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Nowość w „Łączniku”! Chcemy wesprzeć lokalny rynek, dlatego otwieramy 
łamy na bezpłatne ogłoszenia drobne zielonogórskich przedsiębiorców.

Za kilka miesięcy Zielona 
Góra zyska nietypowe 
miejsce do wypoczynku 
nad wodą. „Zakopiemy” 
się w piachu na plaży, 
pobujamy na hamaku, 
poleżymy na siatce rozpo-
startej nad strumieniem… 
Zobacz jak zmienia się 
Dolina Gęśnika. >>  6-7

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA: 
POWRÓT PO NOWEMU
Place zabaw zdezynfekowane, sale dodatkowo potraktowane ozonem i… uchylamy drzwi do miejskich żłobków i przedszkoli. W środę, po prawie dwóch miesiącach przerwy, 
wróciło do nich 866 dzieci.  Więcej >> 3

O dezynfekcję przedszkolnych placów zabaw dba Zakład Gospodarki Komunalnej. Na pierwszy ogień, jeszcze we wtorek, poszły sprzęty w przedszkolu nr 19 przy ul. Energetyków. Od środy 
ozonowane są też wszystkie pomieszczenia w miejskich placówkach. Fot. Piotr Jędzura



łącznik zielonogórski    8 maja 2020 www.Lzg24.pl2

Łącznik Zielonogórski - bezpłatny informator samorządowy
ISSN 2299-761X

Redakcja: al. Niepodległości 13, 65-048 Zielona Góra
e-mail: redakcja@Lzg24.com.pl, tel. 666 848 983

Redaktor naczelny: Tomasz Czyżniewski
Redaktor prowadząca: Daria Śliwińska-Pawlak

Wydawca: Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
Nakład: 62 tys.

P I Ó R K I E M  C E P R A  > > >

W ZIELONEJ GÓRZE

Działa rower miejski
Miłośnicy dwóch kółek będą zado-

woleni. Znów działa Zielonogórski Ro-
wer Miejski. Tymczasowo zawieszony 
z powodu epidemii koronawirusa 
system, ponownie został uruchomio-
ny. Od środy, 6 maja, można wypoży-
czać jednoślady i śmigać na nich po 
miejskich ścieżkach. – Użytkowników 
prosimy o stosowanie zwiększonych 
środków bezpieczeństwa i w razie 
potrzeby samodzielne dezynfeko-
wanie powierzchni narażonych na 
kontakt – czytamy w apelu na stronie 
internetowej urzędu miasta. Najle-
piej, wybierając się na rower miejski, 
założyć rękawiczki lub, jeśli ich nie 
mamy zdezynfekować ręce. Oczy-
wiście, zgodnie z obowiązującymi 
zasadami bezpieczeństwa, podczas 
jazdy należy mieć zasłonięty nos i 
usta. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Festiwal Jedzenia
Wspieraj naszych!
Pyszna potrawa tra�  do ciebie szyb-
ko i bezpiecznie. W dodatku, kupując 
ją, wesprzesz lokalny biznes gastro-
nomiczny. W piątek, 8 maja, rusza 
zielonogórski Festiwal Jedzenia. Na 
co masz ochotę? Pierożki z gęsiną? 
Pad thai? A może pizza la Parma?

- Festiwal Jedzenia to świet-
na okazja do wsparcia swojej 
ulubionej restauracji. Gastro-
nomia boryka się z wieloma 
negatywnymi skutkami epi-
demii koronawirusa. Ważna 
jest więc promocja lokalnych 
lokali przez przybliżenie zie-
lonogórzanom menu – różno-
rodnego, ciekawego i równie 

smacznego – tłumaczą orga-
nizatorzy wydarzenia, ¡ rma 
Bidfood Farutex.

Na czym polega Festiwal Je-
dzenia? To proste: każdy z lo-
kali, który zgłosi się do orga-
nizatorów, przygotuje danie 
specjalne za 25 zł, a zielono-
górzanie będą je mogli zamó-
wić z dostawą do domu lub na 
wynos.

Festiwal trwa od 8 maja do 
odwołania. Listę lokali ga-
stronomicznych, które biorą 
udział w wydarzeniu oraz po-
trawy, które proponują mo-
zna znaleźć na stronie https://
www.festiwaljedzenia.pl

- Wszystkie zielonogórskie 
restauracje, bistra, bary i ka-
wiarnie zapraszamy do zgła-
szania swojego udziału na 
stronie Festiwalu – zachęcają 
organizatorzy. (dsp)

Wsparcie dla fi rm
darmowe ogłoszenia
Tego w „Łączniku” jeszcze nie było! Chcemy wesprzeć lokalny rynek, 
dlatego otwieramy nasze łamy na bezpłatne ogłoszenia drobne, pu-
blikowane przez zielonogórskich przedsiębiorców. Ma to pomóc w 
walce ze skutkami ekonomicznymi pandemii koronawirusa.

- Nie jesteśmy bezczyn-
ni. Wspieramy lokalnych 
przedsiębiorców, przesu-
wając płatności podatków, 
rozkładając je na raty lub 
w uzasadnionych przypad-
kach umarzając zaległo-
ści. Niektóre płatności za-
wiesiliśmy. Ten program 
kosztować będzie 30 mln 
zł. Wszystko po to, by chro-
nić zielonogórskie ¡ rmy i 
miejsca pracy – tłumaczy 
prezydent Janusz Kubicki. 
– Chcemy też wspierać roz-
ruszanie gospodarki. Wraz 
z szefem komisji gospodar-
ki w radzie miasta Zbignie-
wem Binkiem ustaliliśmy, 
że wesprzemy reklamowo 
przedsiębiorców.

Do tej pory „Łącznik” 
nie publikował ogłoszeń. 
Wyjątkiem są komunika-
ty urzędu miasta. Teraz za 
darmo otwieramy łamy na 
ogłoszenia drobne przed-
siębiorców działających w 
Zielonej Górze, odczuwa-
jących skutki spowolnie-

nia gospodarczego spowo-
dowanego wirusem CO-
VID-19.

- Zależy nam szczególnie 
na lokalnej gospodarce i 
kojarzeniu zielonogórskich 
przedsiębiorców. Przecież 
są ludzie i ¡ rmy, które ma-
ją pieniądze, prowadzą in-
westycję i planują kupno 
towarów i usług. Jeżeli to 
możliwe, powinniśmy ta-
kie zamówienia realizować 
w Zielonej Górze, bo wtedy 
nasze miasto mniej odczu-
je skutki zapaści – tłuma-
czy radny Binek. – Bardzo 
na to liczę, że pojawi się 
rubryka „kupię”, „zlecę”. 
Czyli tutaj wydam pienią-
dze. Zachęcam do współ-
pracy przedsiębiorców po-
szukujących pracowni-
ków. Takie ogłoszenia rów-
nież będziemy publikować. 

Szczególnie chcemy po-
móc ¡ rmom, które musia-
ły zmniejszyć działalność 
lub całkowicie stanęły. Mo-
że będą mogły one zapro-
ponować klientom vouche-
ry, z których będzie można 
skorzystać w późniejszym 
czasie, kiedy podmiot bę-
dzie już z powrotem funk-
cjonował.

Oczywiście pojawi się ru-
bryka „sprzedam”. Przed-
siębiorcy mogą oferować 
swoje towary, usługi czy 
wynajem powierzchni pro-
dukcyjnych. Nie będą pu-
blikowane indywidualne 
ogłoszenia drobne miesz-
kańców czy sieci handlo-
wych, stacji benzynowych, 
galerii handlowych. W ak-
cji chodzi o wspieranie lo-
kalnych ¡ rm i przedsię-
biorców. (tc)

- Zależy nam szczególnie na lokalnej gospodarce i kojarzeniu 
zielonogórskich przedsiębiorców – mówi Zbigniew Binek

Fot. Piotr Jędzura

DAJ OGŁOSZENIE
Ogłoszenia będą przyjmowane przez urząd miasta w ramach akcji 
„Koronapomoc”. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzu-
cania ogłoszeń nie spełniających wymogów akcji.
Ogłoszenie może zawierać do 400 znaków. Powinny się w nim 
znajdować dane kontaktowe ogłaszającego. Treść należy przesyłać 
e-mailem na adres:

biznespomoc@um.zielona-gora.pl
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Powrót do „nowego” przedszkola
- Uchylamy, po prawie dwóch miesiącach, drzwi do żłobków i przedszkoli - mówi Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw 
Społecznych w magistracie. Od środy funkcjonują wszystkie miejskie placówki.

To tylko 16 procent malu-
chów, które przed 12 mar-
ca uczęszczały do zielono-
górskich placówek. 4.650 
dzieci nadal pozostaje w do-
mach, już bez zajęć zdal-
nych, które wcześniej orga-
nizowały nauczycielki. Te-
raz nie wykonają podwójnej 
pracy. Od środy funkcjonu-
ją wszystkie miejskie żłob-
ki i przedszkola. - Co do jed-
nego - potwierdza Jarosław 
Skorulski, naczelnik Wy-
działu Oświaty i Spraw Spo-
łecznych. Wyjątek stano-
wią trzy oddziały zerowe w 
szkołach, do których na ra-
zie nie zgłoszono ani jedne-
go dziecka.

O możliwości otwiera-
nia żłobków i przedszkoli 
od 6 maja, rząd poinformo-
wał tydzień wcześniej, tuż 
przed majówką, pozosta-
wiając samorządom twardy 
orzech do zgryzienia: otwo-
rzyć, nie otworzyć? I trzy 
dni robocze na decyzję oraz 
przygotowania. Bo wytycz-
ne Inspekcji Sanitarnej z 4 
maja, podyktowane wzglę-
dami bezpieczeństwa, dola-
ły oliwy do ognia, sprawia-
jąc że otwarcie placówek w 
czasie epidemii stało się po-
ważnym przedsięwzięciem 
logistycznym. Dezynfek-
cja dosłownie każdego ką-
ta w obiektach i na placach 
zabaw, stolików, krzeseł, 
sztućców, zabawek, cho-
wanie kredek, pluszaków i 
poduszek, a nawet usuwa-
nie dywanów, ustalanie no-
wych procedur, organizo-
wanie wewnętrznych izola-
toriów, zbieranie zgłoszeń 
od rodziców, wyposażanie 
placówek w płyny dezyn-
fekcyjne, maseczki, ręka-
wiczki - to tylko część wy-
zwań, które stanęły przed 
placówkami... lub nadal sto-
ją, jeśli organy, którym pod-
legają, decyzji o otwarciu 
jeszcze nie podjęły.

- Koniec. Kropka, wraca-
my do sytuacji sprzed pan-
demii.(...) Chcemy otwo-
rzyć nasze żłobki i przed-
szkola. To jest możliwość, a 
nie obowiązek. Namawiam, 
by dzieci zostały w domu 
- prezydent Janusz Kubic-
ki decyzję w sprawie „od-
mrażania” placówek oświa-
ty podjął 30 kwietnia i sło-
wa te szybko obiegły Zielo-
ną Górę. Miasto jako jedno z 
pierwszych w Polsce „uchy-
liło drzwi” żłobków i przed-
szkoli. W każdej chwili - jak 
zapowiedział magistrat - 
te drzwi znów mogą zostać 
zamknięte, gdyby w rejo-
nie poważnie wzrosła licz-
ba zakażeń. Od wielu tygo-
dni liczba zachorowań na 
COVID 19 w Lubuskiem jest 
najmniejsza w kraju. Od 4 
marca do 6 maja na ponad 
1 milion Lubuszan zachoro-
wało 90. To najistotniejszy 
argument przemawiający za 
zielonogórską próbą powro-

tu do tzw. „nowej normal-
ności”. Jest jeszcze jeden:

- Skoro epidemiolodzy 
przekonują nas, że epide-
mia może trwać nawet dwa 
lata, to oznacza, że musi-
my nauczyć się z nią żyć, 
zachowując wszelkie środ-
ki ostrożności - powiedział 
w Radiu Index Jarosław 
Skorulski i dodał: - Decyzja 
o otwarciu placówek była 
konsultowana z dyrektorem 
Departamentu Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzyso-
wego, sanepidem i podczas 
telekonferencji z dyrekto-
rami żłobków i przedszkoli. 
Nie była łatwa.

W środę do miejskich pla-
cówek wróciło 866 dzie-
ci, wszystkie, które zosta-
ły zgłoszone przez pracują-
cych rodziców. Wracają oni 
do pracy, m.in. w zielono-
górskich lecznicach, służ-
bach mundurowych, go-
spodarce. Tylko w jednym 
przedszkolu nie przyjęto 
kilkunastu dzieci niepracu-
jących rodziców - informu-
ją w magistracie.

Zgodnie z wytycznymi In-
spekcji Sanitarnej w jednej 
grupie przedszkolnej może 
być najwyżej 12 maluchów, 
w uzasadnionych przypad-
kach 14. W miejskich pla-
cówkach są jeszcze małe 
„luzy”. Do niektórych grup 
zapisano ośmioro, dziewię-
cioro dzieci - Można je jesz-
cze uzupełnić - mówi szef 
zielonogórskiej oświaty.

A co dalej? Dziś wszyst-
ko jest możliwe: ponow-
ne zamknięcie placówek ze 
względów epidemicznych 
albo stopniowy powrót do 
nich pozostałych dzieci, je-
śli zielonogórskie rozwią-
zanie się sprawdzi, a ludzie 
poczują się bezpiecznie. 
Czas pokaże.

Na razie, w przeded-
niu otwarcia, do żłobków i 
przedszkoli dotarł płyn de-

zynfekcyjny od wojewo-
dy, miasto dostarczyło far-
tuchy i płyny dezynfekcyj-
ne do izolatoriów, płyny do 
mycia rąk i odkażania po-
mieszczeń, a nauczyciel-
kom 800 przyłbic.

- Po zakończeniu pracy 
każdy obiekt jest ozonowa-
ny, wszystkie pomieszcze-
nia, dlatego mogliśmy zo-
stawić w nich dywany. Plu-
szaki i poduchy musieliśmy 
jednak usunąć. Place za-
baw też są dezynfekowane, 
usługę wykonuje ¡ rma wy-
najęta przez ZGK. Posiłki na 
salę przynosi dzieciom po-
moc wychowawcy - relacjo-
nuje J. Skorulski.

Zalecenia sanitarne są su-
rowe, m.in. nie mogą sty-
kać się ze sobą dzieci z róż-
nych grup, jest zakaz wno-
szenia domowych zabawek, 
wyznaczono 4 mkw. sali dla 
jednego malucha... – Wielu 
zaleceń nie da się przestrze-
gać na sto procent - sko-
mentował prezydent Ku-
bicki na swoim fanpage’u i 
poprosił rodziców o wyro-
zumiałość dla przedszkola-
nek.

Bo one teraz dla swych 
podopiecznych robią 
wszystko, co w ich mocy. I 
pierwszy raz w życiu po no-
wemu.

(el)

- Dzieci bardzo szybko się zaadaptowały do nowej rzeczywistości – przyznają nauczycielki z 
„Rozśpiewanego Przedszkola” nr 34 Fot. Materiały MP nr 34

Renata Rogacewicz, 
dyrektor przedszkola nr 34 przy ul. Boh. Westerplatte:
- Rodzice wykazali się wielką odpowiedzialnością, jesteśmy z nimi 
w stałym kontakcie. Kto pracuje zdalnie albo dysponuje wolnymi 
dniami, postanowił je wykorzystać. Dlatego dzieci w środę mieli-
śmy tylko czworo - na 153. Przygotowujemy się jednak do przyjęcia 
większej liczby od poniedziałku, bo mamy takie deklaracje. Zro-
biliśmy wszystko, żeby do przedszkola nie prześliznęła się nawet 
mysz. Choć jesteśmy dobrze wyposażeni w sprzęt, środki ochrony, 
procedury, te ostatnie wciąż doskonalimy. Jesteśmy więc wdzięcz-
ni rodzicom, że w nową rzeczywistość pozwalają nam wchodzić 
drobnymi kroczkami. Gdy dzieci przyjdzie więcej, my będziemy 
bogatsze w doświadczenie, a procedury wejdą nam w krew. W 
środę był lekki smuteczek, ale panie, które nawet nie mogły przy-
tulić dzieci, przygotowały dla nich małe niespodzianki. Mamy też 
były bardzo przejęte. W tej chwili na materacach, które możemy 
dezynfekować, dzieci budują olbrzymi dom i taras z klocków. 
Zachowują więc odstęp, a przy tym świetnie się bawią. Bardzo 
szybko się zaadaptowały.

Monika Świątkowska 
dyrektor przedszkola nr 19 (ZE nr 10) przy ul. Energetyków:
- Na 206 dzieci do przedszkola rodzice zapisali 27. Jednak w środę 
było ich 14, a dziś tylko 13. Większej gromadki spodziewam się 
od poniedziałku. Teraz działają u nas trzy oddziały, z sześcioma 
nauczycielami, po dwóch na grupę. Wielu nauczycieli jest na 
zasiłkach opiekuńczych, mają małe dzieci. Rodzice otrzymali od 
nas informacje o procedurach, m.in. co powinni powiedzieć dziec-
ku, jak wyjaśnić sytuację i jak przygotować do pierwszego dnia 
pobytu. To bardzo, ale to bardzo pomogło. My też tłumaczymy 
dzieciom, dlaczego nie mogą przynieść do przedszkola swojej ulu-
bionej zabawki, a mama prowadzi je tylko do drzwi, a nie na salę, 
dlaczego nie czekały na nie ulubione pluszaki, kolega i „ich pani”, a 
ta która jest ma na głowie coś plastikowego. W przedszkolu zrobili-
śmy dwie strefy bezpieczeństwa, w drugiej dziecko zatrzymuje się 
z rodzicem i jest przekazywane pomocy nauczyciela, która prowa-
dzi je do szatni, rozbiera, przekazuje do grupy. Wczoraj byłam pod 
wrażeniem, bo rodzice byli naprawdę bardzo zdyscyplinowani.
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W ZIELONEJ GÓRZE

Odmrażanie 
kultury
Muzea, galerie i biblioteki powoli 
wracają do działalności.

A Biuro Wystaw Ar-
tystycznych ma zapla-
nowane dwie wystawy. 
Od 15 maja do 7 czerwca 
zobaczymy „To nie jest 
wystawa jubileuszo-
wa” – 55 lat galerii BWA. 
Z kolei od 29 maja do 
16 czerwca - Bolesław 
Chromry „Słońce to my, 
ciemne chmury to my”.

A Biblioteka publicz-
na w Zawadzie wzno-
wiła działalność w po-
niedziałek, 4 maja wraz 
z ¡liami i punktami w 
dzielnicy Nowe Mia-
sto. Wprowadzono pro-
cedury sanitarne, obo-
wiązują m.in. maseczki 
i rękawiczki oraz ogra-
niczenia w ilości osób 
w bibliotece. Uwaga, 
wstęp do placówek ma-
ją dzieci powyżej 8 lat!

A Biblioteka im. Nor-
wida uruchomiła już 

bibliobox przed gma-
chem głównym. Moż-
na do niego oddawać 
wypożyczone książki i 
inne materiały biblio-
teczne. Na przetrzyma-
ne materiały biblioteka 
czeka do końca maja. 
W kolejnym etapie (18 
maja) biblioteka chce 
otworzyć w holu bu-
dynku głównego punk-
ty odbioru książek za-
mówionych on-line lub 
telefonicznie.

A Lubuskie Muzeum 
Wojskowe w Drzono-
wie wprowadziło m.in. 
limit osób zwiedzają-
cych w budynku głów-
nym i parku, nakaz za-
słaniania ust i nosa i za-
chowanie dwumetro-
wego odstępu. Od śro-
dy otwarta jest ekspo-
zycja plenerowa, od 
czwartku – w budynku 
głównym.

A W Muzeum Ziemi 
Lubuskiej trwa remont. 
Wznowienie działalno-
ści będzie możliwe do-
piero po jego zakończe-
niu.

(red)

To nasi mistrzowie poszukiwań
Druhowie z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Jarogniewice odnaleźli w poniedziałek, 27 kwietnia, zaginioną mieszkankę 
Gorzowa Wlkp. - Trudno opisać to uczucie – mówią zgodnie.

Tydzień później, bo 4 
maja obchodzili Dzień 
Strażaka. Odnalezieniem 
zaginionej kobiety druho-
wie sprawili sobie wspa-
niały prezent z tej okazji. 
O¡cjalnych obchodów ich 
święta w tym roku nie by-
ło.

Św. Florian, który jest 
patronem strażaków, czu-
wa nie tylko nad tymi, 
którzy gaszą pożary, ale 
opiekuje się wszystkimi 
działaniami, w jakie stra-
żacy są zaangażowani. A 
druhowie z Jarogniewic 
poszukiwaniem zaginio-
nych osób zajmują się już 
od kilku lat. Pomimo do-
świadczenia i specjali-
stycznego sprzętu jakim 
dysponują, akcje nie są 
dla nich rutyną. Każdą z 
nich planują najlepiej, jak 
potra¡ą. Najpierw rozma-
wiają z policją, wypełnia-
jąc specjalnie przez siebie 
przygotowaną ankietę, a 
zawarte w niej informacje 
pomagają w obraniu kie-
runku poszukiwań.

Podobnie było w Go-
rzowie Wlkp., dokąd ra-
townicy wyruszyli na sy-
gnale w poniedziałko-
we popołudnie. - Policja 
chciała, żebyśmy spraw-
dzili teren byłego poligo-
nu, wykorzystując drona 
i nasze psy poszukiwaw-
cze. To był trudny sektor, 
ze studniami, ruinami, 
strasznie zarośnięty krza-
kami i trudno dostępny 
dla zwykłego człowieka 
– tłumaczy Grzegorz Bu-
da, prezes OSP Jarognie-
wice. Druhowie są jednak 

przyzwyczajeni do takich 
wyzwań. Podzielili teren 
na mniejsze obszary do 
przeszukania i ruszyli do 
pracy. Jedną część prze-
szukiwał przewodnik z 
psem, drugą tzw. szyb-
ka trójka, czyli trzech ra-
towników idących w rów-
nych odstępach od siebie, 
przeczesujących dokład-
nie dany teren. I to wła-
śnie oni podali przez ra-
dio tak bardzo oczekiwa-
ny przez wszystkich ko-
munikat: - Mamy odnale-
zienie!

- Trudno opisać to 
uczucie. Będzie nam to-
warzyszyło bardzo dłu-

go. Nie ma nic cenniejsze-
go, niż uratowanie życia 
drugiej osobie. Pomimo 
że kobieta była nieprzy-
tomna, to jednak dało się 
wyczuć jej funkcje życio-
we. To ogromna radość – 
wspomina G. Buda. Dru-
howie z Jarogniewic zdą-
żyli w samą porę. Później 
wszystko potoczyło się 
już szybko: udzielili od-
nalezionej pierwszej po-
mocy, przetransportowa-
li ją na drogę dojazdową 
i przekazali zespołowi ra-
towników z karetki pogo-
towia. - Po kilku dniach 
dowiedziałem się, że ko-
bieta przeżyła i docho-

dzi do siebie. Zawsze my-
ślimy o dalszych losach 
osób, które udało nam się 
odnaleźć – przyznaje pre-
zes OSP Jarogniewice.

Do akcji w Gorzowie 
Wlkp. wyjechało ośmio-
ro strażaków-ochotników 
i dwa psy poszukiwawczo
-ratownicze. Jak zawsze 
wykorzystano również 
sprzęt ułatwiający poszu-
kiwania – urządzenia GPS 
oraz drona. Łącznie dru-
howie przeszukali blisko 
30 hektarów.

Na pomoc grupy poszu-
kiwawczo-ratowniczej z 
Jarogniewic może liczyć 
całe województwo. Swo-
im czerwonym busem 
przemierzali już niemal 
wszystkie lubuskie dro-
gi. Pomagali w poszuki-
waniu osób zaginionych 
m. in. w Gubinie, Żarach, 
Małomicach, Gorzowie 
Wlkp. a i na naszym, zie-
lonogórskim podwórku 
również mogą pochwa-
lić się sukcesami. W ubie-
głym roku razem z druha-
mi z OSP Ochla uratowa-
li mieszkankę Ochli, od-
naleźli też matkę z cór-
ką, które chciały wysa-
dzić wieżowiec przy ul. 
Wyszyńskiego, pomaga-
li przy poszukiwaniach 
na os. Pomorskim. Segre-
gator z raportami z akcji 
puchnie…

- Takie akcje ze szczę-
śliwym zakończeniem 
budują i wzmacniają na-
szą jednostkę. Cieszę się, 
że mam taką grupę – pod-
sumowuje zadowolony 
G. Buda. (ap)

Na pomoc grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Jarogniewic może liczyć całe województwo. Tym razem strażacy uratowali 
mieszkankę Gorzowa Wlkp. Zdjęcia Agata Przybylska

Jak zawsze wykorzystano sprzęt ułatwiający poszukiwania, 
m.in. drona



www.Lzg24.pl 8 maja 2020    łącznik zielonogórski 5

Musimy być cierpliwi
Kolejny tydzień funkcjonowania miasta w czasie pandemii za nami. Tradycyjnie, codziennie 
o 10.30 prezydent Janusz Kubicki informował o najważniejszych sprawach w audycji „Miejski 
alert”, w Radiu Index na falach 96 fm.

Jeszcze przed majów-
ką, prezydent Kubicki za-
powiedział przeprowadze-
nie pro¡ laktycznych te-
stów na obecność korona-
wirusa wśród pracowni-
ków domów pomocy spo-
łecznej - najpierw przy ul. 
Słowackiego, kilka dni póź-
niej w Domu dla Kombatan-
ta. Zapewniał, że nie dzie-
je się tam nic niepokojące-
go. - Informuję o pro¡ lak-
tycznych badaniach, żeby 
uniknąć medialnego szu-
mu i spekulacji. Chcemy po 
prostu pewne działania wy-
przedzać i działać szybciej 
niż w innych regionach Pol-
ski – tłumaczył J. Kubicki. 
Wszystkie testy miały wy-
nik negatywny. - Chciał-
bym, żeby takie wyniki by-
ły już zawsze – podsumo-
wał prezydent.

Odniósł się również do 
długiego majowego week-
endu. - W Zielonej Górze 
przebiegł on spokojnie, jed-
nak mieszkańcy Polski się 
przemieszczali. Za 5-7 dni 
zobaczymy, czy te podróże 
przełożą się na wzrost za-
chorowań – mówił w ponie-
działek na antenie Radia In-
dex.

Odpowiadał też na pyta-
nia słuchaczy. Jedno z nich 
dotyczyło strefy parkowa-
nia, w której nadal nie ma 
opłat. - Strefa jest cały czas 
zamknięta, zrobiliśmy to, 
żeby ulżyć mieszkańcom. 
Nie ma jeszcze konieczno-
ści, żeby ją otwierać. Stre-
fa jest po to, żeby wymu-
sić rotację samochodów w 
centrum. Na razie ruch jest 

za mały. Nie bierzemy pod 
uwagę zwrotu pieniędzy za 
wykupione wcześniej abo-
namenty – przyznał J. Ku-
bicki.

Opowiedział też o uła-
twieniach przygotowywa-
nych dla zielonogórskich 
przedsiębiorców z branży 
gastronomicznej. - Rozma-
wiał ze mną radny Rafał Ka-
sza i przekazał swoje pomy-
sły. Zgodziłem się na jego 
propozycję przyspieszenia 
procedury udzielania zgo-
dy na otwarcie ogródków 
przed lokalami. Jeśli ktoś 
miał w ubiegłym roku ogró-
dek i będzie go chciał roz-
stawić w tym samym miej-
scu, to jeden dzień wystar-
czy na formalności. Nie bę-
dziemy też pobierać opłat 
za prowadzenie ogródków – 
zapewnił prezydent.

J. Kubicki mówił też o po-
ruszonej przez słuchacza 
sprawie złego stanu Gale-
rii pod Topolami. – Nieste-
ty, prezydent miasta nie ma 
wpływu na prywatne in-
westycje, a chciałbym mieć 
narzędzia, m. in. do karania 
właściciela, który  nie dba o 
nieruchomość. Zleciłem in-
terwencję, na miejscu był 
patrol policji. Stan galerii 
rzeczywiście jest zły, zaczy-
na się rozkradanie obiektu. 
Zostały skierowane wnioski 
do inspektora budowlanego 
oraz do właściciela – tłuma-
czył J. Kubicki.

Mieszkańcy dopytywa-
li też o otwarcie placów za-
baw. - Musimy uzbroić się 
w cierpliwość. Place zabaw 
wciąż są zamknięte. Decy-
zja o ich otwarciu nie należy 
do samorządów. Jeśli rząd 

będzie luzował obostrze-
nia, to my się do nich dosto-
sujemy – zapewnił prezy-
dent. (ap)

Galeria zaprasza 
ale nie wszędzie
Po kilkutygodniowej przerwie, 
zaraz po majówce swoich klien-
tów przywitał stęskniony za 
tłumami Focus Mall.

Zamiast tłumów, w 
miniony poniedziałek 
zielonogórskie eldorado 
dóbr wszelakich odwie-
dzili tylko najbardziej 
zaciekawieni oraz spra-
gnieni wolności i towa-
rów klienci. Testowa-
li na przykład, jak kupić 
spodnie bez przymiar-
ki albo wcisnąć stopę 
w woreczku foliowym 
do przymierzanego bu-
ta, jak radzą lekarze. Mi-
nister zdrowia Łukasz 
Szumowski, którego już 
4 maja zaczął niepoko-
ić obraz ludzi chodzą-
cych tłumnie po gale-
riach handlowych, był-
by z nas dumny. Bo do 
kwestii otwarcia naszej 
galerii zielonogórzanie 
podeszli raczej wstrze-
mięźliwie.

Centrum handlowe od 
poniedziałku dostępne 
jest tradycyjnie, w godz. 
9.00-21.00. Ale są wy-
jątki: supermarket Car-
refour czynny jest o go-
dzinę dłużej, a kilka in-
nych sklepów funkcjo-
nuje teraz w skróco-
nym wymiarze czasu, 
tj. od 10.00 do 20.00. 
Ze względu na rządowe 
ograniczenia dotyczące 
funkcjonowania galerii 
handlowych, remont w 
Focus Mall lub decyzje 
dzierżawców nieczynne 
są: Cinema City, punkty 
gastronomiczne: North 
Fish, Pizza Dominium, 
Charlie Food & Friends 
i McDonald’s, które 
dziś działają wyłącz-
nie w opcji na wynos 
lub dowóz, sklepy: Ho-
me&you, Yves Rocher, 
Reserved, Sinsay, Mohi-
to, Cropp, New Balan-
ce oraz pawilony: Itaka, 
Biuro Nieruchomości 
Dowhan i stoisko Banku 
Millennium. Działa em-
pik, choć sieć zapowie-
działa likwidację 40 sa-
lonów w polskich gale-

riach, natomiast LPP - 
właściciel marek odzie-
żowych Reserved, Ho-
use, Cropp, Mohito i 
Sinsay - ogłosił, że od-
stępuje od umów najmu 
w galeriach, z którymi 
nie dogadał się w kwe-
stii niższych czynszów 
w sytuacji zaniżonych 
zakupów.

Focus Mall, który po 
otwarciu musi speł-
niać warunki narzuco-
ne przez rząd, jakby nie 
ten sam... Parkujemy za 
darmo, ale na co drugim 
miejscu parkingowym, 
przy wejściu do galerii 
ochroniarz w przyłbicy 
i maseczce mierzy nam 
temperaturę, po galerii 
chodzimy zachowując 
2 metry odległości od 
innego klienta, chyba 
że to np. mąż. Dystans 
pomagają nam utrzy-
mać specjalnie oznako-
wane podłogi. Myjemy 
też ręce dostępnymi w 
galerii płynami dezyn-
fekcyjnymi, w sklepach 
dodatkowo zakładamy 
rękawiczki (własne!), a 
w tle tego wszystkiego 
- zamiast cichej muzy-
ki - nasłuchujemy waż-
nych komunikatów epi-
demicznych płynących 
z głośników... W ponie-
działkowe popołudnie 
najważniejszym okazał 
się jednak komunikat o 
podłożonej bombie. Na 
szczęście alarm okazał 
się fałszywy, ale klienci 
przebywający akurat w 
galerii, i tak musieli się 
z niej na dłuższą chwilę 
ewakuować.

Mimo to Focus Mall 
zapewnia, że robi 
wszystko, by w galerii 
było bezpiecznie. Czy-
taj: higienicznie. Ca-
ły obiekt objęty jest 
wzmożoną dezynfekcją 
i cyklicznym ozonowa-
niem. Powiało „nową 
normalnością”.

„Fajnie będzie was 
zobaczyć!” - pisał przed 
4 maja na swoim fanpa-
ge’u zielonogórski Fo-
cus Mall. Raczej nie w 
pełniej krasie... bo po 
galerii wszyscy musimy 
chodzić w maseczkach.

(el)

- Place zabaw wciąż są zamknięte. Decyzja o ich otwarciu nie należy do samorządów – mówił 
w audycji Janusz Kubicki. Fot. Igor Skrzyczewski/UM

Archiwalnych nagrań rozmów z 
prezydentem Kubickim można 
wysłuchać na fanpage’u Radia 
Index na Facebooku, w zakładce: 
Na żywo. Są też na o§ cjalnym 
fanpage’u miasta: Miasto Zielona 
Góra. Na żywo „Miejski alert” 
jest transmitowany codziennie 
o 10.30 w internecie na: Face-
booku Radia Index , Facebooku 
miasta, Facebooku Wiadomości 
Zielona Góra oraz w radiu na 
falach 96 fm. Pytania można 
zadawać na Facebooku pod 
transmisją audycji lub wysłać na 
adres: alert@wZielonej.pl

Przed wejściem klientom mierzona jest temperatura
 Fot. Piotr Jędzura
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Zwrot ku rzeczce - Dolina Gęśnika zmienia swój wygląd
Mimo suszy i nikłych opadów deszczu, nowy staw w Dolinie Gęśnika jest pełen wody. A na pobliskich plażach piasek jak nad morzem. Za kilka miesięcy Zielona Góra zyska nietypowe miejsce do wypoczynku nad wodą. „Zakopiemy” się w piachu, pobujamy na hamaku, 
poleżymy na siatce rozpostartej nad strumieniem. Tylko o kąpieli nie będzie mowy.

Kiedy cztery lata temu, 
podczas wielkiego pikni-
ku obok orlika przy ul. Źró-
dlanej zaprezentowano róż-
ne wizje zagospodarowa-
nia Doliny Gęśnika, wie-
lu mieszkańców zachwy-
cił m.in. pomysł zbudowa-
nia obok rzeczki zbiorni-
ka wodnego, nad którym 
będzie można sobie posie-
dzieć i odpocząć.

- I ten pomysł został zre-
alizowany – cieszy się ar-
chitekt Paweł Gołębiowski, 
który zaprojektował nowy 
wygląd doliny. Staw ma kil-
kadziesiąt metrów długo-
ści i kilkanaście szerokości. 
Mimo panującej suszy i ni-
kłych opadów deszczu jest 
wypełniony wodą.

- Trochę się tego obawia-
łem, ale wraz ze specjalista-
mi w tej dziedzinie zrobili-
śmy dobry projekt hydrolo-
giczny. Odpowiednio usta-
wione progi i przepusty po-
wodują, że z Gęśnika napły-
wa tutaj woda. Może jej być 
do metra wysokości – tłu-
maczy P. Gołębiowski i za-
raz zaznacza, że staw nie 
jest przeznaczony do ką-
pieli. Co ciekawe, zbiornik 
został wykopany w miej-
scu, w którym kiedyś pły-
nął strumień.

- Gęśnik pierwotnie wił 
się po dolinie. Później go 
wyprostowano i obudo-
wano – dodaje projektant. 
Tuż obok stawu zbudowa-
no wielki pomost w kształ-
cie prostokąta z wolną prze-
strzenią w środku. To tu-
taj zawiśnie niebieska siat-
ka rozciągnięta nad Gęśni-
kiem.

- Kładł się pan na niej? 
Przecież na przykład pro-
jektanci mostów staja pod 
nimi, gdy robiona jest pró-
ba wytrzymałości – pytam.

- Jesienią rozpięliśmy 
siatkę na próbę. Później zo-
stała zdjęta i schowana. 
Prób wytrzymałościowych 
nie robiłem, ale jest to spe-
cjalna siatka ze wszystkimi 

atestami. Oczywiście pod-
czas oddania inwestycji do 
użytku pierwszy na nią wej-
dę i położę się – śmieje się P. 
Gołębiowski.

Staw to tylko jedna część 
inwestycji. Tzw. część re-
kreacyjna jest gotowa już 
od półtora roku. To m.in. 
park linowy, plac zabaw 
przy orliku, miasteczko ru-
chu drogowego i wybieg dla 
psów. Tyle zdołał zrobić po-

przedni wykonawca zanim 
zbankrutował. Teraz pra-
ce w części wypoczynkowej 
kontynuuje ¡rma Arman 
Roboty Budowlane z Żar. 
To teren zaczynający się 
nieopodal skrzyżowania ul. 
Źródlanej z ul. Ludową w 
kierunku ul. Sulechowskiej. 
100 metrów od skrzyżowa-
nia rozpoczyna się pierwsza 
plaża. Od Gęśnika oddziela 
ją skarpa obsiana trawą.

- Przyszliśmy zobaczyć 
jak to wygląda. Zapowia-
da się nieźle. Ja siedzę so-
bie w cieniu pod dachem, 
a syn baraszkuje w piasku – 
uśmiecha się pani Ewa, ma-
ma małego Janka. – Piasek 
jak nad morzem, tylko fal 
nie słychać. Jest przyjem-
nie cicho.

Zadaszona altana stoi 
na plaży. Przed nią widać 
krąg zieleni, w którym ro-

śnie orzech. To nawiązanie 
do ogrodów działkowych 
umiejscowionych na skar-
pie powyżej. W dolinie ro-
śnie sporo drzew owoco-
wych. Celowo je zachowa-
no.

- Dosadzimy kolejne. W 
planie jest ok. 150 nowych 
drzew owocowych i ok. 100 
zwykłych. Do tego docho-
dzi jeszcze ok. 6 tys. krze-
wów, prawie 8 tys. bylin 

i 300 tys. cebul kwiatów 
– wylicza Izabela Berna-
czek-Borek, która z ramie-
nia urzędu miasta nadzo-
ruje inwestycję. – Niedale-
ko altany przewidziane jest 
również miejsce na ognisko 
i piknikowe ławostoły.

Z pierwszej plaży, wzdłuż 
stawu, przechodzę na dru-
gą, większą plażę. Jest pra-
wie gotowa. Uzupełnią ją 
jeszcze hamaki oparte o 

Pomiędzy pomostami, zbudowanymi z obu stron Gęśnika, zostanie rozpięta siatka, na której będzie się można położyć. Siatka pojawi się tuż przed odbiorem prac. To będ zie świetne miejsce do spotkań.
 Fot. Tomasz Czyżniewski

Pierwsza, mniejsza plaża od strony ul. Ludowej. Na jej środku rośnie orzech. Już stoi 
tutaj altana, ma jeszcze powstać miejsce na ognisko. Fot. Tomasz Czyżniewski

Taka niebieska siatka zawiśnie nad Gęśnikiem. Na próbę zamontowano ją jesienią.
 Fot. Izabela Bernaczek-Borek
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drewniane konstrukcje. Bę-
dzie się można na nich po-
bujać. Mają być bardzo wy-
trzymałe.

– W końcu coś się ruszyło. 
Przez tyle lat był zastój. Lu-
dzie tutaj przychodzą, bo są 
spragnieni miejsca do wy-
poczynku nad wodą. Czę-
sto tu spacerujemy, chociaż 
na samej plaży jesteśmy 
pierwszy raz – opowiada 
Dorota Cupak, która miesz-

ka na pobliskim os. Zasta-
lowskim. Dotarcie na plażę 
z córkami Natalią i Wiktorią 
zajęło jej kilka minut.

- Jesteśmy zadowoleni, 
że takie miejsce powstaje - 
kontynuuje. - Cieszymy się 
bardzo. Ono już dobrze wy-
gląda, a jak zostanie zakoń-
czone, będzie jeszcze faj-
niej. Ludziom brakuje ta-
kiego miejsca, żeby było 
niedaleko i na łonie natury. 
Przydałyby się jeszcze huś-
tawki i plac zabaw.

- Jest fajnie, mnie się po-
doba. Szkoda tylko, że tu-
taj nic nie było, to ludzie nie 
śmiecili, a teraz zostawiają 
dużo śmieci – dodaje Nata-
lia Skrok.

- To jest część wypoczyn-
kowa, spokojna, dlatego 
nie zaplanowano tutaj pla-
ców zabaw. Te znajdują się 
bliżej kościoła. W tej chwi-
li prace jeszcze trwają. Po 
ich zakończeniu pojawią się 
śmietniki i ławki – odpowia-
da I. Bernaczek-Borek.

Projektant wykorzy-
stał ukształtowanie tere-
nu. Znajdujące się tutaj na-
słonecznione, południo-
we stoki mają do 13 me-
trów wysokości. W najwyż-
szym miejscu, nieopodal 
bloków przy ul. Strumyko-
wej, znajduje się doskona-
ły punkt widokowy. Posta-
wiono na nim altanę. W do-
le widać plaże, staw, most-
ki. Prowadzą do nich trady-
cyjne alejki oraz wyłożona 
polbrukiem pochylnia dla 
osób niepełnosprawnych. 
Tu również są zaplanowa-
ne trawiaste tarasy, na któ-
rych będzie można usiąść i 
np. opalać się.

- Zakładamy, że latem in-
westycja będzie zakończo-
na. Wykonawca ma czas do 
30 czerwca, potem przystą-
pimy do odbiorów i ewen-
tualnych poprawek – infor-
muje Monika Krajewska, 
zastępca dyrektora Depar-
tamentu Inwestycji Miej-
skich. Tomasz Czyżniewski

- Przyszłyśmy zobaczyć jak wygląda plaża. Bardzo nam się podoba – mówią Dorota Cupak i Natalia Skrok.
 Fot. Tomasz Czyżniewski

Pomiędzy pomostami, zbudowanymi z obu stron Gęśnika, zostanie rozpięta siatka, na której będzie się można położyć. Siatka pojawi się tuż przed odbiorem prac. To będ zie świetne miejsce do spotkań.
 Fot. Tomasz Czyżniewski

Przejście na drugą stronę rzeczki umożliwiają mostki z drew-
nianymi balustradami Fot. Tomasz Czyżniewski

Wzdłuż Gęśnika ułożono drewniane pomosty ułatwiające 
spacer przez las Fot. Tomasz Czyżniewski

Taka niebieska siatka zawiśnie nad Gęśnikiem. Na próbę zamontowano ją jesienią.
 Fot. Izabela Bernaczek-Borek

Dzięki spiętrzeniu wody w Gęśniku możliwe było stworzenie sporego stawu
 Fot. Tomasz Czyżniewski
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Chwilowo po problemie?
Dziecięcy oddział zakaźny w szpitalu uniwersyteckim w Zielonej Górze funkcjonuje 
od ponad miesiąca. Ale dopiero kilka dni temu udało się uzupełnić jego personel. 
Pomoc nadeszła z Żar.

Zorganizowany błyska-
wicznie z powodu epide-
mii i umiejscowiony w od-
osobnionym skrzydle szpi-
tala tam, gdzie wcześniej 
była urologia dla dorosłych 
i chirurgia dziecięca, prze-
znaczony został dla dzie-
ci, u których podejrze-
wa się zarażenie wirusem 
SARS-CoV-2 i tych z już po-
twierdzoną zakaźną cho-
robą układu oddechowe-
go COVID 19. Jak dotąd no-
wy oddział zakaźny w Zie-
lonej Górze małych pacjen-
tów miał niewielu, momen-
tami nawet wcale. Mimo to, 
i ponieważ na oddziale sta-
le dyżurują osobni lekarze, 
szpital niemal od początku 
poszukiwał dwóch dodat-
kowych pediatrów do opie-
ki nad najmłodszymi pa-
cjentami. O swoim proble-
mie poinformował Okręgo-
wą Izbę Lekarską i służby 
wojewody.

- Od poniedziałku, 4 ma-
ja, pierwsza osoba wspoma-
ga nasz oddział zakaźny dla 
dzieci, to pediatra ze Szpita-
la na Wyspie w Żarach. Je-
śli nadal będzie taka potrze-
ba przybędzie drugi lekarz, 
również z Żar. Na razie nasz 
problem się skończył - in-
formuje Sylwia Malcher-No-
wak, rzeczniczka lecznicy w 
Zielonej Górze.

Skąd ten problem wyni-
kał? Personel dziecięcego 
oddziału zakaźnego, pozo-
stający w stałej gotowości 
niesienia pomocy najmłod-
szym pacjentom, w całości 
rekrutuje się z oddziału pe-
diatrii... okrojonego pod-

czas epidemii. Bo choć zwy-
kle pracuje tu kilkunastu le-
karzy, w okresie zarazy mło-
de lekarki z małymi dzieć-
mi lub w ciąży skorzystały z 
przysługującego im prawa i 
zostały w domach.

- Teraz, gdy żłobki i 
przedszkola zostaną otwar-
te, być może do pracy wró-
cą też nasi pediatrzy. I ze-
wnętrzne wsparcie przesta-
nie być tak bardzo potrzeb-
ne - mówi rzeczniczka szpi-
tala. Rzeczywiście jest na-
dzieja, bo dzieci medyków 
do „odmrażanych” żłob-
ków i przedszkoli mają być 
przyjmowane w pierwszej 
kolejności. Panuje epide-
mia, lekarze są potrzebni, a 
de facto w ostatnim czasie 
było ich dużo mniej.

- Nie dziwię się, że na apel 
szpitala żaden lekarz z Zie-
lonej Góry nie odpowiedział 
- mówi dr n. med. Marzen-
na Plucińska, prezes Okrę-
gowej Rady Lekarskiej. - W 
Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Zielonej Górze mamy oko-
ło 200 zarejestrowanych pe-
diatrów, z tego ponad stu ma 
więcej niż 60 lat, są więc w 
grupie ryzyka. Pozostali to 
przede wszystkim kobiety, 
wiele ma małe dzieci, który-
mi teraz się opiekują. Medy-
cyna nam się bardzo femini-
zuje, od kilku lat 70-80 proc. 
absolwentów stanowią ko-
biety. Ponadto, gdyby któryś 
z lekarzy podjął teraz pracę 
na oddziale zakaźnym, jed-
nocześnie musiałby zrezy-
gnować z pracy w macierzy-

stym oddziale, w swoim ga-
binecie albo w podstawowej 
opiece zdrowotnej... Zabra-
kło by go w innym miejscu. 
A przecież POZ musi funk-
cjonować, lekarze zabezpie-
czają pacjentów w recepty, 
realizują wizyty domowe i 
przede wszystkim prowa-
dzą teleporady, które trwają 
znacznie dłużej niż klasycz-
na wizyta w przychodni - 
wyjaśnia pani prezes i doda-
je: - Statystyka jest poraża-
jąca. W naszym wojewódz-
twie, w którym jest najmniej 
lekarzy w Polsce, a w Polsce 
jest najmniej lekarzy w Eu-
ropie, sytuacja w momencie 
epidemii jest dramatyczna. 
I nie dotyczy ona wyłącznie 
pediatrów. Pan wojewoda, w 
związku z pilną potrzebą do-
datkowego zaangażowania 
lekarzy do pracy przy bez-
pośrednim zwalczaniu za-
każeń wirusem SARS-CoV-2, 
przekazał nam w połowie 
kwietnia prośbę skierowa-
ną do lekarzy. Chętni mie-
li się zgłosić do służby wo-
jewody. W tej sprawie z Izbą 
skontaktowało się zaledwie 
kilku lekarzy... głównie żeby 
przedstawić swoje przeciw-
wskazania.

W normalnych czasach 
zielonogórscy lekarze (tak 
samo pielęgniarki) pracu-
ją w kilku miejscach i na kil-
ku etatach, łatając system 
opieki zdrowotnej. Choć sa-
mo województwo lubuskie 
epidemia traktuje jak dotąd 
łagodniej, zaraza również 
u nas odsłania dziury... W 
szpitalu swoją na razie zała-
tali. (el)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zasmakuj
w bibliotece
To hasło 17. Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek, który potrwa 
od 8 do 15 maja. W tym roku 
impreza odbędzie się wyłącznie 
online. Sprawdź, jakie atrakcje 
przygotowała Biblioteka Nor-
wida.

Skoro mamy w bibliote-
ce zasmakować, organiza-
torzy przygotowali praw-
dziwą literacko-kulturalną 
ucztę, pełną wyszukanych 
kąsków!

- Biblioteka Norwida 
przygotowała dla czytelni-
ków wiele ciekawych wy-
darzeń, które w tym roku 
przebiegać będą w wirtual-
nej rzeczywistości. Swoją 
ofertę adresujemy zarówno 
do dorosłych czytelników, 
jak i do dzieci, osób w każ-
dym wieku i o różnych za-
interesowaniach –informuje 
Anna Urbańska z biblioteki. 
- W programie nie zabrak-
nie lubianych przez wszyst-
kich spotkań autorskich, bo-
wiem gościć będziemy zna-
komitych twórców. Spotka-
my się także z debiutujący-
mi pisarzami oraz zaprezen-
tujemy najnowsze książki 
naszego wydawnictwa Pro 
Libris.

Gośćmi będą m.in.: Jakub 
Żulczyk, Ewa Lipska, Jo-
anna Szarańska, Izabela M. 
Krasińska oraz debiutujący 

pisarz Paweł Brol. Spotka-
nia z pisarzami odbędą się 
na żywo na Facebook’u bi-
blioteki.

W programie imprezy 
znajdą się również warsz-
taty, konkursy i spotkania z 
bohaterami literatury dzie-
cięcej. - W ofercie dla naj-
młodszych zaprezentujemy 
m.in. cykl „Zostań w domu 
z Pippi”, w którym znako-
mita aktorka Edyta Jungow-
ska, opowie o Pippi Pończo-
szance, bohaterce książek 
Astrid Lindgren oraz przed-
stawi kolejne części audio-
booków z udziałem tej nie-
zwykle zabawnej postaci – 
dodaje A. Urbańska.

Obchodom Tygodnia Bi-
bliotek 2020 towarzyszyć 
będzie „I Maraton Czytania 
online” – akcja na Facebo-
ok’u, do której może dołą-
czyć każdy. - Wystarczy na-
grać krótki ¡ lmik, na któ-
rym przeczytamy fragment 
wybranej książki lub wier-
sza i umieścić na swoim 
pro¡ lu wraz z hashtagiem 
#IMaratonCzytania i #Za-
smakujwBiblioteceNorwida 
– mówi A. Urbańska.

Tydzień Bibliotek w Lu-
buskiem zainauguruje Wo-
jewódzki Dzień Biblioteka-
rza, organizowany wspól-
nie przez dwie biblioteki - 
gorzowską i zielonogórską. 
Transmisję online z uroczy-
stości zobaczymy na kana-
le YouTube biblioteki go-
rzowskiej 8 maja, o 12.00, 
https://www.youtube.com/
watch?v=B3I4WATngps (dsp)

TYLKO W INTERNECIE
Wszystkie spotkania w ramach Tygodnia Bibliotek odbywać się 
będą w wersji online, dlatego warto śledzić biblioteczne strony:
 http://www.wimbp.zgora.pl/
 https://www.facebook.com/biblioteka.norwida/
 https://www.instagram.com/biblionorwid
 https://www.youtube.com/channel/UC_UzFRYUq5BOll8Ej-

9Sz-sQ?feature=watch

Na apel zielonogórskiego szpitala odpowiedział pediatra z Żar
 Fot. Krzysztof Grabowski
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W tym roku na miejskich drogach
Inwestycja goni inwestycję. W „starej” części Zielonej Góry szykuje się m.in. remont al. Zjednoczenia i budowa ul. Ludowej. Odno-
wionych zostanie też kilkanaście dróg w dzielnicy Nowe Miasto.

Trwa już remont ulicy 
Krępowskiej - odcinka od 
pętli autobusowej przy ul. 
Truskawkowej na Chynowie 
do pierwszych zabudowań 
w Krępie. Kierowcy muszą 
liczyć się z utrudnieniami, 
obowiązuje tu tymczaso-
wa organizacja ruchu. Dro-
ga jest otwarta jedynie dla 
autobusów MZK i mieszkań-
ców, których posesje bez-
pośrednio przylegają do ul. 
Krępowskiej. Pozostali zmo-
toryzowani do Krępy dosta-
ną się przez Zawadę. W bu-
dżecie na tę inwestycję za-
bezpieczono blisko 2,5 mln 
zł. Wykonawcą jest Przed-
siębiorstwo Budownictwa 
Drogowego z Głogowa.

Z kanalizacją deszczową
Miasto podpisało umowę 

na budowę ul. Świebodziń-
skiej. To odcinek od stacji 
paliw BP przy Trasie Północ-
nej do strefy przemysłowej 
przy ul. Poznańskiej. Wyko-
nawca, ¡rma Musing-Bud 
ze Szczecina za wykona-
ne roboty dostanie 6,1 mln 
zł. – Droga to najmniejszy 
koszt tej inwestycji – wyja-
śnia Krzysztof Staniszewski, 
zastępca dyrektora Depar-
tamentu Zarządzania Dro-
gami w magistracie. – Gros 
środków pochłonie kanali-
zacja deszczowa, którą po-
prowadzimy nie tylko przy 
ul. Poznańskiej, dojdzie też 
do zbiornika zlokalizowane-
go na północ od ul. Gorzow-
skiej. Dzięki temu ściągnie-
my wodę z ul. Świebodziń-
skiej i Trasy Północnej i do-
celowo z ul. Poznańskiej, 
gdzie planowana jest ścież-
ka rowerowa, prowadząca 
od ronda Rady Europy do ul. 
Truskawkowej.

Może na raty
W planach jest remont 

al. Zjednoczenia - odcinek 
od ronda PCK do wiaduk-
tu (z wyłączeniem odcin-
ków, które powstały przy 
budowie ul. Herberta). – Re-
alizacja inwestycji uzależ-
niona jest jednak od posia-
danych funduszy. Aktual-
nie w budżecie mamy na 
nią ok. 2 mln zł, a potrzebu-
jemy przynajmniej dwa ra-
zy tyle – przyznaje dyrektor 
Staniszewski. – Liczymy na 
oszczędności z innych inwe-
stycji.

Na al. Zjednoczenia do 
wymiany jest dziurawa na-
wierzchnia. Jeżeli wystar-
czy pieniędzy, po obu stro-
nach jezdni powstaną ścież-
ki rowerowe. Wtedy połączą 
się z istniejącymi odcinka-
mi tras rowerowych przy al. 
Zjednoczenia (za skrzyżo-
waniem z ul. Energetyków). 
Remont nie objąłby wiaduk-
tu. 

Projekt jest gotowy, być 
może będzie realizowany 
„na raty”. Przetarg na tę in-
westycję, o ile wystarczy 

pieniędzy, ogłoszony zo-
stanie w ciągu najbliższych 
miesięcy. Prace zakończą się 
najprawdopodobniej jesie-
nią.

Dość jazdy po błocie
Na ukończeniu jest pro-

jekt budowy ulic Budowla-
nej (na odcinku do ul. Słowi-
czej) i Uroczej na Jędrzycho-
wie. Budowę dróg „wywal-
czyli” mieszkańcy w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. 
Zapisy w planach miejsco-
wego zagospodarowania 
przestrzennego utrudnia-
ły stworzenie dokumenta-
cji. Koszt inwestycji to 1 mln 
zł. Mieszkańcy już nie będą 
musieli jeździć po błocie.

W trakcie przetargu jest 
budowa ulic Jaśminowej i 
Kalinowej na Jędrzychowie 
(Budżet Obywatelski). Z BO 
wykonane będą też ulice: 
Racula-Zbarska, Racula-L-
wowska.

Do budowy idzie frag-
ment ul. Lotników (wybra-
ny odcinek między al. Zjed-
noczenia i Trasą Północną 
prowadzący do ¡rm). Miasto 
konsultuje budowę z zainte-
resowanymi ¡rmami.

Na budowę ulicy Ludo-
wej - odcinka od Harcerskiej 
do Źródlanej (przy nowym 
osiedlu) w budżecie jest ok. 
1 mln zł. Droga obecnie jest 
częściowo gruntowa.

Poprawią sygnalizację
Miasto myśli o ulepszeniu 

sygnalizacji świetlnej. Przy 
współ¡nansowaniu marke-

tu Tesco, na skrzyżowaniu 
ulic Energetyków i Elektro-
nowej (zjazd do Tesco), zo-
stanie wydzielony lewo-
skręt w ulicę Elektronową 
oraz zmodernizowana sy-
gnalizacja świetlna.

Do poprawy są progra-
my sygnalizacji świetlnej na 

tzw. obwodnicy śródmiej-
skiej - na odcinku od ron-
da PCK do skrzyżowania 
ulic Lwowskiej i Wrocław-
skiej. Na wszystkich skrzy-
żowaniach po drodze po-
wstaną cztery programy sy-
gnalizacji świetlnej, inne 
na tzw. szczyt poranny, po-

łudniowy, popołudniowy i 
wieczorny. Obecnie działają 
tak samo, niezależnie od po-
ry dnia.

Kostka w Nowym Mieście
W dzielnicy Nowe Mia-

sto na dotychczasowych 
drogach gruntowych kła-

dziona jest kostka bruko-
wa. To zasługa Funduszu 
Integracyjnego. Trwa bu-
dowa dróg: Przylep-Aka-
cjowa, Przylep-Osiedlowa, 
Przylep-Wiśniowa, Przy-
lep Kolista, Racula-Jaśmi-
nowa. Wymieniono już na-
wierzchnię na pętli auto-
busowej w Ługowie.

Rozstrzygnięto prze-
targ na roboty budowlane 
na ul. Przylep-Szewska. Za 
800 tys. zł wykona je ¡r-
ma MARCO Marek Bereś z 
Nowego Miasteczka. Z ko-
lei ul. Przylep-Kokosowa 
za 200 tys. zł wyremontuje 
¡rma PRD Capri-bis.

W planach jest budo-
wa ul. Racula-Solarzów 
(wkrótce przetarg) oraz 
drogi w Suchej (likwidacja 
tzw. kocich łbów pomię-
dzy budynkiem Ochotni-
czej Straży Pożarnej a osie-
dlem domków jednoro-
dzinnych). Pierwszy prze-
targ na tę ostatnią inwesty-
cję unieważniono, bo ¡rmy 
zażyczyły sobie zbyt dużo 
pieniędzy.

Magistrat przymierza się 
do robót budowlanych na: 
ul. Drzonków-Przytulna, 
wybranych ulicach w No-
wym Kisielinie (m.in. So-
snowa, Jesionowa), dro-
dze Jany-Stożne (Fundusz 
Integracyjny), Stary Kisie-
lin-Okrężna (na drugi od-
cinek przetarg ogłoszono 6 
kwietnia), Krępa-Sportowa 
i Drzonków-Modrzewiowa
-Zmienna (krótki odcinek). 
Na ostatnie dwa zadania 
już złożono oferty, ale trwa 
procedura ich wery¡kacji.

(rk)

Trwa remont ulicy Krępowskiej - odcinka od pętli autobusowej przy ul. Truskawkowej na Chynowie do pierwszych zabudo-
wań w Krępie Fot. Piotr Jędzura
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To nie jest spacerowa promenada
Zielonogórskie wodociągi zakazały pieszym ruchu wzdłuż kanału ściekowego w Łężycy. Liczą, że dzięki temu uda się ograniczyć wypadki 
dzikich zwierząt, które wpadały do kanału i nie potra�ły się z niego samodzielnie wydostać.

Otwarty kanał ściekowy 
doprowadza ścieki do oczysz-
czalni i zapewnia ich natle-
nienie, co ułatwia dalszą ob-
róbkę. Niestety, do kolektora 
często wpadają dzikie zwie-
rzęta, a strome, betonowe 
brzegi są barierą, której zwie-
rzęta nie potra¡ą same poko-
nać. Wystraszone i zmęczone 
ześlizgują się z powrotem do 
kanału. Z pomocą przycho-
dzą wtedy zielonogórscy stra-
żacy. Jedną z bardziej nagło-
śnionych akcji było ratowanie 
łosia we wrześniu 2019, a pod 
koniec kwietnia br. do kanału 
wpadła sarna. - To są zawsze 
trudne akcje, niebezpieczne 
też dla samych ratowników. 
Sarna była zmęczona, wystra-
szona. Na szczęście udało się 
ją szybko wyciągnąć i wypu-
ścić z powrotem do lasu – in-
formował st. kpt. Arkadiusz 
Kaniak, rzecznik zielonogór-
skich strażaków.

Zielonogórskie Wodociągi 
i Kanalizacja poinformowa-
ły na swoim facebookowym 
fanpage’u o podjęciu działań 
zabezpieczających kolektor. - 
Prosimy nie wykorzystywać 
drogi technologicznej przy 
kanale ściekowym jako pro-
menady spacerowej. Nieste-
ty, obserwujemy, że miesz-
kańcy nagminnie spacerują 

tam całymi rodzinami razem 
z dziećmi i psami, jeżdżą na 
rowerach i quadach. Podkre-
ślamy, że ruch wzdłuż kana-
łu jest niewskazany. Nie słu-
ży zdrowiu, a spacerowicze 
płoszą dzikie zwierzęta, któ-
re w panice wbiegają do ka-
nału. Obiekt ten powinien 
być dostępny jedynie dla na-
szych służb w celu prowadze-
nia prac konserwacyjnych i 
porządkowych oraz służb le-
śnych czy ratowniczych - tłu-
maczą pracownicy wodocią-
gów.

Oprócz wprowadzenia za-
kazu ruchu, wodociągi usta-
wiły również wzdłuż kanału  
tablice ostrzegawcze i szla-
bany, zapowiadają wzmoc-
nione kontrole oraz montaż 
drewnianych stopni, ułatwia-
jących wyjście zwierzętom 
przy kratach wlotowych do 
oczyszczalni.

Zamknięcie drogi wzdłuż 
kanału potwierdził prezy-
dent Janusz Kubicki w au-
dycji „Miejski alert”. - To 
jest droga techniczna dla 
pracowników wodociągów. 
Wcześniej wyraziliśmy zgo-
dę, żeby korzystali z niej 
również mieszkańcy. Jednak 
do kanału wpadały zwie-
rzęta. Leśnicy wytłumaczy-
li nam, że zwierzę nie wpad-
nie do kanału bez powo-
du. Wbiegają tam, bo są wy-
straszone. Siatka nie zda eg-
zaminu. Dzik ją przebije, a 
sarna będzie próbowała się 
przez nią przedostać i rów-
nież zrobi sobie krzywdę. 
Dlatego lepiej jest zamknąć 
tę drogę, żeby mieszkańcy 
nie straszyli zwierząt – tłu-
maczył prezydent na ante-
nie Radia Index. (ap)

Wzdłuż kanału biegnie droga techniczna dla pracowników 
wodociągów. Nie powinna być wykorzystywana jako trasa 
spacerowa. Fot. ZWiK

Łoś wpadł do kanału we wrześniu ubiegłego roku
 Fot. Miłosz Balcerzak/NewsLubuski.pl

W kwietniu tego roku trzeba było wyciągać z kanału sarnę
 Fot. Piotr Jędzura
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Kibice mocniej wesprą klub
Oddani kibice to skarb, a takich ma Stelmet Enea BC Zielona Góra! Klub Kibica Zastal zasłynął z wielu ini-
cjatyw, które odbiły się szerokim echem w całej koszykarskiej Polsce. Teraz fani chcą dołożyć cegiełkę do 
budżetu na przyszły sezon.

- Wszyscy zdajemy so-
bie sprawę, jak koronawi-
rus wpłynął na każdą dzie-
dzinę naszego życia. Se-
zon sportowy skończony 
przedwcześnie, a kolejny 
będzie z różnych względów 
„inny” niż wszystkie. Zda-
jemy sobie sprawę, iż bę-
dzie to ciężki okres – tak za-
czynają swój wpis na Face-
booku przedstawiciele KK 
Zastal. Proponują licytacje, 
z których zebrane pienią-
dze później przekażą klu-
bowi. Aukcje pod wspólną 
nazwą „#RazemNaZastal” 
otworzyła koszykarska pił-
ka z podpisami reprezen-
tantów Polski z sezonu 
2012/13. Na niej są też pod-
pisy byłych i obecnych ko-
szykarzy Stelmetu. – Zosta-
ła sprzedana za prawie 600 
zł – informuje Tomasz Wik-
torski z KK Zastal, który li-
czy, że cenne koszykarskie 
gadżety wpuszczą w obieg 
również kibice.

– Najcenniejsze w tej 
trudnej sytuacji jest to, że 
nasi kibice są z nami – uwa-
ża Katarzyna Marciniak z 

działu marketingu Stelme-
tu Enei BC Zielona Góra.

- Nie mam pojęcia, ile uda 
nam się uzbierać, choć mam 
nadzieję, że będzie to ładna 
suma. Liczę na szczodrość 
kibiców – zaznacza T. Wik-
torski, który za koszykarską 
„perełkę” uznaje złoty me-
dal z sezonu 2014/15, czy-

li drugiego mistrzostwa w 
historii klubu i pierwszego 
pod wodzą Słoweńca Sašo 
Filipovskiego. – Ten gadżet 
trzymaliśmy na „czarną go-
dzinę” i można powiedzieć, 
że taka pora teraz nadeszła.

Fani zbierali już pienią-
dze dla wielu potrzebują-
cych – osób i instytucji. Jed-

ną z Àagowych imprez, któ-
rą od czterech lat organizu-
je KK Zastal jest tzw. „Wiel-
ki Test Wiedzy o Zielono-
górskiej Koszykówce”. Quiz 
zawsze wieńczyła charyta-
tywna zbiórka. – Jak Tomek 
zgłosił się do mnie z taką 
propozycją, to najpierw my-
ślałam, że żartuje – wspo-

mina K. Marciniak. Przed-
stawicielka klubu też prze-
czesuje koszykarskie zbiory 
w poszukiwaniu „fantów”, 
które również tra¡ą na licy-
tację. Na pewno będą to ko-
szulki meczowe z zakończo-
nego sezonu.

Sam klub po kilku tygo-
dniach pracy zdalnej wró-
cił do normalnego trybu. – 
Wróciliśmy już do biura, za-
mykamy od strony formal-
nej poprzedni sezon i pra-
cujemy nad kolejnym – za-
znacza przedstawicielka 
Stelmetu Enei BC. W mija-
jącym tygodniu spotkali się 
ze sobą włodarze zawodo-
wych lig halowych – koszy-
karskiej, siatkarskiej i piłki 
ręcznej, by wspólnie dysku-
tować o przyszłości. I kolej-
nych rozgrywkach. Poszuki-
wania bezpiecznego sposo-
bu na rozgrywanie meczów 
w nowym sezonie trwają. – 
Są różne pomysły, m.in. ta-
ki, żeby ligę zacząć wcze-
śniej. Nie wiemy jeszcze, jak 
to będzie wyglądać, ale szy-
kujemy się na każdą opcję – 
kończy K. Marciniak. (mk)

Kibice kolejny raz pokazują, że klub może na nich liczyć w każdej sytuacji Fot. Piotr Jędzura

ŻUŻEL

Niełatwe 
negocjacje
Falubaz Zielona Góra pojedzie w 
pełnym składzie w sezonie 2020! 
Klub w czwartek podpisał aneksy 
do kontraktów ze wszystkimi 
zawodnikami.

Piątek, 8 maja, to ostatni 
dzień tygodniowego okien-
ka transferowego, ale w Fa-
lubazie nie było nerwowych 
negocjacji do ostatnich go-
dzin. - Niezmiernie się cie-
szę, że przystąpimy do roz-
grywek ligowych w nie-
zmienionym składzie. Dzię-
kuję zawodnikom, że podję-
li tę trudną, ale bardzo waż-
ną decyzję. Pokazali tym sa-
mym swoje przywiązanie 
do naszej drużyny i całego 
klubu. Od dzisiaj możemy z 
pełną mocą przygotowywać 
się do sezonu ligowego - po-
wiedział dla falubaz.com, 
tuż po zakończeniu nego-
cjacji, prezes ZKŻ SSA Woj-
ciech Domagała.

Teraz przed zawodnika-
mi zagranicznymi czas na 
przyjazd do Polski i dwu-
tygodniowa kwarantanna. 
Następnie wszyscy przej-
dą testy na koronawirusa, a 
gdy te będą negatywne, roz-
poczną się treningi. Inau-
guracja PGE Ekstraligi pla-
nowana jest na 12 czerwca. 
Dwa dni później Falubaz ma 
pojechać na mecz do Rybni-
ka. (mk)

OBIEKTY SPORTOWE

Powoli odmrażamy nasz sport
Rozpoczął się tzw. II etap odmrażania sportu. Od minionego poniedziałku, w myśl wytycznych rządu, można korzy-
stać z obiektów sportowych o charakterze otwartym. Do treningów wracają też zielonogórscy sportowcy.

W zajęciach na większo-
ści otwartych obiektów 
może uczestniczyć mak-
symalnie 6 osób oraz tre-
ner. Dotyczy to zajęć m.in. 
na stadionach, boiskach 
szkolnych i wielofunkcyj-
nych, strzelnicach. W Zie-
lonej Górze pierwsi na 
obiekty Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji weszli 
lekkoatleci, następnie mu-
rawy przy ul. Sulechow-
skiej opanowali piłkarze 
Lechii Zielona Góra.

- Widziałem lekkoatle-
tów trenujących na bieżni 
czy skoczni wzwyż – mówi 
Robert Jagiełowicz, dyrek-
tor MOSiR-u, który doda-
je, że obecna sytuacja dla 
wszystkich jest nowa. Wy-
mogi sanitarne są jednak 
nieubłagane. – Wiemy, w 
jaki sposób te obiekty ma-
ją funkcjonować – zapew-
nia R. Jagiełowicz.

Do treningów powróci-
li też tenisiści zrzeszeni w 
zielonogórskich klubach. 
Cztery korty przy ul. Sule-
chowskiej MOSiR przezna-
czył natomiast dla ama-
torów sportu, niezrzeszo-
nych w żadnych klubach, 

którzy nie uprawiają spor-
tu wyczynowo. – To na tę 
chwilę jedyna możliwość 
dla zielonogórzan – zazna-
cza dyrektor MOSiR-u, któ-
ry apeluje do mieszkań-
ców, zwłaszcza trenują-
cych bieganie, o cierpli-
wość. – Nie ma obecnie 
możliwości udostępnienia 
bieżni dla ogółu mieszkań-

ców. Widzę dużo osób, któ-
re biegają po lasach i ścież-
kach rowerowych. Myślę, 
że za chwilę wrócimy do 
normalności.

MOSiR wypracował też 
formułę organizacji trenin-
gów z klubami młodzie-
żowymi. Wygląda to tak, 
że rodzice przywożą dzie-
ci na zajęcia. Pod swoją 

opiekę bierze je trener i po 
skończonych zajęciach od-
prowadza najmłodsze po-
ciechy za bramę obiektu. 
– Oddaje je w ręce rodzi-
ców, natomiast starsi, czy-
li dzieci powyżej 13. roku 
życia, mogą sami docie-
rać na treningi – wyjaśnia 
R. Jagiełowicz. W czasie, 
gdy wymieniają się trenu-

jące grupy, używany sprzęt 
i elementy do treningu są 
poddawane dezynfekcji. 
– W trakcie treningów za-
wodnicy nie muszą uży-
wać maseczek – dodaje dy-
rektor.

Do zajęć powrócili też 
strzelcy Gwardii Zielona 
Góra, którzy przy spełnie-
niu wymogów sanitarnych 
trenują na obiekcie przy ul. 
Strzeleckiej.

Zajęcia odbywają się tak-
że na terenie Wojewódz-
kiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Drzonkowie. Tam 
do części zajęć powrócili 
pięcioboiści ZKS-u Drzon-
ków. WOSiR udostępnił 
też odkryte korty, obiek-
ty do jazdy konnej i boiska 
do siatkówki plażowej. Na 
tych ostatnich, podobnie 
jak w przypadku tenisa, 
mogą przebywać 4 osoby 
oraz trener. Na wszystkie 
obiekty obowiązuje wcze-
śniejsza rezerwacja.

Do powrotu szykują się 
speedrowerowcy. Pierw-
sze treningi na torze przy 
ul. Wyszyńskiego mają 
rozpocząć się w przyszłym 
tygodniu. (mk)

PIŁKA NOŻNA

Trenują, ale 
nie zagrają
Piłkarze Lechii Zielona Góra wró-
cili do treningów, ale do zmagań 
w III lidze w tym sezonie już nie 
wrócą. Nie zagrają też zielonogór-
skie drużyny z niższych lig.

Podopieczni Andrzeja 
Sawickiego wrócili do za-
jęć we wtorek. Początkowo 
trenowali, nie znając decy-
zji piłkarskich działaczy co 
do rozstrzygnięć w lidze. – 
Da się odczuć, że nie skoń-
czymy tego sezonu – mówił 
jeszcze w środę trener Le-
chii. Wtórował mu Maciej 
Murawski. Były reprezen-
tant Polski, działający przy 
zielonogórskim klubie, wy-
kluczał możliwość powro-
tu do gry i twierdził, że obo-
strzenia sanitarne będą dla 
III-ligowców niewykonal-
ne i zbyt kosztowne. Decy-
zje zapadły w czwartek. Tuż 
przed zamknięciem tego 
numeru „Łącznika” dowie-
dzieliśmy się, że nikt w Lu-
buskiem na boiska już nie 
wróci. Jedyną wątpliwością 
jest to, jak w III lidze zosta-
ną rozstrzygnięte kwestie 
spadków i awansów. W niż-
szych klasach rozgrywko-
wych, czyli od IV ligi w dół 
postanowiono, że awanse 
będą, ale drużyny zamyka-
jące tabele nie będą z lig re-
legowane. Do tematu wró-
cimy w kolejnym numerze 
„Łącznika”. (mk)

Na takie obrazki musimy jeszcze chwilę poczekać, biegacze powinni uzbroić się w cierpliwość
 Fot. Marcin Krzywicki
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UFO kręciło się nad Sulechowską
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że w dokumentach dotyczących powstania większości powojennych osiedli miesz-
kaniowych znajdziemy podpis Janusza Wyczałkowskiego. Przez wiele lat był architektem wojewódzkim. Zmarł w zeszłym tygodniu.

Jego najbardziej rozpozna-
walnym dziełem jest budy-
nek BWA przy al. Niepodle-
głości. Jednak najwięcej ko-
mentarzy wywoływała in-
stalacja, która kiedyś stała 
nieopodal stadionu przy ul. 
Sulechowskiej.

- Mąż pracował głównie w 
zespołach projektowych. Za-
planował m.in. tereny wy-
stawowe nieopodal stadio-
nu – informuje Bożenna Wy-
czałkowska. W latach 70., z 
okazji XXX-lecia powstania 
PRL-u, postawiono tam lek-
kie obiekty. W ten sposób 
zagospodarowano teren po-
między stadionem i ul. Ur-
szuli.

Najbardziej charaktery-
stycznym elementem tego 
terenu były trzy słupy, wy-
sokie na kilkadziesiąt me-
trów, zwieńczone talerza-
mi. Potocznie nazywano je 
UFO. Wystawały nad otocze-
nie. Było je widać z daleka. 
Dzisiaj takie budowle spoty-
kamy przy stacjach benzy-
nowych czy marketach. Te 
współczesne pełnią funk-
cje reklamowe. Nasze talerze 
UFO były ozdobą i punktem 
orientacyjnym. Ustawiono je 
w niecce wypełnionej wodą. 
Talerze się kręciły.

- Kręciły się tylko raz , pod-
czas otwarcia wystawy z oka-
zji XXX-lecia. Światło odbija-
ło się w wodzie. Potem sta-
ły nieczynne, przez otwarte 
drzwiczki można było wejść 
do środka - wspomina na Fa-
cebooku Tomasz Kowalski.

- Nie kręciły się. To świe-
tlówki zapalały sie i gasły jak 
w neonach, tworząc iluzję 
obracających się kół - wspo-
mina Marcin Murzyński.

- Nocne iluminacje było 
widać z Doliny Zielonej i da-
lej, nie tylko z okazji święta, 
UFO nadlatywało co noc. Te-
raz mamy rurę z literką M też 
widoczną z daleka... - dodaje 
Krzysztof Fedorowicz.

Talerzy w zielonogórskim 
krajobrazie już nie ma.

- Mąż nie przywiązywał 
wagi do dokumentów. Mó-

wił, że najważniejsza jest 
Zielona Góra, kochał to mia-
sto. Dla niego pracował. W 
latach 1969-72 chciał zbudo-
wać przejście przez Park Pia-
stowski. Nie udało się. Kiedy 
kilkadziesiąt lat później dro-
ga powstała, cieszył się, że 
wreszcie jest – opowiada B. 
Wyczałkowska. – Nie wiem, 
czy przy jej budowie korzy-
stano z wcześniejszych po-
mysłów. Nie gromadził pro-
jektów. Dzisiaj bardzo trud-
no dojść do tego, co projekto-
wał sam lub w zespole. Teraz 
usiłujemy to odtworzyć. Na 
pewno był to dworzec PKS, 
BWA przy Niepodległości, 
dom kombatanta przy Wie-
ży Braniborskiej, ośrodek w 
Drzonkowie, kino Newa. I 
setki domów jednorodzin-
nych. Jego dziełem było też 
przejście graniczne w Świec-
ku i kilka ośrodków wypo-
czynkowych.

J. Wyczałkowski był we-
sołym i zabawowym czło-
wiekiem. I bardzo uczyn-
nym. Zdarzało mu się, że w 
kawiarni omawiał problemy 
architektoniczne i z rozpędu 
pierwsze projekty powsta-
wały na… serwetkach.

Nie przejmował się kon-
wenansami. Jak opowiadał 

Henryk Ankiewicz Andaba-
ta, pewnego razu, w 1957 r. 
ujrzano J. Wyczałkowskie-
go wkraczającego do Klubu 
Dziennikarza w skarpetkach, 
z butami w siatce, w której 
były również gdakające kury.

- To były nowe buty, uwie-
rały mnie – tłumaczył archi-
tekt.

Urodził się 5 sierpnia 1930 
r., w Sierpcu. W 1946 r. za-
mieszkał we Wrocławiu, 
gdzie skończył studia na wy-
dziale architektury. W 1953 
r., z nakazu pracy tra¡ł do 
Zielonej Góry. Pracował w 
Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej, w wydzia-
le planowania przestrzenne-
go, w pracowni urbanisty-
ki. Od 1970 r. do 1983 r. był 
głównym architektem woje-
wództwa. Nie zawsze była to 
łatwa funkcja, bo trzeba się 
było mierzyć z ograniczenia-
mi rzeczywistości.

Tak tłumaczył w dwuty-
godniku „Nadodrze” (wyda-
nie z 11-24 września 1983 r.) 
dlaczego budynki na os. Wa-
zów mają piece zamiast cen-
tralnego ogrzewania: - Zała-
mał się wtedy nasz import z 
Belgii, nie mogliśmy dostać 
grzejników, a ludzie czekali 
na mieszkania i wtedy zapa-

dła decyzja, żeby dać piece. Z 
oddaniem osiedla można by-
ło poczekać, ale czy ci czeka-
jący na mieszkanie by się na 
to zgodzili?

W tym samym numerze 
tłumaczył, jak powstawa-
ły duże sklepy osiedlowe, na 
które władze się nie zgadza-
ły. Nie wolno było budować 
dla handlu. Wyczałkowski 
namawiał dyrektorów ¡rm 
budowlanych, by stawiali 
na budowie duże magazyny, 
które po zakończeniu inwe-
stycji mogły odkupić ¡rmy 
handlowe. Działało to na wa-
riackich papierach.

- Ojciec zrezygnował z tej 
pracy w 1983 r. Założył swo-
ją pracownię. Później praco-
waliśmy razem w moim biu-
rze architektonicznym. Ra-
zem zrobiliśmy z 500 projek-
tów. Imponowało mi, że jako 
60-latek przesiadł się z de-
ski kreślarskiej na komputer. 
Był hurraoptymistą. Zmarł 
27 kwietnia 2020 r., dosłow-
nie na moich rękach, w oto-
czeniu rodziny – wspomina 
Paweł Wyczałkowski.

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 

i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.to-

masz

Budynek BWA powstał w 1965 r. Relief na ścianie frontowej zaprojektował Marian Szpakowski.
 Archiwum fotopolska.pl

Charakterystyczne słupy przy ul. Sulechowskiej ustawiono z oka-
zji obchodów XXX-lecia PRL Fot. Zbigniew Rajche

Dworzec PKS początkowo mieścił się przy ul. Kasprowicza. W 1963 r. przeniesiono go na ul. Walki 
Młodych (dzisiaj Dworcowa). Archiwum PKS

Marian Janusz Wyczałkowski 1930-2020 Na terenach wystawowych koło stadionu organizowano pikniki i pokazy Fot. Bronisław Bugiel




