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Nadchodzą dni dobroci! Czeka nas turniej piłkarski, kiermasz i spektakle - wszę-
dzie będzie można wesprzeć potrzebujących. Gramy, jemy i pomagamy!

W niedzielę, 10 kwietnia, pierwszy 
akt misji pod hasłem: „Powrót do 
PGE Ekstraligi” rozpocznie Stelmet 
Falubaz! Pierwszym rywalem 
zielonogórzan będzie Aforti Start 
Gniezno. Zobacz, kto oprócz kapi-
tana Piotra Protasiewicza tworzy 
drużynę walecznych „Myszy” i 
jak wygląda terminarz żużlowej 
eWinner 1 ligi. >>  7

2

ROWEROWA STOLICA POLSKI

NA ROWER I KRĘCIMY, KRĘCIMY…
To takie proste: wsiadamy na rowery, ściągamy odpowiednią aplikację i jeżdżąc jak najwięcej, walczymy o miano Rowerowej 
Stolicy Polski. – I co najważniejsze zadbamy o dobrą kondycję i zdrowie – zachęca prezydent Janusz Kubicki. 

Prezydent, wiadomo aktyw-
ny biegacz i rowerzysta, za-
chęcał do udziału w akcji ra-
zem z Piotrem Protasiewi-
czem i radnym Robertem 
Górskim, też namiętnym ro-
werzystą. Miejsce wybrano 
nieprzypadkowo – kładka 
na trasie Zielonej Strzały, bo 
Zielona Góra stwarza znako-
mite warunki do bezpiecz-
nego jeżdżenia rowerami. 

- Pogoda jest już coraz 
lepsza, dlatego zachęcam 
wszystkich mieszkańców do 
tego, aby odkurzyć rower, 
zainstalować odpowiednią 
aplikację i pomóc nam zdo-
być tytuł Rowerowej Stolicy 
Polski. Jestem przekonany o 
tym, że możemy wygrać. Ja 
już zaczynam trenować – za-
chęcał J. Kubicki.

W rywalizacji o puchar 
Rowerowej Stolicy Polski 
biorą udział samorządy z ca-
łego kraju. Dzięki bezpłatnej 
aplikacji Aktywne Miasta, 
która zlicza przejechane ki-
lometry i przyznaje punkty, 
każdy chętny może wsiąść 
na rower i przyłączyć się do 
zabawy, wspierając swoje 
miasto. 

Rywalizacja rozegra się 
od 1 do 30 czerwca, to wte-
dy zliczone zostaną prze-
jechane dystanse uczestni-
ków. Obecnie, do 21 maja, 
trwa o�cjalny trening, dzię-
ki któremu możemy poznać 
i przetestować aplikację Ak-
tywne Miasta. – Jest ona bar-
dzo prosta w użyciu, można 

ją ściągnąć na każdy telefon 
z Androidem czy iOS. Insta-
lacja trwa chwilę. Później lo-
gujemy się i wybieramy mia-
sto - wyjaśnia Robert Górski, 
szef Rowerem do Przodu. 

Swoją pomoc zadeklaro-
wał kapitan Falubazu P. Pro-
tasiewicz, który zapowie-
dział, że co tydzień „wy-

kręci” dla Zielonej Góry kil-
ka kilometrów. – To bardzo 
fajny event. Zachęcam do 
udziału wszystkich kibiców. 
My jeżdżąc na torze, też się 
postaramy, a wy korzystaj-
cie z aplikacji – apeluje.

Włodarz Zielonej Góry 
rzuca przy tym wyzwanie 
innym politykom z Zielonej 

Góry. – Zapraszam radnych 
czy parlamentarzystów do 
wspaniałej zabawy. Kto z 
nich będzie najlepszy, wy-
kręci największą liczbę ki-
lometrów, otrzyma od mnie 
własnoręcznie upieczony 
tort – zapowiada z uśmie-
chem prezydent. Ale doda-
je, że sam liczy na wygraną. 

W walce o zaszczytny ty-
tuł można używać rowerów 
miejskich. Te wrócą do Zie-
lonej Góry w maju.  – Prze-
targ na dwuletni kontrakt 
wygrała ponownie �rma 
Nextbike. Umowa ma zostać 
podpisana w przyszłym ty-
godniu – informuje Krzysz-
tof Staniszewski z departa-
mentu zarządzania drogami 
w urzędzie miasta.

Zielonogórzanie otrzyma-
ją do swoje dyspozycji 380 
rowerów klasycznych i 20 
cargo. 40 stacji rowerowych 
będzie zlokalizowanych w 
tym samych miejscach, co w 
poprzednich latach. Rowery 
nie będą nowe, ale operator 
zobowiązał się do dostarcze-
nia wyremontowanych eg-
zemplarzy. 

- Cieszę się, że rower miej-
ski wraca - mówi Górski. - 
Często jest tak, że ktoś ko-
rzysta z roweru miejskiego, 
zauważa że to wygodny śro-
dek transportu w mieście, a 
później kupuje własny. A te-
raz przy okazji będzie moż-
na jeszcze pomóc zdobyć ty-
tuł Rowerowej Stolicy Pol-
ski!.  (md)

WIELKANOC

Kupisz palmę 
serwetę i motyla
Na deptaku rozgościli się lokalni 
rękodzielnicy ze świątecznymi 
ozdobami. Jarmark wielkanocny 
Kraszanka potrwa do 13 kwietnia. 
Zakupy można robić codziennie w 
godz. 11.00-19.00.

Sabina Kawiak z Lubuskie-
go Stowarzyszenia Rękodzie-
ła Ludowego i Artystycznego 
ze swoim stoiskiem stanęła 
tu już 11. raz. Specjalizuje się 
w tworzeniu wielkanocnych 
palm. - Wieczorem przed tele-
wizorem kręcę kwiaty z bibu-

ły, rano chadzam po zielsko. 
Do jarmarku przygotowuję 
się już od jesieni - opowiada. 
W jej palmach można znaleźć 
trzcinę, osty, wrotycz, krwaw-
nik czy kocankę. Za kolory od-
powiada tusz do pieczątek.

Tajemnice warsztatu ma 
też Jolanta Marszałek ze Sto-
warzyszenia. Jej szydełkowe 
prace przybierają wiosenne 
kształty - zajączków, kurcza-
ków, motyli. Można postawić 
na klasykę i kupić serwetę na 
świąteczny stół. - Oprócz Kra-
szanki, wystawiam się na jar-
marku przed Bożym Naro-
dzeniem, na Winobraniu. Pó-
ki ręce sprawne, można dzia-
łać - dodaje artystka ludowa.

(ah) Na jarmarku przy ratuszu można kupić m.in. kolorowe palmy
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KOMUNIKAT URZĘDU

PESEL - zmiany godzin
Urząd miasta informuje, że od 11 
kwietnia zmienia się organizacja 
obsługi obywateli Ukrainy w zakresie 
nadawania numeru PESEL. Nadawa-
nie numerów będzie się odbywać 
w poniedziałki od 7.30 do 16.00, we 
wtorki, środy i czwartki od 7.30 do 
15.30, w piątki od 7.30 do 15.00.
Uwaga! Wyjątkowo w piątek, 15 
kwietnia, numery PESEL nie będą 
nadawane.
Bilety uprawniające do złożenia 
wniosku o nadanie numeru PESEL 
w wyznaczonym dniu nadal będą 
wydawane w każdy piątek (również 
15 kwietnia) o 7.30 w sali nr 13 przy ul. 
Długiej 13.

(um)
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Janusz Kubicki, Piotr Protasiewicz i Robert Górski zgodnie namawiają, by jak najczęściej wsiadać na rower i przy pomocy specjal-
nej aplikacji walczyć o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Liczy się każdy przejechany kilometr.
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PIÓRKIEM CEPRA >>>

IMPREZY CHARYTATYWNE

Gramy, jemy i pomagamy!
Nadchodzące dni przepełnione będą dobrocią. Czeka nas turniej piłkarski, kiermasz i 
musical w teatrze - wszędzie możemy wesprzeć potrzebujących: ukraińskie dzieci i chorą 
zielonogórzankę. Na pewno też miło spędzimy czas!
W niedzielę, 10 kwietnia, 
na Orliku w Raculi odbę-
dzie się charytatywny tur-
niej piłki nożnej. Weźmie 
w nim udział 10 zespołów. 
Rywalizacja zejdzie na nie-
co dalszy plan, bo najważ-
niejsza będzie zbiórka pie-
niędzy dla 127 ukraińskich 
dzieci, które chodzą do 
oddziałów przygotowaw-
czych w ZE nr 4 w Drzon-
kowie. Każdy może po-
móc! Kupując ciasto, watę 
cukrową i kiełbasę z gril-
la. Albo wrzucając grosz 
do puszki. Na konto wpły-
nie też wpisowe od piłkar-
skich ekip. Za dar serca zo-
staną kupione m.in. przy-
bory szkolne i doposażenie 
sal lekcyjnych.

Na pomysł wydarzenia 
wpadli Łukasz Zasimuk i 
Cezary Cendrowski. - Pół-
tora roku temu zrobiliśmy 
turniej piłkarski i uzbie-
raliśmy 10 tys. zł. dla cho-
rego Wojtka - przypomi-
na pan Łukasz. - Teraz po-
stanowiliśmy pomóc dzie-
ciom z Ukrainy. Udało się 

skrzyknąć ludzi dobrej wo-
li. Firmy kupiły kaszan-
kę, puchary dla zawodni-
ków, piłki. Bardzo pomo-
gli radni Tomasz Sroczyń-
ski i Wiesław Kuchta oraz 
Paweł Sroczyński, dyrek-
tor szkoły w Drzonkowie.

Odbędzie się też licy-
tacja gadżetów, m.in. vo-

ucherów: do pizzerii, stu-
dia tatuażu, kosmetycz-
ki i na zabiegi masażu. Do 
wylicytowania będą rów-
nież takie rarytasy jak ko-
szulki z autografami zie-
lonogórskich koszykarzy, 
Tomasza Kędziory i by-
łych reprezentantów Pol-
ski w piłce nożnej - Jerze-

go Dudka i Romana Kosec-
kiego.

- Ja w piłkę raczej nie po-
gram, bo nie jestem już tak 
szybki jak kiedyś, ale dla 
uczestników turnieju będę 
miał dmuchańce, watę cu-
krową i popcorn - uśmie-
cha się W. Kuchta, pre-
zes Stowarzyszenia Dobry 
Start z Drzonkowa.

T. Sroczyński, nauczy-
ciel matematyki w szkole 
w Drzonkowie, przewodni-
czący Stowarzyszenia Ra-
cula i klubu Drzonkowian-
ka Racula, nie wyklucza, że 
pojawi się na boisku. - Za-
kładam, że będę tylko trzy-
mał kciuki za kolegów z 
Drzonkowianki. Za to bę-
dę na imprezie spikerem i 
zajmę się przyrządzaniem 
specjałów z grilla - mówi T. 
Sroczyński.

Mecze grupowe o 8.30 
i 12.45, � nałowe o 16.30. 
Pierwsza licytacja o 12.15, 
druga o 16.00. Ceremo-
nia zakończenia turnieju o 
18.30.

 (rk)

- Na licytacji upolujecie cenne gadżety - zachęcają organizatorzy
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AKCJA

Las rośnie
na Chynowie
Ma na razie tylko kilka dni, ale w 
przyszłości wyrosną tu okazałe 
buki, dęby i sosny. W sobotę 
posadziliśmy je sami pod okiem 
leśniczych.

- Leśnicy wycinają lasy, by je 
potem odnawiać. To naturalny 
proces, w którym chodzi o za-
chowanie równowagi pokoleń 
- tłumaczy Arkadiusz Kapała, 
zastępca dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Zielonej Górze. A Ewelina Fa-

biańczyk, rzeczniczka zielono-
górskiej RDLP dodaje: - Taki był 
też sens akcji „Posadźmy razem 
las”, która odbyła się w minio-
ną sobotę, 2 kwietnia, na Chy-
nowie. Wspólnie odnawialiśmy 
las, który tu wcześniej wycięto.

Blisko 700 ochotników, w 
asyście leśników, posadzi-
ło około 31 tys. drzew: buków, 
dębów i sosen - na powierzch-
ni leśnej wzdłuż ulicy Poznań-
skiej. To była już szósta edycja 
akcji „Posadźmy razem las”, 
organizowanej przez nadle-
śnictwa w Przytoku i w Zie-
lonej Górze, w partnerstwie z 
Polskim Związkiem Łowieckim 
i pod honorowym patronatem 
rodzimej RDLP.

Najmłodsi uczestnicy świet-
nie bawili się też w zorganizo-
wanej nieopodal Leśnej Osa-
dzie. W niej edukatorzy le-
śni i łowieccy zdradzili niejed-
ną tajemnicę lasu, przybija-
jąc słuchaczom pieczątki w in-
deksach przyjaciela przyrody. 
W nagrodę dla zainteresowa-
nych były bezpłatne sadzon-
ki wyhodowane w szkółkach 
leśnych oraz produkty ze sto-
iska „Dobre z lasu”. Najwięk-
szą frajdę z sadzenia drzewek 
i edukacyjnego kontaktu z le-
śnikami (i strażakami z OSP Ja-
rogniewice!) miały dzieciaki. 
Nauczyły się m.in., jak należy 
zachować się w lesie, żeby był 
bezpieczny. (el)Ochotników do pracy - oprócz szczytnej misji - zagrzewało słońce
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WIELKANOC

Szukaj zajączka na deptaku
Stowarzyszenie Ludzie dla Ludzi Mece-
nat Złotego Serca w Zielonej Górze orga-
nizuje „Szukanie Zajączka”. Dla kultywo-
wania tradycji wielkanocnych zaprasza 
wszystkie zielonogórskie przedszkola w 
Wielki Czwartek, 14 kwietnia, o 11.00 na 
deptak, pod ratusz.
Mile widziane będą dekoracje na pikach 
do udekorowania deptaka. Organizato-
rzy proszą, żeby zgłoszenia dotyczące 
liczby dzieci biorących udział w wydarze-
niu (z podziałem na liczbę dziewczynek i 
chłopców) kierować do Wydziału Oświa-
ty i Spraw Społecznych w magistracie do 
wtorku, 12 kwietnia.

(red)

a KIERMASZ DLA ALICJI
W sobotę, 9 kwietnia, w godz. 9.00-14.00, Stowarzyszenie Kolorowy 
Chynów zaprasza na ul. Truskawkową 25. Odbędzie się tam kiermasz 
połączony ze zbiórką pieniędzy na leczenie Alicji Trzaskowskiej-Byrtek, 
chorującej na glejaka mózgu. Mamę 14-letniej Lenki i pięcioletniego 
Frania czeka częściowe usunięcie guza, finansowane przez NFZ. Jednak 
dalsza część zabiegu - aplikacja w niszy po guzie nanocząsteczek tlen-
ku żelaza - będzie wykonywana w Niemczech i kosztuje 200 tys. zł. To 
przekracza możliwości finansowe rodziny. A to dopiero pierwszy krok 
w leczeniu.
- Młoda mama bardzo potrzebuje naszej pomocy - mówi Barbara Wy-
branowska, szefowa Kolorowego Chynowa. Na kiermaszu będzie można 
kupić ciasta, ciasteczka, babeczki i chleby. Nie zabraknie waty cukrowej 
i gorącej czekolady z pianką. Żaden kiermasz nie może obyć się bez 
rękodzieła ludowego i artystycznego. Przed Wielkanocą na stoiskach 
znajdziemy też ozdoby świąteczne.
Panią Alicję można też wesprzeć wpłacając pieniądze na konto Stowa-
rzyszenia Warto Jest Pomagać. Szczegóły na: https://www.wartojestpo-
magac.pl/podopieczny/alicja-trzaskowska-byrtek (rk)

a PIEŚNI Z ODESSY
Lubuski Teatr zaprasza 13 i 14 kwietnia na spektakl „Ach! Odessa 
- Mama…”. Wpływy ze sprzedaży biletów zostaną przeznaczone 
m.in. na pomoc Lwowskiemu Akademickiemu Obwodowemu 
Teatrowi Muzyczno-Dramatycznemu im. Jurija Drohobycza. - W 
geście solidarności z Ukrainą zdecydowaliśmy się zagrać spektakl, 
który jest osadzony właśnie w tym kraju. Inaczej być nie mogło - 
mówi Robert Czechowski, dyrektor LT. - Dziękuję aktorom i ekipie 
technicznej, że zgodzili się zagrać charytatywnie. Wierzę, że 
dzięki temu będziemy mogli przekazać do Drohobycza konkretną 
pomoc materialną.
„Ach! Odessa-Mama…” to musical oparty na błatnych (czyli wy-
wodzących się ze światka przestępczego) pieśniach, będących 
opowieścią o uczuciach, miłości, honorze, zdradzie, zaprawiony 
sporą dawką humoru. Bilety kosztują 60 zł. Można je kupić w kasie 
teatru lub na abilet.pl. Teatr prowadzi też zbiórkę rzeczową dla 
ukraińskich dzieci. W kasie, sekretariacie i impresariacie można 
zostawiać wyprawki szkolne.

(ah)

FESTIWAL

Świąteczny projekt muzyczny
Stowarzyszenie Polskich Muzyków 
Kameralistów zaprasza na 2 Wielkanocy 
Festiwal Kameralny - rozpoczął się w 
czwartek i potrwa do 13 kwietnia. Na 
koncertach w pałacu w Starym Kisielinie 
usłyszymy m.in.: sobota, 18.00 - utwory 
Beethovena i Szymanowskiego (bilety), 
niedziela, 18.00 - utwory Wajnberga, 
Laksa, Płonki (bilety), wtorek, 19.00 
- utwory Faure, Schumanna (bilety), 
środa, 19.00 - koncert laureatów VII 
Międzyuczelnianego Polskiego Konkursu 
Duetów Instrumentalnych i Wokalnych 
(bezpłatne wejściówki). Bilety i wejściów-
ki na abilet.pl i godzinę przed koncertem.

(ah)
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Przyszli pierwszoklasiści - czas wybrać szkołę!
W minioną środę rozpoczął się nabór do miejskich szkół podstawowych. Do 22 kwietnia rodzice muszą zdecydować o wyborze pla-
cówki dla swojej pociechy. Warto przy tym pamiętać, że dokumenty można składać także w formie elektronicznej.
Wydział Oświaty i Spraw Spo-
łecznych w magistracie przy-
gotował komplet informacji 
oraz niezbędnych dokumen-
tów dla rodziców kandydatów 
do klas pierwszych oraz har-
monogram rekrutacji. Waż-
nym procesem w naborze, jak 
każdego roku, jest możliwość 
złożenia wymaganych doku-
mentów także w formie elek-
tronicznej.

Najłatwiejsze zadanie ma-
ją rodzice, którzy chcą posłać 
dziecko do szkoły w obwodzie 
swojego miejsca zamieszka-
nia. W takim przypadku nie ma 
prowadzonej rekrutacji, nale-
ży jedynie złożyć odpowiednie 
zgłoszenie i dziecko jest od ra-
zu przyjmowane do pierwszej 
klasy.

Natomiast gdy chcemy wy-
brać szkołę poza naszym ob-
wodem, musimy przystąpić do 
postępowania rekrutacyjne-
go. Kandydaci do takiej szkoły 
zostaną przyjęci tylko, jeśli bę-
dą jeszcze wolne miejsca. Moż-
na ubiegać się jednocześnie o 
przyjęcie do trzech szkół pod-
stawowych, ustawiając je we 

wniosku według kolejności 
swoich preferencji. Wniosek 
wraz z dokumentami potwier-
dzającymi spełnianie kryte-
riów, rodzice składają tylko do 
pierwszej szkoły z listy. Te kry-
teria określa uchwała rady mia-

sta. Dziecko może otrzymać 
dodatkowe punkty za m.in. re-
alizację obowiązku szkolne-
go w danej szkole jego rodzeń-
stwa, rodzice kandydata pracu-
ją w danej szkole lub w jej ob-
wodzie albo też krewni dziecka 

zamieszkują w obwodzie danej 
szkoły i wspierają rodziców w 
zapewnieniu właściwej opieki.

- W tym roku mamy dwie 
istotne zmiany dotyczące sta-
tusu szkół. Z połączenia Szko-
ły Podstawowej nr 6 i Miejskie-

go Przedszkola nr 1 powstaje 
Zespół Edukacyjny nr 11 z sie-
dzibą przy ul. św. Kingi 1. Nato-
miast Szkoła Podstawowa nr 10 
staje się Szkołą Podstawową nr 
10 Sportową z Oddziałami Mi-
strzostwa Sportowego. Nabór 
jest tam prowadzony tylko do 
klas pierwszych sportowych. Z 
tego względu Szkole Podstawo-
wej nr 10 Sportowej z Oddzia-
łami Mistrzostwa Sportowego 
nie określono już granic obwo-
du. Dotychczasowe ulice wska-
zane dla tej szkoły przypisano 
w nowej uchwale Szkole Pod-
stawowej nr 6 im. Ryszarda Pe-
ryta oraz Szkole Podstawowej 
nr 13 - tłumaczy Janina Wró-
blewska, główny specjalista w 
Wydziale Oświaty i Spraw Spo-
łecznych.

Zgłoszenie, wnioski i nie-
zbędną dokumentację można 
wypełnić poprzez stronę inter-
netową: https://nabor.pcss.pl/
zielonagora/szkolapodstawo-
wa/. Wypełnione dokumenty 
należy wydrukować, podpisać i 
zanieść lub wysłać do wybranej 
szkoły. Wszystkie informacje 
oraz instrukcje składania doku-

mentów (zarówno przez stro-
nę internetową, jak i osobiście) 
dostępne są na stronie urzędu 
miasta w zakładce: Nabór do 
publicznych szkół podstawo-
wych na rok szkolny 2022/2023. 
Załączone są tam też wzory po-
trzebnych oświadczeń oraz no-
wa uchwała rady miasta z ob-
wodami poszczególnych szkół 
od 1 września 2022 r. (ap)

KORONAWIRUS

COVID jak katar
Leczony trwa siedem dni, a niele-
czony tydzień. Od 1 kwietnia zlece-
nie na test w kierunku koronawiru-
sa wystawia tylko lekarz.

Do nie istniejących już obo-
strzeń 1 kwietnia dołączyła 
znikająca rejestracja online 
na test w kierunku zakażenia 
koronawirusem. Bezpłatne-
go badania nie wykonamy w 
żadnej z zielonogórskich ap-
tek, laboratorium czy mobil-
nym punkcie.

- Nie mamy już umowy z 
NFZ, testujemy tylko płat-

nie - informują w punkcie 
przy Auchan, który w mi-
niony wtorek był otwar-
ty tylko od 15.00 do 17.00. 
Punkty przy CRS i na Wro-
cławskiej już nie istnieją.

- Od 1 kwietnia zmienił 
się system � nansowania 
procedur w kierunku SAR-
S-CoV-2, świadczenia są � -
nansowane w ramach obo-
wiązujących umów z leka-
rzami i podmiotami, a nie 
osobno. Test dla pacjen-
ta jest za darmo. Jeśli jest 
zasadny, zleca go lekarz - 
wyjaśnia Joanna Branic-
ka, rzeczniczka lubuskiego 
NFZ. „Jeśli jest zasadny” - 
to słowa klucz.

W nowych zaleceniach po-
stępowania diagnostyczne-
go związanego z COVID-19 
czytamy: „Łagodny charak-
ter choroby wywołanej przez 
aktualnie dominujący wa-
riant wirusa (Omikron), przy 
obecnej sytuacji epidemicz-
nej, pozwala traktować CO-
VID-19 jak inne infekcje dróg 
oddechowych.”

Tym samym zamiast koń-
ca pandemii, resort ogłosił 
koniec samego COVID-19. I 
skoro choroba jest jak katar, 
bezpłatną diagnostykę covi-
dową scedował głównie na 
lekarzy POZ.

- Mamy testy antygenowe, 
jeśli jest taka potrzeba, to je 

wykonujemy - mówi Wiolet-
ta Cieślukowska z Centrum 
Medycznego Aldemed. Od 1 
do 5 kwietnia przetestowano 
tu kilkunastu pacjentów.

Bezpłatne, szybkie testy 
antygenowe w przychod-
niach pochodzą z Rządowej 
Agencji Rezerw Strategicz-
nych. Zgodnie z cytowanymi 
zaleceniami, nie każdemu z 
gorączką i zainfekowanym 
gardłem lekarz zleci ich wy-
konanie. W podjęciu decy-
zji pomóc mają mu czynni-
ki ryzyka ciężkiego przebie-
gu COVID-19. Testy wykony-
wane są na miejscu, a pozy-
tywny wynik równoznaczny 
jest z siedmiodniowym L4 

albo skierowaniem do szpi-
tala. Pozytywne wyniki zgła-
szane są do systemu EWP w 
celu monitorowania zacho-
rowań. Zdiagnozowanych.

Bezpłatne testy w kierun-
ku COVID-19 zlecać może też 
szpital, ale nie może ich już 
wykonywać rutynowo, jedy-
nie ze wskazań klinicznych.

- Zaprzestaliśmy testowa-
nia wszystkich hospitalizo-
wanych pacjentów. W każ-
dym przypadku decyzję 
o badaniu podejmuje kie-
rownik oddziału. Od 1 do 3 
kwietnia łącznie wykona-
liśmy ich 88. Dla porówna-
nia dodam, że od 20 listopa-
da 2020 r. wykonaliśmy 99 

tys. badań w kierunku SAR-
S-CoV-2 - informuje Sylwia 
Malcher-Nowak, rzecznicz-
ka Szpitala Uniwersyteckie-
go.

Osoby bezobjawowe czy 
skąpoobjawowe test mogą 
wykonać już tylko płatnie 
lub zakupić go w aptece. Wy-
niki tych testów nie są rapor-
towane.

Razem z końcem po-
wszechnego testowania zni-
ka wiedza o nawet przybli-
żonej liczbie zakażeń, a jak-
by przy okazji -  szpitalne ra-
porty covidowe ze stron go-
rzowskiego LUW czy szpitala 
w Zielonej Górze. Znika CO-
VID. (el)

WOŚP

Nie zebraliśmy
416 tysięcy…
Przekazaliście na Wielką Orkie-
strę Świątecznej Pomocy jeszcze 
większą kwotę! Sztab policzył 
pieniądze z puszek, eSkarbonek 
i licytacji na allegro. Zielona Góra 
zebrała ponad 450 tys. zł!

Każdemu zdarzają się po-
myłki. A ta jest wyjątkowo 
sympatyczna, bo okazuje 
się, że zielonogórzanie by-
li hojniejsi niż podano. - Po-
liczyliśmy tylko kwoty z pu-
szek i eSkarbonek. Umknęło 
nam allegro - uśmiecha się 

Filip Gryko, szef zielonogór-
skiego sztabu. - Okazuje się, 
że nie uzbieraliśmy 416 305, 
35 zł, ale o 34 tys. więcej. I 
przekroczyliśmy kwotę 450 
tys. zł!

Zielonogórzanie wrzu-
cili do puszek, wpłacili do 
eSkarbonek i wylicytowali 
aukcje łącznie za 450 337, 88 
zł. Członkowie sztabu żartu-
ją, że lepiej od liczenia idzie 
im przygotowywanie � na-
łów Orkiestry. Mogą więc 
już szykować się do następ-
nego, bo tegoroczny został 
o� cjalnie zakończony i pod-
liczony. Znamy już datę 31. 
Finału WOŚP. Odbędzie się 
29 stycznia 2023 r.

(ap)

Od września do pierwszych klas SP nr 13 pójdzie część dzieci mieszkających w obwodzie dotych-
czasowej SP nr 10
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AKCJA

Oznakuj
swój rower
To jeden ze skuteczniejszych 
sposobów na zabezpieczenie 
jednośladu przed kradzieżą. Zie-
lonogórscy policjanci rozpoczęli 
kolejną akcją nadawania rowerom 
specjalnych numerów.

Znakowanie polega na wygra-
werowaniu indywidualnego 
numeru. - Próby jego starcia 
będą powodować zmiany w 
strukturze materiału, usunię-
cie napisu bez pozostawie-
nia śladów jest niemożliwe. 
Oznakowane rowery są mniej 

atrakcyjne dla złodziei - tłu-
maczą policjanci. Numer wpi-
sywany jest też do policyjnej 
bazy, w przypadku kontro-
li można ustalić, kto jest wła-
ścicielem. Do znakowania na-
leży zgłosić się (osoba pełno-
letnia) z rowerem, dowodem 
tożsamości i dowodem kup-
na (paragon, faktura, umo-
wa kupna). Gdy nie ma do-
wodu kupna, właściciel ro-
weru będzie musiał wypeł-
nić oświadczenie. Najbliższe 
terminy znakowania: 11.04 - 
w godz. 18.00-20.00, Komisa-
riat I Policji, os. Pomorskie 8 
oraz 11.04 w godz. 9.00-11.00 
i 22.04 w godz. 14.00-16.00, 
Komisariat II Policji, ul. Sza-
rych Szeregów 8. (ap)

WAŻNE TERMINY:
a 6-22 kwietnia - składanie 
wniosków o przyjęcie do szkół 
podstawowych
a 25 kwietnia-6 maja - próby spraw-
ności ® zycznej dla kandydatów do 
oddziałów sportowych
a 23 maja - opublikowanie list 
zakwali® kowanych i niezakwali® -
kowanych
a 23-27 maja - potwierdzenie przez 
rodzica kandydata woli przyjęcia do 
wskazanej szkoły
a 31 maja - opublikowanie list kan-
dydatów przyjętych i nieprzyjętych
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Studiuj z pasją informatykę - pracy nie zabraknie
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych od lat kształci studentów na kierunkach: informatyka, biznes elektroniczny 
oraz automatyka i robotyka. Systemy informatyczne są wykorzystywane w przemyśle i niemal wszystkich sferach życia publicznego. 
Jest ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT, więc atrakcyjnej pracy dla informatyków nie zabraknie.
Mówiąc o informatyce, trzeba 
brać uwagę dwa obszary: roz-
wiązania sprzętowe oraz opro-
gramowanie. Naturalnie, w 
dzisiejszym świecie potrzeb-
na jest specjalizacja. Z jednej 
strony wiele opracowanych 
rozwiązań informatycznych 
jest dostępnych dla każdego. Z 
drugiej strony, ich dalszy roz-
wój wymaga już znacznej wie-
dzy. Na kierunku informatyka 
jest kilka specjalizacji obejmu-
jących te dwa główne obszary. 
Popularnością cieszy się kieru-
nek mocno zorientowany na 
programowanie. Praca w sek-
torze IT nadal oferuje ogrom-
ne możliwości dla programi-
stów. W ramach naszych kie-
runków studiów oferujemy na-
ukę głównych języków progra-
mowania począwszy od ANSI 
C oraz C++, poprzez Javę, plat-
formę .NET i język C#, aż do 
mniej znanych języków pro-
gramowania jak Erlang, któ-
ry jest ważnym elementem 
współczesnych sieci telefonii 
komórkowej.

Istotnym obszarem współ-
czesnej informatyki jest 
sztuczna inteligencja. Korzy-
stamy z niej na co dzień, np. 
pod postacią automatycznych 
tłumaczy, asystentów wspo-
magających bezpieczną oraz 
autonomiczną jazdę samo-

chodem, robotów wyręczają-
cych przy żmudnej lub niebez-
piecznej pracy oraz w ochro-
nie zdrowia, gdzie sztuczna 
inteligencja wspomaga dia-
gnostykę chorób.

Dziś każdy informatyk/pro-
gramista musi mieć wiedzę i 

umiejętności, które pozwo-
lą mu budować systemy in-
formatyczne oparte o techniki 
sztucznej inteligencji. Szcze-
gólny nacisk położony jest na 
zagadnienia sztucznych sie-
ci neuronowych oraz ucze-
nia głębokiego, które odnoszą 

duże sukcesy w rozpoznawa-
niu obrazów oraz przetwarza-
niu języka naturalnego. Pod-
czas zajęć w laboratoriach stu-
denci poznają narzędzia pro-
gramistyczne do implementa-
cji sztucznej inteligencji oraz 
programują aplikacje wyko-
rzystujące sztuczną inteligen-
cję.

Instytut oferuje także naukę 
nowoczesnej gra�ki kompute-
rowej, która obejmuje techni-
ki rozszerzonej oraz wirtual-
nej rzeczywistości. Technolo-
gie te coraz częściej są obec-
ne w codziennym życiu, co 
również dostrzegają i eksplo-
rują tacy giganci jak Microso-
ft - poprzez okulary HoloLens 
czy Facebook - w ramach kon-
ceptu Metaverse. Stąd umie-
jętność tworzenia gra�ki 3D 
i jej animacja są kluczowymi 
umiejętnościami wymagany-
mi na rynku pracy.

Studenci w ramach zajęć 
poznają podstawy modelowa-
nia, teksturowania i animacji 
z wykorzystaniem nowocze-

snych stacji roboczych, jak i 
oprogramowania, które jest 
standardem w przemyśle roz-
rywkowym. W laboratoriach, 
poza klasycznymi zestawa-
mi komputerowymi, studen-
ci mają dostęp do okularów 
VR i AR oraz kontrolerów, na 
których mogą nie tylko uczyć 
się ich obsługi, ale też opraco-
wywać nowe algorytmy w ra-
mach prac inżynierskich i ma-
gisterskich.

Studenci mają okazję, jesz-
cze w trakcie nauki, współ-
pracować z takimi �rma-
mi jak Metapack. - Warto sta-
wiać na młodych, ambitnych 
i zdeterminowanych do wej-
ścia w świat IT studentów UZ. 
Od kilku lat współpracuje-
my w ramach akademii, sta-
ży, praktyk, laboratorium, by 
wspólnie z kadrą akademicką 
wspierać wchodzących na ry-
nek pracy młodych adeptów 
nauk informatycznych - doda-
je przedstawiciel �rmy.

Pracownicy Instytutu Sterowania  
i Systemów Informatycznych

Instytut prowadzi kształcenie na studiach I stopnia (inżynierskich) oraz II stopnia (magisterskich)
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UCHODŹCY

Ruch w cerkwi i kościele greckokatolickim
Uciekając przed wojną szukają wsparcia, rady i miejsca, gdzie mogą pomodlić się za bliskich, którzy zostali w Ukrainie. Przybywa 
wiernych w cerkwi i kościele greckokatolickim w Zielonej Górze.
Uchodźcy coraz częściej od-
wiedzają cerkiew św. Mi-
kołaja Cudotwórcy przy ul. 
Partyzantów. - Przychodzą 
w różne dni, o różnych po-
rach, bo na wschodzie pa-
nuje obyczaj, że cerkiew za-
wsze jest otwarta. W dni po-
wszednie uchodźców jest 
mniej, ale w sobotę i nie-
dzielę świątynia jest peł-
na - przyznaje ks. Andrzej 
Dudra, proboszcz para� i. - 
Gdy dotarły do nas wieści o 
inwazji, od razu sprawowa-
liśmy molebień, czyli mo-
dlitwę dziękczynną, aby jak 
najszybciej ustała wojna w 
Ukrainie. Teraz regularnie 
odprawiamy panichidę, ża-
łobne nabożeństwo za du-
sze zmarłych.

Panią Olgę spotykamy 
przy cerkwi, przed liturgią. 
- To prawda, osób z Ukrainy 
jest teraz więcej - przyzna-
je seniorka. - Czasem poja-
wiają się w tygodniu grup-
kami, niektórzy leżą krzy-
żem przed świątynią. Spo-
tkałam raz kobietę, płakała 
w cerkwi dopóki nie zjawił 

się ksiądz. Też starałam się 
ją pocieszyć. Na imię mia-
ła Jelena. Jej mąż, Wiktor, 
przywiózł ją do Zielonej Gó-
ry, a potem poległ w Ukra-
inie. W takiej sytuacji czło-
wiek nie wie, jak mógłby po-
móc…

Ksiądz Dudra zaznacza, że 
stara się nie pytać uchodź-
ców o ich wojenne przeży-
cia. - Rozmawiamy o tym 
tylko wtedy, jeśli ktoś ma ta-
ką potrzebę i sam chce się 
podzielić doświadczeniami 
- mówi.

Uchodźcy, dzięki blisko-
ści językowej, w cerkwi mo-
gą się poczuć bardziej „u sie-
bie”. - Znam ukraiński - do-
daje ks. Dudra. - Moi rodzi-
cie byli Łemkami, tra� li tu 
w ramach akcji „Wisła”, a 
łemkowski jest podobny do 
ukraińskiego. Nabożeństwa 
są u nas odprawiane w ję-
zyku staro-cerkiewno-sło-
wiańskim, a w kościele pra-
wosławnym w naszym re-
gionie istnieje tradycja, aby 
wymawiać go w sposób 
ukraiński.

Łemkowskie korzenie ma 
też Radosław Świątkowski, 
wierny z para� i pw. św. Mi-
kołaja Cudotwórcy. - Trzeba 
pomagać, nie można inaczej 
- przekonuje starszy męż-
czyzna. - Od początku woj-

ny biorę udział w zbiórkach 
organizowanych przez na-
szą para� ę.

Cerkiew stara się wes-
przeć materialnie tych, któ-
rzy ucierpieli w wyniku woj-
ny. Przeprowadza zbiór-

ki darów i wysyła transpor-
ty do Ukrainy.- Cieszę się, 
że nasi wierni za każdym ra-
zem włączają się w te ini-
cjatywy, przynoszą dary od 
pierwszego dnia wojny. Bar-
dzo im za to dziękuję - doda-
je ks. Dudra.

W para� i greckokatolic-
kiej pw. Opieki Matki Bożej 
przy ul. Bowdena także wi-
dać wzrost liczby wiernych, 
wśród których są uchodźcy.

- Gdy tylko dotarły do nas 
informacje medialne o woj-
nie, staraliśmy się do te-
go przygotować, m.in. roz-
powszechniając ogłosze-
nia w języku ukraińskim z 
informacją para� i ukraiń-
skojęzycznej - mówi ks. Ju-
lian Hojniak. To nie wszyst-
ko. - W ramach akcji „Ro-
dzina Rodzinie” para� anie 
dostarczyli 50 paczek dla 
osób w stre� e wojny. Dzię-
ki współpracy z Caritas tra-
� ły do potrzebujących w 
Ukrainie. Odwiedzałem też 
ośrodki, w których prze-
bywają uchodźcy, m.in. w 
Drzonkowie. Na miejscu, 

oprócz posługi duszpaster-
skiej, pytałem czego najbar-
dziej potrzebują. Okazuje 
się, że pomocy praktycznej 
przy załatwianiu formalno-
ści, m.in. związanych z do-
kumentami, numerem PE-
SEL czy przyjęciem dziecka 
do szkoły. Nasz punkt wo-
lontariacki przy para� i sta-
ra się wesprzeć uchodźców 
w tych aspektach - tłumaczy 
ks. Hojniak.

Duchowny dodaje, że 
część przybywających ze 
Wschodu jest w trudnej 
kondycji psychicznej. - Po-
trzebują zwykłej rozmowy. 
Ostatnim tematem, jaki po-
ruszamy jest wojna. To są lu-
dzie, którzy przeżyli okrop-
ne rzeczy, widzieli trupy, są 
straumatyzowani. W Polsce 
wszystko przeżywają na no-
wo, śledząc codziennie wia-
domości z Ukrainy, spraw-
dzając czy ich dom jeszcze 
stoi. Dlatego dla ich poczu-
cia bezpieczeństwa, jeśli sa-
mi nie chcą, powinniśmy 
unikać tego tematu - prze-
konuje ks. Hojniak. (md)

- Uchodźcy potrzebują zwykłej rozmowy. Ostatnim tematem, 
jaki poruszamy jest wojna - mówi ksiądz Julian Hojniak z para� i 
greckokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej.
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GRAFFITI

Sztuka uliczna
przeciw wojnie
Łukasz Chwałek po raz kolejny ko-
mentuje rzeczywistość. W swoim 
stylu - frapująco, z rozmachem i z 
kulturą. Jego antywojenną pracę 
można obejrzeć na wejściu do 
schronu przy ul. Lisiej 55 a.

Gra  ̧  ti jest odpowiedzią na 
ogłoszenie, które zawisło 
na portalu społecznościo-
wym. - Ludzie, którzy za-
wiadują obiektem, szukali 
artysty. Zgłosiłem się - opo-
wiada Łukasz Chwałek, ar-

tysta. - Na pobliskim mu-
rze był już napis nawiązują-
cy do agresji Rosji na Ukra-
inę. Chciałem w kulturalny 
sposób wypowiedzieć się na 
ten temat.

Napis autorstwa anoni-
mowego gra  ̧  ciarza to pa-
rafraza słów żołnierzy z 
Wyspy Węży, tylko skie-
rowana do Putina. Chwa-
łek stawia na bardziej par-
lamentarny przekaz. Ape-
luje do tyrana słowami: 
Vladimir Putin, ja cię pro-
szę, don’t push that but-
ton (nie wciskaj tego przy-
cisku). Putin na muralu sie-
dzi za biurkiem. Obok goto-
wych do ostatecznego ru-

chu dłoni widać czerwony 
przycisk. Ze zdjęć na biur-
ku spoglądają jego córki. 
- Chciałem w ten sposób 
obudzić w nim resztki czło-
wieczeństwa. Może chociaż 
myśl o najbliższych będzie 
w stanie go poruszyć - za-
stanawia się Ł. Chwałek.

Artysta już wcześniej wy-
powiadał się za pomocą 
gra  ̧  ti na aktualne tematy. 
W Zielonej Górze jego pra-
ce dotyczące pandemii mo-
żemy zobaczyć przy ul. Ry-
dza-Śmigłego i przy ul. Ja-
skółczej. Przy ul. Podgórnej 
widnieje mural poświęcony 
zdrowiu i medykom.

(ah)Gra�  ti z Putinem można zobaczyć na wejściu do schronu przy ul. Lisiej
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Andrzej Flügel

Nie napalajmy się!
No i wszystko jasne. Znamy rywali w mistrzostwach świata. 
Od razu wszystkich proszę: bez gadania o tym, jak będzie 
łatwo, jak fajnie, że nie gramy z jakąś drużyną z Europy, tylko z 
ekipami, z którymi często się nie spotykamy. Także o tym, jak cudownie 
wylosowaliśmy kolejność, czyli najpierw ogrywamy Meksyk, potem bez kło-
potu Arabię Saudyjską. Na końcu walczymy z Argentyną i już jest spokój. My 
mamy sześć punktów, oni po pokonaniu Arabii Saudyjskiej i Meksyku też, więc 
remisik i pewne wyjście z grupy, a ewentualna porażka po dobrym meczu też 
nas nie załamie, bo w kolejnej rundzie pokażemy klasę.

Nic bardziej błędnego! Nie napalajmy się, nie róbmy wielkich planów po 
pokonaniu Szwecji i po remisach z Hiszpanią i Anglią. Wystarczy wspomnieć 
nasze wcześniejsze wpadki, szczególnie te podczas mistrzostw świata. Przed 
czterema laty też mieliśmy, zdawałoby się, fajną grupę, bo przecież Kolumbia 
czy Senegal to ekipy, które mogliśmy spokojnie pokonać, a na koniec rozwalić 

Japonię. Skończyło się dwiema wtopami, a na pożegnanie 
wymęczonym 1:0 z Japonią. Tak więc apeluję o wzięcie na 
wstrzymanie.

Zresztą trener Czesław (co nie wiedzieć czemu, po suk-
cesie ze Szwedami pojechał bez trzymanki z tymi, którym nie 

podobał się jego wybór, a szczególnie kontakty z szefem mafii 
futbolowej), czego by o nim nie mówić - jest fachowcem. Potrafi 

nieźle rozpracować rywali, podejmować trudne, ale odważne decyzje. 
Czekam więc spokojnie, jak przygotuje kadrę i co ona pokaże w Katarze w 
listopadzie i miejmy nadzieję w grudniu, jeśli nie pojedzie do domu po me-
czach grupowych.

Na razie rozkręca się piłkarska wiosna, choć atak zimy na południu kraju 
storpedował kilka spotkań. Pisałem przed dwoma tygodniami o fatalnym 
planowaniu dni i godzin spotkań zielonogórskich drużyn. Nie ukrywam, że 
myślałem o tym, iż zareagować powinny kluby walczące w niższych klasach niż 
Lechia. Ta gra z rywalami z dalekich stron i gdyby chciała przestawić godziny 
rozpoczęcia spotkań na wcześniejsze, to przeciwnicy, na przykład z Górnego 
Śląska, musieliby wyjeżdżać do Zielonej Góry zarywając kawał nocy. Myślałem, 

że zareagują nasze ekipy z okręgówki czy klasy A, bo im zrobić coś w tej spra-
wie jest znacznie łatwiej. Tymczasem ruch zrobiła Lechia, przekładając swój 
sobotni mecz z Pniówkiem Pawłowice z godziny 15.00 na 13.00 tak, żeby fan 
fubolu mógł potem udać się do Chynowa na spotkanie Chynowianki albo do 
Ochli na spotkanie Zorzy, ewentualnie na pojedynek Sparty Łężyca w klasie A. 
Brawo Lechia za dostrzeżenie problemu i zrobienie pierwszego ruchu! Miejmy 
nadzieję, że zobaczą to inni, bo skoro Lechia mogła przesunąć godzinę rozpo-
częcia meczu z rywalem ze Śląska, to inne zespoły nie powinny mieć proble-
mów z lokalnymi przeciwnikami. Liczę, że po meczu Lechii nie będą to jedyne 
pochwały pod jej adresem i wreszcie będzie można cieszyć się zwycięstwem.

Enea Zastal BC pokazał lwi pazur, pokonując Stal Ostrów. Mecz był bardzo 
emocjonujący i trzymający w napięciu do końca. Nie potrafię zrozumieć, dla-
czego spotkanie mistrza z wicemistrzem nie było transmitowane w telewizji, 
a mecz Asseco Arka Gdynia - Trefl Sopot, które odbyło się dzień po pojedynku 
Enea Zastal BC - Stal, już tak. Owszem, to derby trójmiasta i planując transmisje 
nie wiedziano, że obie ekipy zagrają o przysłowiową ,,pietruszkę”, bo obie nie 
awansowały do play off, ale myślę że pojedynek mistrza z wicemistrzem prze-
bija jednak atrakcyjnością ten drugi mecz...

MOIM ZDANIEM

PIŁKA NOŻNA

Porażka
na szczycie
Drzonkowianka Racula przegrała 
bardzo ważny mecz w drugiej gru-
pie zielonogórskiej klasy A. Czy 
stać ją jeszcze na walkę o awans?

Zespół rozgrywający swo-
je mecze na stadionie w Sta-
rym Kisielinie to spadko-
wicz z okręgówki. Długo 
wydawało się, że ekipa ra-
czej nie ma szans na powrót, 
jednak przed kilkoma dnia-
mi Drzonkowianka pokona-
ła na wyjeździe lidera, Czar-

nych Drągowina - zmniej-
szając stratę do zaledwie 
czterech punktów. W ostat-
nią sobotę zespół miał oka-
zję, by podtrzymać dobrą 
passę. Drzonkowianka po-
dejmowała wicelidera Relax 
Grabice. Niestety, przegrała 
0:1 i znów ma siedem punk-
tów straty.

- Taka jest piłka - powie-
dział jeden z najbardziej 
doświadczonych zawodni-
ków Drzonkowianki, Jacek 
Marcinak. - Byliśmy kula-
wi zwłaszcza w ofensywie, 
zabrakło cwaniactwa pod 
bramką przeciwnika. Wy-
starczył jeden błąd z ty-
łu i trzy punkty wy-

wieźli goście. Zabrakło nam 
mądrości i cierpliwości w 
grze. Młodsi koledzy chy-
ba potrzebują jeszcze cza-
su. Walczymy jednak da-
lej. Przed nami jeszcze wie-
le spotkań.

- Graliśmy dziś w nieco in-
nym zestawieniu niż zazwy-
czaj - dodał trener Krzysztof 
Nykiel. - Nie wygrała druży-
na lepsza, ale skuteczniej-
sza. Mieliśmy, szczególnie 
po przerwie, sporo sytuacji, 
ale nie potra� liśmy ich wy-
korzystać.

W najbliższą sobotę, 9 
kwietnia, Drzonkowianka 

gra w Brodach ze Zjed-
noczonymi. (af)

KOSZYKÓWKA

To już klimat play-off 
Koszykarska uczta dla Enei Zastalu BC Zielona Góra! W meczu wicemistrza z mistrzem 
kraju emocji nie brakowało. Były też zwroty akcji, czyli wszystko to, co będzie nas czekać w 
najważniejszej fazie sezonu. W uwerturze do play-o� ów zielonogórzanie pokonali Arged BM 
Stal Ostrów Wlkp. 86:85.

Czy to była najlepsza wersja 
Zastalu w tym sezonie? Można 
było odnieść takie wrażenie, 
zwłaszcza w trzeciej kwarcie, 
w której rozpędzeni zielonogó-
rzanie mieli już nawet 16 punk-
tów przewagi. Jeśli jeszcze do-
łożyć fakt, że podopieczni Oli-
vera Vidina wracali w drugiej 
odsłonie z -13, a na przerwę ze-
szli z dwoma „oczkami” prze-
wagi, mamy najlepsze dowody 
na to, że nudy nie było. Kibice 
o tym wiedzieli, podczas spo-
tkania ze Stalą na trybunach 
padł rekord frekwencji w tym 
sezonie w hali CRS - 2917 osób.

I gdy wydawało się, że cze-
ka nas komfortowe ogląda-
nie czwartej kwarty, prowa-
dzenie Zastalu zaczęło top-
nieć w oczach. W kluczowym 
momencie spotkania nie by-
ło na placu Nemanji Nenadi-
cia. W całym meczu zabrakło 
też Davida Brembly’ego. Po-
wód? Grypa żołądkowa, która 
mocno trapi zielonogórzan w 

ostatnich dniach. - Na poran-
nym treningu co chwilę czte-
rech graczy biegało do toalety 
- przyznał z uśmiechem trener 
O. Vidin. Zastal jednak napór 
Stali wytrzymał. Goście mie-
li w ostatnich sekundach ak-
cję na zwycięstwo, ale tej spod 
kosza nie wykorzystał Damian 
Kulig.

- Nie pozwoliliśmy na zbiór-
ki w ataku. To było najważniej-
sze - uważa trener Zastalu. Stal 
mniej niż zazwyczaj tra� ała 
za 3 pkt. W Zielonej Górze go-
ściom wpadło jedenaście „tró-
jek”, czyli poniżej średniej. 
Prawdziwy nokaut zanotowa-
no w asystach. Zastal miał ich 
28, Stal zaledwie 11.

W kolejną środę, 13 kwiet-
nia, ostatni mecz sezonu za-
sadniczego. Zielonogórzanie 
podejmą Eneę Abramczyk 
Astorię Bydgoszcz (17.30). 
Wszystko wskazuje na to, że 
ćwierć� nałowym rywalem 
w play-o»  będzie Śląsk Wro-
cław.

(mk)

To był świetny przedsmak fazy play-o� ! O piłkę walczą Przemysław Żołnierewicz i James Florence.
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 WEEKEND KIBICA
ŻUŻEL
a niedziela, 10 kwietnia: 1. kolej-
ka eWinner 1. ligi, Stelmet Falubaz 
Zielona Góra - Aforti Start Gniezno, 
14.00, stadion przy W69
PIŁKA NOŻNA
a sobota, 9 kwietnia: 23. kolejka 
III ligi, Lechia Zielona Góra - Pnió-
wek Pawłowice Śl., 13.00; 22. 
kolejka Jako IV ligi, Meprozet Stare 
Kurowo - Lechia II Zielona Góra, 
15.00; 19. kolejka Jako klasy okrę-
gowej, TKKF Chynowianka
- Francepol Zielona Góra – Pogoń 
Wschowa, 16.00; Zorza Ochla - 
Pogoń Przyborów, 17.00; 17. kolejka 
Keeza Klasy A, gr. II, Zjednoczeni 
Brody - Drzonkowianka Racula, 
15.00; gr. III, Sparta Łężyca - Cargo-
via Kargowa, 15.00
a niedziela, 10 kwietnia: 17. 
kolejka Keeza Klasy A, gr. III, Avia 
Siedlnica - Ikar Zawada, 15.00
PIŁKA RĘCZNA
a sobota, 9 kwietnia: 12. kolejka 
I ligi (zaległy), PKM Zachód AZS 
Uniwersytetu Zielonogórskiego 
- Szczypiorniak Gorzyce Wielkie, 
17.00
KOSZYKÓWKA
a pół® nałowy turniej Mistrzostw 
Polski U-17, gospodarz SKM Zastal 
Fatto Deweloper Zielona Góra, 
piątek, 8 kwietnia: Enea Basket 
Junior Poznań, 16.30; sobota, 
9 kwietnia: Energa Laminopol 
Słupsk, 15.00; niedziela, 10 
kwietnia: Tre¶  1LO Sopot, 13.00, 
wszystkie mecze w hali przy ul. 
Amelii
KOLARSTWO
a sobota-niedziela, 9-10 kwiet-
nia: Wyścig Przyjaźni Polsko-Ukra-
ińskiej, Puchar Polski w kolarstwie 
szosowym Zabór - Zielona Góra
FUTBOL AMERYKAŃSKI
a sobota, 9 kwietnia: 1. kolejka 
PFL 2, KFA Wataha Zielona Góra 
- Białe Lwy Gdańsk 16.00, stadion 
przy ul. Botanicznej 66
 (mk)

SPORTY WALKI

W Akademii
bez zmian
W miniony weekend w Piotrkowie 
Trybunalskim odbyły się mistrzo-
stwa Polski seniorów i juniorów 
w kickboxingu w formule low kick.

Do Piotrkowa zjechało po-
nad 420 zawodników z 92 
klubów. Akademia Sportów 
Walki Knockout Zielona Gó-
ra zdobyła pięć medali. Tra-
dycyjnie nie zawiedli liderzy 
klubu. Złoto wśród senio-
rów w kategorii +91 kg wy-
walczył Rafał Gąszczak. To 
jego 27. mistrzostwo w kra-
ju! Na najwyższym stopniu 
podium w kategorii do 86 
kg w gronie seniorów stanął 
też Kacper Frątczak. Dla po-
pularnego „Chiniego” to 29. 
tytuł mistrza Polski! Srebr-
ny medal w gronie juniorów 
zdobył Michał Lewandow-
ski, który na podium stanął 
w kategorii juniorów do 54 
kg. Dwaj juniorzy ASW przy-
wieźli brązowe medale. Ka-
mil Kwaśniewski był trze-
ci w kategorii do 86 kg, Ja-
kub Walkiewicz w kat. +91 
kg. Tuż za podium uplaso-
wali się inni zawodnicy zie-
lonogórskiego klubu: Wikto-
ria Gościak, Dawid Tuchol-
ski i Wojciech Korus.

(mk)

FUTBOL AMERYKAŃSKI

Wilki
kontra Lwy
Rusza sezon w Polskiej Lidze 
Futbolu Amerykańskiego 2. Na 
inaugurację Wataha Zielona Góra 
podejmuje Białe Lwy Gdańsk.

Zielonogórzanie wracają do 
ligi jedenastoosobowej. Tre-
nerem „Wilków” jest Kana-
dyjczyk Bradley Andersson. 
- Idziemy zgodnie z planem. 
Od zawodników oczekuje-
my, żeby stawali się coraz 
lepsi - mówi trener. Rywa-
lami zielonogórzan w gru-

pie północnej będą jeszcze 
Armia Poznań i Olsztyn La-
kers. Watahę wzmocnił Ma-
rokańczyk Zac Oeldsidi. Ze-
społy mogą kontraktować 
jednego tzw. zawodnika im-
portowanego. - Aklimatyza-
cja przebiegła szybciej niż 
się spodziewałem, zosta-
łem dobrze przyjęty - zazna-
cza nowy gracz. Mecz w so-
botę, 9 kwietnia, na stadio-
nie futbolowym przy ul. Bo-
tanicznej - początek o 16.00. 
Część zysków z biletów zo-
stanie przekazana na rzecz 
wybranej organizacji w Zie-
lonej Górze, która pomaga 
Ukrainie.

(mk)
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TERMINARZ
eWinner 1 liga:

1. kolejka, 10 kwietnia:
Aforti Start Gniezno (dom), 
14.00

2. kolejka, 25 kwietnia:
Cellfast Wilki Krosno (wyjazd), 
18.00

3. kolejka, 23 kwietnia:
Trans MF Landshut Devils 
(wyjazd), 16.30

4. kolejka, 1 maja:
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 
(dom), 14.00

5. kolejka, 8 maja:
Orzeł Łódź (wyjazd)

6. kolejka, 22 maja:
Abramczyk Polonia Bydgoszcz 
(dom)

7. kolejka, 29 maja:
ROW Rybnik (wyjazd)

8. kolejka, 5 czerwca:
ROW Rybnik (dom)

9. kolejka, 12 czerwca:
Abramczyk Polonia Bydgoszcz 
(wyjazd)

10. kolejka, 19 czerwca:
Orzeł Łódź (dom)

11. kolejka, 26 czerwca:
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 
(wyjazd)

12. kolejka, 3 lipca:
Trans MF Landshut Devils 
(dom)

13. kolejka, 17 lipca:
Cellfast Wilki Krosno (dom)

14. kolejka, 24 lipca:
Aforti Start Gniezno (wyjazd)

15. kolejka, ćwierć® nały, 6-7 
sierpnia

16. kolejka, ćwierć® nały, 20-21 
sierpnia

17. kolejka, pół® nały, 2 września

18. kolejka, pół® nały, 4 wrze-
śnia

19. kolejka, ® nał, 11 września

20. kolejka, ® nał 18 września

ŻUŻEL

Przyszliśmy tu tylko na chwilę!
Patrzymy na prognozy pogody, w niebo, jeszcze raz na przewidywania synoptyków i wierzymy, że to już! 
Że w niedzielę, 10 kwietnia, pierwszy akt misji pod hasłem: „Powrót do PGE Ekstraligi” rozpocznie Stelmet Falubaz! 
Pierwszym rywalem zielonogórzan Aforti Start Gniezno. Mecz na stadionie przy ul. Wrocławskiej o 14.00.
Większość obserwatorów 
eWinner 1. ligi w � nale widzi 
Stelmet Falubaz Zielona Gó-
ra i Abramczyk Polonię Byd-
goszcz, ale droga do decydu-
jących spotkań o awans bę-
dzie długa i bardziej wybo-
ista niż dotychczas. Oprócz 
14 kolejek rundy zasadni-
czej, będą do odjechania 
jeszcze dwumecze ćwierć� -
nałowe i pół� nałowe. Na za-
pleczu, tak jak w elicie do fa-
zy play-o» , wchodzi sześć 
drużyn. - Ani Falubaz, ani 
Polonia Bydgoszcz nie będą 
miały łatwej przeprawy w 
drodze do ekstraligi - uważa 
Mirosław Jabłoński, ekspert 
Canal+, rodowity gnieźnia-
nin. Aforti Start jako pierw-
szy zamelduje się przy W69. 
Wśród gnieźnian starzy zna-
jomi! Ważnymi ogniwami 
mają być m.in. Michael Jep-
sen Jensen i Antonio Lin-
dbaeck. Obaj ostatni raz w 
ekstralidze jeździli właśnie 
w barwach Falubazu.

Zespoły mierzyły się ze 
sobą w lidze dawno, bo w 

2013 roku, w ostatnim rocz-
nym epizodzie Startu w 
ekstralidze. Na inaugura-
cję w Gnieźnie Falubaz wy-
grał 60:30, zaś u siebie jesz-
cze „dołożył”, wygrywając 
66:24. Z zielonogórzan tyl-

ko Piotr Protasiewicz jechał 
w tamtych spotkaniach.

- Gniezno nie odda tego 
meczu. Powalczy do same-
go końca. Jepsen Jensen to 
uznana � rma, Oskar Fajfer 
to samo i będą chcieli powal-

czyć o jak najlepszy rezul-
tat - dodaje M. Jabłoński. W 
Starcie problemy z barkiem 
miał Peter Kildemand. W Fa-
lubazie, po niefortunnej ko-
lizji na treningu z Maksem 
Fricke, z urazem ręki zma-

ga się Protasiewicz. - Idzie to 
w dobrym kierunku, ale po-
woli. Wierzę, że do ligi będę 
gotowy - deklaruje kapitan 
Stelmetu Falubazu.

PePe przyglądał się spa-
ringom z gorzowianami i 
leszczynianami. Jeździli za 
to inni. Od początku dobrą 
dyspozycję zasygnalizował 
Krzysztof Buczkowski, któ-
ry do Zielonej Góry przy-
szedł z wicemistrza kraju, 
Motoru Lublin. - Końcówkę 
tamtego sezonu miałem do-
brą i teraz sprzęt sprawuje 
się równie dobrze - zaznacza 
„Buczek”. - Chcemy, żeby to 
wszystko sprawiało nam ra-
dość. Mnie, mojemu teamo-
wi, Falubazowi, żebyśmy 
ten cel osiągnęli. Wiemy, o 
co jedziemy.

- Jechaliśmy z ekstrali-
gowcami i widać, że nie od-
stajemy. Niektórych mu-
siałem nawet hamować, bo 
każdy chciał jechać. Z  te-
go naprawdę może być faj-
ny wynik - kończy z optymi-
zmem trener Piotr Żyto. (mk)

Dwie „Myszy” na czele stawki. Takie obrazki mamy nadzieję oglądać bardzo często.
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MAX FRICKE
Australijczyk spędzi drugi sezon w 
Falubazie. Kibice liczą, że na zapleczu 
elity będzie hegemonem: w kluczowych 
momentach weźmie na barki losy meczu 
i rozstrzygnie na korzyść zielonogórzan. 
Słowem, będzie takim… Bartoszem 
Zmarzlikiem eWinner 1. Ligi.

PIOTR PROTASIEWICZ
W ekstralidze ma najwięcej odjechanych 
meczów w historii. A na zapleczu? Poje-
dzie… po raz pierwszy w karierze! I ma za 
zadanie wprowadzić swój macierzysty 
klub z powrotem do elity. Dla kapitana to 
będzie 20. sezon w Zielonej Górze. Oby 
w zdrowiu.

ROHAN TUNGATE
Aktualny rekordzista zielonogórskiego 
toru, jeździł w Falubazie jako gość w 
sezonie 2020. Teraz przychodzi ze 
statusem zaprawionego w pierwszoligo-
wych bojach. Na tę wiedzę liczymy. I na 
Tungate’a bardziej w wersji łódzkiej niż 
ubiegłorocznej, tarnowskiej.

KRZYSZTOF BUCZKOWSKI
Rodowity grudziądzanin, więcej wspól-
nego ma z Kujawami niż Lubuskiem, ale 
to z nami chce się we wrześniu cieszyć z 
awansu. Sparingi pokazały, że „Buczek” 
jest w trybie „lubelski play-o¹ ”. Najważ-
niejsze mecze w Motorze, w poprzednim 
sezonie, miał świetne.

JAN KVECH
To jego trzeci sezon w Zielonej Górze. 
Najwyższy czas na potwierdzenie po-
tencjału i talentu, jaki drzemie w Czechu. 
Prawdziwej szansy w Falubazie, tak 
naprawdę, jeszcze nie dostał. Potrzebne 
obustronne zaufanie i dojrzałość logi-
styczno-sprzętowa.

MATEUSZ TONDER 
W formacji U-24 pomiędzy nim, Janem 
Kvechem i Damianem Pawliczakiem 
toczy się rywalizacja, w której jedno-
znacznego zwycięzcy, po sparingach, nie 
sposób wskazać. W poprzednim sezonie 
miewał mecze świetne, ale też słabe. Czas 
na stabilizację.

DAMIAN PAWLICZAK
Podobnie jak dla Tondera, to jego 
drugi seniorski sezon. W konfrontacji ze 
wspomnianą wcześniej dwójką rywali 
na pewno nie stoi na straconej pozycji. 
Gdyby tylko regularnie dobrze wychodził 
spod taśmy. Obecność w składzie nie ma 
prawa być niespodzianką.

DAWID REMPAŁA
Przychodzi jako brakujący element 
juniorskiej układanki. W Zielonej 
Górze bardzo go chcieli i liczą, że 
będzie jeździł nie tylko z przodu 
w biegach młodzieżowych, ale też 
„poszarpie” się ze starszymi w dalszej 
fazie meczu.

NILE TUFFT
W sparingach było go więcej niż Fabiana 
Ragusa. Świetnie startuje, później jest już 
gorzej, ale progres jest widoczny. Szkoda, 
że to ostatni sezon w gronie młodzieżow-
ców. Pomiędzy nim a Ragusem będzie 
toczyć się pewnie walka o miejsce w 
składzie.

FABIAN RAGUS
Najmłodszy z grona zielonogórskich 
juniorów. Nie ma co czekać, tylko trzeba 
brać się za przywożenie punktów. Me-
dale w elicie zdobywa się juniorami, ale 
ubiegły rok na zapleczu pokazał, że szalę 
w decydujących meczach też przechyliła 
ta formacja.
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PDT - kiedyś najsłynniejszy dom towarowy
Miejsce było idealne, w samym centrum miasta, tuż przy ratuszu - nic, tylko handlować. I handlowano tam. Mowa o dawnym 
Powszechnym Domu Towarowym. Dzisiaj to ziejący pustką Złoty Dom.
- Czyżniewski! Skoro jeszcze 
nie dotarłeś do kuchni, przy-
najmniej opowiedz mi, jak 
powiedzmy 60 lat temu han-
dlowano w PDT - moja żona 
postawiła mi trudne wyzwa-
nie.

Cofnijmy się zatem o 68 
lat. Do 29 kwietnia 1954 r. 
Zbliża się 1 maja i jedno z naj-
ważniejszych świąt w PR-
L-u. Z tej okazji, oprócz tra-
dycyjnego pochodu, organi-
zowano festyny i pikniki. Był 
to też pretekst do otwierania 
różnych inwestycji potrzeb-
nych mieszkańcom. Tym ra-
zem postanowiono otwo-
rzyć nowy sklep, w budyn-
ku wcześniej zajmowanym 
przez �rmę Magazyn Tek-
stylny. Przed placówką poja-
wił się tłum zielonogórzan.

- Uroczyste otwarcie Po-
wszechnego Domu Towaro-
wego, który przeniósł się do 
nowego gmachu, nie trwało 
długo - relacjonowała „Ga-
zeta Zielonogórska” w wyda-
niu z 30 kwietnia. - Przewod-
niczący Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej tow. Macie-
jewicz, przecinając czerwoną 
wstęgę, powiedział: - Odda-
jemy dziś mieszkańcom Zie-
lonej Góry nową olbrzymią 
placówkę handlu uspołecz-
nionego. Otwarcie PDT w no-
wym, większym gmachu, to 
wielki sukces, którym wita-
my Święto 1 Maja.

Kupujący ruszyli do środ-
ka, by zobaczyć, co wysta-
wiono na 17 stoiskach.

- Obywatelka Wiśniew-
ska, żona kolejarza z zielo-
nogórskiego węzła PKP ku-
puje piżamkę dla 6-letniego 
synka Michasia - opisywała 
„GZ”. - Przy następnym sto-
isku młoda sprzedawczyni 
ob. Trostowiecka owija w pa-

pier mydło toaletowe kupio-
ne przez pierwszego klienta.

Na zdjęciu opublikowa-
nym w gazecie (niestety 
bardzo niewyraźnym) wi-
dać tłum ludzi przed budyn-
kiem z namalowanym nad 
wejściem napisem PDT PO-
WSZECHNY DOM TOWARO-
WY. Neon w tym miejscu po-
wstanie dekadę później.

Dzisiaj trudno ocenić, czy 
warto było stać w kolejce. 
Sklep otwarto w czwartek. W 
tym czasie, jak pisała gaze-
ta, mieszkańcy Zielonej Gó-
ry z niecierpliwością czekali 
na poniedziałek, kiedy w ży-
cie weszła uchwała Komitetu 
Centralnego PZPR i Rady Mi-
nistrów w sprawie kolejnej 
obniżki cen. Wówczas han-
dlem (i nie tylko) zarządzano 
centralnie, a ceny były regu-
lowane. Dla dobra Polaków.

Wszyscy się cieszyli. Rów-
nież rodzina Rachwalskich, 
którzy przyszli w poniedzia-
łek do sklepu. Akurat plano-
wali duże zakupy: garnitur 
dla głowy rodziny, materiał 
na sukienkę dla żony, buciki 
dla syna i wózek dla córeczki. 
Gazeta opisywała jak to Ra-
chwalscy, szczęśliwi z zaosz-
czędzonych pieniędzy, zasta-
nawiali się w PDT, co zrobić 
z pokaźnymi oszczędnościa-
mi. Kupili materiały tekstyl-
ne.

I tak handlowano tutaj 
przez kilkadziesiąt lat. W 
1989 r. podczas prac remon-
towych wybuchł pożar i bu-
dynek uległ częściowemu 
zniszczeniu. Nie odbudowa-
no go. W jego miejscu po-
wstał Złoty Dom, który nigdy 
nie został uruchomiony.

Tomasz Czyżniewski
Codziennie nowe opowieści i zdjęcia
à Fb.com/czyzniewski.tomasz

Orkiestra Zastalu na Starym Rynku. W tle widać malowany na ścianie szyld PDT.

Lata 60. Front sklepu z dekoracjami winobraniowymi na piętrze.
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Lata 60. Narożnik Starego Rynku, w którym stał PDT.
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To samo miejsce dekadę później
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