygotuje-
my Winobranie, ale nie w 
takiej formule jaką znamy. 
Myślę, że mieszkańcy to 
zrozumieją – przyznał pre-
zydent Zielonej Góry.

Poluzowanie rządowych 
obostrzeń, które dotyczą 
m.in. możliwości wejścia 
do lasów i parków, nasu-
nęło pytanie o Ogród Bo-
taniczny, który nadal jest 
zamknięty. - Chcielibyśmy 
otworzyć Ogród Botanicz-

ny od piątku, 24 kwietnia, 
w ograniczonym zakresie. 
Najprawdopodobniej zre-
zygnujemy ze sprzedaży 
biletów. Plac zabaw na te-
renie ogrodu z pewnością 
pozostanie zamknięty - za-
powiedział J. Kubicki.

Niepokojące wieści na-
pływają z Domów Pomo-
cy Społecznej w różnych 
regionach kraju. - Kiedy w 
województwie pojawił się 
pacjent „zero”, w naszych 
DPS-ach od razu podjęli-
śmy decyzję o zakazie wy-
chodzenia poza ich teren 
dla pensjonariuszy oraz 
wprowadziliśmy zakaz od-
wiedzin. Mamy kontakt 

z dyrektorami, którzy na 
bieżąco informują nas, jak 
wygląda sytuacja. Był je-
den pensjonariusz, który 
miał wysoką gorączkę, na 
szczęście, nie była spowo-
dowana koronawirusem. 
Nie dotarły do nas żadne 
inne niepokojące wieści – 
prezydent „odpukał w nie-
malowane” i dodał, że sy-
tuacja może obrócić się o 
180 stopni w ciągu jednego 
dnia, ponieważ wirus jest 
nieprzewidywalny.

Padły też pytania o sport 
– żużel i koszykówkę, tak 
ważne dla wielu zielonogó-
rzan. - Skupiam się na bie-
żących sprawach gospo-

darczych, sport jest gdzieś 
dalej. Nie wyobrażam so-
bie meczy koszykówki bez 
kibiców, bo to byłoby jak 
oglądanie ciastka przez 
szybę. Żużel już powinien 
nas cieszyć, a niestety go 
nie ma. Jednak na dziś to 
rzecz drugorzędna – przy-
znał J. Kubicki.

Przy okazji pytań o sport 
prezydent dodał, że obec-
ne zamknięcie CRS-u jest 
wykorzystane jako prze-
rwa techniczna (która za-
wsze odbywała się we 
wrześniu) i pracownicy 
przeprowadzają drobne 
naprawy, spuszczają wodę 
z basenów, dezynfekują je.

(ap)

 Fot. Materiały UM

Kontenery
w Raculi
Na gruz, odpady BIO, gabaryty, 
elektrośmieci i opony. Stoją sześć 
dni w tygodniu przed wjazdem na 
wysypisko.

W powodu pandemii Za-
kład Gospodarki Komunal-
nej skupia swoje wysiłki 
głównie na regularnym od-
biorze odpadów od miesz-
kańców. Punkty Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych przy ul. Wrocław-
skiej oraz al. Zjednoczenia 
są nieczynne. - PSZOK mu-
si być zamknięty jeszcze co 
najmniej 2-3 tygodnie, tak 
to wygląda też w większości 
polskich miast. Przygoto-
waliśmy rozwiązanie tym-
czasowe i będziemy wysta-
wiać kontenery w sobotę – 
mówił nam w miniony po-
niedziałek Krzysztof Sikora, 
prezes ZGK.

Natomiast w środę ZGK 
podzieliło się dobrą wiado-
mością o rozpoczęciu re-
alizacji projektu unijnego 
związanego z rozbudową 
PSZOK. W związku z tym 
kontenery na gruz, gabary-
ty, elektrośmieci i opony bę-
dą wystawiane przed wy-
sypiskiem w dni powsze-
dnie w godz. 9.00-14.00, w 
soboty w godz. 9.00-13.00. 
Pracownicy ZGK przypomi-
nają o obowiązujących za-
sadach: opony oddajemy 
maks. 8 szt. rocznie na go-
spodarstwo domowe, sprzęt 
RTV i AGD powinien być 
kompletny, wszystkie odda-
wane odpady powinny być 
posegregowane, będą przyj-
mowane tylko od zielono-
górzan, można oddać tylko 
te, które powstały w gospo-
darstwach domowych (nie 
mogą pochodzić z prowa-
dzonej działalności gospo-
darczej).

(ap)

mością o rozpoczęciu re-
alizacji projektu unijnego 
związanego z rozbudową 
PSZOK. W związku z tym 
kontenery na gruz, gabary-
ty, elektrośmieci i opony bę-
dą wystawiane przed wy-
sypiskiem w dni powsze-
dnie w godz. 9.00-14.00, w 
soboty w godz. 9.00-13.00. 
Pracownicy ZGK przypomi-
nają o obowiązujących za-
sadach: opony oddajemy 
maks. 8 szt. rocznie na go-
spodarstwo domowe, sprzęt 
RTV i AGD powinien być 
kompletny, wszystkie odda-
wane odpady powinny być 
posegregowane, będą przyj-
mowane tylko od zielono-
górzan, można oddać tylko 
te, które powstały w gospo-
darstwach domowych (nie 
mogą pochodzić z prowa-
dzonej działalności gospo-
darczej).

Archiwalnych nagrań rozmów 
z prezydentem Kubickim moż-
na wysłuchać na fanpage’u 
Radia Index na Facebooku, w 
zakładce: Na żywo. Udostęp-
niane są też na o� cjalnym 
fanpage’u miasta: Miasto 
Zielona Góra. Na żywo „Miejski 
alert” jest transmitowany 
codziennie o 10.30 w interne-
cie na: Facebooku Radia Index, 
Facebooku Miasta, Facebooku 
Wiadomości Zielona Góra oraz 
w radiu na falach 96 fm. Pyta-
nia można zadawać na Face-
booku pod transmisją audycji 
lub wysłać na adres mailowy: 
alert@wZielonej.pl
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PIŁKA NOŻNA

Chcą żądlić 
w tym sezonie
- Najlepszym rozwiązaniem 
byłoby dokończenie sezonu na 
boisku – przyznaje Andrzej Sa-
wicki, trener Lechii Zielona Góra. 
Czy piłkarzom będzie jeszcze 
dane wybiec na boisko w rundzie 
wiosennej?

Zdaniem szkoleniow-
ca Lechii, runda wiosen-
na mogłaby zostać dokoń-
czona nawet w miesią-
cach letnich. - Chciałbym 
już mieć taki problem, 
czyli wyznaczoną datę do 
dokończenia sezonu. Na-

sza liga mogłaby grać na-
wet w wakacje. Nie jeste-
śmy przecież ogranicze-
ni europejskimi puchara-
mi – uważa trener, które-
go piłkarze zdołali zagrać 
w tym roku jedno spotka-
nie o punkty.

7 marca, podczas inau-
guracji piłkarskiej wio-
sny, Lechia zmierzyła się 
w Bielsku-Białej z Rekor-
dem. Zielonogórzanie 
przegrali 1:2. Potem za-
częła szaleć epidemia. - 
Żona dba o to, żebym się 
nie nudził, poza tym wra-
cam do swojej pasji, czyli 
oglądam mecze. Ten czas 
jest wypełniony – zdradza 
trener, który jest w stałym 
kontakcie z zawodnikami. 

- Wierzę w to, że pra-
cują. Oni też są przy-
zwyczajeni do trenin-
gów, to nie jest tak, że 
komuś się nie chce.

Podczas gdy PZPN 
wyznacza daty po-
wrotu na boisko pił-
karzom ekstraklasy 
oraz I i II ligi, III-ligow-
cy wciąż nie wiedzą na 
czym stoją. Wiadomo je-
dynie, że decyzja dotyczą-
ca kontynuowania lub za-
kończenia sezonu zapad-
nie do 11 maja. Trener ma 
wątpliwości. - Czytam, że 
niby każdy chce grać i do-
kończyć, ale potem sły-
chać, że prezesi nie za bar-
dzo palą się do kontynu-
owania rozgrywek. Mu-

simy czekać do 11 ma-
ja, ale najważniejsze jest 
to, kiedy byśmy musie-
li wrócić do treningów. 
Wejście z marszu do gry 
na pewno byłoby trudne 
– dodaje szkoleniowiec.

A co, gdy powrót na 
boiska będzie niemoż-
liwy? A. Sawicki propo-
nuje zakończyć sezon 
z uwzględnieniem do-
tychczasowych wyni-
ków. Najlepszy zespół 
nagrodzić awansem, ale 
zamykających tabelę nie 
zsyłać ligę niżej. Sporto-
wo Lechia nie ma się cze-
go bać. Zespół po dobrej 
rundzie jesiennej plasuje 
się obecnie na 10. miej-
scu w tabeli, z dużą prze-

wagą nad strefą spadko-
wą.

Mimo sportowego za-
wieszenia, klub stara się 
akcentować swoją obec-
ność w mediach społecz-
nościowych. Prowadzi ak-
cję „365 dni na dobre”, an-
gażując kibiców do roz-
maitych aktywności. Bez 
wychodzenia z domu. – 
Nie chcemy siedzieć bez-
czynnie. Może być tak, że 
za te 365 dni będziemy 
mieli klub silniejszy wia-
rą i pracą naszych kibiców 
– liczy Konrad Komorni-
czak z działu marketingu 
klubu. Jeden z sympaty-
ków pochwalił się projek-
tem maskotki klubowej – 
pszczoły. (mk)

KOSZYKÓWKA

Ćwiczy z żywymi ciężarami
To miał być wyjątkowy sezon dla Przemysława Zamojskiego. I był, ale z innych niż pierwotnie planował powodów. 
Plany sportowe zrealizował na tyle, na ile mógł. Na więcej nie pozwolił koronawirus.

„Zamoj” miał swoisty se-
zon w sezonie, choć krót-
szy niż zakładał. W trakcie 
tego klubowego udał się 
na ten reprezentacyjny. Po 
lutowym turnieju Pucha-
ru Polski wyruszył, za zgo-
dą klubu, na zgrupowanie 
kadry w koszykówce 3x3. 
Zwieńczeniem przygoto-
wań i turniejów kontrol-
nych miały być kwali�ka-
cje i zdobycie olimpijskiej 
przepustki dla debiutującej 
na igrzyskach odmianie ba-
sketu.

Koronawirus zatrząsł 
światem sportu. Najpierw 
doprowadził do odwołania 
turnieju kwali�kacyjnego, 
który miał się odbyć w In-
diach, potem przesunął o 
rok Igrzyska Olimpijskie w 
Tokio. - Wiedzieliśmy, że 
coś takiego może się wyda-
rzyć. Koronawirus dotknął 
wszystkich dziedzin życia. 
Niestety i nas – wyznaje 
Przemysław Zamojski. Li-
czy, że dodatkowy rok uda 
się dobrze wykorzystać. - 
Będziemy mieli więcej cza-
su na przygotowania i wy-
pracowanie jak najlepszej 
formy �zycznej przed tur-
niejem kwali�kacyjnym i 

samymi igrzyskami – uwa-
ża koszykarz.

Gdy sypały się plany do-
tyczące koszykówki trzy-
osobowej, dowiedział się, 
że jego klub został mi-
strzem Polski. Dla 33-lat-
ka to dziesiąte złoto w ka-
rierze. Pod względem ty-
tułów w kraju nie ma sobie 

równych. - Cieszę się, że 
kariera potoczyła się tak, 
że medale zdobywałem 
praktycznie co roku. By-
ło kilka sezonów przerwy, 
cztery lata bez podium, ale 
i tak cieszę się, że dane mi 
było grać w najlepszych 
drużynach w Polsce i prze-
żywać te wszystkie emo-

cje – wyznaje ojciec czwór-
ki dzieci.

I właśnie pociechy, w tym 
trudnym czasie przymuso-
wego siedzenia w domu, 
najmocniej zaprzątają ser-
ce i myśli koszykarza. Po-
magają nawet w… ćwicze-
niach, bo przecież zawodo-
wy sportowiec, bez wzglę-

du na okoliczności poziom 
trzymać musi. – Nie chcę 
wypaść z formy, którą przez 
lata budowałem. Przyda-
ją się te moje żywe cięża-
ry w domu – śmieje się za-
wodnik.

Mimo trudności, z opty-
mizmem patrzy w przy-
szłość. Jest i żal, że Stelmet 
mistrzostwa nie mógł po-
twierdzić na parkiecie, w 
pełnym wymiarze sezonu. 
- Ta grupa ludzi była fanta-
styczna. Trener to świetnie 
poukładał i ta maszyna wy-
glądała coraz lepiej z mie-
siąca na miesiąc. Mam na-
dzieję, że będzie nam da-
ne, przynajmniej w bardzo 
podobnym zestawieniu za-
wodników, pracować w 
przyszłości i mieć tę radość 
ze wspólnego czasu i treno-
wania – przyznaje P. Zamoj-
ski. Wiadomo już, że ze Stel-
metem pożegnał się Ludde 
Hakanson, który wróci do 
ligi hiszpańskiej. „Zamoj”, 
któremu kontrakt się skoń-
czył, chciałby zostać w Zie-
lonej Górze. – Mam nadzie-
ję, że to nie jest nasz koniec 
i w przyszłości osiągniemy 
jeszcze duże rzeczy dla Zie-
lonej Góry – dodaje. (mk)

Przemysław Zamojski plany związane z Igrzyskami Olimpijskimi musi odłożyć na kolejny rok
 Fot. Piotr Jędzura

Kibice działają. Jeden z nich 
zaprojektował maskotkę klu-
bową. Poznajcie pszczołę!

Fot. Materiały klubu

ŻUŻEL

W czerwcu 
ściganie?
W tym tygodniu w formule tele-
konferencji dyskutowali przed-
stawiciele klubów PGE Ekstraligi. 
Plany są ambitnie. Za półtora 
miesiąca jedziemy?!

Oczywiście bez kibiców 
na trybunach. Działacze 
rozmawiali online o przy-
szłości dyscypliny w dobie 
koronawirusa. Ta nie rysu-
je się w jasnych barwach. 
Straty liczą wszyscy, ale że-
by je minimalizować, trze-
ba rozpocząć ściganie. Moż-
liwie jak najszybciej. Na ra-
zie wszystkie mecze w naj-
lepszej żużlowej lidze świa-
ta są odwołane do 17 maja, 
zakaz treningów w Polsce 
obowiązuje do 21 maja. Co 
dalej? Ambitny plan zakła-
da, że w pierwszej połowie 
czerwca żużlowcy mieli-
by rozpocząć rywalizację w 
tym sezonie w Polsce. Wie-
lu wieszczy taki scenariusz, 
że żużel w tym roku będzie 
obecny tylko w naszym kra-
ju. Tu też mieliby osiąść, od-
bywszy wcześniej kwaran-
tannę, zagraniczni żużlow-
cy. – W przypadku zgody na 
rozgrywki będziemy na nie 
gotowi w nowym reżimie 
sanitarnym, bez udziału ki-
biców – wyjaśnia Wojciech 
Stępniewski, prezes Ekstra-
ligi Żużlowej. I dodaje, że na 
podawanie terminów jest 
jeszcze za wcześnie. (mk)

TENIS STOŁOWY

Do Tokio za rok
Lata pomiędzy Igrzyskami Pa-
raolimpijskimi miał dobre, ale 
to w czasie igrzysk notował iście 
olimpijską formę. Piotr Grudzień 
olimpijski medal miał na koncie 
wcześniej niż… dowód osobisty.

Na pierwsze Igrzyska Pa-
raolimpijskie tenisista sto-
łowy Startu Zielona Gó-
ra poleciał jako 17-latek, 
do Pekinu. Igrzyska w Chi-
nach zrobiły na nim naj-
większe wrażenie. Nie 
dlatego, że pierwsze, ale 
przez wzgląd na rozmach, 
którym Chińczycy bili po 
oczach na każdym kro-

ku. Piotr Grudzień porów-
nanie ma, bo cztery lata 
później był w Londynie, a 
cztery lata temu w Rio de 
Janeiro. Nigdy nie wra-
cał z pustymi rękoma, za-
wsze z medalami. Choć 
przyznaje, że na pierw-
sze zmagania pod olimpij-
ską ¯agą jechał jako… ma-
skotka reprezentacji. Wró-
cił ze srebrnym medalem. 
– Nie nastawiałem się na 
nic, a udało mi się dojść do 
�nału – wspomina P. Gru-
dzień. Cztery lata później 
przywiózł z Londynu złoty 
„krążek”, a kolory meda-
li skompletował w 2016 ro-
ku w Brazylii, gdzie dwu-
krotnie stał na najniższym 
stopniu podium.

Po kolejne sukcesy miał 
udać się w tym roku do To-
kio. Paszport miał już w 
kieszeni, jednak Igrzyska 
Paraolimpijskie, podobnie 
jak Igrzyska Olimpijskie, 
zostały przesunięte. Zma-
gania sportowców z nie-
pełnosprawnościami odbę-
dą się od 24 sierpnia do 5 
września 2021 r. – Przygoto-
wania przeciągną się o rok. 
Pozostaje czekać. Każdy 
jest świadomy, w jakiej sy-
tuacji się znajdujemy – do-
daje 28-latek.

Jak wyglądają jego tre-
ningi w czasie epidemii? 
Przyznaje, że stara się 
utrzymać ciało „pod prą-
dem”, by cały czas być �t. 
Posiłkuje się ćwiczeniami, 

które online podsyłają tre-
nerzy. – Mimo, że moty-
wacja spadła, to trzeba za-
chować formę, aby w chwi-
li powrotu do prawdziwych 
treningów  być gotowym i 
nie ruszać do hali z kanapy 
– przyznaje.

Pozostają wspomnienia, 
a te, zwłaszcza z igrzysk, 
Grudzień ma bogate. I tak 
jak u wielu jego kolegów 
olimpijski znicz powodo-
wał drżenie rąk i nóg, u re-
prezentanta Startu był za-
wsze elementem moty-
wującym. – Kluczowe by-
ło przygotowanie mental-
ne. Głowa zawsze mi wy-
trzymywała. Zobaczymy 
jak będzie w Tokio – kończy 
zielonogórzanin. (mk)

Złoto i brąz w grze drużynowej oraz srebro i brąz indywidual-
nie – to dorobek Piotra Grudnia z trzech igrzysk. Za rok kolej-
ne krążki? Fot. Archiwum prywatne
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Śladami Ribbecka, zastalowca nr 2
Rzadko się zdarza nazywanie ulic nazwiskami żyjących ludzi. Znacie takie przypadki? Oczywiście! Przecież mamy w Zielonej Górze rondo 
Andrzeja Huszczy. Legenda Falubazu nie jest pierwszym takim patronem w naszym mieście.

- Czyżniewski! Jasne, za-
raz padnie nazwisko Hitlera, 
Stalina i pewnie kogoś jesz-
cze. Wymień mi chociaż jed-
nego zielonogórzanina. Za-
stanów się głęboko, a w tzw. 
międzyczasie zobacz, czy w 
zlewie nie leży twoje ulubio-
ne kuchenne naczynie – tymi 
słowy żona odesłała mnie na 
zmywak, do patelni.

Rzeczywiście, gdyby tak 
poszukać, to tra�my na zna-
ne postaci z historii świato-
wej lub polskiej. Jeszcze kie-
dy żył, swój plac miał tu Ad-
olf Hitler – to dzisiejszy pl. 
Kolejarza. Tuż po wojnie 
przemianowany na pl. Mar-
szałka Michała Żymierskie-
go. Do jesieni 1956 r. mieli-
śmy też ulicę Genaralissimu-
sa Stalina – to dzisiejsza al. 
Niepodległości.

Jednak nie o takich patro-
nach naszych ulic chciałem 
dzisiaj pisać. Przed wojną 
mieliśmy również zielonogó-
rzanina, który za życia docze-
kał się swojej ulicy. Chodzi o 
radcę budowlanego Alberta 
Ribbecka.

W poprzednim odcinku 
„Spacerownika” opisywałem 
piękny dom Ernsta Theodo-
ra Frankego, który kiedyś stał 
na winnicy przy dzisiejszej 
ul. Łokietka. 25 września 1902 
r. Franke uzyskał pozwolenie 
na budowę na działce, którą 
kupił od Heinricha Liepold-
ta. Drugim sąsiadem, odda-
lonym o jakieś 100 metrów, 
był Albert Ribbeck, właściciel 
wytwórni betonu i prefabry-
katów z betonu. Zakład znaj-
dował się wzdłuż dzisiejszej 
ul. Sorbskiej. Tu było też wy-
robisko żwiru. Magazyny �r-
my znajdowały się również 
po drugiej stronie niewiel-
kiej uliczki Hirtenbergstras-
se, czyli dzisiejszej ul. Lwow-
skiej. Zakład dokładnie wi-
dać na fragmencie zdjęcia, 
które pokazywałem przed ty-
godniem.

Założona w 1891 r. �rma 
oferowała klientom cement, 
betonowe rury, schody, pły-
ty chodnikowe, lastriko i da-
chówki. Jak na warunki zie-
lonogórskie, była to duża 
betoniarnia. Albert Ribbeck 
urodził się 13 marca 1847 r. 
we wsi Niederjesar w powie-
cie Lebus, rejencja Frankfurt 
nad Odrą. Uczył się w szkole 
zawodowej w Gdańsku, póź-
niej przez trzy lata uczęsz-
czał do akademii w Berli-
nie. Skończył politechnikę w 
Aachen. Był inżynierem bu-
downictwa. Zanim tra�ł do 
Zielonej Góry, pracował przy 
rozbudowie dworca w Berli-
nie, przy budowie mostów w 
Szczecinie i rozbudowie ko-
lei na Śląsku.

Mając niespełna 30 lat, w 
1876 r. wraz z Georgem Beu-
cheltem wykupił upadłą fa-
bryczkę, w której wcześniej 
pracowali. To była Fabryka 
Budowy Mostów oraz Kon-
strukcji Stalowych Beuchelt 
& Co, czyli powojenny Za-
stal. Początkowo zatrudniali 
jednego mistrza oraz sześciu 
robotników. Po roku było ich 
już 80. Z biegiem lat zatrud-
nili tysiące ludzi, tworząc 
jedną z największych �rm w 
regionie, potentata budowy 
mostów na Odrze.

Beuchelt i Ribbeck współ-
pracowali ze sobą przez 12 
lat. Ich drogi rozeszły się w 
1888 r. O�cjalnie Ribbeck 
odszedł z Beuchelta & Co 
z powodów zdrowotnych. 

Natychmiast założył nową 
�rmę i kupił betoniarnię w 
Szprotawie. Trzy lata póź-
niej nabył 2,5 hektara ziemi 
pomiędzy ul. Sorbską i Wro-
cławską. Możemy jedynie 
się domyślać, że za pienią-
dze ze swoich udziałów roz-
wijał nowe przedsięwzięcia.

Jeszcze przed rozstaniem 
z Beucheltem, Ribbeck ku-
pił działkę o powierzchni 18 
arów na rogu dzisiejszej ul. 
Chrobrego i Kazimierza Wiel-
kiego. Niemiecki urzędnik 
opisał ją w księdze katastral-
nej jako parcelę przy hote-
lu Pod Rosyjskim Cesarzem 
(budynki stoją do dzisiaj 
na rogu ul. Chrobrego i Wy-
spiańskiego). To było wów-
czas odludne miejsce z nie-

licznymi domami w okolicy. 
Funkcjonowały jeszcze win-
nice a nieopodal ul. Ułańskiej 
stał drewniany wiatrak.

W rok po kupieniu parce-
li postawił niewielką willę, 
bogato zdobioną z zewnątrz 
motywami roślinnymi. Bu-
dynek od ulicy odgradzał 
niewielki ogród.

Później sąsiadami Ribbec-
ka zostali: fabrykant Alek-
sander Gruschwitz (kino 
Newa) oraz naczelny dyrek-
tor Beuchelt & Co Paul Hen-
ke (dawna przychodnia ko-
lejowa).

Mając 69 lat A. Ribbeck 
sprzedał swoją betoniarnię 
Deutsche Wollwaren Ma-
nufaktur. W 1919 r. zrezy-
gnował z funkcji publicz-

nych. Na jego cześć uliczkę 
przy dawnej betoniarni na-
zwano Ribbeckweg.

Zmarł 30 kwietnia 1930 r. 
w swoim domu. Miał 83 la-
ta. Jego spadkobiercy sprze-
dali willę przy ul. Chrobre-
go. W 1934 r. właścicielem 
zostało miasto. Tutaj mie-
ścił się sztab 100. Oddziału 
Pracy. To były brygady, któ-
rym zamiast karabinów wrę-
czano łopaty i w kolumnach 
kierowano do pracy.

Dziś w tym budynku mie-
ści się pogotowie ratunko-
we.

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 

i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.to-

masz

Widok na Hirtenberg (po wojnie Wzgórze Pastusze) ok. 1920 r. Widoczne na pierwszym planie baraki to wytwórnia betonu Alberta Ribbecka 
położona po obu stronach dzisiejszej ul. Lwowskiej. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej

Willa Alberta Ribbecka – dzisiaj siedziba pogotowia ratunkowego Ze zbiorów Grzegorza Biszczanika

Reklama betoniarni Ribbecka z 1908 r.

Albert Ribbeck – portret z 
1876 r. Archiwum Zastalu

Albert Ribbeck – portret z 
1926 r. Archiwum Zastalu




