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Kolejne poluzowania reżimu sanitarnego. Od poniedziałku będzie można 
m.in. zjeść w restauracji, pójść do fryzjera, potrenować w hali sportowej…

Po przebudowie czekają 
nas ogromne zmiany w 
Muzeum Ziemi Lubuskiej! 
Ich symbolem będzie 
renesansowy portal z 
nieistniejącego pałacu w 
Przytoku. To prawdziwy 
skarb. I najważniejszy 
element nowego holu 
placówki. >>  6-7

UNIJNA POMOC
DLA SENIORÓW
Zielonogórskie domy pomocy społecznej, ale też inne instytucje całodobowego pobytu, dostaną spory zastrzyk unijnych pieniędzy. Będzie 
można za nie kupić np. testy na obecność Covid-19, wyposażyć izolatki, s�nansować koszty dostarczania gotowych posiłków.

Gościem środowej telekon-
ferencji szefów miejskich in-
stytucji świadczących usłu-
gi społeczne był wicemar-
szałek Łukasz Porycki. Jego 
obecność w gabinecie Wiole-
ty Haręźlak, dyrektorki miej-
skiego Departamentu Eduka-
cji i Spraw Społecznych, mia-
ła nie tylko kurtuazyjny cha-
rakter.

- Jest mi bardzo miło po-
informować, że zarząd wo-
jewództwa podjął w ostat-
ni wtorek decyzję o wyjściu 
naprzeciw licznym postula-
tom zgłaszanym przez śro-
dowiska samorządowe, w 
tym przez władze Zielonej 
Góry. Postulaty te dotyczy-
ły przesunięcia części pienię-
dzy z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego na program, 
z którego gminy mogłyby �-
nansować zakupy testów na 
obecność Covid-19, chodzi 
tu głównie o podopiecznych 
domów pomocy społecznej, 
schronisk dla bezdomnych 
i młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych – zakomu-
nikował marszałek Porycki.

Zarząd województwa na 
ten nowy program przezna-
czył 4,5 mln zł. Operatorem 
programu będzie podlega-
jący marszałkowi Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecz-
nej. To na jego adres powinny 
wpływać wnioski o przyzna-
nie bezzwrotnych grantów, 
inicjatorzy programu z góry 
założyli, że ROPS rozdyspo-
nuje minimum 43 granty. Od 

czego będzie uzależniona ich 
wartość?

- Szczegóły regulaminu po-
znamy najpóźniej w piątek, 
15 maja, po zatwierdzeniu je-
go zapisów przez zarząd wo-
jewództwa. W tej chwili mogę 
zdradzić tylko tyle, że wyso-
kość grantów uzależniona bę-
dzie od liczby osób korzysta-
jących ze wsparcia konkret-
nej instytucji, np. domu po-
mocy społecznej czy domu 
matek z małoletnimi dzieć-
mi i w ciąży. Każda tego typu 
instytucja może złożyć wnio-
sek o przyznanie grantu – wy-
jaśniał nam wicemarszałek Ł. 
Porycki.

Samorządowcy doskona-
le wiedzą, jaka jest skala po-
trzeb w instytucjach cało-
dobowego pobytu, stąd po-
stulaty o wsparcie kierowane 
do urzędu marszałkowskiego.

- Na co dzień robimy 
wszystko, aby wszystkie te-
go typu instytucje działały 
sprawnie. Teraz mamy jed-
nak sytuację nadzwyczajną, 
sytuację niemal powszechne-
go zagrożenia pandemiczne-
go, dlatego z wdzięcznością 
przyjmujemy każdą pomoc – 
dziękowała W. Haręźlak.

Za przyznane granty będzie 
można zakupić środki ochro-
ny osobistej; zakupić i prze-
prowadzić testy na obecność 
Covid-19; zakupić sprzęt do 
wyposażenia i obsługi izola-
tek; zatrudnić nowych pra-
cowników do świadczenia 
usług medycznych; s�nanso-

wać dodatki do wynagrodzeń 
dla pracowników; s�nanso-
wać koszty dostarczania go-
towych posiłków lub zaku-
pów dla osób korzystających 
z całodobowej opieki; s�nan-
sować inne działania dostoso-
wane do indywidualnych po-
trzeb wnioskującej instytucji.

Zapytaliśmy wicemarszał-
ka, ile pieniędzy mogą otrzy-
mać z najnowszego progra-
mu grantowego zielonogór-
skie instytucje pomocy spo-
łecznej.

- Zielona Góra na wspar-
cie samych tylko domów po-
mocy społecznej może liczyć 
na granty o wartości ok. 300 
tys. zł, ale to nie wszystko, 
przecież w mieście są jeszcze 
schroniska dla bezdomnych, 
dom samotnych matek itp. 
Łącznie tych pieniędzy bę-
dzie znacznie, znacznie wię-
cej, trzeba tylko dopilnować 
formalności – zapewnił Ł. Po-
rycki.

Z ust wicemarszałka pod-
czas spotkania w gabinecie 
W. Haręźlak padło jeszcze 
jedno ważne zapewnienie.

- Uruchomimy podobny 
program grantowy dla in-
stytucji pomocy społecz-
nej, których nie uwzględ-
nia wdrażany dziś program. 
Chodzi tu o domy dziecka 
oraz o instytucje niezapew-
niające całodobowej opieki, 
one też potrzebują �nanso-
wego wsparcia – zadeklaro-
wał Ł. Porycki.

 (pm)

- Teraz mamy sytuację nadzwyczajną, sytuację niemal powszechnego zagrożenia pandemicz-
nego, dlatego z wdzięcznością przyjmujemy każdą pomoc – przyznaje Wioleta Haręźlak, dy-
rektor miejskiego Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Fot. Igor Skrzyczewski/UM
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- Zarząd województwa na ten nowy program przeznaczył 4,5 mln zł. Operatorem będzie pod-
legający marszałkowi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – mówi wicemarszałek lubuski 
Łukasz Porycki. Fot. Archiwum prywatne
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Jaki będzie świat po pandemii?
- Mocnym symptomem zmiany jest postępujące osamotnienie jednostki. Sprzyja temu cyfryzacja oraz wdrażana na masową 
skalę zdalna praca - zauważa prof. Jarosław Macała.

- Jaki obraz świata wyłania 
się spoza słabnącego korona-
wirusa?

Prof. Jarosław Macała, In-
stytut Nauk o Polityce i Admi-
nistracji Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego: - Jak bardzo no-
wy świat będzie się różnił od 
tego sprzed pandemii, tego nie 
wie nikt. Możemy tylko mó-
wić o symptomach zmiany. 
Przede wszystkim musimy za-
uważyć masową zmianę życio-
wych priorytetów: miejsce do-
minującej do tej pory potrzeby 
wygody i przyjemności zostało 
zajęte przez potrzebę osobiste-
go bezpieczeństwa…

- …to dlatego Polacy podpo-
rządkowali się dokuczliwym 
ograniczeniom, choć słyną z 
nieposłuszeństwa?

- Okazana przez nas dyscy-
plina ma swoje źródło w lę-
ku o biologiczne przetrwa-
nie. Gdy wybuchła pandemia, 
obudziliśmy się z ręką w noc-
niku, bo na rynku błyskawicz-
nie zabrakło ochronnych ma-
seczek i różnych leków, te zaś 
były produkowane wyłącznie 
w Chinach. W efekcie, zamiast 
do międzynarodowej solidar-
ności, doszło do zawstydzają-
cych wybuchów narodowych 
egoizmów w postaci rekwizy-
cji medycznych transportów 
na amerykańskich i niemiec-
kich lotniskach. Teraz będzie-
my świadkami „powrotu” pro-
dukcji bardzo wielu towarów 
na narodowe podwórka. Głów-
nie z potrzeby uniezależnienia 
się od chińskich dostawców i 
producentów. Kolejnym moc-

nym symptomem nowego jest 
postępujące osamotnienie jed-
nostki. Sprzyja temu cyfryza-
cja oraz wdrażana na masową 
skalę zdalna praca.

- Nowe narzędzia zniewole-
nia?

- Zdalnej pracy nie da się zor-
ganizować bez prądu, inter-
netu, komputera i wielu in-
nych biurowych akcesoriów. 
Obawiam się, że zakup tego 
wszystkiego będzie obciążał 
domowe budżety, co radykal-
nie ostudzi chęć zmiany pra-
codawcy. Przecież każda nowa 
praca natychmiast oznaczała-
by nowe wydatki. Innym efek-
tem tego samego zjawiska bę-
dzie potanienie ludzkiej pracy. 
Na dobrą pensję będą mogli li-
czyć wyłącznie menedżerowie 
i fachowcy o wysokich kwali�-
kacjach. Cała reszta może tra-
�ć w okolice minimum socjal-
nego, przyspieszając zanik kla-
sy średniej. To zjawisko już od 
pewnego czasu daje o sobie 
znać na rynku pracy tzw. starej 
Europy. Niemcy zaczęli nawet 
mówić o „pokoleniu 1000 eu-
ro”, tym pojęciem objęli młode 
roczniki, które nigdy nie osią-
gną dobrej płacowej pozycji.

- Dlaczego cyfryzacja potę-
guje osamotnienie człowieka?

- Arystoteles powiedział, że 
„człowiek jest istotą społecz-
ną, ten zaś, kto nie żyje w spo-
łeczeństwie, jest bestią albo 
bogiem”. Praca w grupie uczy 
empatii, umiejętności współ-
pracy, odpowiedzialności za 
siebie i innych. Co bardzo waż-
ne, wzbogaca nas emocjonal-
nie i intelektualnie. Tymcza-
sem długo wykonywana zdal-
na praca może zmienić pra-
cownika w egoistycznie na-
stawioną „bestię”, przed któ-
rą przestrzegał nas mądry Ary-
stoteles.

- Na kogo jeszcze koronawi-
rus zastawił pułapkę?

- Jeśli praca biurowa prze-
niesie się na masową skalę do 
prywatnych domów, wów-

czas strach zajrzy w oczy �r-
mom specjalizującym się w 
budowaniu i wynajmowa-
niu powierzchni biurowych. 
Najpierw będą ratowały swo-
je budżety poprzez obniż-
kę czynszów, potem poprzez 
adaptację biur na mieszkania. 
A skoro �rmowe biura opu-
stoszeją, nie będzie trzeba ich 
sprzątać, nie będzie też kogo 
karmić przez okoliczne restau-
racje i bistra. Centra miast opu-
stoszeją. Za jakiś czas w repre-
zentacyjnych dzielnicach wiel-
kich miast pojawią się skupi-
ska biurowców-zombie. Kosz-
ty utrzymania i ochrony tych 
obiektów mogą być olbrzy-
mie. Będą więc porzucane ze 
wszystkimi tego konsekwen-
cjami, np. w postaci wzro-
stu kryminalnego zagrożenia 
i drastycznego spadku wpły-
wów podatkowych do miej-
skich kas.

- Podczas pandemii doszło 
także do otwartego zakwe-
stionowania obowiązku ra-
towania każdego życia, co to 
oznacza dla naszej przyszło-
ści?

- W kilku europejskich kra-
jach, np. we Włoszech i Fran-
cji, na podstawie arbitralnych 
decyzji, którym nadawano po-
zory medycznej racjonalności, 
wskazywano, które roczniki 
emerytów mają prawo do re-
spiratora. Najbardziej wieko-
wych pacjentów pozostawio-
no bez specjalistycznej opie-
ki. To bezwstydny powrót eu-
geniki w pandemicznym prze-
braniu.

- Znikąd nadziei?
- Zarysowana przez nas per-

spektywa nie ziści się od ra-
zu. To będzie raczej długi pro-
ces dostosowawczy. Które-
goś dnia kapitał opanuje jed-
nak nowe zasady gry i wszyst-
kim narzuci jej reguły. Koszty 
tej systemowej zmiany ponio-
są najubożsi.

- Dziękuję.
Piotr Maksymczak

- Jeśli praca biurowa przeniesie się do prywatnych domów, 
wówczas strach zajrzy w oczy �rmom specjalizującym się w 
budowaniu i wynajmowaniu powierzchni biurowych – ostrze-
ga prof. Jarosław Macała Fot. Archiwum prywatne
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Nowe karty
mieszkańca
Od dziś (piątek, 15 maja) biuro 
miejskiej strefy parkingowej 
funkcjonuje w godzinach pracy 
urzędu i jest dostępne dla miesz-
kańców.

Mieści się ono w budynku 
urzędu przy ul. Dąbrowskie-
go 41 i teraz będzie cały czas 
dostępne dla mieszkańców. W 
tym celu zlokalizowano je w 
specjalnym pomieszczeniu na 
parterze.

- Od 1 kwietnia weszły no-
we przepisy i cenniki doty-
czące strefy płatnego posto-
ju. Jednak z powodu epidemii 
koronawirusa zaniechaliśmy 
kontroli strefy. Planujemy, że 
15 czerwca ją wznowimy – za-
powiada Michał Szulc, zastęp-
ca dyrektora Departamentu 
Zarządzania Drogami. Brak 
kontroli w praktyce oznaczał, 
że mogliśmy parkować za dar-
mo. Za miesiąc to się skończy.

Tymczasem nowe zasa-
dy powodują, że np. przesta-
ją obowiązywać dawne karty 
mieszkańca. Dla jednego go-
spodarstwa domowego przy-
sługiwać będą tylko dwie 
karty mieszkańca. Karta ta-
ka upoważniać będzie do par-
kowania tylko na tej ulicy, na 
której jest zameldowany wła-
ściciel lub użytkownik pojaz-
du. Niepełnosprawni, posia-
dający kartę parkingową oraz 
kartę „N”, będą mogli bez-
płatnie parkować na każdym 
miejscu postojowym strefy. 
Niepełnosprawni legitymują-
cy się tylko kartą parkingową, 
będą mogli bezpłatnie parko-
wać tylko na wyznaczonych 
do tego celu miejscach. Zain-
teresowani szczegółami po-
winni skontaktować się z biu-
rem strefy: ul. Dąbrowskiego 
41, telefon: 68 454 46 45. (tc)

Na deptaku jak we Włoszech
A to za sprawą ogródków gastronomicznych, które wyjdą poza swoje stałe obszary. Od poniedziałku stoliki będzie 
można ustawiać w pasie drogowym deptaka, m. in. między donicami i latarniami.

Nieo� cjalne informacje o 
otwarciu ogródków gastro-
nomicznych napływały z róż-
nych stron przez ostatnich kil-
ka dni. Zielonogórscy restau-
ratorzy rozpoczęli więc przy-
gotowania do otwarcia loka-
li dla klientów, chociaż czę-
ściowo. - Otworzymy nasz 
ogródek. Miejsc będzie mniej 
przez obowiązujące przepisy, 
bo stoliki u nas były pousta-
wiane bardzo blisko siebie. 
Po dwumiesięcznej przerwie 
to zawsze coś i bardzo się cie-
szymy, że możemy otwierać 
– mówi pan Igor z restauracji 
gruzińskiej Chinkalnia. Przy-
gotowania do pracy w nowych 
warunkach trwają również w 
restauracji i lodziarni Giocon-
da. - Teraz mamy ograniczoną 
ofertę dań na wynos. Mam na-
dzieję, że po otwarciu ogród-
ków wróci pełna karta. To bę-
dzie taka namiastka normal-
ności, ale dobre i to – przyzna-
je Natalia Bylebył.

Znając problemy restaura-
torów, radny Rafał Kasza, któ-
ry na co dzień prowadzi „Czar 
PRL-u”, zaczął działać i pod-
powiedział w magistracie, ja-
kie ułatwienia można wpro-
wadzić dla koleżanek i kole-
gów z jego branży, by ułatwić 
im walkę ze skutkami korona-
wirusa. - Jeśli ktoś w restau-
racji ma osiem zestawów me-
bli, a według nowych prze-
pisów musi być między nimi 
zachowana odległość dwóch 
metrów, to w ogródku będzie 
mógł rozstawić mniej niż po-
łowę z nich. Reszta będzie 
musiała zostać na zapleczu - 
tłumaczy R. Kasza.

Zaproponował, żeby z me-
blami wyjść poza wyznaczone 

obszary ogródków. - Wysta-
wienie stolików w taki sposób 
będzie trochę w stylu śród-
ziemnomorskim – śmieje się 
R. Kasza. - Moja wizja jest bar-
dzo prosta. Zwykle niewyko-
rzystane miejsca na deptaku, 
czyli między lampami i doni-
cami, oddamy w użytkowanie 
właścicielom lokali. Zachowu-
jąc przy tym wszystkie proce-
dury bezpieczeństwa ruchu 
dla przejazdu, np. wozu stra-
żackiego. Oczywiście, takie 
miejsca zostaną udostępnione 
bezpłatnie i bez posiadania ja-
kichkolwiek pozwoleń.

Powstanie mapka sytuacyj-
na, dzięki której właściciele 
lokali dowiedzą się, w których 
miejscach można rozstawić 
meble. Ważne jest to, że sto-
ły i krzesła nie mogą być przy-
twierdzone na stałe, pracow-

nicy muszą schować je na noc 
na zaplecze.

Na początku tygodnia odby-
ła się wizja lokalna, podczas 
której radny Kasza ustalał za-
sady ustawiania stolików, m. 
in. z Waldemarem Michałow-
skim, dyrektorem Departa-
mentu Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego oraz 
przedstawicielem zielonogór-
skich strażaków. - Przejazd dla 
wozów strażackich musi mieć 
co najmniej cztery metry sze-
rokości, a ustawiane stoliki 
nie powinny blokować dostę-
pu do urządzeń przeciwpo-
żarowych, przede wszystkim 
do hydrantów – tłumaczy mł. 
ogn. Piotr Palczyński.

Jeśli tylko właściciele lokali 
dostosują się do norm bezpie-
czeństwa, będą mogli zapro-
sić klientów do stolików po-
za swoimi ogródkami. - Wiem, 
że każdy przypadek jest inny, 
każdy lokal ma inne warunki, 
dlatego pozostaję do dyspozy-
cji i chętnie pomogę – zapew-
nia R. Kasza.

Dwa tygodnie wcześniej 
radny wprowadził w życie 
jeszcze jeden ze swoich po-
mysłów. - Poprosiłem w urzę-
dzie o ułatwienie procedury 
dotyczącej wydawania zgo-
dy na posiadanie ogródka. Do 
tej pory trwała ona około pół-
tora miesiąca. Teraz, jeśli ga-
stronom nie zmienia położe-
nia, wymiarów  i wizualiza-
cji ogródka, to od razu może 
wystąpić z wnioskiem o zaję-
cie pasa drogowego. To znacz-
nie skraca czas trwania proce-
dury. Nadal musimy posiadać 
pozwolenie od konserwatora 
zabytków – podkreśla R. Ka-
sza. (ap)

Rafał Kasza, mł. ogn. Piotr Palczyński, Waldemar Michałowski oraz Dariusz Mach spotkali się 
na zielonogórskim deptaku, żeby omówić zasady bezpiecznego rozstawiania zestawów me-
bli poza ogródkami gastronomicznymi Fot. Archiwum prywatne
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NOWE ZASADY DLA GASTRONOMII:
 limit osób w lokalu (na 1 osobę muszą przypadać co najmniej 4 
mkw.),
 dezynfekcja stolika po każdym kliencie,
 zachowanie 2 m odległości między stolikami,
 blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że 
stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 
m ponad blat,
 zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych 
stolikach,
 noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę 
lokalu,
 goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy 
stolikach.

18 maja pójdziesz do fryzjera i restauracji
Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Powoli wracamy do normalnego życia. Jednak nie będzie 
ono takie jak przed pandemią. Dlatego dbajmy o siebie i bądźmy ostrożni! Oto niektóre z „poluzowań” wchodzących w życie w poniedziałek.

DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA
(od 18 maja)

 Będziemy mogli zjeść w restaura-
cji, kawiarni, barze, a także w centrum 
handlowym (w wydzielonej przestrzeni 
gastronomicznej). Ważne! Gość będzie 
mógł zjeść posiłek i w środku, i w 
ogródku restauracyjnym (warunki – 
patrz zielona ramka powyżej).
 Będziemy mogli skorzystać z 

usług kosmetyczek i fryzjerów. Wśród 
zaleceń dla salonów urody znalazły 
się m.in.:

- obowiązek noszenia przez klien-
tów i obsługę maseczek, gogli lub 
przyłbic (u fryzjera, także w salonie 
kosmetycznym – jeśli zabieg na to 
pozwala),

- używanie ręczników jednorazo-
wych, gdy jest to możliwe,

- przyjmowanie klientów po wcze-
śniejszym umówieniu się na wizytę 
telefonicznie lub online. 
Uwaga! Klient nie może oczekiwać na 
usługę w poczekalni.

OPIEKA i EDUKACJA
(od 18 maja, od 25 maja i od 1 
czerwca)
 Od 18 maja będzie można prowa-

dzić zajęcia:
- praktyczne w szkołach policealnych,
- rewalidacyjno-wychowawcze oraz 

wczesne wspomaganie rozwoju i specjali-
styczną rewalidację.
 18 maja otwarte zostaną także 

placówki i instytucje z bazą noclegową i 
działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są 
to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki 
sportowe czy świetlice środowiskowe.
 Od 25 maja będą możliwe:
- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w 

klasach 1-3 szkoły podstawowej,
- konsultacje z nauczycielami w 

szkołach dla maturzystów i uczniów 8 
klas przede wszystkim z przedmiotów 
zdawanych na egzaminach. Konsultacje 
będą mogły odbywać się indywidualnie 
lub w małych grupach.

Ważne! Przedłużony zostaje zasiłek 
opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

 Od 1 czerwca – konsultacje w 
szkołach z nauczycielami dla pozostałych 
uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Ważne! Od 17 maja dzieci poniżej 
13. roku życia będą mogły wychodzić z 
domu bez opieki dorosłego opiekuna.

TRANSPORT PUBLICZNY
(od 18 maja)

Podwyższony zostaje limit pasaże-
rów w środkach transportu publicznego. 
Zarządzający transportem publicznym 
podejmą decyzję, czy skorzystać z tej 
opcji. Ile osób wejdzie na pokład? Tyle, 
ile wynosi połowa miejsc siedzących 
(tak jak obecnie) lub tyle, ile wynosi 
30 proc. liczby wszystkich miejsc sie-
dzących i stojących (w tym przypadku 
jednak połowa miejsc siedzących musi 
pozostać wolna).

Przykład. Jeżeli w autobusie jest 30 
miejsc siedzących i 70 stojących (czyli 
w sumie 100), to równocześnie może 
nim jechać 30 osób. Przy czym połowa 
miejsc siedzących musi pozostać wolna. 

Do tej pory do takiego autobusu mogło 
wejść 15 osób.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE
(od 17 maja)

Od niedzieli podczas mszy lub innego 
obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 
10 mkw. Dotychczas na 1 osobę przypa-
dało 15 mkw.

SPORT
(od 18 maja)
 Zwiększony zostaje limit osób, które 

mogą ćwiczyć na otwartych obiektach:
- na stadionach, boiskach, skoczniach, 

torach, orlikach, skateparkach – może 
przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 
trenerów),

- na otwartych pełnowymiarowych 
boiskach piłkarskich – mogą przebywać 
maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Uwaga! Możliwe jest także dzielenie 
boiska piłkarskiego na dwie połowy od-
dzielone od siebie buforem bezpieczeń-

stwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę 
buforową, wtedy na jednej połowie może 
przebywać równocześnie 16 osób + 3 
trenerów. W sumie na pełnowymiarowym 
boisku piłkarskim mogą przebywać w 
takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).
 Będą możliwe zajęcia w obiektach 

zamkniętych. W salach i halach spor-
towych równocześnie będzie mogło 
ćwiczyć:

- 12 osób + trener (w obiektach do 300 
mkw.),

- 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 
301 do 800 mkw.),

- 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach 
od 801 do 1000 mkw.),

- 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach 
powyżej 1000 mkw).

Ważne! W obiektach zamkniętych nie 
można będzie korzystać z szatni ani węzła 
sanitarnego (poza WC).

KULTURA
(od 18 maja)

Możliwe będą m.in.:

- działalność kin plenerowych (w tym 
samochodowych),

- wznowienie prac na planach 
¢ lmowych (z uwzględnieniem rygorów 
sanitarnych),

- wznowienie nagrań fonogra¢ cz-
nych i audiowizualnych w instytucjach 
kultury,

- indywidualne zajęcia na uczelniach 
artystycznych,

- wznowienie prób i ćwiczeń.

UCZELNIE (od 25 maja)

Możliwość prowadzenia na uczel-
niach:

- zajęć dydaktycznych (dla studen-
tów ostatnich lat studiów),

- zajęć, które nie mogą być realizowa-
ne zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również 
kształcenia doktorantów i zajęć organi-
zowanych np. w laboratoriach i centrum 
symulacji medycznej.

Więcej informacji na www.gov.pl
oprac. (dsp)
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DAJ OGŁOSZENIE

Ogłoszenia będą przyjmowane przez urząd miasta w ramach akcji 

„Koronapomoc”. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do od-

rzucania ogłoszeń niespełniających wymogów akcji. Redakcja nie 

ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

a Ogłoszenie drobne (tylko tekst) może zawierać do 400 znaków. 

Powinny się w nim znajdować dane kontaktowe ogłaszającego.

a Ogłoszenia gra¢ czne. Przyjmowane są jedynie gotowe ogłoszenia 

o wymiarach 126 mm (szerokość) x 80,1 mm (wysokość), w rozsze-

rzeniu JPG, tif

Treść należy przesyłać e-mailem na adres:

biznespomoc@um.zielona-gora.pl

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

Na program wspiera-
nia lokalnych przedsię-
biorców, dotkniętych 
skutkami epidemii ko-
ronawirusa, miasto chce 
przeznaczyć ok. 30 mln 
zł. Wsparcie to m.in. 
przesuwanie płatności 
podatków, rozkładanie 
ich na raty lub w uza-
sadnionych przypad-
kach umarzanie zale-
głości. Niektóre płatno-
ści zostały zawieszone. 
Wszystko po to, by chro-
nić zielonogórskie � rmy 
i miejsca pracy.

- Kiedyś pisałem o 
przedsiębiorcy, który 
się przebranżowił i szu-
kał zleceń. Wtedy radny 
Zbigniew Binek wyszedł 
z inicjatywą, by umożli-
wić takim osobom i � r-
mom dawanie bezpłat-
nych ogłoszeń w „Łącz-
niku”. Robimy to – mó-
wi prezydent Janusz Ku-
bicki. - Możemy sobie po-
móc nawzajem. Ja szu-
kam malarza, ogrodnika, 
mechanika a oni szukają 
zleceń.

- Zależy nam szczegól-
nie na lokalnej gospo-
darce i kojarzeniu zielo-
nogórskich przedsiębior-
ców. Przecież są ludzie i 
� rmy, które mają pienią-
dze, prowadzą inwesty-
cję i planują kupno towa-
rów i usług. Jeżeli to moż-
liwe, powinniśmy takie 
zamówienia realizować 
w Zielonej Górze, bo wte-
dy nasze miasto mniej 
odczuje skutki zapaści – 
tłumaczy radny Binek. – 
Zachęcam do współpracy 
przedsiębiorców poszu-
kujących pracowników. 
Takie ogłoszenia również 
będziemy publikować. (tc)

Wsparcie 

Darmowe 

Tego w „Łączniku” jeszcze 

otwieramy nasze łamy 

górskich przedsiębiorców. 

skutkami ekonomicznymi 
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biorców, dotkniętych 
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podatków, rozkładanie 
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głości. Niektóre płatno-

Wszystko po to, by chro-
nić zielonogórskie � rmy 
i miejsca pracy.

KORONAPOMOC 
– OGŁOSZENIA DROBNE

a Korepetycje online 
przez internet, przyjazd do 
ucznia, pomoc w zadaniach, 
sprawdzianach. Do każdego 
egzaminu. Matematyka, 
¢ zyka, chemia, jęz. niemiecki. 
Centrum Zielonej Góry, 
tel. 692 970 153 (PLAY).

a Pizzeria Little Italy, Zielona 
Góra, ul. Wandy 43 zatrudni 
kelnerkę na weekendy, wy-
magane doświadczanie, tel. 
kontaktowy 664 038 821.

a Zakład kamieniarski 
LuxStone Granity oferuje 
nagrobki granitowe w bar-
dzo dobrej cenie i wysokiej 
jakości kamienia. W ofercie 
nagrobki pojedyncze, po-
dwójne, urnowe, dziecięce 
i grobowce. Ciekawe wzory 
i wiele kolorów granitu do 
wyboru. Lampiony, wazony 
i krzyże. Szybkie terminy 
realizacji. Odwiedź naszą 
wystawę nagrobków przy 
cmentarzu Jędrzychów w 
Zielonej Górze, 691 407 469, 
www.luxstone-granity.pl

a Kominy, wentylacje, usługi 
hydrauliczne, spawanie, 
balustrady, sprzedaż, mon-
taż. Amaks instalacje kominy 
wentylacja, ul. Dąbrowskiego 
41b, 65-001 Zielona Góra, 
gsm +48 505 086 027, mail: 
biuro@amaksinstalacje.pl, 
www.amaksinstalacje.pl
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Nie boimy się już koronawirusa?
Dwa miesiące rozmów na antenie Radia Index, na falach 96 fm i setki zadanych przez mieszkańców pytań. „Miejski 
alert” ma już swoich stałych słuchaczy, a prezydent wciąż opowiada o życiu w Zielonej Górze w czasie pandemii.

W minionym tygodniu, w 
raportach rozpoczynających 
audycję mogliśmy usłyszeć, 
że sytuacja w naszym mie-
ście jest dobra. Codzien-
nie podawaną cyfrą było ze-
ro – brak nowych zakażeń. - 
U nas sytuacja jest stabilna, 
ale na Górnym Śląsku widać 
poważny problem. Są gło-
sy, że to może być taka pol-
ska Lombardia. Myślę, że po-
winniśmy pójść we włoskim 
kierunku, w tym sensie, że-
by zacząć kierować działa-
niami zwalczającymi epide-
mię regionami. Jeśli wpro-
wadzimy dodatkowe obo-
strzenia w województwie lu-
buskim ze względu na to, co 
się dzieje na Śląsku, to nie 
jest to rozsądne rozwiązanie 
– mówił Janusz Kubicki.

Prezydent zauważył też, 
że ludzie zaczynają się bun-
tować przeciwko obostrze-
niom. - Wynika to z tego, 
że nie wiemy, w którą stro-
nę idziemy, na jakim etapie 
epidemii jesteśmy, mamy 
dezinformację – tłumaczył.

Słoneczna majowa pogo-
da nie zachęca do pozosta-
wania w domach i przestrze-
gania zasad izolacji. Szcze-
gólnie widać to w weekendy, 
o czym informowali słucha-
cze. - Przestaliśmy się bać 
wirusa, uważamy, że nas nie 
dotyczy. W przestrzeni pu-
blicznej widać tłumy ludzi. 
Bez maseczek, nie przestrze-
gających wymaganego dy-
stansu. Zachowujemy się jak 
w środku sezonu letniego. W 
Zatoniu w weekend nie było 
gdzie zaparkować, tworzyły 
się korki w Łagowie, Sławie. 

Spróbujmy wybrać miejsca 
mniej uczęszczane, bardziej 
oddalone od głównych szla-
ków turystycznych – propo-
nował J. Kubicki.

Wiele czasu poświęcono 
też na pytania o sytuację � -
nansową miasta. - Wpły-
wy z PIT-ów są o 40 proc. 
mniejsze, z CIT-ów o 60 
proc. Nie chcę nikogo stra-
szyć, ale miasto będzie mia-
ło takie same problemy jak 
przedsiębiorcy. Nie będzie 
wpływów, więc będzie trud-
no. Jeszcze jesteśmy na tym 
etapie, że pomagamy � r-
mom, ale w drugim półro-
czu to my staniemy się ta-

kim przedsiębiorcą, który 
będzie szukał oszczędno-
ści. Nie będzie nas stać na 
wszystko – powiedział pre-
zydent.

Dodał też kilka przemy-
śleń dotyczących gospodar-
ki. - Mam nadzieję, że za-
czniemy się zastanawiać 
nad swoimi własnymi go-
spodarkami i będziemy 
chcieli się uniezależnić od 
innych. Chciałbym wspie-
rać lokalnych przedsiębior-
ców poprzez przyznawa-
nie dodatkowych punk-
tów w przetargach. Nie chcę 
oszczędzać na inwesty-
cjach, bo one pomagają wy-

ciągać � rmy z kryzysu – do-
dał prezydent Kubicki.

Słuchacze audycji by-
li też ciekawi, czego pan-
demia nauczyła prezydenta 
miasta. - Z pewnością tego, 
że zmieniają się priorytety 
w życiu każdego z nas. De-
cyzje muszą być podejmo-
wane błyskawicznie i trze-
ba szukać różnych rozwią-
zań. Przekonałem się też, że 
ludzie myślą, że prezydent 
miasta może wszystko, ale 
tak nie jest. Moje działania 
są ograniczone. Z pozytyw-
nych elementów: na pewno 
mogliśmy liczyć na pomoc 
zielonogórzan, którzy włą-

czali się w akcje szycia ma-
seczek, produkowania przy-
łbic. Prywatne � rmy rów-
nież wsparły miasto. Spraw-
nie działa sztab zarządza-
nia kryzysowego, pomaga-
li nam strażacy-ochotnicy – 
wymieniał J. Kubicki.

Często wspominał, że 
świat i Zielona Góra po pan-
demii będzie wyglądać zu-
pełnie inaczej. - Zmieni-
ło się postrzeganie świata. 
Wcześniej rozmawialiśmy o 
wakacjach, coraz więcej za-
rabialiśmy, żyliśmy w do-
brobycie, a teraz przed na-
mi całkiem inne czasy – do-
dał J. Kubicki. (ap)

– Bunt przeciw obostrzeniom wynika z tego, że nie wiemy, w którą stronę idziemy, na jakim etapie epidemii jesteśmy, mamy 
dezinformację – mówił Janusz Kubicki Fot. Igor Skrzyczewski/UM

W ZIELONEJ GÓRZE

Literaci,
do piór!
Towarzystwo Miłośników 
Zielonej Góry „Winnica” ogła-
sza szóstą edycję konkursu 
na utwór prozatorski lub 
poetycki o tematyce zielono-
górskiej.

Współzawodnictwo do-
tyczy prac nowych, ni-
gdzie nie publikowanych. 
Teksty zgłaszane do kon-
kursu powinny dotyczyć 
Zielonej Góry. Praca po-
winna mieć formę proza-
torską (opowiadanie, le-
genda, esej) lub poetyc-
ką. Utwory nieprze-
kraczające 10 stron w 
trzech egzemplarzach 
należy przesyłać trady-
cyjną pocztą pod adre-
sem: Towarzystwo Mi-
łośników Zielonej Góry 
„Winnica”, ul. Lisia 37, 
65-093 Zielona Góra. 
Każda praca powinna 
być podpisana godłem. 
W kopercie opatrzo-
nej tym samym godłem 
należy umieścić dane 
autora (imię i nazwi-
sko, adres, e-mail, tele-
fon). Przesyłkę należy 
podpisać „Konkurs na 
utwór zielonogórski”. 
Ponadto utwór zapisa-
ny w formacie doc/do-
cx lub pdf należy prze-
słać pocztą elektronicz-
ną pod adresem: tmzg
-winnica@o2.pl. W ty-
tule maila należy napi-
sać „Konkurs na utwór 
zielonogórski”. Termin 
nadsyłania prac  – 15 
września 2020 r. Nagro-
dą główną jest wydanie 
książki laureata. Więcej 
informacji oraz regula-
min: http://tmzg.org.pl

(red)

W ZIELONEJ GÓRZE

Winobranie
pod znakiem
zapytania
Tysiące zielonogórzan i turystów 
na ulicach miasta, harmider na 
jarmarku, tańce i śpiewy na kon-
certach, beczki lokalnego wina. 
Takie Winobranie pamiętamy. Jak 
będzie wyglądało w tym roku?

- Nie będzie Winobrania 
do jakiego się przyzwycza-
iliśmy – nie pozostawia złu-
dzeń Janusz Kubicki. W au-
dycji „Miejski alert”, w któ-
rej prezydent odpowiada 
na pytania mieszkańców, 
temat wrześniowego świę-
ta Zielonej Góry przewijał 
się kilkukrotnie. Nie zapa-
dły jeszcze wiążące decy-
zje, trwają analizy różnych 
scenariuszy. - Wszystko 
wskazuje na to, że jeśli Wi-
nobranie się odbędzie, to 
jakieś „szczątkowe”. Przy-
zwyczailiśmy się do tego, 
że jako stolica wojewódz-
twa nadawaliśmy ton, tak-
że w wydarzeniach kultu-
ralnych. Ich w tej chwili 

nie ma i nie będzie. Nic nie 
wskazuje na to, żeby miały 
wrócić – mówił na antenie 
J. Kubicki.

Jeszcze na początku mar-
ca mieszkańcy mogli za-
głosować na zespoły, które 
chcieliby usłyszeć na wino-
braniowej scenie. Wszyst-
ko toczyło się normalnym 
trybem, trwały rozmowy 
i spływały propozycje od 
zielonogórzan. Później za-
częto wprowadzać zakazy 
imprez masowych, prze-
mieszczania się, kwaran-
tannę, izolację... - Niemoż-
liwe jest zorganizowanie 
Winobrania do jakiego się 
przyzwyczailiśmy. Wystar-
czy przypomnieć sobie, jak 
wygląda jarmark, tam nie 
da się zachować odległo-
ści dwóch metrów między 
jedną a drugą osobą. Przy-
gotowania, które zawsze 
zajmują miesiące, są nie-
możliwe do zrealizowania 
- podsumował prezydent.

Problemem są również 
� nanse. J. Kubicki w „Miej-
skim alercie” mówił, że za-
miast o imprezach, musi 
myśleć teraz o trudnej sy-
tuacji gospodarczej.

(ap)

– Bunt przeciw obostrzeniom wynika z tego, że nie wiemy, w którą stronę idziemy, na jakim etapie epidemii jesteśmy, mamy 

Archiwalnych nagrań rozmów z 
prezydentem Kubickim można 
wysłuchać na fanpage’u Radia 
Index na Facebooku, w zakład-
ce: Na żywo. Udostępniane 
są również na o¢ cjalnym fan-
page’u miasta: Miasto Zielona 
Góra. Na żywo „Miejski alert” 
jest transmitowany codziennie 
o godz. 10.30 w internecie 
na: Facebooku Radia Index , 
Facebooku miasta, Facebooku 
Wiadomości Zielona Góra oraz 
oczywiście w radiu na falach 
96 fm. Pytania można zadawać 
na Facebooku pod transmisją 
audycji lub wysłać na adres 
mailowy: alert@wZielonej.pl.



łącznik zielonogórski    15 maja 2020 www.Lzg24.pl6

W holu rozbudowanego muzeum stoi już renesansowy portal
Nowy budynek Muzeum Ziemi Lubuskiej postawiono od strony podwórza i połączono ze starym. Teraz specjalistyczne brygady i muzealnicy zajmują się instalowaniem ekspozycji. Zmiany są ogromne! Ich symbolem będzie renesansowy portal z nieistniejącego pałacu 
w Przytoku. To skarb. I najważniejszy element nowego holu.

- Tra�ł do nas jeszcze 
przed wojną. Niemcy usta-
wili go na tyłach starostwa 
powiatowego, które kiedyś 
mieściło się w naszym gma-
chu. Przez lata stał na po-
dwórzu – opowiada Leszek 
Kania, dyrektor muzeum. 
– Niestety, miejskie powie-
trze mu nie służy. Jest wy-
konany z piaskowca. W la-
tach 2006-2007 został roze-
brany i poddany częściowej 
konserwacji. Później ukry-
to go w magazynie.

- Wtedy go demontowa-
łem, teraz ponownie skła-
dam w całość – śmieje się 
Tomasz Filar, konserwator 
zabytków. – Będzie pięknie 
wyeksponowany.

- Jeszcze musimy wypeł-
nić spoiny i portal będzie 
gotowy – Maja Błażejew-
ska (pracuje razem z T. Fila-
rem) odsuwa osłony z folii 
i zapala dodatkowe oświe-
tlenie. Zabytek można oglą-
dać od dołu, z poziomu par-
teru lub od góry, z pozio-
mu pierwszego piętra. Jego 
górny fragment przechodzi 
przez kondygnacje.

Jesteśmy w nowym ho-
lu muzeum. Portal stoi cen-
tralnie, na wprost wejścia. 
Za nim ściana ze szkła z 
widokiem na zieleń. Przez 
portal widać niewielkie 
drzewko.

- Specjalnie jest tak po-
sadzone, by było je widać 
przez portal. To wiśnia ja-
pońska – śmieje się dyrek-
tor Kania. - Nasadziliśmy 
nowe drzewa i co najważ-
niejsze, podczas rozbudo-
wy ocaliliśmy większość 
starych drzew. Niestety, 

musieliśmy wyciąć jeden, 
chory dąb.

Dyrektor jest zadowolo-
ny, bo zmorą muzeum był 
niewielki hol. W nim otwie-
rano większość wystaw. 
Gdy przychodziło więcej 
osób, nie mogły się pomie-
ścić, niektórzy goście mu-
sieli stać w drzwiach. Teraz 
problemu nie będzie, bo no-
wy hol jest dwa razy więk-
szy od starego.

Projekt rozbudowy mu-
zeum powstał w 2008 r. 
Budowa ruszyła w 2017 r. 
Jest �nansowana z fundu-
szy Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
oraz samorządu wojewódz-
twa. Całość ma być gotowa 
pod koniec września. Bę-
dzie kosztować 20 mln zł.

Najbardziej widocznym 
nowym i już gotowym „eks-
ponatem” jest fortepian 
marki yamaha. – To wyso-
kiej klasy instrument kon-
certowy. Podobny sprzęt 
ma jedynie �lharmonia i 
uniwersytet – cieszy się 
L. Kania. Jest już na swo-
im miejscu, czyli na sce-
nie nowej sali przeznaczo-
nej na występy, konferen-
cje i spotkania. Możliwe bę-
dą tu również projekcje �l-
mów. Dotychczas takie im-
prezy organizowano w Sa-
li Witrażowej, która nadal 
służyć będzie tym celom.

Dzięki rozbudowie, mu-
zeum zyskało ok. 1.000 
mkw. nowej powierzch-
ni wystawowej. Razem z 
dyrektorem idziemy na 
pierwsze piętro - poświę-
cone historii miasta i regio-
nu. Koncepcję ekspozycji 
przygotowali: Longin Dzie-
życ, Izabela Korniluk, Ani-
ta Maksymowicz i Grze-
gorz Wanatko. Zacznie się 
od przedwojennej historii 
miasta i poprzez pierwsze 
osadnictwo powojenne po-
prowadzi nas aż po czasy 
nam najbliższe. To ma być 
bardzo nowoczesna ekspo-
zycja wykorzystująca róż-
ne multimedialne rozwią-
zania.

Muzeum dotąd poka-
zywało kilka makiet daw-
nej Zielonej Góry. Teraz bę-
dzie to jedna makieta łączą-
ca tradycyjnie ustawiane 
klocki z animacjami kom-
puterowymi. - Mamy też 
nagrania rozmów z pierw-
szymi osadnikami. Będą 
do posłuchania – dodaje 
dyrektor. Idziemy wąskim 
korytarzem. Wraz z nami 
wędruje dźwięk. Słychać 
np. stuk maszyny do pisa-
nia. Taki eksponat znajdzie 
się w gablocie, w tej chwili 
jeszcze pustej.

Na drugim piętrze znaj-
dzie się ekspozycja sztu-
ki współczesnej będącej 
m.in. efektem Złotego Gro-
na, które przed laty organi-
zowano w Zielonej Górze.

Tomasz Czyżniewski

Leszek Kania został właśnie po raz kolejny mianowany dyrektorem Muzeum Ziemi Lubuskiej. 
Cel nadrzędny jego drugiej kadencji - skończenie rozbudowy placówki. – W 2022 r. będziemy 
obchodzić 100-lecie powstania muzeum, na pewno zorganizujemy ciekawe obchody – zapo-
wiada. Ta rocznica zbiegnie się z 800-leciem powstania miasta. Fot. Tomasz Czyżniewski

Nowy fortepian tra�ł na scenę sali koncertowej. Trzeba było kilkunastu krzepkich mężczyzn, 
by go tam umieścić! Fot. Alicja Błażyńska/MZL

Renesansowy portal z nieistniejącego pałacu w Przytoku powstał w 1596 r. To jedyny taki zabytek w Zielo-
nej Górze. Będzie centralnym elementem nowego holu muzeum. Fot. Tomasz Czyżniewski

Fragment renesansowego portalu Fot. Tomasz Czyżniewski
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W holu rozbudowanego muzeum stoi już renesansowy portal
Nowy budynek Muzeum Ziemi Lubuskiej postawiono od strony podwórza i połączono ze starym. Teraz specjalistyczne brygady i muzealnicy zajmują się instalowaniem ekspozycji. Zmiany są ogromne! Ich symbolem będzie renesansowy portal z nieistniejącego pałacu 
w Przytoku. To skarb. I najważniejszy element nowego holu.

Renesansowy portal z nieistniejącego pałacu w Przytoku powstał w 1596 r. To jedyny taki zabytek w Zielo-
nej Górze. Będzie centralnym elementem nowego holu muzeum. Fot. Tomasz Czyżniewski

Fragment renesansowego portalu Fot. Tomasz Czyżniewski

Elewacja nowego budynku muzeum Fot. Tomasz Czyżniewski

Fragment panoramy Zielonej Góry z końca 
XIX wieku. Zdjęcie zrobiono prawdopodob-
nie z dachu domu winiarskiego Gremplera 
(dzisiaj fragment Palmiarni). Widoczny 
na pierwszym planie budynek stoi do dziś 
przy ul. Ceglanej. W tle widać Wzgórze 
Braniborskie z wieżą i domem winiarskim 
przy ul. Pięknej. Panoramę tworzy 10 zdjęć. 
Będą one eksponowane w specjalnym 
ślimaku, który stanie na środku ekspozycji 
historycznej. Na zewnątrz ślimaka zamon-
towano kilka stanowisk fotoplastykonu, 
gdzie będzie można oglądać zdjęcia daw-
nej Zielonej Góry.

Drugie piętro nowej części muzeum zajmie 
ekspozycja poświęcona sztuce współczesnej. 
Królować tu będzie tonacja niebieska i biała. 
Nowoczesna aranżacja, zaprojektowana 
przez Krzysztofa Skoczylasa, prowadzić nas 
będzie przez labirynt sztuki. Przede wszystkim 
prezentowany tu będzie dorobek sympozjów 
plastycznych Złotego Grona oraz późniejszego 
Biennale Sztuki. Eksponowane tu będą dzieła 
m.in. Witkacego, Strzemińskiego, Strumiłły, 
Dwurnika. Jednym z obrazów będą „Napiętno-
wani” Marka Oberländera, dzieło do niedawna 
eksponowane w Muzeum Historii Żydów 
Polskich Polin. Koncepcja ekspozycji: Leszek 
Kania, Marta Gawęda i Jacek Gernat.

Nowa sala koncertowo-konferencyjna znaj-
duje się na parterze. Przez przeszkloną ścianę 
(można ją zasłonić) wpada światło słoneczne. 
Za oknem zieleń.
Sala jest wyposażona w niezbędne instalacje: 
głośniki, urządzenia multimedialne, ekrany, 
stopniowane oświetlenie. Ma też scenę 
umożliwiającą występy. Zostanie do niej wsta-
wionych 200 wygodnych krzeseł. To dwa razy 
więcej niż w Sali Witrażowej muzeum, która 
nadal będzie funkcjonować. W muzeum jest 
winda, osoby niepełnosprawne będą mogły 
wygodnie dostać się do budynku wjazdem od 
ul. dr. Pieniężnego.

Fot. Tomasz Czyżniewski

Fot. Tomasz Czyżniewski

Fot. Tomasz Czyżniewski
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Przybywa nam parkingów
Mieszkańcy mogą już skorzystać z 32 nowych miejsc postojowych  przy ul. Batorego. Parkin-
gów w ramach miejskiego programu będzie jednak więcej.

Prace wzdłuż ulicy Bato-
rego (między ulicami Tech-
nologów i Rzeźniczaka) 
rozpoczęły się w styczniu. 
Istniejącą drogę rozebrano, 
teraz będą mogły tu zapar-
kować 32 samochody. Wy-
konano też nowy chodnik 
dla pieszych wzdłuż jezdni.

Przy ul. Batorego kierow-
cy będą mieli do dyspozycji 
łącznie 102 miejsca, bo dru-
gi parking już czeka na od-
biór - na osiedlu na Olim-
pie, dla 70 aut.

Przybędą też 23 miejsca 
przy ul. Bema - na placu na-
przeciw wejścia do KRUS i 
przy boisku SP 10. Kończą 
się też prace: przy ul. Oby-
watelskiej (6 miejsc), Po-
wstańców Warszawy (12), i 
Świerkowej (5).

- Inwestycje parkingowe 
przebiegają zgodnie z pla-
nem, a być może wykona-
my je nawet szybciej niż za-
planowaliśmy – wyjaśnia 
Michał Szulc, zastępca dy-
rektora Departamentu Za-
rządzania Drogami w magi-
stracie.

Decyzję o uruchomie-
niu programu Parking 1000 
plus podjął prezydent Ja-
nusz Kubicki, tłumacząc, 
że zielonogórzanie ma-
ją spore problemy z parko-
waniem na osiedlach. Te-
matem od początku zajmu-
ją się radni Filip Gryko i Pa-
weł Wysocki (Zielona Ra-
zem) oraz Marcin Pabie-
rowski (PO). Zbierają pro-
pozycje od mieszkańców i 
sprawdzają, czy inwestycje 
na danym terenie są możli-
we do wykonania.

Łącznie budowa 208 
miejsc w drugim eta-
pie miejskiego programu 
kosztuje blisko 1,8 mln zł. 
Wykonawcą jest zielono-
górska � rma Gran-Bud. 
Przypomnijmy, że docze-
kaliśmy się już parkingów 
w sąsiedztwie Wagmosta-
wu (20), na osiedlu Po-
morskim w pobliżu sie-
dziby � rmy Iglotechnik 
(30) i przy ul. Rezedo-
wej na Jędrzychowie (10 
miejsc).

P. Wysocki wyliczył, że 
z miejskiego programu po-
wstało ponad tysiąc no-
wych miejsc postojowych. 
– Zwieńczeniem całego 
przedsięwzięcia, które roz-
począł prezydent, będzie 
budowa dwóch parkingów 
wielopoziomowych: przy 
Palmiarni i szpitalu uniwer-
syteckim. Łącznie zyskamy 
wtedy przynajmniej dwa 
tysiące miejsc postojowych.

Na koniec jeszcze jedna 
dobra wiadomość. Prezy-

dent zdecydował, że po-
mimo epidemii, inwesty-
cje na zielonogórskich 
osiedlach będą konty-
nuowane. Co roku „pój-
dzie” na nie 2 mln zł. – 
Mieszkańcy wciąż przy-
syłają nam nowe lokaliza-
cje – wyjaśnia F. Gryko. – 
Jak skończy się pandemia, 
przystąpimy do konsulta-
cji społecznych w tej spra-
wie i wytypujemy miejsca 
na kolejne parkingi.

(rk) 

- Można już korzystać z 32 nowych miejsc parkingowych przy ul. Batorego – cieszą się radni 
Paweł Wysocki i Filip Gryko Fot. Piotr Jędzura

W ZIELONEJ GÓRZE

Szpital
wznawia leczenie
Szpital uniwersytecki powoli 
przywraca planowe przyjęcia 
pacjentów na wszystkich oddzia-
łach. Trzeba mieć jednak nega-
tywny wynik badań w kierunku 
COVID-19.

Jak nas poinformowa-
ła Sylwia Malcher-No-
wak, rzeczniczka szpita-
la, o kolejności przyjęć i 
hospitalizacji pacjentów 
decydują kierownicy i 
ordynatorzy poszcze-
gólnych oddziałów, bio-
rąc pod uwagę stan, ro-
kowanie oraz prawdopo-
dobieństwo pogorszenia 
się stanu zdrowia. Każ-
dy z pacjentów najpierw 
będzie musiał przejść 
badanie wykluczające 
koronawirusa.

Co ważne, zanim pa-
cjentom zostanie wy-
znaczony termin przy-
jęcia na oddział, zosta-

ną dwa-trzy dni wcze-
śniej zaproszeni telefo-
nicznie do szpitala „na 
badanie w kierunku CO-
VID-19”. Negatywny wy-
nik badania będzie pod-
stawą do przyjęcia cho-
rego na oddział. Szpital 
poinformował też, gdzie 
się powinni zgłosić pa-
cjenci na pobranie wy-
mazu (patrz: ramka po-
niżej).

Zarząd szpitala prosi, 
by pacjenci, którzy już 
wcześniej mieli wyzna-
czone terminy przyjęć, 
ale z powodu konrono-
wirusa nie tra� li do szpi-
tala, uzbroili się w cier-
pliwość.

- To może trochę po-
trwać, bo nie sposób 
wszystkich „zaległych” 
pacjentów przyjąć do 
szpitala w ciągu jedne-
go czy dwóch dni. Stąd 
nasza prośba o zrozu-
mienie i cierpliwość. To 
my sami zadzwonimy do 
pacjenta, proszę do nas 
nie dzwonić – apeluje S. 
Malcher-Nowak. (pm)

TU ZGŁOŚ SIĘ NA POBRANIE WYMAZU

 Pacjenci oddziałów zlokalizowanych w głównym budynku szpi-

tala – namiot przed wejściem głównym od strony parku, następnie 

pokój nr 015, w godz. 8.00-14.00.

 Pacjenci Klinicznego Oddziału Chorób Płuc, Chirurgii Klatki Pier-

siowej, Radioterapii – namiot przez Klinicznym Oddziałem Chorób 

Zakaźnych, w godz. 9.00-10.00.

 Pacjenci Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 

oraz Onkologii – izba przyjęć budynku L, w godz. 10.00-12.00.
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- Formuła publicznej dyskusji nad planami sprawdziła się – uważa wiceprezydent Dariusz Le-
sicki. Fot. Materiały UM

Zmiana planu umożliwi wybudowanie tutaj krytego lodowiska
Fot. Piotr Jędzura

Plany do dyskusji 
w Radio Index
Debaty nad planami przestrzen-
nego zagospodarowania magi-
strat organizuje w internecie i Ra-
dio Index. Uwagi mogą zgłaszać 
mieszkańcy Jędrzychowa – chodzi 
o boisko przy ul. Kąpielowej, 
budowane w ramach Budżetu 
Obywatelskiego.

- Wciąż mamy ogranicze-
nia w spotykaniu się. Jednak 
dyskusja w internecie spraw-
dziła się podczas omawiania 
studium uwarunkowań i za-
gospodarowania przestrzen-
nego miasta – uważa wicepre-
zydent Dariusz Lesicki. – Te-
raz w taki sam sposób będzie-
my rozmawiać o wyłożonych 
planach.

Wyłożenie pro-
jektu zmiany pla-
nu zagospodarowa-

nia przestrzennego w rejo-
nie Elektrociepłowni Zielo-
na Góra.

Chodzi o teren pomiędzy 
elektrociepłownią a torami 
kolejowymi i wiaduktem na 
al. Zjednoczenia. Magistrat 
chce się zamienić ziemią z 
EC. Na wolnej działce mo-
że powstać lodowisko w ra-
mach nowatorskich rozwią-
zań – ciepło z EC potrzeb-
ne do wytwarzania prądu, 
można dodatkowo spożyt-
kować do… chłodzenia.

- Zmiany w planie ma-
ją umożliwić wybudowanie 
krytego lodowiska. Zapla-
nowane jest też miejsce na 
przystanek kolejowy – infor-
muje Agnieszka Fabiańczyk, 
szefowa Biura Urbanistyki i 
Planowania.

Terminy:
Plan jest wyłożony do 5 

czerwca. Uwagi można skła-
dać do 22 czerwca. Plan 
można oglądać na tablicy 
ogłoszeń w urzędzie miasta, 
ul. Podgórna 22 oraz na stro-
nie internetowej BIP mia-
sta w zakładce „Planowa-
nie przestrzenne”. W związ-
ku ze stanem epidemii, pu-
bliczna dyskusja odbędzie 
się 28 maja poprzez Radio 
Index o godz. 11.00. Pytania 
można zadawać na e-ma-
il: plany@um.zielona-gora.
pl oraz w komentarzach pod 
trwającą transmisją µ.com.
index96fm/ lub telefonicz-
nie podczas trwania trans-
misji – tel. 68 326 96 96.

Wyłożenie projektu 
zmiany planu zagospo-
darowania przestrzen-

nego w Ochli.
Chodzi o obszar położony 

przy ul. Ochla-Sadowa i Ochla
-Folklorystyczna. – Dokładnie 
ten projekt dotyczy działki przy 
ul. Zielonogórskiej naprzeciw 
cmentarza – tłumaczy A. Fa-
biańczyk. – Na wniosek Caritas, 
do obowiązującego tutaj zapi-
su, że są to tereny mieszkanio-
wo-usługowe, dodajemy możli-
wość postawienia magazynów - 
jako samodzielnej formy w ra-
mach zabudowy usługowej.

Terminy:
Plan jest wyłożony do 5 

czerwca. Uwagi można skła-
dać do 22 czerwca. Plan można 
oglądać na tablicy ogłoszeń w 
urzędzie miasta, ul. Podgórna 
22 oraz na stronie internetowej 
BIP miasta w zakładce „Plano-
wanie przestrzenne”. W związ-
ku ze stanem epidemii, publicz-
na dyskusja odbędzie się 28 ma-
ja poprzez Radio Index o godz. 
11.00. Pytania można zada-
wać na e-mail: plany@um.zie-
lona-gora.pl oraz w komenta-
rzach pod trwającą transmisją 
µ.com.index96fm/ lub telefo-
nicznie podczas trwania trans-
misji – tel. 68 326 96 96.

Przystąpienie do spo-
rządzenia miejscowego 
planu zagospodarowa-

nia przestrzennego w rejonie 
cmentarza przy ul. Kąpielowej.

Chociaż w nazwie wymienia-
ny jest cmentarz, chodzi o bo-
isko wielofunkcyjne przy ul. 
Kąpielowej, które ma powstać 
w ramach Budżetu Obywatel-
skiego 2020. Chodzi o zagospo-
darowanie działki przeznaczo-
nej na sport i rekreację. To do-
prowadziło do sporów na ja-
ką skalę zagospodarować te-
ren. Część mieszkańców chce, 
by powstał w tym miejscu duży 
kompleks, inni nie chcą boiska 
pod oknami domów. Ten spór 
ma zostać rozstrzygnięty w ra-
mach prac planistycznych.

- W procedurze planu miej-
scowego określone zostaną 
przeznaczenia dla poszczegól-
nych terenów. Na razie zbiera-
my wnioski, a następnie spo-
rządzony projekt planu będzie 
poddany konsultacjom z miesz-
kańcami – zapowiada A. Fa-
biańczyk.

Terminy: 
Zainteresowani mogą skła-

dać wnioski na piśmie w termi-
nie do 29 maja.

 (tc)

A

B

C
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Młyn wodny czeka na koło
Szkielet zrekonstruowanego młyna w muzeum etnogra�cznym w Ochli już stoi. Prawdopodobnie w przyszłym tygo-
dniu rozpocznie się montaż mechanizmu konstrukcyjnego, który wprawi w ruch młyńskie koła.

Młyn mąki nie przemie-
li, ale ma szansę stać się 
jedną z większych atrakcji 
turystycznych skansenu. 
Muzeum etnogra�czne 
w Ochli obecnie realizu-
je trzy inwestycje: rekon-
strukcję młyna wodnego z 
Sądowa, odtworzenie me-
chanizmu wewnętrzne-
go młyna i koła wodnego 
oraz rekonstrukcję stodo-
ły z Lisowa.

– Młyn i stodoła już sto-
ją – mówi Renata Reska-
Żelek, pracownik mu-
zeum. – Teraz czekamy na 
oszklenie młyna i na wy-
konanie muru pruskiego. 
Prawdopodobnie już w 
przyszłym tygodniu roz-
pocznie się montaż me-
chanizmu konstrukcyjne-
go obiektu. Zajmie się nim 
jeden z najlepszych spe-
cjalistów w kraju, który 
m.in. stawia wiatraki. Go-
towa jest już droga dojaz-
dowa do młyna.

Młyny wodne to unika-
towe obiekty, kiedyś wy-
stępowały na terenie dzi-
siejszego woj. lubuskie-
go. Muzeum w Ochli je 
odtwarza, bo jednym z 
głównych jego zadań jest 
ochrona dziedzictwa kul-

turowego regionu. Młyn 
jest obiektem rekonstru-
owanym, pochodzi z Są-
dowa (gmina Cybinka, po-
wiat słubicki), pracował 
na rzece Pliszce. Jego po-
wstanie datowane jest na 
drugą połowę XIX w.

Młyn będzie mógł mie-
lić mąkę i kaszę, ale z uwa-
gi na długotrwały proces 
czyszczenia elementów 
mechanizmu, muzeum 
zrezygnuje z tej atrakcji. 
Koło wodne będzie się jed-
nak kręcić. I po oddaniu 

obiektu, zielonogórzanie 
zostaną zaproszeni na po-
kazowy przemiał.

Na terenie skansenu są 
dwa stawy. Woda ze stawu 
górnego zasili młyńskie 
koło. Zrzut wody na koło 
wprawi je w ruch. Tym sa-

mym zostanie uruchomio-
ny cały mechanizm napę-
dowy młyna. Koło wod-
ne będzie się obracać tylko 
w wybranych godzinach, 
podczas pokazów. A tych 
najszybciej doczekamy się 
wiosną 2021 r.

Dwie ściany budynku 
będą częściowo przeszklo-
ne, dwie pozostałe to mur 
pruski. Młyn zaprojekto-
wano jako budynek jed-
nokondygnacyjny o kon-
strukcji drewnianej, kryty 
dachem dwuspadowym. 
Obiekt ma mieć 68,75 
mkw. powierzchni zabu-
dowy. Przy młynie stanie 
wiata rekreacyjna. Oso-
by odwiedzające skansen 
będą mogły skorzystać z 
drewnianego pomostu re-
kreacyjnego o 181 mkw. 
powierzchni.

Cała inwestycja to wy-
datek rzędu 1 mln 900 tys. 
zł. Muzeum z własnych 
funduszy na realizację te-
go zadania wyda 1 mln 327 
tys. 650 zł, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego dorzuci 360 tys. 
zł, budżet województwa 
lubuskiego 212 tys. 350 zł.

Prace zakończą się w li-
stopadzie. (rk)

W ZIELONEJ GÓRZE

Pracownicy 
posprzątali las 
wokół CRS
Wielkie brawa dla pracowników 
Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji. Wykorzystali przerwę 
w funkcjonowaniu basenu i po-
sprzątali okoliczne lasy.

Efekty pracy ratowni-
ków i pań kasjerek z Cen-
trum Rekreacyjno-Spor-
towego są imponujące! To 
ponad 90 worków zebra-
nych śmieci oraz kontene-
ry pełne rupieci.

– Nasi pracownicy za-
kasali rękawy i ruszyli do 
sprzątania. Dzięki temu w 
okolicy jest czyściej – mó-
wi Joanna Stępień z MO-
SiR-u. – Wykorzystujemy 
też fakt, że z powodu za-
mknięcia obiektów ma-
my więcej czasu i prowa-
dzimy remonty, konser-
wacje sprzętu i przeglądy 
techniczne na wszystkich 
obiektach. Murawy bo-
isk wreszcie też będą „do-
pieszczone”.

Basen i hala sportowa 
obecnie nie działają. W 
tej sytuacji, pewnie i oko-
liczne lasy „odpoczną” 
od osób, które nie potra-
�ą się zachować. Miejmy 
nadzieję, że ci, co śmieci-
li, uszanują czyjąś ciężką 
pracę.

(rk)

Młyn już stoi. Teraz muzeum czeka na oszklenie i wykonanie muru pruskiego.
 Fot. Piotr Jędzura
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DLA KIBICÓW 
Z KARNETAMI
1.wariant – kibic ma możli-
wość przepisania na kolejny 
rok karnetu zakupionego na 
ten sezon
2. wariant – kibic ma moż-
liwość wymiany karnetu na 
kartę podarunkową lub gadże-
ty w Sklepie Kibica
3. wariant – kibic ma moż-
liwość częściowej wymiany 
karnetu na kartę podarunko-
wą lub klubowe gadżety oraz 
otrzymania zniżki na karnet w 
sezonie 2021; kibic decyduje o 
podziale środków.
a Wszystkie trzy warianty 
dotyczą również niezrealizo-
wanych voucherów uprawnia-
jących do aktywacji karnetów.
a Procedura realizacji warian-
tów lub zwrotów karnetów 
rozpocznie się w poniedziałek, 
18 maja.
a Kibice, którzy nie wybiorą 
żadnego z wariantów, otrzy-
mają zwrot pieniędzy za kar-
net w ciągu pół roku od daty 
złożenia dyspozycji zwrotu. 
Potrzebny do tego będzie 
dowód zakupu – paragon lub 
faktura.

ŻUŻEL

Gość w dom(u)
Grzegorz Walasek podpisał kon-
trakt z Falubazem Zielona Góra. 
Niespełna  44-letni żużlowiec 
związał się z macierzystym klu-
bem na zasadzie gościa.

Pozwalają na to zmiany 
regulaminowe, które wy-
musiła epidemia korona-
wirusa. W ich myśl, kluby 
PGE Ekstraligi mogą kon-
traktować zawodników z 
niższych lig. Grzegorz Wa-
lasek ma obowiązującą 
umowę z I-ligową Ostrovią 
Ostrów Wielkopolski. Wy-
stępuje tam od ubiegłego 
sezonu. – Kluby chcą się za-

bezpieczyć w tych czasach. 
Nie chciałbym być „stra-
szakiem” dla kogoś, kto już 
wcześniej się z klubem po-
rozumiał – mówi doświad-
czony żużlowiec. Dla nie-
go to okazja do szybszego 
wejścia w treningi wraz z 
zawodnikami zielonogór-
skiego klubu. I liga ma wy-
startować później niż roz-
grywki PGE Ekstraligi. Wa-
lasek formalnie po raz trze-
ci wraca do Zielonej Gó-
ry. Po raz pierwszy zwią-
zał się z macierzystym klu-
bem przed sezonem 2006 i 
udanym okresie we Włók-
niarzu Częstochowa. Z zie-
lonogórskim zespołem wy-
walczył wtedy awans do 
grona najlepszych, w sezo-

nie 2009 świętował tytuł 
Drużynowego Mistrza Pol-
ski. Następnie opuścił ro-
dzinne strony i na dwa la-
ta przeniósł się do Byd-
goszczy. Po jeździe w Polo-
nii na dłużej osiadł w Rze-
szowie, zaliczył też rocz-
ny epizod w Częstochowie, 
by w 2015 roku ponownie 
założyć plastron zielono-
górskiej drużyny. Na rok. 
Przyznaje, że instytucji 
„gościa” nadal towarzyszy 
sporo niewiadomych. – To 
weszło w życie niedawno. 
Daje mi komfort, że wyjadę 
z chłopakami szybciej na 
tor. Na tym mi głównie za-
leży, a co będzie dalej, zo-
baczymy – wyjaśnia żużlo-
wiec. (mk)

ŻUŻEL

PGE Ekstraliga pełna ograniczeń
Przebieranie się w busie, zakaz przybijania „piątek” po biegu i brak kąpieli po meczu – m.in. takie ograniczenia cze-
kają żużlowców, którzy pojadą w PGE Ekstralidze 2020. Rozgrywki w czasach koronawirusa mają wiele obostrzeń.

W ubiegłym tygodniu 
wszyscy żużlowcy Fa-
lubazu parafowali anek-
sy do kontraktów, następ-
nie do Polski na dwutygo-
dniową kwarantannę zje-
chali zagraniczni jeźdź-
cy – Michael Jepsen Jen-
sen, Jan Kvech, Antonio 
Lindbaeck i Martin Va-
culik. Wszyscy przymuso-
we „postojowe” odbywają 
w Kołatce. Choć to miej-
scowość położona nad je-
ziorem, żużlowcy nie mo-
gą korzystać z uroków te-
go miejsca. Pozostają do-
mowe treningi. Słowak 
postawił m.in. na trena-
żer rowerowy. W mediach 
społecznościowych wi-
dać, że kolarstwo stacjo-
narne cieszy się ostatnio 
sporym powodzeniem u 
żużlowców. Piotr Prota-
siewicz woli inne formy 
ruchu. Najgorszy był ten 
pierwszy okres, gdy w grę 
wchodziły tylko domowe 
treningi. – Tak trenowa-
łem, że u doktora wylą-
dowałem, bo zajechałem 
swoje barki – uśmiecha się 
kapitan Falubazu, który 
wyczekuje już pierwszego 

wyjazdu na tor po dwóch 
miesiącach przerwy.

Na początku marca 
zielonogórzanie odby-
li pierwsze treningowe 
jazdy i po wybuchu epi-
demii zgasili motocykle. 
– Na pewno będzie tro-
szeczkę łatwiej ruszać, 
niż po całej zimie – uwa-
ża „PePe”. - Najważniej-
sze będzie chwycenie au-
tomatyki w ściganiu się, 
nie wiem, czy będzie taka 
możliwość.

Możliwość będzie, ale 
we własnym gronie. Bo 
m.in. sparingi wyklucza 
20-stronicowy regulamin 
sanitarny. Można zna-
leźć tam chociażby zapis 
o obowiązku przebierania 
się w busie. Po biegu nie 
będzie można ani przybi-
jać „piątek”, ani konsul-
tować się z innymi zawod-
nikami na torze. Po meczu 
zaś nie będzie możliwości 
skorzystania z prysznica. 
- Ktoś mi mówił, że ja w 
żużlu przeżyłem wszyst-
ko, ale jak widać nie. Sy-
tuacja jest jednak ekstre-
malna, nikt tego nie mógł 
przewidzieć jeszcze kilka 

miesięcy temu. Wierzę, że 
najgorszy okres mamy już 
za sobą – mówi P. Prota-
siewicz. Kapitan Faluba-
zu z optymizmem patrzy 
w przyszłość. – Obyśmy 
mogli jeździć. Jeśli nie bę-
dzie można, to nie będzie-
my sobie dziękować. Oby 
przyjemnych chwil i zwy-
cięstw z kolegami po 5:1 
było jak najwięcej.

Każdy zawodnik będzie 
miał do dyspozycji tylko 
jednego mechanika. Od 
24 do 27 maja żużlowcy i 
mechanicy będą podda-
wani testom na obecność 
koronawirusa. Jeśli te wy-
padną negatywnie, będzie 
można planować trenin-
gi. Na tor będzie można 
wyjechać 29 maja, a więc 
na „rozjeżdżenie się” bę-
dą dwa tygodnie. Liga wy-
startuje oczywiście bez ki-
biców na trybunach. Co z 
tymi, którzy kupili karne-
ty? Dla nich zielonogór-
ski klub przygotował trzy 
możliwości. Szczegóły ak-
cji „Jeden za wszystkich. 
#Wszyscy na Falubaz” po-
dajemy w ramce obok.

(mk)
Takich przejawów życzliwości u żużlowców w tym sezonie nie 
zobaczymy. Zabrania tego regulamin. Fot. Marcin Krzywicki

SPORT

Wracamy do hal!
Od poniedziałku, 18 maja nastąpi 

kolejne odmrożenie sportu. Z tego 
etapu najbardziej cieszą się sportow-
cy uprawiający dyscypliny halowe. 
Rządowe wytyczne regulują wielkość 
obiektu. Te najmniejsze, do 300 mkw. 
pozwalają na treningi 12 osobom. 
Największe hale, powyżej 1000 mkw., 
umożliwiają zajęcia 32 sportowcom. 
Zwiększają się także limity na obiek-
tach otwartych, m.in. orlikach, na 
których będzie mogło przebywać 14 
osób. Na piłkarskich boiskach pełno-
wymiarowych przewiduje się obec-
ność 22 osób. Wszystkie zajęcia mają 
być prowadzone z zachowaniem 
obostrzeń sanitarnych, tożsamość ich 
uczestników ma być wery¢ kowana 
przez zarządców obiektów. (mk)

Grzegorz Walasek ponownie 
w żółto-biało-zielonych bar-
wach. Czy będzie mu dane 
reprezentować zielonogórski 
klub? Czas pokaże.
 Fot. www.falubaz.com

KOSZYKÓWKA

SKM Zastal szuka…
… następców Łukasza Koszarka 

i innych gwiazd drużyny Stelmetu. 
Rozpoczynają się nabory do klas 
sportowych w Zielonej Górze. Chodzi 
o koszykarskie klasy 4-6 w Szkole 
Podstawowej nr 10 oraz do 1 klasy w 
VII Liceum Ogólnokształcącym. Do 
kariery koszykarskiej, w specjalnym 
wideo, zachęcał sam kapitan Stel-
metu. Na adeptów basketu będą 
czekać trenerzy, z którymi należy się 
wcześniej skontaktować telefonicz-
nie: 792 256 946 lub 608 290 034. 
Zajęcia dotyczą zarówno chłopców, 
jak i dziewczynek. Konsultacje będą 
odbywać się w poniedziałki i w piątki 
w godzinach 15.00-16.00. Pierwsze 
testy sprawnościowe planowane są 
18 maja. (mk)

PIŁKA NOŻNA

Skończyli,
a kiedy zaczną?
O tym, że piłkarze nie wrócą już w 
tym sezonie na boiska w naszym 
regionie, pisaliśmy w poprzednim 
numerze „Łącznika”. Wszystkie 
nasze ligi zostały zakończone. 
Rozstrzygnięcia łączy jedno: 
awanse – tak, spadki – nie.

Najdłużej obradowano 
nad rozstrzygnięciami III 
ligi. Kością niezgody były 
właśnie kwestie spadków. 
Decyzję miał najpierw 
podjąć zarząd Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, ale 
ostatecznie zdecydował 
się przekazać pałeczkę sze-

fom wojewódzkich związ-
ków. Ci stwierdzili, że naj-
lepszych należy nagrodzić, 
ale najsłabszych nie karać. 
Na wieści nie musiała cze-
kać nerwowo Lechia Zielo-
na Góra. Beniaminek do-
wodzony przez Andrzeja 
Sawickiego uplasował się 
w środku tabeli, na bez-
piecznym 10. miejscu.

Z zielonogórskich zespo-
łów występujących w niż-
szych ligach, po decyzjach 
działaczy, szampany mo-
gły strzelać w TKKF Chy-
nowiance Francepol Zielo-
na Góra. Podopieczni Paw-
ła Maliszewskiego byli naj-
lepsi jesienią w grupie II 
A-klasy i tym samym w ko-
lejnym sezonie zagrają wy-
żej - w klasie okręgowej.

Kiedy nastąpi począ-
tek nowych zmagań, te-
go na razie nie wiadomo. 
Na szczeblu wojewódz-
kim, czyli od IV ligi w dół, 
lubuscy działacze chcieli-
by zacząć ligowe zmaga-
nia 24 lipca. - Tymi tema-
tami zajmiemy się 22 ma-
ja, na ten dzień zwołałem 
posiedzenie zarządu Lu-
buskiego Związku Piłki 
Nożnej. Wtedy będziemy 
też rozmawiać o regula-
minach na kolejny sezon – 
wyjaśnia Robert Skowron, 
prezes LZPN. Plany dzia-
łaczy i tak są uzależnio-
ne od tego, kiedy nastą-
pi kolejny etap odmraża-
nia sportu. – My naszą pra-
cę wykonamy, a potem bę-
dziemy czekać na sygna-

ły z ministerstwa oraz na 
włodarzy poszczególnych 
miast, aby otworzyli pił-
karskie obiekty – zaznacza 
działacz.

Inaczej wygląda sytu-
acja z rozgrywkami Pu-
charu Polski na szczeblu 
wojewódzkim, które trze-
ba dokończyć. Plany za-
kładają powrót do gry 
jeszcze w lipcu, tuż przed 
startem lig. – Chcieliby-
śmy też, żeby zespoły po-
traktowały te zmagania 
jako wejście w nowy se-
zon – zauważa R. Skow-
ron. Zwycięzcę powinni-
śmy poznać do 20 sierpnia 
tak, by jesienią bez prze-
szkód mogły się rozpocząć 
pucharowe zmagania na 
szczeblu centralnym. (mk)

O piłkę walczy Sebastian Górski z Lechii (biały strój)
Fot. Marcin Krzywicki



łącznik zielonogórski    15 maja 2020 www.Lzg24.pl12

SPACEROWNIK ZIELONOGÓRSKI ODC. 359

Wyścig Pokoju mknie ulicami miasta
Którędy jechał Wyścig Pokoju? Zdjęcie, które pokazuję poniżej, długo pozostawało dla mnie tajemnicą. Brukowana i zadrzewiona 
ulica, po niej mkną kolarze. Obserwują ich tłumy widzów. To… ulica Wrocławska, a zawodnicy mkną do Görlitz! 

- Czyżniewski! Mam dwa 
pytania: czy ty kiedyś umy-
jesz patelnię bez ponagla-
nia? – moja żona na chwi-
lę przystanęła przy domo-
wym zmywaku i zaraz za-
dała drugie pytanie: - Czy 
jak chcesz się dostać do 
Zgorzelca, to jedziesz ul. 
Wrocławską?

Ja bym tędy nie jechał, 
lecz pomknął ul. Łużyc-
ką, przez Żagań. To jakieś 
130 km. Pamiętajmy jed-
nak, że kolarze nie jeżdżą 
najkrótszymi trasami. Kie-
dy 21 maja 1963 r. wyrusza-
li na kolejny etap XVI Wy-
ścigu Pokoju, mieli do po-
konania 172 km.

Zawodnicy mieli w Zie-
lonej Górze dzień przerwy. 
W ramach odpoczynku od-
wiedzili… opiekujące się 
nimi zakłady pracy. Pola-
cy tra�li do WZGS, kolarze 
radzieccy do Zastalu. Kola-
rzy NRD podejmowali ko-
lejarze, Czechów pracow-
nicy PSS.

Start etapu do Görlitz za-
planowano na placu przed 
KW PZPR, czyli dzisiej-
szym Centrum Biznesu. Za-
chowały się zdjęcia i �lm z 
tego wydarzenia (zrobiony 
z lotu ptaka). W pierwszej 
chwili otoczenie jest nie do 
rozpoznania. Tak, na gór-
nym prawym zdjęciu to ul. 
Bohaterów Westerplatte w 
okolicach dzisiejszego DT 
Centrum. W 1963 r. stały tu 
niewielkie domki, w głębi 
był kort tenisowy. Na lot-
niczych zdjęciach dokład-
nie widać, że w miejscu, w 
którym obecnie stoi pocz-
ta i dawny Klub Między-
narodowej Prasy i Książki, 
w 1963 r. znajdował się du-
ży skwer z alejkami. Moż-
na było jeszcze skręcić w 
prawo, w nieistniejącą dziś 
ul. Nowomiejską, która do-
chodziła do ul. Chopina.

Kolarze pojechali prosto 
Bohaterów Westerplatte i 
po kilkuset metrach skręci-
li w lewo, w ul. Świerczew-
skiego (dziś ul. Kupiec-

ka) minęli Grzybek, hotel 
Śródmiejski.

- Wszystko zostało świet-
nie zorganizowane – mówił 
�lmowy lektor. Peleton po-
jechał na południe, po dro-
dze mijając Polską Wełnę. 
To w tym miejscu sfoto-
grafował wydarzenie Zbi-
gniew Rajche. Fotograf stał 
na wysokości dzisiejsze-

go wjazdu do galerii Focus 
Mall, kilkadziesiąt metrów 
przed skrzyżowaniem z ul. 
Sienkiewicza. Na ujęciu 
widzimy kabriolety wspar-
cia technicznego zawodni-
ków. Nad nimi transparent 
„NIECH ŻYJE POKÓJ”.

Wizyta kolarzy w Zie-
lonej Górze była wielkim 
wydarzeniem sportowym. 

W tym czasie Wyścig Po-
koju cieszył się gigantycz-
nym zainteresowaniem, a 
nasze miasto po raz pierw-
szy było miastem etapo-
wym.

XVI Wyścig Pokoju wy-
startował 9 maja 1963 r. 
115 kolarzy z 19 państw 
wyruszyło z Pragi, po-
przez Warszawę do Ber-

lina. Polacy wystartowa-
li w składzie: Fornalczyk, 
Beker, Gawliczek, Chi-
lej, Kudra i Zieliński. Mie-
li do pokonania 15 etapów 
i 2.500 km w 17 dni. W Pol-
sce po raz pierwszy zawi-
tali do Rzeszowa, Torunia 
i Zielonej Góry.

Wyścig do Zielonej Góry 
dotarł w niedzielę, 19 ma-
ja. Nasza ekipa jechała w 
niebieskich koszulkach li-
derów drużynowych. Te-
go nikt wcześniej się nie 
spodziewał. „Gazeta Zie-
lonogórska” apelowała do 
mieszkańców, by posprzą-
tali otoczenie swoich do-
mów i przystroili je ½aga-
mi narodowymi.

Finisz zaplanowano na 
stadionie przy ul. Sule-
chowskiej, gdzie przyszło 
20 tys. kibiców.

Bilety w cenie 6, 12 i 20 
zł sprzedano w komple-
cie. Już o 15.00 całkowi-
cie zamknięto drogę z Za-
wady do Zielonej Góry. 
Na stadion ostatnich kibi-
ców wpuszczano o 16.00. 
O 17.00 mieli pojawić się 
pierwsi kolarze. Kapi-
tan naszej drużyny, For-
nalczyk, opowiadał póź-
niej: - 500 metrów przed 
metą zobaczyłem, że Jó-
zek Beker ucieka, odjeż-
dża lewą stroną, a za nim 
jechali Belgowie. Przyłą-
czyłem się do nich i kiedy 
już rywale jechali za mną, 
zwolniłem. Józek odsko-
czył. Musimy potrenować 
ten wariant rozgrywania 
�niszu.

Przy ogromnym dopin-
gu, Polak jako pierwszy 
wjechał na stadion, z kil-
kunastometrową przewa-
gą nad najlepszym sprin-
terem wyścigu - Belgiem 
Haeseldonck.

- Czułem się silny i za-
atakowałem. Rywale po-
zostali w tyle. Na �niszu 
bardzo się zdenerwowa-
łem, gdy spojrzałem na 
wirażu poza siebie, zoba-
czyłem zbliżającego się 

kolarza w �oletowej ko-
szulce. Wiedziałem, że 
jest to ten słynny z szyb-
kości Belg. Na szczęście 
nie zdołał mnie dogonić 
- mówił tuż po �niszu Jó-
zef Beker. - Cieszę się, 
że wreszcie udało mi się 
wywalczyć pierwsze in-
dywidualne zwycięstwo 
dla naszych barw. Prze-
łamałem złą passę i teraz 
uśmiechnie się szczęście 
do kolegów.

- Byłem z tatą na stadio-
nie na Sulechowskiej, jak 
wygrał Józef Beker – wspo-
mina Marian Ekiert. - Pa-
miętam jak ludzie byli pod-
nieceni. I ja też. Jaki był ol-
brzymi doping, bo wjechał 
na stadion jako pierwszy, 
ale tuż za nim, nie pamię-
tam, czy to Ruski, czy Nie-
miec deptali mu po pię-
tach. Napięcie było aż do 
mety. I szał radości na try-
bunach. Do dziś mam to 
wspomnienie.

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 

i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.to-

masz

Kolarze startują do XI etapu XVI Wyścigu Pokoju – 21 maja 1963 r.
 Fot. Bronisław Bugiel

Peleton jechał ulicami miasta – fotograf uchwycił go na ul. Wrocławskiej, przed skrzyżowaniem z ul. 
Sienkiewicza Fot. Zbigniew Rajche

Start zorganizowano nieopodal gmachu KW PZPR (dzisiaj Centrum Biznesu), nie było jeszcze DT 
Centrum, gmachu poczty Fot. Bronisław Bugiel

Józef Beker udziela wywiadu 
na stadionie tuż po wygranym 
wyścigu




