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Ciepłych, pełnych nadziei  
Świąt Wielkanocnych, 

kolorowych spotkań  
z budzącą się do życia  

przyrodą podczas  
świątecznych spacerów 
i przyjaznej atmosfery  
przy wspólnym stole. 

Niech ten  
szczególny okres  

będzie dla wszystkich  
czasem zadumy,  

wyciszenia  
i wypoczynku.

Janusz Kubicki

prezydent  
Zielonej Góry
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DEPTAK

Gioconda kończy działalność
Piątek, 15 kwietnia, to ostatni dzień, w którym zielonogórzanie mogą odwiedzić popu-
larną Giocondę. Restauracja działała na deptaku od przeszło 24 lat. Niestety, właściciele podjęli 
decyzję o jej zamknięciu.
Gioconda została założona w 
1998 roku jako pizzeria. Do-
piero później, w 2010 r., wraz 
ze zmianą właścicieli zakres 
oferowanych dań kuchni 
włoskiej został znacznie roz-
szerzony. Z czasem do dyspo-
zycji gości oddano również 
przyległą część kawiarnia-
ną. Lokal na stałe wpisał się 
w krajobraz deptaka i przez 
wszystkie te lata odwiedzi-
ło go tysiące zielonogórzan. 
Niestety, okres pandemii i 
rosnące koszty prowadzenia 
działalności okazały się za-
bójcze dla Giocondy. W ostat-
nich dniach na fanpage’u re-
stauracji na Facebooku za-
mieszczono smutne oświad-
czenie.

„Gościliśmy was u nas 
przez wiele lat, poznaliśmy 
mnóstwo fantastycznych 
osób przez ten czas i byliśmy 
świadkami wielu wzrusza-
jących momentów z wasze-
go życia, zaręczyn, ślubów, 
chrzcin, komunii, a nawet 
narodzin! Jednak od 2020 
roku nasza branża nie miała 

lekko. I niestety pozostało-
ści i konsekwencje tych cza-
sów zostały z nami do dziś i 
musieliśmy podjąć bardzo 
trudną decyzję. Jesteśmy 
zmuszeni zamknąć Giocon-
dę. Możecie nas odwiedzać 
do 15 kwietnia. Zapraszamy 
was serdecznie. Zjedzcie, po-
siedźcie trochę u nas, wpad-
nijcie się pożegnać” - czyta-
my w wiadomości.

Choć historia Giocon-
dy dobiega końca, to warto 
pamiętać, że zielonogórski 
deptak cały czas się zmie-
nia, jedne lokale się zamyka-
ją, inne otwierają. W listopa-
dzie ub.r. na pl. Pocztowym 
rozpoczęła swoją działal-
ność restauracja Sappori Pa-
zzi, gdzie też serwowane są 
dania kuchni włoskiej. Z ko-
lei na Starym Rynku, naprze-
ciwko Giocondy, od niedaw-
na funkcjonuje Hola Cantina 
Mexicana z kuchnią meksy-
kańską, zaś od kwietnia przy 
ul. Pod Filarami możemy od-
wiedzić nową kawiarnię De-
siderio Café. (md)Lokal zapraszał na pyszną pizzę od 1998 roku
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W piątek na deptaku odbył się koncert „Gramy dla pokoju”. Ze-
spół Cadillac za datek do puszki rozdawał egzemplarze nowej 
płyty. Dochód przeznaczy na pomoc dla ukraińskich dzieci.

W niedzielę, 10 kwietnia, na zielonogórskim cmentarzu odbyły 
się obchody 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej. W uroczysto-
ści brała udział kompania honorowa. Złożono kwiaty.

Mówią, że w ten sposób chcą podziękować za otwarte serca. 
Ukrainki w środę skrzyknęły się na „subotnik” i wysprzątały 
Park Piastowski i Dziką Ochlę. Worki i narzędzia zapewnił ZGK.
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DROGI

Niebezpieczne 
przejście
Rozbudowa szosy Kisielińskiej jest 
już na ostatniej prostej. Część miesz-
kańców martwi się o przyszłość 
przejścia dla pieszych na wysokości 
ogrodów działkowych. Okazuje się, 
że ze względów bezpieczeństwa 
musi być zlikwidowane. 

Przypomnijmy, za kwotę ok. 
4,7 mln zł firma Bud-Dróg 
z Kożuchowa rozbudowu-
je obecnie Szosę Kisielińską. 
Droga będzie poszerzona 
przed rondem Orląt Lwow-
skich, powstaną prawoskrę-
ty, które ułatwią ruch samo-
chodów do galerii handlo-
wej, całość inwestycji do-
pełni m.in. nowy odcinek 
ścieżki rowerowej.

Mieszkańcy os. Pomorskie-
go zastanawiają się jednak, 
co stanie się z przejściem dla 
pieszych, które zlokalizowa-
ne było na wysokości głów-
nego wejścia do pobliskich 
ogrodów działkowych.

- Działkowcy dzwonili do 
mnie z pytaniami w tej spra-
wie, boją się, że zostanie ono 
zlikwidowane - mówi radny 
Jacek Budziński z PiS. - W mo-
im odczuciu to przejście speł-
nia swoją rolę, dotychczas ni-
komu nie przeszkadzało. Było 
dobrze doświetlone i znacz-

nie skracało czas dojścia do 
działek. Mieszkańcy propo-
nują, aby odtworzyć je w tym 
samym miejscu lub przesu-
nąć w stronę zjazdu do stacji 
benzynowej.

Radny Budziński złożył in-
terpelację w tej sprawie. Wi-
ceprezydent Krzysztof Kali-
szuk informuje jednak, że po 
zakończeniu prac budowla-
nych przejścia w tym miej-
scu nie będzie. - Likwidacja 
wynika ze względów bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym 
- podkreśla K. Kaliszuk. I kon-
tynuuje: - Jednym z podsta-
wowych wniosków z analiz 
przeprowadzonych w ramach 
przygotowywania Strategii 
Rozwoju Komunikacji Zie-
lonej Góry jest konieczność 
zwiększenia bezpieczeństwa 
pieszych na drogach dwujez-
dniowych. Przejścia, gdzie 
do pokonania są dwa pa-
sy ruchu w jednym kierun-
ku są niebezpieczne, a prze-
cież po rozbudowie Szosy Ki-
sielińskiej mieszkańcy będą 
musieli przejść łącznie przez 
trzy pasy. To stwarza zagro-
żenie, co potwierdzają po-
dobne analizy Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad. Nie warto ryzykować - 
tłumaczy K. Kaliszuk. I doda-
je, że działkowcy będą mogli 
korzystać z wygodnego przej-
ścia z sygnalizacją świetlną, 
które znajduje się niecałe 100 
metrów dalej. (md)
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Kierowcy, wąsko 
na Zjednoczenia!
W czwartek, 21 kwietnia, rozpocznie się 
remont kolejnego odcinka ul. Zjednocze-
nia. Fragmentem do ul. Energetyków wraz ze 
wschodnią częścią wiaduktu ( jadąc w stronę 
marketu Kaufland) zajmą się firmy Inżynieria z 
Wrocławia i Dromosttor z Lwówka Śląskiego.

Jak nam powiedział Ar-
kadiusz Sobków, kierow-
nik Biura Ruchu Drogowe-
go i Strefy Płatnego Parko-
wania w magistracie, wyko-
nawca wejdzie na plac budo-
wy po świętach, we wtorek  
19 kwietnia. Zacznie od prac 
przygotowawczych. Remont 
ruszy dwa dni później, a 
wraz z nim zmieni się orga-
nizacja ruchu. Po wschod-
niej i zachodniej części wia-
duktu (jadąc w stronę mar-
ketu Kaufland), jezdnia zo-
stanie zwężona.

Inwestycja pochłonie 12,7 
mln zł. Urząd miasta otrzy-
mał na to zadanie 6 mln zł 
rządowej dotacji z subwencji 
ogólnej. Wiadukt, ale i dojazd 

do niego, czyli obie jezdnie 
ul. Zjednoczenia, są obecnie 
w bardzo złym stanie tech-
nicznym. W ramach inwesty-
cji przy wiadukcie będą wy-
konane m.in. prace rozbiór-
kowe i roboty ziemne, żel-
betonowe płyty przejściowe 
na dojazdach, nowe elemen-
ty gzymsów oraz kap (część 
wiaduktu, na której znajdu-
ją się chodniki). W planach 
są balustrady, barierki i ele-
menty krawężników. Szyku-
je się przebudowa nawierzch-
ni chodników i ciągów pieszo
-rowerowych, budowa cią-
gów rowerowych, przebu-
dowa zjazdów o nawierzch-
ni bitumicznej i z kostki be-
tonowej, budowa kanaliza-
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 Zmiana organizacji ruchu 
ul. Zjednoczenia 

SCHEMAT 

UWAGA
W czasie przejazdu przez skrzyżowania

należy bezwzględnie stosować się do znaków
drogowych i osób kierujących ruchem.

ETAP I 

OGRÓD BOTANICZNY

Zabawa  
z zającami
W sobotę, 16 kwietnia, w godz. 
12.00-14.00 Ogród Botaniczny 
zaprasza na wielkanocną im-
prezę. Dla dzieci przygotowano 
mnóstwo atrakcji, będzie można 
np. karmić wypuszczone na trawę 
zwierzątka.

Wielkanoc w Ogrodzie Bota-
nicznym to propozycja dla ca-
łych rodzin. - Podczas gdy 
dzieci zajmą się zabawą, rodzi-
ce będą mogli w spokoju wy-
pić kawę. To doskonała okazja, 

aby obserwować życie zwie-
rząt. Zapraszamy do odwie-
dzin zagrody z zającami - za-
chęca Paweł Wysocki, opiekun 
ogrodu z ramienia Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej.

Impreza zacznie się od za-
baw z BańkoUlą, która prze-
brana za zajączka wielka-
nocnego zaprosi do obejrze-
nia wystawy „Wielkie pisan-
ki”. W planach jest poszuki-
wanie skarbów wielkanoc-
nych ukrytych wokół wi-
gwamu. Każde dziecko do-
stanie wskazówki i podpo-
wiedzi - w formie zagadek 
oraz wierszyków.

Szykuje się też malowanie 
wielkiego zająca. To zabawa 

kolorami, sensoryczna oraz in-
tegracyjna i ucząca współpra-
cy. Obok wigwamu stanie za-
groda z zającami. Najmłodsi 
będą mogli nakarmić zwierząt-
ka na trawie i zrobić zdjęcia.

W trakcie imprezy odbę-
dzie się impreza charyta-
tywna dla Ani Woźnickiej, 
podopiecznej Fundacji Ma-
ła Gwiazdka. Organizatorzy 
zapowiadają kiermasz do-
mowych ciast i rękodzieła, 
za tzw. „wrzut do puszki”. 
Stoiska obsłużą wolontariu-
sze. Nie zabraknie warszta-
tów wielkanocnych dla dzie-
ci. Dochód z wpłat do pusz-
ki zostanie przeznaczony na 
pomoc dla Ani. (rk)

LAS PIASTOWSKI

Znów  
odpoczniesz  
na polanie
Teren rekreacyjny w Lesie 
Piastowskim już czeka na całe 
rodziny, które chcą spędzić czas 
na łonie natury. Zakład Gospo-
darki Mieszkaniowej odbudował 
to, co na początku roku zniszczyli 
wandale.

Polana w Lesie Piastowskim 
odzyskała dawny blask. 
Jeszcze do niedawna stra-
szyła tu spalona wiata oraz 

pobazgrane stoły i ławy. W 
plastikowych koszach na 
śmieci wypalone były wiel-
kie dziury. Teraz można 
znowu korzystać z odno-
wionych atrakcji. - Miejsce 
to strzał w dziesiątkę. Przy-
chodziły tam całe rodzi-
ny, aby w sobotę i niedzielę 
zjeść obiad na świeżym po-
wietrzu. Akt wandalizmu na 
początku roku lekko podciął 
nam skrzydła. Nie poddali-
śmy się jednak i zdecydowa-
liśmy się na rekonstrukcję 
tego miejsca - mówi Paweł 
Wysocki, radny i pracownik 
ZGM.

Pracownicy ZGM po-
stawili nowe altany, ławy 

ogniskowe i wiatę. Można 
też skorzystać z urządzeń 
umożliwiających słuchanie 
muzyki z telefonów za po-
mocą bluetooth oraz nała-
dować w nich smartfona.

Zielonogórzanie zaczy-
nają dopytywać o miejsce, 
gdzie legalnie mogą rozpalić 
ognisko. Wcześniej chętnie 
korzystali właśnie z polany 
w Lesie Piastowskim, bo jest 
do tego celu idealna! Zno-
wu można umawiać się na 
wspólne biesiadowanie na 
polanie, należy jednak uzy-
skać wcześniej odpowiednie 
pozwolenie od ZGM. Arka-
diusz Orzeszko, miejski le-
śniczy, służy pomocą. (ap)

MZK

Wielkanocne  
autobusy
Miejski Zakład Komunikacji infor-
muje o świątecznych zmianach w 
kursach autobusów.

a W czwartek i piątek, 14 i 
15 kwietnia, autobusy bę-
dą kursowały wg rozkładów 
jazdy na ferie i wakacje.

a W sobotę, 16 kwietnia, au-
tobusy pojadą wg sobotnie-
go rozkładu jazdy do 15.00, 
przy czym ostatnie kursy z 
pętli będą rozpoczynały się 
do 14.30. Od 15.00 zacznie 
kursować autobus linii noc-
nej N3.

a W wielkanocną niedzielę 
i poniedziałek, 17 i 18 kwiet-
nia, nie będzie kursów na li-
nii: 9, 14, 29, 44. Autobusy 
linii 0 będą jeździć po 9.00 
wg świątecznego rozkładu 
jazdy, a ilość kursów do pę-
tli PKP Nowy Kisielin przez 
Park Technologiczny zosta-
nie ograniczona (część auto-
busów skończy trasę na pętli 
Wrocławska).

a We wtorek, 19 kwietnia 
autobusy będą kursowały 
wg rozkładów jazdy na ferie 
i wakacje.

(dsp)

PIÓRKIEM CEPRA >>>

cji deszczowej, przebudowa 
oświetlenia ulicznego i rekul-
tywacja istniejących terenów 
zielonych.

W 2020 r. poprawiono 
fragment ul. Zjednoczenia 

od ronda na ul. Herberta do 
serwisu ogumienia. Roboty 
za 4 mln 300 tys. zł wyko-
nała firma Kontrakt z Kro-
sna Odrz. Po zakończeniu 
prac na pierwszym wia-

dukcie, do remontu będzie 
drugi. Oba obiekty powsta-
ły w 1977 r., wcześniej od-
nawiano je w latach 1997-
1998.

(rk)
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AKCJA

Licytacje dla Alicji
Zielonogórzanie skrzyknęli się 
na facebookowej grupie „Alicja 
kontra glejak. Licytacje.”, by jak 
najszybciej zebrać fundusze na 
terapię NanoTherm. Już wkrótce 
Alicja Trzaskowska-Byrtek przejdzie 
operację resekcji guza mózgu, a 
jego pozostałości zostaną wyłożone 
magnetycznymi nanocząsteczkami. 
Koszt terapii to 200 tys. zł. Wśród 
licytacji znajdziemy vouchery na 
usługi kosmetyczne, biżuterię, kurs 
pierwszej pomocy, książki, ozdoby 
domowe i wiele więcej. Każdy 
może dołożyć drobiazg od siebie 
albo wylicytować już wystawiony 
przedmiot.

(ap)
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W naszym przejeździe prze-
wodnikami byli Krzysztof 
Staniszewski, zastępca dy-
rektora Departamentu Za-
rządzania Drogami w ma-
gistracie, Krzysztof Jarosz, 
kierownik Biura Budowy 
Dróg, Józef Włosek, inżynier 
kontraktu z firmy Promost i 
przedstawiciel wykonawcy - 
firmy Strabag.

- Wycinka drzew pod ob-
wodnicę rozpoczęła się pod 
koniec 2020 r., wykonawca 
wszedł na budowę pod ko-
niec marca 2021 r. - wyja-
śnił na początku „wyciecz-
ki” dyrektor Staniszewski. - 
Po roku roboty są zaawan-
sowane w około 60 proc. 
Na większości odcinków 
położono warstwę wiążą-
cą, pod koniec sierpnia za-
czniemy układać ostatnią 
warstwę ścieralną. Koń-
cowe prace, montaż ba-
rier ochronnych i oświetle-
nia, odbędą się na początku 
przyszłego roku.

Przyszła obwodnica bie-
gnie od skrzyżowania mię-
dzy Wilkanowem a Świdni-
cą, przechodzi przez ul. Zie-
lonogórską w Ochli (mię-
dzy kąpieliskiem i skanse-
nem), omijając jednak cen-
trum sołectwa. Kończy na 
rondzie Huszczy w Raculi - 
od tego miejsca zaczęliśmy 
nasz poniedziałkowy ob-
jazd trasy.

Dla samochodów służ-
bowych droga jest w peł-
ni przejezdna. Brakuje war-
stwy ścieralnej nawierzch-
ni. Ta ma być modyfikowa-
na gumą, czyli delikatnie ci-
chsza od standardowej na-
wierzchni. Tę technologię 
stosuje się na niektórych od-
cinkach trasy S3. Jest ekolo-
giczna, do produkcji gumy 
wykorzystuje się opony sa-
mochodowe z recyklingu.

Ominęliśmy wysypisko 
śmieci w Raculi. Po lewej 

stronie widać nasyp do ścież-
ki rowerowej, która popro-
wadzi wzdłuż obwodnicy aż 
do ul. Jędrzychowskiej.

Jezdnia ma szerokość 
siedmiu metrów, każdy z pa-
sów ruchu po trzy i pół me-
tra. Na niektórych odcin-
kach jest „goły” grunt. Dla-
czego? Dla przykładu, do-
piero w maju wykonawca 
przebuduje sieć gazową pod 
okiem firmy Gaz-System. I 

wtedy powstanie brakujący 
odcinek drogi.

Ludzi zastąpiły maszyny
Na budowie widać głów-
nie maszyny, mniej budow-
lańców. Przerwa śniadanio-
wa? - Nic z tych rzeczy - po-
spieszył z wyjaśnieniem J. 
Włosek, inżynier kontrak-
tu. - Pracowników fizycz-
nych z łopatą na współcze-
snych budowach jest nie-

wielu. Większość prac wy-
konują maszyny i ich ope-
ratorzy. I tak rozkładaniem 
gruntu zajmuje się spychar-
ka, zagęszczaniem gruntu 
walec - wyliczał. I wyjaśnił: 
- Najtrudniejsze prace ma-
my za sobą.

Z przewidzianych pięciu 
wiaduktów, cztery są goto-
we w stanie surowym. Każ-
dy z nich trzeba jeszcze za-
izolować, tzn. odciąć od 

wpływu wody, oraz zamon-
tować krawężniki, barie-
ry, poręcze. Przy obwodni-
cy będzie też osiem zbiorni-
ków retencyjno-infiltracyj-
nych, z czego sześć jest wi-
docznych. Mają magazyno-
wać wodę z drogi i usuwać 
jej nadmiar.

Znaleźliśmy się na skrzy-
żowaniu z ul. Zielonogór-
ską prowadzącą do Ochli. 
Trwa tam budowa ronda. 
Częściowo już przełożono 
ścieżkę rowerową kolidują-
cą z inwestycją. Do 25 kwiet-
nia zostanie tu wprowadzo-
ny ruch wahadłowy z sygna-
lizacją świetlną. Jezdnia bę-
dzie zwężona do jednego pa-
sa. - W lipcu pojedziemy no-
wym jednopasmowym ron-
dem - zadeklarował K. Stani-
szewski. - Rowerzyści przeja-
dą ścieżką przez obwodnicę.

36 tysięcy ton asfaltu
Pojechaliśmy dalej, w stro-
nę Wilkanowa. Tam prace 
są najmniej zaawansowa-
ne. Nasz samochód telepał 
się na podbudowie z tłucz-
nia przez ok. 1,5 kilometra. 
- Na kilkuset metrach przed 
skrzyżowaniem pomiędzy 
Wilkanowem i Świdnicą bra-

kuje tłucznia. Wymienili-
śmy ziemię, bo było w niej 
sporo gliny - uściślił kierow-
nik Jarosz.

Skoro mowa o ziemi. Bu-
dowlańcy przerzucili ponad 
300 tysięcy m sześc. piasku 
pod budowę nasypów. Wy-
lano 36 tysięcy ton asfaltu 
pod podbudowę wiążącą.

Droga miała być gotowa 
pod koniec 2023 r. Jest jed-
nak szansa, że będzie odda-
na do użytku w pierwszej 
połowie 2023 r. Koszt zada-
nia w formule „Zaprojektuj i 
wybuduj” to ok. 130 mln zł. 
Obwodnica południowa bę-
dzie największą w historii 
miejską inwestycją drogo-
wą, choćby z uwagi na dłu-
gość trasy - 13 km. Ma być al-
ternatywą dla zakorkowanej 
Trasy Północnej.

I na koniec przestroga dla 
kierowców i pieszych - nie 
wolno wjeżdżać i wchodzić 
na plac budowy. Podczas 
wyprawy widzieliśmy sa-
mochód, który „skrócił” so-
bie drogę i nielegalnie poru-
szał się budowaną obwodni-
cą. To niebezpieczne, dodat-
kowo grozi wysokimi man-
datami.

(rk)

INWESTYCJE

Obwodnica południowa już robi wrażenie
W miniony poniedziałek przejechaliśmy w całości obwodnicę południową. Ponieważ biegnie głównie przez las, 
mieszkańcom trudno obserwować postęp prac. Tymczasem wykonawca uwija się jak w ukropie i wiele wskazuje na to, że 
nową trasą pojedziemy szybciej niż zaplanowano.

Najwięcej utrudnień w ruchu powoduje budowa ronda pomiędzy Wilkanowem i Świdnicą. Tutaj obwodnica południowa połączy się 
z drogą krajową nr 27.

Krzysztof Staniszewski naradza się z kierownikiem budowy z fir-
my Strabag

Wraz z obwodnicą powstaje ścieżka rowerowaFirma Strabag buduje rondo z Jędrzychowa do Zatonia

Trwa mechaniczna stabilizacja podłoża przy przyczółkach wiaduktu pomiędzy Raculą a Jędrzychowem
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UTRUDNIENIA
a Wykonawca wyłączył z 
ruchu fragment drogi 282 - z 
Wilkanowa nie dojedziemy do 
Świdnicy. Objazd wyznaczono 
al. Wojska Polskiego do ronda 
na Krosno Odrz., potem w 
stronę Świdnicy. Utrudnienia 
potrwają ok. pół roku.
a Drugie rondo powstaje na 
ul. Zielonogórskiej (trasa na 
Ochlę). Utrudnienia są niedu-
że, jest zwężenie jezdni. Ok. 25 
kwietnia wprowadzona będzie 
tymczasowa organizacja ruchu 
z sygnalizacją i ruchem waha-
dłowym.
a Tymczasową organizację 
ruchu wprowadzono na drodze 
w kierunku Zatonia i Kożu-
chowa. Planowane jest rondo. 
Teraz jest tu zwężenie jezdni 
i ruch wahadłowy sterowany 
sygnalizacją. Zmiany potrwają 
do początku czerwca.
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Zielonogórzanie: dziś to nasza nowa rodzina!
Grażyna i Bronisław Czetowiczowie przyjęli pod swój dach 13 osób z Ukrainy. Teraz wspólnie przeżywają trudy codziennego życia, smutki 
i radości. - Niczego nie żałuję i już nie zmienię zdania, to moja nowa rodzina - podkreśla pani Grażyna.

Siedmioletni Artem cho-
dzi na karate, ma już nowe-
go kolegę Staszka w Szkole 
Podstawowej nr 14, 17-let-
nia Wiktoria marzy, aby zo-
stać prawniczką i codzien-
nie uczy się języka pol-
skiego w VI Liceum Ogól-
nokształcącym, Julia Kole-
śnik, jako menadżer zdal-
nie pracuje dla hotelu we 
Lwowie, Olena Patycka ma 
już termin porodu w Szpi-
talu Uniwersyteckim. Co 
ich łączy? Wszyscy uciekli 
do Polski po wybuchu woj-
ny w Ukrainie i wszyscy są 
wdzięczni małżeństwu Gra-
żynie i Bronisławowi Cze-
towiczom, którzy w swo-
im niewielkim pensjona-
cie na Jędrzychowie bez-
płatnie zaoferowali im bez-
pieczne schronienie. Obec-
nie mieszka tam już 13 osób 
z Ukrainy.

Praca pozwala zapomnieć
- Każdego dnia dziękujemy 
pani Grażynie, bo pomaga 
nam we wszystkim, czy to w 
załatwianiu szkoły dla dzie-
ci, czy też w wypełnieniu 
dokumentów - podkreśla 
J. Koleśnik. Przyjechała do 
Zielonej Góry z synem Ar-
temem i siostrą Oleną, która 
jest w dziewiątym miesiącu 
ciąży. Do Polski przywieźli 
ich mężowie, którzy wcze-
śniej tu pracowali jako kie-
rowcy. Teraz kobiety modlą 
się o ich zdrowie, bo męż-
czyźni zostali w Ukrainie. 
One same starają się ułożyć 
sobie życie na miejscu.

- Trzeba coś robić, ina-
czej człowieka nawiedza-
ją złe myśli - przekonuje Ju-
lia. Kobieta dobrze mówi po 
polsku, pracując w hotelu 
we Lwowie miała kontakt z 
polskimi turystami. - Mam 
to szczęście, że mam bardzo 
wyrozumiałego szefa, dzię-
ki czemu mogę dalej zajmo-
wać się rezerwacjami. Hotel 
wciąż działa, bo wiele osób 
szuka schronienia w naszym 
mieście - zaznacza.

Kiedy pijemy wspólnie ka-
wę, do kuchni wbiega roze-
śmiany Artem. - Jemu bar-
dzo się tutaj podoba. Zapi-

saliśmy go do szkoły, tam są 
również inne dzieci z Ukra-
iny, ale wiem, że ma już no-
wego kolegę Staszka. W ty-
godniu syn chodzi też na ka-
rate, tak jak wcześniej we 
Lwowie - tłumaczy Julia.

Jej siostra Olena jest bar-
dziej nieśmiała. Być może 
to przez wyraźnie widoczną 
zaawansowaną ciążę. - Mam 
już wyznaczony termin po-
rodu w tutejszym szpitalu. 
Wiem, że to będzie dziew-
czynka, wybraliśmy już dla 
niej imię - Ewa. Mam na-
dzieję, że wszystko będzie 
dobrze, że wszystko się uło-
ży i któregoś dnia będzie-
my mogły wrócić do nasze-
go domu w Ukrainie - wzdy-
cha Olena.

Spokojna okolica
Rozmawiamy dzień po 
ujawnieniu masakry ludno-
ści w Buczy. W domu pań-
stwa Czetowiczów mało kto 
jest w stanie zachować spo-
kój. - To potworna zbrod-
nia. My tu codziennie śle-
dzimy wiadomości, te zdję-
cia zniszczonych miast są 
przerażające. Nikt normalny 
takich rzeczy nie robi, prze-

cież ci rosyjscy żołnierze 
też mają żony, córki i matki 
- urywa Julia i widać, że łzy 
napływają jej do oczu.

Dzięki internetowi w dal-
szym ciągu pracować mo-
że Natalia Jacenko, która 
do państwa Czetowiczów 
trafiła z całą rodziną, sy-
nem Daniłą, córką Krysty-
ną i 11-miesięczną wnuczką 
Emilią. Natalia na co dzień 
udziela lekcji języka angiel-
skiego online. - Syn chodzi 
już na zajęcia do „Elektro-
nika”, więc ten angielski też 
mu się przydaje. Zielona Gó-
ra wydaje się bardzo spo-
kojna, to ładna okolica, jest 
świeże powietrze i nie ma 
takich korków na ulicach jak 
we Lwowie - śmieje się Na-
talia.

Cała rodzina była niedaw-
no na Kaziukach w muzeum 
etnograficznym w Ochli. 
Choć to wileńska tradycja 
przyznają, że podobne jar-
marki widzieli u siebie, we 
Lwowie. - Najbardziej podo-
bały mi się występy zespo-
łów ludowych. A z lokalnych 
potraw  najsmaczniejszy był 
chleb ze smalcem - twierdzi 
Krystyna.

Mieli zostać na jedną noc
Wiktorię pytam z kolei, co 
jej się nie podoba w Polsce. 
- Brak rodziców - odpowia-
da ze smutkiem dziewczy-
na. Jej sytuacja jest trud-
na, bowiem do Zielonej Gó-
ry trafiła zupełnie sama, 
bez rodziny. A w zeszły po-
niedziałek skończyła 17 lat. 
- Zostałam jej prawną opie-
kunką, tutaj, na miejscu, tak 
aby mogła jakoś normalnie 
funkcjonować - tłumaczy G. 
Czetowicz. - Widzę co dnia, 
że to wszystko ją przygnę-
bia, ta wojna, ten brak ro-
dziców. Wiem, że marzyła o 
tym, aby zostać w przyszło-
ści prawniczką, ale na razie 
przez brak znajomości języ-
ka polskiego nie jest to moż-
liwe.

Pani Grażyna przyznaje, 
że wciągnęła się we wspól-
ne życie swoich gości ze 
Wschodu. - Gdy starali się 
o PESEL, to całą noc stałam 
z nimi przed urzędem. Osta-
tecznie i tak musieliśmy po-
jechać do Maszewa. Od dnia 
ich przyjazdu cały czas ży-
ję w biegu, ciągle muszę coś 
załatwiać. Ale nie żałuję, to 
teraz moja nowa rodzina, ja 

już zdania w tym względzie 
nie zmienię - podkreśla zie-
lonogórzanka. Ale też przy-
znaje, że na początku chcia-
ła przyjąć „jedynie” pięć 
osób.

- Zakładaliśmy, że na ty-
le osób będzie nas stać. Ale 
potem pojawiali się kolej-
ni uchodźcy z Ukrainy, mie-
li zostać na jedną noc i póź-
niej wyjechać. Na miejscu 
opowiadali jednak, co ich 
spotkało, płakaliśmy, a ja już 
później nie miałam serca, 
aby się wyprowadzili. Teraz 
jest już ich 13, a 14 jest „w 
drodze”. Na szczęście poja-
wiło się rządowe wsparcie 
finansowe, więc jest nam ła-
twiej - tłumaczy pani Graży-
na.

Wareniki i paska
W pensjonacie wszyscy po-
woli przygotowują się do 
Wielkanocy. Te w Ukrainie 
przypadają tydzień później, 
24-25 kwietnia. - Każda go-
spodyni we Lwowie gotu-
je wtedy czerwony barszcz 
i robi pierożki. Oczywiście 
nie nazywamy ich ruskimi, 
ale są to ukraińskie wareniki 
w kształcie półksiężyca. Do 

tego na święta tradycyjnie 
piecze się paskę, czyli coś 
w rodzaju ciasta czy chleba 
oraz przygotowuje sałatkę 
z majonezem, przy czym ta 
ostatnia nie jest jakąś trady-
cyjną potrawą i każdy wrzu-
ca tam inne warzywa - śmie-
je się Julia.

Niedziela palmowa jest 
nazywana w Ukrainie 
werbną. - To od roślin, któ-
re są u nas używane za-
miast palm. My też przygo-
towujemy bukieciki, ale są 
one zdecydowanie mniej-
sze. Na święta robimy też 
święconki i oczywiście ko-
lorowe pisanki, przy czym 
u nas w zdobieniach domi-
nują różne ornamenty. Do 
kościoła czy cerkwi cho-
dzi się całymi rodzinami, 
zarówno w sobotę, jak i w 
niedzielę - wyjaśnia nasza 
rozmówczyni.

Mieszkańcy pensjonatu li-
czą, że pomimo doniesień 
z Ukrainy święta nie będą 
smutne. - Myślę, że będzie-
my je obchodzić podwójnie, 
śniadanie świąteczne zjemy 
wspólnie według polskiej i 
ukraińskiej tradycji - mówi 
pani Grażyna.

Niewiarygodna gościnność
Takich nowych „wojennych” 
rodzin w Zielonej Górze jest 
więcej. Siergiej Kapravchuk 
mieszkał w naszym mieście 
jeszcze przed wybuchem ro-
syjskiej agresji, zajmując się 
legalizacją pobytu cudzo-
ziemców. Dziś uchodźcom 
ze Wschodu szuka nowych 
domów. Dzięki niemu kil-
kadziesiąt rodzin znalazło 
dach nad głową. - Obdzwo-
niłem już wszystkich zna-
jomych - śmieje się Siergiej. 
- Gościnność Polaków jest 
niewiarygodna, przyjmują z 
dnia na dzień obcych ludzi, 
matki z dziećmi i opiekują 
się nimi jak własną rodziną. 
A przecież 95 proc. przyby-
wających z Ukrainy nie zna 
języka polskiego. Wojna się 
jeszcze nie skończyła, ale 
pamięć o tej gościnności po-
zostanie na lata. Bardzo za 
to dziękuję.

Maciej Dobrowolski

ZATONIE

Park na fotografiach
Fundacja Ogrody Kultury zaprasza 
na wernisaż prac Adama Szewczy-
kowskiego. Monochromatyczne 
zdjęcia wykonane tradycyjną 
techniką pokazują pełne spektrum 
sztuki fotograficznej. Park w Zatoniu 
w pracach artysty ukazuje widzom 

baśniowe piękno. Zdaniem Kingi 
Krutulskiej, kurator wystawy, klimat 
miejsca jest wręcz magiczny. - Użyto 
wielu zabiegów, aby wprowadzić nas 
w ten zaczarowany świat, zaczarowa-
ny park, jego alejki, zakątki i urokliwe 
miejsca - czytamy w opisie wystawy. 
Wernisaż w oranżerii w Zatoniu, w 
środę, 20 kwietnia, o godz.17.00.

(tc)

Natalia, Krystyna i Emilia Jacenko, Wiktoria, Olena Patycka, Julia i Artem Koleśnik oraz Daniła Jacenko wspólnie mieszkają w pen-
sjonacie państwa Czetowiczów

 

Pani Renacie Zajdel 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

 
Taty 

 
składają  

Prezydent Zielonej Góry 
i pracownicy Urzędu Miasta 
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STARY KISIELIN

Pochwal się ozdobami
Twój dom zachwyca na święta? Teraz 
możesz podzielić się swoją dumą z 
innymi. Zielonogórski Ośrodek Kultu-
ry - filia w pałacu w Starym Kisielinie 
oraz rada sołecka Starego Kisielina 
zapraszają na poświąteczną wystawę 
palm wielkanocnych i dekoracji 

świątecznych. Wystawa odbędzie się 
w piątek, 22 kwietnia, o godz. 17.00. 
- Prace prosimy dostarczyć przed 
wystawą. Trzy najlepsze zostaną 
nagrodzone. Wszystkim przybyłym 
zapewniamy kawę, herbatę, ciastecz-
ko i wspaniałą atmosferę - zaznaczają 
organizatorzy. Spotkanie umili występ 
chóru Per Crucem.

(dsp)



łącznik zielonogórski    15 kwietnia 2022 www.Lzg24.pl6
RACULA

Rowerem robię objazd po sołectwie
- Tu dziurę znajdę, tam zapadnięty chodnik. Robię zdjęcia i załatwiam. Teraz wszystko da się zrobić szybciej, bo można 
słać maile - mówi Mirka Jabłonka, sołtyska Raculi.

- Podobno twarda z pani 
zawodniczka, mówi się, że 
lubi pani setki…

Mirka Jabłonka: - Nie piję, 
ale setki lubię… Na rowerze. 
W ubiegłym sezonie nakrę-
ciłam 7 tys. km.

- Rzeczywiście trudno pa-
nią spotkać bez kasku. A jak 
infrastruktura rowerowa 
wygląda w Raculi?

- Piękną ścieżkę mamy, 
można zrobić sobie wy-
cieczkę prosto do Zatonia. 
Ja zresztą organizuję raj-
dy sołtysa. Przed pande-
mią pedałowaliśmy przy-
najmniej raz w miesiącu. 
Poziom jest dostosowany 
do tych, którzy się dopiero 
rozkręcają. Trasa liczy oko-
ło 50 km. Przejechaliśmy na 
przykład szlakiem pałaców: 
Stary Kisielin - Nowy Kisie-
lin - Przytok - Zabór - Mil-
sko. Rowerem robię też ob-
jazd po sołectwie. Tu dziu-
rę znajdę, tam zapadnięty 
chodnik. Robię zdjęcia i za-
łatwiam. Teraz wszystko da 

się zrobić szybciej, bo moż-
na słać maile.

- Energii pani nie brakuje.
- Zawsze miałam ADHD. Za-

liczyłam Bieg Piastów. Prze-
biegłam na nartach 25 km. Bez 
kijków! Mam niewładną jedną 
rękę, ale zrobię wszystko!

- Mieszkańcy Raculi przy-
chodzą do pani domu zała-
twiać sprawy?

- Gdzie tam, nie będę cha-
ty pokazywać! A co to, in-
wentaryzacja?! Przyjmuję 
ludzi w sołtysówce, jest w 
budynku świetlicy.

- Z jakich atrakcji mogą 
korzystać mieszkańcy so-
łectwa?

- Mamy orlika i nowy plac 
zabaw. Dzieciaki chciały ty-
rolkę - mamy tyrolkę. Jest też 
zestaw do wspinania i zjeż-
dżalnia. Co roku przysługu-
je nam 18 tys. zł z miękkie-
go funduszu. Wydajemy je 
na integrację - piknik rodzin-
ny, Dni Raculi, wspólną wi-

gilię, Święto Niepodległości. 
Kupiłam zestaw do anima-
cji - wielką kolorową chustę, 
maty integracyjne, zabawki. 
W tym roku po raz pierwszy 

zrobiłam w świetlicy warsz-
taty wielkanocne.

- Jak się pani czuje w roli 
sołtyski?

- To moja druga kaden-
cja. Jak mnie przez pierwsze 
cztery lata znieśli, znaczy że 
się nadaję. Za drugim razem 
też wygrałam.

- Jakie ma pani plany wo-
bec Raculi? Czegoś braku-
je?

- Cieszą nas nowe dro-
gi i chcemy, by było ich wię-
cej. Wiele odcinków jest jesz-
cze jak tor przeszkód, np. ul. 
Kalinowa, Modrzejewskiej, 
Zielna. Nawet rowerem jest 
problem przejechać. Marzy 
mi się też, żeby jeszcze bar-
dziej rozruszać rowerowo 
dzieciaki i zorganizować ko-
lejną cykliczną imprezę dla 
najmłodszych, np. na placu 
zabaw. Dla dorosłych chcia-
łabym zrobić przy orliku ja-
kiś sprawnościowy zaką-
tek. No i powiększyć parking 
przy cmentarzu. Przejadę się 
rowerem i pogadam z miesz-
kańcami co o tym sądzą.

- Dziękuję.
Agnieszka Hałas

ZIELONA GÓRA

Patronat medialny lokalny

Wkręć się w Zieloną Górę !

miasto Zielona Góra
i kręć kilometry!
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Z sołtyską Raculi Mirką Jabłonką najlepiej skontaktować się telefonicznie pod 
numerem 664 760 466 lub mailowo: mirkajablonka@wp.pl
Jak zaznacza, zawsze można ją też ściągnąć z roweru i pogadać. Bezustannie 
kursuje po sołectwie.

KOMUNIKAT

Szczepienia  
dla dziewczynek
Urząd miasta informuje o rozpo-
częciu akcji szczepień przeciwko 
wirusowi HPV.

Magistrat zaczyna realiza-
cję programu „Szczepienia 
przeciwko wirusowi HPV 
w ramach profilaktyki raka 
szyjki macicy”.

Szczepienia dotyczą dziew-
czynek mieszkających w Zie-
lonej Górze - z rocznika 2010 
oraz z roczników 2008 i 
2009 (które z przyczyn zdro-
wotnych nie wzięły udziału 
w programie w poprzednich 
latach).

Co należy zrobić, aby wziąć udział 
w programie?
a Na stronie internetowej 
www.aldemed.pl w zakład-
ce szczepienia znajdują się 
materiały edukacyjne. Do 
zapoznania się z ich treścią 
proszeni są rodzice dziew-
cząt.
a Rodzice powinni wydru-
kować  i wypełnić formula-
rze zgody i kwalifikacji na 
szczepienia (w jednym pli-
ku).
a Termin szczepienia trzeba 
zarezerwować pod nr telefo-
nu: 68 353 06 00

(dsp)
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Zielona Góra zabezpiecza się przed zalaniem
Ostatnie lata pokazują, że należy przygotować się na ekstremalne zmiany pogodowe. Z jednej strony mamy okresy długotrwałej suszy i 
wysokich temperatur, z drugiej - nagłe i ulewne deszcze. Można oczekiwać, że zjawiska będą się nasilać. Zielona Góra musi być gotowa na starcie z 
żywiołem i wyjść z potyczki obronną ręką.
Nie trzeba być meteorolo-
giem, by zauważyć, że zacie-
rają się różnice między typo-
wymi dla naszej strefy kli-
matycznej czterema porami 
roku na rzecz dwóch: jednej 
zimnej i mokrej oraz drugiej 
gorącej i suchej.

Postęp cywilizacyjny i 
urbanizacja spowodowały, 
że miasta nie są w stanie za-
trzymać opadów, zwłaszcza 
krótkich, ale intensywnych. 
Dopiero od niedawna wody 
opadowe przestały być trak-
towane jako ściek. - Dlate-
go należy zagospodarowy-
wać wody opadowe i rozto-
powe w miejscu ich powsta-
wania, np. wprowadzać je 
do gruntu przez rozsącza-
nie. Wody deszczowe i roz-
topowe nie są już ściekiem, 
wody te uzupełniają zaso-
by wód podziemnych i po-
wierzchniowych. Dlatego 
retencja jest bardzo ważna, 
wręcz niezbędna - wyjaśnia 
Krzysztof Witkowski, pre-
zes zarządu spółki Zielono-
górskie Wodociągi i Kanali-
zacja.

Miejska odpowiedź na ulewy
- Adaptacja do zmian klima-
tu, a w szczególności kwe-
stia zagospodarowania wód 
opadowych i roztopowych 
jest znana w Zielonej Górze 
już od wielu lat. Obfite desz-
cze z lipca 2016 r. czy też z 
czerwca i lipca 2017 r. spo-
wodowały zalanie ulic i bu-
dynków na obszarze miasta. 
Skutkiem tego były spore 
straty materialne - relacjo-
nuje wiceprezydent Krzysz-
tof Kaliszuk.

Pierwsza koncepcja upo-
rządkowania gospodarki 
deszczowej w Zielonej Gó-
rze powstała w latach 90. 

ubiegłego stulecia. Od wte-
dy toczy się ważna dysku-
sja o wodach deszczowych 
w mieście. Przewidywała 
budowę zbiorników reten-
cyjnych. Kolejna koncepcja 
sporządzona została w ro-
ku 2005 i zakładała rozbu-
dowę sieci kanalizacji desz-
czowej, usprawnienie pra-
cy kanalizacji, ograniczenie 
spływu wód deszczowych 

do oczyszczalni i budowę 
zbiorników retencyjnych.

Żadna z nich nie została 
zrealizowana. Teraz to ma 
się zmienić.

Porozumienie podpisane
Prezydent Janusz Kubicki i 
prezes Witkowski  potwier-
dzili chęć współpracy z Pań-
stwowym Gospodarstwem 
Wodnym Wody Polskie, stro-

ny podpisały list intencyjny. 
Na jego podstawie wspólnie 
uporządkują gospodarkę wo-
dami opadowymi w Zielonej 
Górze. W planach jest reali-
zacja trzech inwestycji: prze-
budowa rurociągu na cieku 
Kanał Łącza, budowa zbior-
nika retencyjnego w obrę-
bie cieku Kanał Myszka Gę-
śnik i kolejnego na kanale 
Łącza II. Wszystkie mają być 

zrealizowane w ciągu dwóch 
najbliższych lat. W obliczu 
zmian klimatycznych taki 
krok wydaje się konieczny. 
Współpraca polega również 
na wspólnym finansowaniu 
projektów. - Dzięki inwesty-
cjom zielonogórzanie będą 
mogli poczuć się bezpiecz-
nie nawet w czasie intensyw-
nych opadów - zapowiada 
prezydent Kubicki. – Zada-
niem zbiornika retencyjne-
go jest magazynowanie wo-
dy w okresach jej nadmiaru i 
umożliwienie wykorzystania 
w czasie jej niedoboru.

Teren nam sprzyja
Władze miasta zleciły przy-
gotowanie „Koncepcji roz-
budowy sieci deszczowej w 
rdzeniu Miejskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego Zielonej 
Góry” już w 2016 roku.

Zielona Góra jest w gronie 
44 miast, które przystąpiły 
do programu ministerstwa 
środowiska Miejskie Plany 
Adaptacji. Po szeregu kon-
sultacji społecznych, na po-
czątku 2019 r. została przy-
jęta odpowiednia uchwa-
ła rady miasta. Tym samym 
pojawiła się możliwość po-
zyskania środków finanso-
wych  na adaptację miasta 
do zmian klimatu.

- Jesteśmy na początku 
drogi i dopiero tworzymy 
pomysły na budowanie nie-
biesko-zielonej infrastruk-
tury. Zielona Góra ze wzglę-
du na ukształtowanie tere-
nu, powierzchnię 278 km 
kw. i duży udział terenów 
zielonych - położonych na 
siedmiu wzgórzach, otoczo-
nych lasami - posiada natu-
ralny potencjał do tworzenia 
takiej właśnie infrastruktu-
ry - tłumaczy J. Kubicki.

Aktualnie zbierane są po-
mysły na kolejny etap, w 
którym planuje się budowę 
takich elementów niebiesko
-zielonej infrastruktury jak: 
ogrody deszczowe, niecki re-
tencyjne, ronda infiltrujące, 
łąki kwietne i wiele innych. 
- Rozbudowujemy sieć desz-
czomierzy, żeby mieć do-
kładną informację o opadach 
w mieście. Chodzi o właści-
we rozpoznanie sytuacji - za-
znacza K. Witkowski.

Unia pomaga finansowo
Miasto sukcesywnie porząd-
kuje gospodarkę deszczową, 
powierzając realizację za-
dań Zielonogórskim Wodo-
ciągom. Zgodnie z przyjętą 
strategią, spółka zrealizowa-
ła już jeden projekt porząd-
kujący gospodarkę deszczo-
wą na os. Czarkowo w Łę-
życy wart ponad 1 mln zł, z 
czego fundusze UE pokryły 
niemal 770 tys. zł. Obecnie 
jest w trakcie realizacji dru-
giego projektu niwelującego 
niedobory sieci kanalizacji 
deszczowej, zasadniczych 
cieków wodnych i urządzeń 
melioracyjnych, które two-
rzą system wód opadowych 
na obszarze aglomeracji Zie-
lona Góra. Realizacja te-
go etapu potrwa do 2023 r., 
a jego wartość to ponad 56 
mln zł, z czego Unia dokła-
da niemal 48 mln zł. - Trze-
ci projekt, który ma rozwią-
zać najważniejsze problemy 
miasta związane z gospo-
darką wodną, jest w trak-
cie przygotowania - mówi K. 
Kaliszuk. - Jak tylko Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
ogłosi konkurs, będziemy 
aplikować o środki unijne w 
nowej perspektywie. (ah)

KOLEJ

Do wymiany  
jeszcze szyny
Po starych pociąg na odcinku Zbą-
szynek - Czerwieńsk nie pojedzie 
z zakładaną prędkością 120 km. 
Samorząd lubuski i PKP dokładają 
więc kolejne miliony złotych, a te 
ostatnie zapewniają: wymiana 
szyn nie wydłuży prac remonto-
wych na linii kolejowej nr 358.
- Projekt modernizacji linii 
kolejowej na odcinku Zbą-
szynek - Czerwieńsk po-
wstał w 2017 r. i nie zakła-
dał wymiany szyn, których 
stan wówczas sprawdzali-

śmy. Okazało się to koniecz-
ne dopiero kilka lat póź-
niej: jesienią ub. roku pod-
czas wymiany podkładów, 
ze względu na duże zużycie 
szyn. Rozszerzamy więc za-
kres projektu i szukamy wy-
konawcy na odrębne zada-
nie - relacjonuje Radosław 
Śledziński z zespołu praso-
wego PKP PLK.

Wcześniej spółka poszu-
kała pieniędzy. Na położenie 
nowych szyn z własnej kasy 
przeznaczyła kolejne 30 mln 
zł. Również samorząd woje-
wództwa lubuskiego posta-
nowił zwiększyć kwotę dofi-
nansowania inwestycji z Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego z 90 do 111 mln zł.

- Wymiana szyn umożliwi 
szybszą jazdę i skrócenie cza-
su podróży na omawianym 
dystansie szacunkowo do 
30 minut. Prace nie wpłyną 
na termin przywrócenia ru-
chu pasażerskiego - zapewnia 
przedstawiciel PKP. - Chcemy 
oba zadania, tj. modernizację 
linii i wymianę szyn na odcin-
ku Zbąszynek - Czerwieńsk, 
realizować jednocześnie, naj-
ważniejsze prace kończąc w 
tym samym terminie.

O przywróceniu ruchu po-
ciągów, podczas podpisy-
wania aneksu do umowy z 
urzędem marszałkowskim, 
mówił Zbigniew Miliński, 
zastępca dyrektora Regionu 
Zachodniego PKP PLK: - Ma-

my ambitny plan, aby przy-
wrócić ruch pasażerski na tej 
linii do końca lipca 2022 r.

A plan na sto procent, do-
dajmy, to wznowienie ru-
chu pociągów do września 
br. Prace okołotorowe, któ-
re wtedy będą się jeszcze to-
czyć, mają nie zakłócać ru-
chu podróżnych. Cała mo-
dernizacja ma zakończyć się 
pod koniec br.

W tej chwili, w związku z 
odstąpieniem od umowy z 
byłym wykonawcą moderni-
zacji, na torach między Zbą-
szynkiem i Czerwieńskiem 
niewiele się dzieje. PKP fina-
lizują formalności związane 
z wyborem wykonawców na 
oba zadania. (el)

Tak wyglądały dawniej po ulewach ulice na os. Czarkowo w Łężycy

Wodociągi zrealizowały projekt porządkujący gospodarkę deszczową
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OŚWIATA

Budowlanka  
z pucharem
Zielonogórska „Budowlanka” ma 
się czym chwalić! Z finału XXXV 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych uczniowie przy-
wieźli tytuły laureatów, finalistów 
i puchar.

Finał odbył się 8 kwietnia w 
Opolu. Puchar Prezesa Krajo-
wej Rady Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa za uzyska-
nie pierwszego miejsca w ran-
kingu szkół w finale central-
nym zdobyło Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicz-

nego Nr 1 „Budowlanka” w Zie-
lonej Górze, zdobywając sześć 
tytułów laureata oraz cztery 
tytuły finalisty. - Pod opieką 
głównych przygotowujących 
Anny Burghardt oraz Mate-
usza Kieryło - informuje Mar-
ta Benewiat z „Budowlanki”. I 
dodaje, że powołana w 1987 r. 
Olimpiada Wiedzy i Umiejęt-
ności Budowlanych jest kon-
tynuacją organizowanego od 
1982 r. w średnich szkołach 
budowlanych Turnieju Wie-
dzy i Umiejętności Budowla-
nych. To olimpiada tematycz-
na związana z dziedziną wie-
dzy budowlanej. Jej organiza-
torem jest Wydział Inżynie-
rii Lądowej Politechniki War-
szawskiej. (dsp)
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KULTOWE MIEJSCA

U nas wszystko robi się  
jak w porządnym domu
W Kotwicy każdy ma swoje stanowisko, ale trzeba umieć robić wszystko. Tak na wszelki wypadek, gdy ktoś z załogi idzie na urlop albo choro-
bowe. Oprócz ryb można tu zamówić bigos, krokiety, gołąbki czy dewolaje. Zielonogórzanie stawiają jednak na klasykę - rybę z frytkami i surówką.

Doskonale schodzi halibut, 
sandacz czy śledzik w  ole-
ju z  cebulką. - Morskie ry-
by przyjeżdżają z  polskie-
go wybrzeża, a  słodkowod-
ne z Pliszki i Obry. Węgorze 
mamy z Trzciela - opowiada 
pani Edyta, którą można zo-
baczyć w roli ekspedientki. - 
W menu bywały u nas sumy, 
liny, jesiotry czy steki z reki-
na. Swego czasu robiłyśmy 
patery z owoców morza.

Teraz wachlarz możliwo-
ści jest równie szeroki, ale 
na zamówienie. Można zjeść 
na miejscu lub wziąć na wy-
nos. Wyroby Kotwicy gosz-
czą na przyjęciach komu-
nijnych i świątecznych oraz 
bankietach.

Najwięcej roboty jest 
w  piątki. - W  zasadzie nie 
odchodzę od patelni. O tym, 
co dzieje się przed świętami 
już nawet nie wspominam - 
relacjonuje pani Halina, któ-
ra specjalizuje się w rybach.

Na czym polega fenomen 
Kotwicy? - Wszystko świe-
że, przyrządzane codziennie 
- zachwala szefowa Stanisła-
wa Kaźmierska. - I  ręcznie! 
Żadna maszyna nie zastąpi 
człowieka. Wiem, bo próbo-
wałam wprowadzać tu np. 
krajalnice. U  nas wszyst-
ko robi się jak w  porząd-
nym domu. Dbamy o jakość 
i  mamy świetną kucharkę. 
Pani Ania ma mistrzowskie 
papiery i wyczucie smaku.

- To nie to samo, co ryba 
z  marketu, pełna glazury - 
uzupełnia pani Edyta.

Na zielonogórskiej mapie 
sklepów rybnych, jak twier-
dzi załoga, została już tylko 
Kotwica. Fani ryb przenieśli 
się tu np. ze zlikwidowanego, 
już legendarnego „Suma”.

W załodze Kotwicy są 
trzy siostry - szefowa Sta-
nisława, księgowa Janina 
i  Jadwiga, która zajmuje 
się sklepem. - W  pracy jak 
w domu, czasem się pokłó-
cimy, później się pogodzimy 
- śmieją się panie Stanisława 
i Janina.

Tę domową atmosferę 
doceniają również klien-
ci. Charakterystyczny jest 
również wystrój wnętrza, 
który nigdy się nie zmie-
nił. - Zaglądają tu politycy, 
lekarze, prezesi - opowia-
da pani Edyta. - Po nazwi-
sku nie znam, ale z twarzy 
kojarzę. Mamy sporo sta-
łych klientów. Nawet ta-
kich, którzy zaglądają tu 
codziennie. Dziewczyny 

wiedzą, co komu podać bez 
pytania.

Kotwica kusi niezmien-
nie od 27 lat. Wcześniej była 
tu centrala rybna, gdzie pa-
ni Stanisława była od lat 70. 
kierowniczką administra-
cji. Los i  okoliczności spra-
wiły, że się przebranżowi-
ła. Pomalutku się wdrażała, 
aż wsiąkła. - Człowiek tym 
żyje. Mam już nawyk przy-
chodzenia tutaj. Kiedyś po-
trafiłam przez trzy noce nie 
wychodzić. Teraz już zmie-
niłam podejście. Trzeba 
oszczędzać zdrowie - przy-
znaje.

Sama po rybę sięga rzad-
ko. Chyba trochę się jej prze-
jadła.

(ah)

WYPRAWA 
W ULUBIONE 
MIEJSCA

W ramach jubileuszu 
800-lecia powstania miasta 
i 700-lecia uzyskania praw 
miejskich zaglądamy 
do ulubionych lokali 
i zakamarków, które od lat 
cieszą się popularnością 
wśród zielonogórzan. 
Każdego, kto chce wziąć 
udział w wyprawie po 
kultowych miejscach Zielonej 
Góry, zapraszamy na funpage 
na Facebooku: 800-700 lat 
Zielonej Góry. Dajcie znać 
jakich punktów nie może 
zabraknąć na naszej mapie.

Panie Halina, Stanisława i Edyta są w Kotwicy codziennie. Pan Jan zajmuje się dostawami.

Najpopularniejszy zestaw zamawiany przez gości: ryba, frytki 
i surówka

Stałych bywalców nie brakuje. Do wystroju wnętrza podcho-
dzą z sentymentem.

Kotwica zaprasza niezmiennie od 27 lat. Wcześniej była tu cen-
trala rybna.

Pani Basia właśnie serwuje klasykę. Rybkę można zjeść na miejscu lub wziąć na wynos.
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OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 
 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. Słubickiej w Zielonej Górze oraz w sprawie strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko planu miejscowego 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503), art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.  2373 z późn. 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zielona Góra uchwały nr LIV.841.2022 z dnia 29 marca 
2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. Słubickiej w Zielonej Górze. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz w ramach 
przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać w Urzędzie 
Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, w terminie do dnia 13 maja 2022 r.  

Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl, 
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia 
nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski dotyczące strategicznej oceny na środowisko można złożyć 
również ustnie do protokołu. 

Właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zielona Góra.  
 

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych 
uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych 

 
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.  
UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 
ust. 1 lit.g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której 
dane te pozyskano.  

 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych 

postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Prezydent Miasta Zielona Góra. Kontakt z 
Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Zielona Góra za pomocą e-mail: iod@um.zielona-gora.pl. 
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy 
publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 5 lub 6. 

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 
 

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) 
 

I N F O R M U J E 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. 
Podgórnej 22 (piętro III, VII i VIII) i przy ul. Generała Jarosława 
Dąbrowskiego 41 (piętro II) zostały wywieszone wykazy nieruchomości 
zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali stanowiących własność 
Gminy Zielona Góra o statusie miejskim oraz Skarbu Państwa, 
przeznaczonych do zbycia, do oddania w użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie, użyczenie, najem lub dzierżawę w drodze przetargu oraz 
w drodze bezprzetargowej. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Departamencie Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Zielona Góra 

lub pod nr. telefonów: (+48) 68 45 64 512, (+48) 68 45 64 302, (+48) 
68 47 55 655 i (+48) 68 47 55 688 

e-mail: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl 

KONKURS

Napisz ekologiczną bajkę
Miejskie Przedszkole nr 34 

„Rozśpiewane Przedszkole” oraz 
Niepubliczne Przedszkole „Ekolucky” 
w Zielonej Górze zapraszają do 
udziału w konkursie pod patronatem 
„Bliżej Przedszkola” zatytułowanym 
„Zielonogórskie przedszkolaki to eko-
dzieciaki”. Wystarczy napisać bajkę 
o ekologicznej tematyce, by wygrać 
jedną z wielu nagród ufundowanych 
przez sponsorów. Konkurs skiero-
wany jest do dzieci w wieku 5-6 lat z 
zielonogórskich przedszkoli. Termin 
i miejsce składania prac: MP 34 do 
29 kwietnia br. Szczegóły na stronie 
internetowej www.mp34.nemo.pl

(dsp)

BIBLIOTEKA

Fotograf kręci film
Wojewódzka i Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Cypriana Norwida 
w Zielonej Górze zaprasza na 
seans etiud baletowych: Paweł 
Janczaruk i baletnice - The Touch 
of a Butterfly & Łabędź. W filmie 
autorstwa znanego zielonogórskiego 
fotografa występują uczennice 
sekcji baletowej Anieli Anny Sidło. 
Dziewczęta zobaczymy nie tylko 
podczas prób do konkursów 
tanecznych, ale też mierzące się 
z przestrzenią miasta, w scenerii 
osiedlowych blokowisk. Seans 
odbędzie się w czwartek, 21 kwietnia, 
o godz. 18.00 w Sali im. Janusza 
Koniusza przy al. Wojska Polskiego 9.

(dsp)

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Lubisz pracę z ludźmi? Mamy ofertę dla ciebie!
Instytut Pedagogiki funkcjonuje w ramach Wydziału Nauk Społecznych UZ. Działalność naukowa w dyscyplinie pedagogika prowadzona jest 
na uczelni od ponad 50 lat. Instytut dynamicznie się rozwija, otwierając nowe kierunki studiów, by sprostać współczesnym potrzebom społecznym.
Jednym z kierunków pro-
wadzonych w instytucie jest 
pedagogika. Jej absolwen-
ci uzyskują kwalifikacje na-
uczycielskie, wiedzę i umie-
jętności konieczne do wy-
konywania zawodu peda-
goga i pracy z ludźmi w róż-
nych środowiskach społecz-
nych. Zależnie od wybranej 
specjalności są przygotowa-
ni do pracy w szkołach i in-
nych placówkach oświato-
wych, placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych, peni-
tencjarnych oraz w służbach 
mundurowych, w systemie 
pomocy społecznej, porad-
niach specjalistycznych. 
- Studiuję logopedię już 
czwarty rok, nigdy nie żało-
wałam wyboru. Dowiedzia-
łam się, jak ważne jest ho-
listyczne podejście do tera-
pii dziecka. Wiem więcej na 
temat rozwoju dziecka, me-
chanizmów, które nim kie-
rują. To dla mnie połącze-
nie pasji z pracą - ocenia kie-
runek Adrianna Socha, stu-
dentka pedagogiki ze spe-
cjalnością logopedia.

Pedagogika specjalna - w 
zależności od wybranej spe-
cjalności jej absolwenci są 
przygotowani do diagnozy, 
opieki, edukacji i rehabilita-
cji dzieci i młodzieży z nie-
pełnosprawnością intelek-
tualną, z chorobami prze-
wlekłymi oraz z niepełno-
sprawnością ruchową, a tak-
że z zaburzeniami ze spek-
trum autyzmu.

Po pedagogice przedszkol-
nej i wczesnoszkolnej absol-
wenci posiadają kompeten-
cje do wykonywania zawodu 
nauczyciela edukacji przed-
szkolnej i nauczyciela klas 
I-III szkoły podstawowej.

Po pracy socjalnej można 
znaleźć pracę w ośrodkach 
pomocy społecznej, po-
wiatowych centrach pomo-
cy rodzinie, w placówkach 

opiekuńczo-wychowaw-
czych, w domach pomocy 
społecznej.

Nowym kierunkiem jest 
animacja kultury i twórczej 
aktywności w sieci. - Są to in-
nowacyjne studia kształcą-
ce animatorów kultury, pra-
cujących metodą projektów 
w bezpośrednim kontakcie 
z uczestnikami kultury oraz 
z wykorzystaniem nowych 

mediów i technologii cyfro-
wych. Są odpowiedzią na ro-
snące zapotrzebowanie na 
animatorów kultury, przygo-
towanych do pracy z ludźmi 
w przestrzeni offline i online. 
Oprócz wielu zajęć z meto-
dyki animacji kultury, dzia-
łań twórczych, przygotowy-
wania projektów animacyj-
nych i pozyskiwania na nie 
funduszy oraz przygotowa-
nia pedagogicznego do pracy 
z dziećmi i młodzieżą, mamy 
w programie zajęcia z zarzą-
dzania komputerami i siecią 
internetową, grafiki kompu-
terowej, projektowania stron 
internetowych, wykorzy-
stania narzędzi cyfrowych 
w pracy animatora kultury - 
tłumaczy dr Małgorzata Ole-
jarz z instytutu. - Zaprasza-
my tych, którzy lubią pra-
cę z ludźmi, są twórczy i po-
szukujący, chcą rozwijać się 
z użyciem nowych mediów 
i technologii cyfrowych oraz 
szukają studiów ciekawych i 
oryginalnych.

Od przyszłego roku akade-
mickiego będzie można stu-

diować resocjalizację z kry-
minologią. To interdyscy-
plinarny kierunek dla mło-
dych, ambitnych ludzi, in-
teresujących się motywami, 
którymi kieruje się przestęp-
ca lub tym, dlaczego niektó-
rzy ludzie nie potrafiąc po-
radzić sobie z trudnościami, 
stosując przemoc, sięgając 
po narkotyki i alkohol. Zaję-
cia będą realizowane przez 
nauczycieli akademickich i 
praktyków zajmujących się 
tematyką przestępczości, 
profilaktyki społecznej, kry-
minologii oraz prawa kar-
nego. Absolwenci będą mo-
gli podjąć pracę w służbach 
mundurowych oraz w pla-
cówkach resocjalizacyjnych, 
profilaktycznych, ośrodkach 
dla osób uzależnionych, 
ośrodkach kuratorskich, są-
dach (kurator zawodowy) 
oraz w służbach odpowia-
dających za bezpieczeństwo 
społeczne. Absolwent uzy-
ska też kwalifikacje pedago-
giczne, które będą dodatko-
wym atutem na rynku pracy.

Pracownicy Instytutu Pedagogiki UZ

Koło Pedagogiki Opiekuńczej - zajęcia integracyjne w kręgielni
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Andrzej Flügel

Teraz będą emocje!
Coraz więcej federacji sportowych releguje rosyjskich 
sportowców z międzynarodowych rozgrywek. Choć takie 
decyzje zawsze budzą kontrowersje, uważam je za słuszne. To 
prawda, że coś takiego obuchem uderzy w tych sportowców, którzy 
są przeciwni wojnie i nie popierają polityki swojego państwa, ale dzieje się to 
w myśl przysłowia - „gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą”. Niestety... Nie ukry-
wam, że wiele federacji siedzi „okrakiem”, czyli robi jakieś ruchy, podejmuje 
decyzje, ale nie do końca stanowcze, a ich oświadczenia przybierają ogól-
nikowe tony. Liczą, że wojna szybko się skończy i wszystko wróci do normy. 
Nie chcą też pewnie drażnić działaczy rosyjskich w swoich szeregach i ciągle 
liczą, że kasa, jaką przekazują firmy stamtąd, dalej będzie wpływać. Jaskra-
wym przykładem takiej postawy były teksty szefa FIFA, wygłaszane podczas 
losowania grup mistrzostw świata, który zamiast twardo potępić Rosję za to, 
co wyrabia na Ukrainie, gadał coś o potrzebie zgody, skończeniu konfliktów 

i potępieniu przemocy, nie nazywając po imieniu, kto 
stosuje tę przemoc.

Tak się to wszystko obraca w wielkim sportowym świecie. 
W tym naszym małym też ciekawie. Koszykarze Enei Zastalu 

BC startują do play offów z czwartej pozycji. Z jednej strony 
dobrze, bo w walce o półfinał występują z przewagą parkietu, z 

drugiej mogło być lepiej, bo przecież wyższą pozycję przegrali mini-
malnie. Jestem bardzo ciekaw pojedynków ze Śląskiem Wrocław. Niedawny 

mecz ze Stalą Ostrów był przedsmakiem tego, co nas czeka. Była atmosfera, 
nerwy, walka i szczęśliwy koniec. Z drugiej strony, pamiętając to, co działo się w 
ostrowskiej „bańce” przed rokiem, zaczynam mieć obawy o postawę panów z 
gwizdkami. Na przykład w meczu ze Stalą zielonogórska ławka rezerwowych za-
robiła „technika” za zbyt gwałtowną reakcję, a jednocześnie arbitrzy nie reago-
wali na szalejących w strefie prezesów gości. Nasz trener po pierwszej gwałtow-
niejszej reakcji na decyzję sędziów od razu dostał przewinienie i goście mieli rzut 
osobisty. Szkoleniowiec Stali głośno oprotestowywał niemal każdą niekorzystną 
dla jego ekipy decyzję, ale „technika” dostał dopiero pod koniec meczu, kiedy 
wyraźnie przegiął. Żeby było jasne. Nie doszło do żadnego skandalu, sędziowie 

nie wpłynęli na wynik, ale w tych podanych przeze mnie przypadkach nie było 
równego traktowania.

Wiele się ostatnio mówi o sędziach piłkarskich. Ich błędy są szeroko omawiane 
i już w niedzielny wieczór wiemy, kto i kiedy się pomylił. W koszykówce nad 
błędami przechodzimy do porządku dziennego. Tylko jeśli jest to mecz „telewi-
zyjny”, panowie komentatorzy starają się jakoś oceniać kontrowersje. Z tym, że 
jeśli to jest mecz Zastalu, przeważnie nasz zawodnik ponoć fauluje i sędziowie 
ich zdaniem mają rację. Tak to widzę. Ale może się mylę, bo siłą rzeczy nie jestem 
obiektywny? Tak czy inaczej czekają nas spore emocje, a tytuł mistrzowski będzie 
komuś smakować znacznie lepiej niż ten sprzed roku, z „bańki”, która nie miała 
wiele wspólnego z równymi szansami dla ówczesnej czołowej czwórki ekstraklasy.

Załamują mnie piłkarze zielonogórskiej Lechii. Kolejny raz, walcząc u siebie 
z zespołem z dolnej połówki tabeli, nie potrafili wygrać. Znów prowadzili i nie 
dowieźli korzystnego wyniku do końca. Zespół wydaje się „zagotowany” i rozkoja-
rzony. Wiosna miała być nowym otwarciem i marszem w górę tabeli. Tymczasem 
w górę maszerują inni na czele z gorzowską Wartą, a Lechia się obsuwa. Według 
prezesów i trenerów mamy zespół na spokojne granie w środku tabeli. Czemu 
więc tam nie jesteśmy?

MoiM zdanieM

PiŁKa noŻna

Czarne chmury 
nad Lechią
zielonogórska Lechia znów nie 
potrafiła zdobyć kompletu punk-
tów na własnym stadionie, mając 
za rywala sąsiada w tabeli. zespół 
nie wygrał w dziewiątym kolej-
nym meczu!

Ci, którzy liczyli, że spotkanie 
z Pniówkiem Pawłowice bę-
dzie przełomem, bardzo się 
rozczarowali. Zielonogórza-
nie szczęśliwie prowadzili do 
przerwy - po rzucie karnym 
egzekwowanym przez Ma-

teusza Surożyńskiego w 42 
min. W drugiej połowie wy-
glądali nienajgorzej i nie bro-
nili tak kurczowo wyniku jak 
w poprzednich spotkaniach. 
Co z tego, skoro wystarczył 
jeden błąd w 87. min., by go-
ście wyrównali i zamiast tak 
potrzebnych trzech punktów 
mamy tylko jeden.

- Spodziewaliśmy się, jak 
będzie grał przeciwnik - po-
wiedział Mirosław Kasprzak, 
asystent trenera Andrze-
ja Sawickiego. - Cofnięci, z 
dwójką z przodu czekającą 
na kontry. Prowadziliśmy, 
wydawało się, że kontrolu-
jemy grę. Mieliśmy sy-
tuacje, ale niestety, 

błąd indywidualny w koń-
cówce sprawił, że nie wygra-
liśmy. Cóż, walczymy dalej.

Tyle asystent trenera. 
Rzeczywiście sytuacja Le-
chii z tygodnia na tydzień się 
pogarsza. Wystarczy spoj-
rzeć. Ostatni raz zespół wy-
grał 16 października z War-
tą Gorzów w Zielonej Górze. 
W kolejnych dziewięciu me-
czach nie zdobył kompletu 
punktów. Z tych dziewięciu 
spotkań aż sześć grał na wła-
snym stadionie, a z 18 punk-
tów do zdobycia uzyskał 
cztery. Co najdziwniejsze, w 
czterech z nich prowadził i 

nie potrafił utrzymać ko-
rzystnego wyniku.

Te statystyki i to, jak na 
boisku wygląda zielonogór-
ski zespół, muszą niepoko-
ić. Ekipa miała wiosną po-
kazać zupełnie inne oblicze, 
tymczasem mamy praktycz-
nie powtórkę końca fatalnej 
jesieni. Nie da się ukryć, że 
nad Lechią zebrały się czar-
ne chmury. Rozwieje je tyl-
ko zwycięstwo. Łatwo nie 
będzie, bowiem zielonogó-
rzanie mają bardzo trudny 
terminarz. Próbować jednak 
trzeba. Już w sobotę w Klu-
czborku gramy z także za-
grożonym degradacją MKS
-em. Może tam przełamie-
my złą passę? Wypada wie-
rzyć, że tak. (af)

KoSzYKÓWKa

Przed nami najważniejsze granie!
Święta w hali CRS? Kibice Enei Zastalu BC nie mają nic przeciwko! Zielonogórscy fani spędzą 
tu kawałek Wielkiej Soboty i Poniedziałku Wielkanocnego. Zaczynamy fazę play-off! Ćwierćfina-
łowym rywalem jest WKS Śląsk Wrocław.
Zielonogórzanie zajęli czwar-
te miejsce w Energa Basket 
Lidze po sezonie zasadni-
czym. Ich pozycji nie zmie-
nił już wynik środowego me-
czu z Eneą Abramczyk Asto-
rią Bydgoszcz, który zakoń-
czył się już po zamknięciu 
tego numeru „Łącznika”. To 
komfortowe, bo podopiecz-
ni Olivera Vidina wiedzieli 
już od dłuższego czasu, że to 
ekipa Andreja Urlepa będzie 
ich przeciwnikiem.

Zastal i Śląsk do play-offów 
przystępują jako pierwsi. Po-
wód to uczestnictwo wrocła-
wian w Eurocupie. Śląsk swój 
wyjazdowy mecz z Gran Ca-
narią zagra w środę, 20 kwiet-
nia, a wcześniej już dwa me-
cze play-off zostaną rozegra-
ne w Zielonej Górze. Pierwszy 
akt serii toczącej się do trzech 
wygranych w przedświą-
teczną sobotę, 16 kwietnia, 
o 17.30, następnie obie ekipy 
spotkają się dwa dni później, 
o 15.30. Mecz we Wrocławiu 
planowany jest tydzień póź-

niej, 25 kwietnia i ewentual-
nie kolejny 27 kwietnia. Przy 
remisie w serii decydujący 
mecz odbędzie się 30 kwiet-
nia w hali CRS.

Kontekstów całe mnó-
stwo. To we Wrocławiu, 
jeszcze w ubiegłym roku, 
pracował trener Oliver Vi-
din i ze Śląskiem sięgnął po 
brąz. To do Śląska w trak-
cie sezonu po latach powró-
cił Andrej Urlep, który przez 
część sezonu 2017/18 pra-
cował w Zielonej Górze. Ur-
lep to żywa legenda Śląska, 
który tchnął nowego ducha 
w ten zespół. Z zawodni-
czej perspektywy Jarosław 
Zyskowski to rodowity wro-
cławianin, który świetnie 
spisał się w wygranym me-
czu Zastalu w stolicy Dolne-
go Śląska pod koniec grud-
nia (26 pkt.). Śląsk to jedyna 
ekipa z czołowej piątki ligi, 
z którą Zastal wygrał dwu-
krotnie. Na początku sezonu 
w hali CRS 81:71 i we Wrocła-
wiu 88:85. (mk)Andrej Urlep pracował w Zielonej Górze w trakcie sezonu 2017/18
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SPoRTY WaLKi

Kolejne medale
W Drezdenku odbyły się Mistrzostwa 
Polski kickboxingu w formule full con-
tact juniorów i seniorów. Akademia 
Sportów Walki Knockout Zielona Góra 
wróciła z pięcioma medalami - zło-
tym, srebrnym i trzema brązowymi. 
Michał Lewandowski wygrał w kat. 54 
kg. Srebro wywalczył Wojciech Korus 
w kat. 75 kg. Na najniższym stopniu 
podium stanęli: Jakub Walkiewicz 
w kat. +91 kg, Kamil Kwaśniewski w 
kat. 86 kg (wszyscy w kategorii junior 
starszy) oraz Wiktor Miłoński w kat. 
+91 kg senior. Teraz przed czołowymi 
zawodnikami ASW przygotowania do 
Pucharów Świata na Węgrzech i we 
Włoszech. (mk)

W tej sytuacji został sfaulowany Przemysław Mycan i po chwili 
Lechia miała karnego, którego na gola zamienił Mateusz Suro-
żyński
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KoSzYKÓWKa

Jadą na finały
Dwa zwycięstwa, jedna porażka - to 
bilans koszykarzy SKM-u Zastalu Fatto 
Deweloper w półfinale Mistrzostw 
Polski Juniorów do lat 17 w Zielonej 
Górze. Gospodarze wywalczyli 
przepustki do gry w finale. Najpierw 
zielonogórzanie przegrali z Eneą 
Basketem Juniorem Poznań 85:91, 
by drugiego dnia rywalizacji pokonać 
Energę Laminopol Słupsk 74:40. 
Decydujące było więc trzecie, ostatnie 
spotkanie z Treflem 1LO Sopot. Pod-
opieczni Kamila Czapli i Bogusława 
Onufrowicza wygrali 79:68 i wspólnie 
z ekipą z Poznania wywalczyli awans 
do finałowych zmagań.

(mk)

PiŁKa RĘCzna

Po świętach derby
PKM Zachód AZS Uniwersytetu 
Zielonogórskiego cały czas na zwy-
cięskiej ścieżce w I lidze. W ostatnim 
spotkaniu akademicy pokonali 
Szczypiorniak Gorzyce Wielkie 38:26. 
To pierwsze zwycięstwo nad tym 
rywalem, z którym wcześniej AZS 
regularnie przegrywał. Akademicy w 
tabeli wskoczyli na czwarte miejsce, o 
punkt wyprzedzili ZEW Świebodzin, z 
którym zmierzą się w kolejną sobotę, 
23 kwietnia, w hali UZ przy ul. prof. 
Szafrana. W tej rundzie AZS, mimo 
plagi kontuzji, spisuje się znakomicie. 
Zielonogórzanie przegrali tylko w 
jednym meczu z Trójką Nowa Sól i to 
po rzutach karnych. (mk)

SiaTKÓWKa

Skończyli sezon
Na półfinałowym turnieju barażowym 
o II ligę zakończył zmagania w tym 
sezonie AZS Uniwersytetu Zielono-
górskiego. Akademicy grali w Klesz-
czowie na Śląsku. Najpierw przegrali 
z Tygrysami Strzelin 1:3, następnie 
wygrali ze Startem Namysłów 3:2 i w 
ostatnim meczu ulegli gospodarzowi 
KS Rudziniec 0:3. Podopieczni Wikto-
ra Zasowskiego zajęli trzecie miejsce, 
a przepustki do turnieju finałowego, 
decydującego o awansie do II ligi, 
wywalczyły dwa zespoły. - Mogliśmy 
wyjść z turnieju. Zdecydowało 
pierwsze spotkanie - ocenił trener 
zielonogórzan.

(mk)
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KOSZYKÓWKA
a sobota, 16 kwietnia:  
1. ćwierćfinał play-off Energa 
Basket Ligi, Enea Zastal BC 
Zielona Góra - WKS Śląsk Wro-
cław, 17.30, hala CRS
a poniedziałek, 18 kwiet-
nia: 2. ćwierćfinał play-off 
Energa Basket Ligi, Enea Zastal 
BC Zielona Góra - WKS Śląsk 
Wrocław, 15.30, hala CRS

PIŁKA NOŻNA
a sobota, 16 kwietnia: 24. 
kolejka III ligi, MKS Kluczbork 
- Lechia Zielona Góra, 15.00; 
23. kolejka Jako IV ligi, Lechia II 
Zielona Góra - Dąb Przybyszów, 
12.00; 20. kolejka Jako klasy 
okręgowej, Budowlani Lubsko 
- Zorza Ochla, 14.00; Tęcza 
Krosno Odrzańskie - TKKF 
Chynowianka-Francepol Zielo-
na Góra, 16.00
 (mk)

PrOgrAm 
ZAWODÓW

a czwartek, 21 kwietnia
-  14.00 - konkursy w skokach 

przez przeszkody (dzieci, mała 
runda, młode konie)

a piątek, 22 kwietnia
-  8.00-20.00 - konkursy w 

skokach przez przeszkody
- 16.00 - konkurs dużej rundy 
(140 cm - dwufazowy)

a sobota, 23 kwietnia
-  8.00-21.00 - konkursy w 

skokach przez przeszkody
-  15.00 - Memoriał Pauliny Kopacz 

- konkurs dużej rundy (145 cm, 
zaliczany do światowego rankin-
gu, na punkty i czas)

-  19.00 - Speed Cup (135 cm) - 
konkurs dwufazowy/szybkości 
z muzyką

a niedziela, 24 kwietnia
-  8.00-11.00 - konkursy w 

skokach przez przeszkody
-  11.00 - finał średniej rundy (135 

cm na punkty i czas)
-  14.00 - Grand Prix Zielonej Góry 

(145 cm, zaliczany do światowe-
go rankingu), w przerwie pokaz 
kaskaderów konnych Apolinarski 
Group

Organizator zastrzega sobie 
możliwość zmian w programie.  

Transmisja online:  
www.csizielonagora.pl

ŻUŻEL

Już wiemy, że to nie będzie spacerek
Dziesięcioma, dwudziestoma, a może nie wyjdą z trzydziestki? - wyliczaliśmy przed inauguracją eWinner 1. ligi w 
Zielonej Górze. Tymczasem Aforti Start Gniezno sprawił niezłego psikusa przy W69.
Stelmet Falubaz tylko zre-
misował z ekipą z pierwszej 
stolicy Polski 45:45. I to był 
wynik, z powodu którego po 
ostatnim biegu słychać by-
ło głębokie „uff”, zwłasz-
cza w obozie zielonogórzan. 
Start od pierwszego biegu 
świetnie spisywał się w Zie-
lonej Górze i nie zmieniła te-
go także gradowa nawałnica 
po szóstym biegu. Po wzno-
wieniu zmagań goście da-
lej chętnie burzyli przedse-
zonowy ład. - Nikt nas nie 
stawiał w roli faworyta, a 
my wchodzimy z backsta-
ge’u i robimy swoje - mówił 
po meczu Oskar Fajfer, który 
w Zielonej Górze zanotował 
rewelacyjny występ, zdo-
był 14 punktów, przegrywa-
jąc tylko raz z Maksem Fric-
ke. Drugim liderem gnieź-
nian był stary znajomy zie-
lonogórzan, Michael Jepsen 
Jensen, zdobywca 11 punk-
tów z bonusem. I przed, i po 
meczu mógł liczyć na okla-
ski od zielonogórskich kibi-
ców, powędrował zresztą po 
spotkaniu na pierwszy łuk, 

by osobiście podziękować za 
ciepłe przywitanie.

- Warunki były bardzo 
zdradliwe. Naprawdę nie 
wiedzieliśmy, czego spodzie-
wać się po pogodzie - mó-
wił M. Fricke, ale zielonogó-

rzanie zgodnie dodawali, że 
nie ma mowy o zwalaniu wi-
ny na pogodę, bo ta była taka 
sama dla wszystkich.

Falubaz prowadził po raz 
pierwszy po jedenastym wy-
ścigu, gdy po dublet z Janem 

Kvechem pomknął Piotr Pro-
tasiewicz. Kapitan przystąpił 
do ligi bez sparingów. To by-
ły jego jedyne dwa punkty w 
meczu. - Moi mechanicy mó-
wili, że to nie mogło się udać. 
Mocy miałem na 50-60 pro-

cent - przyznał PePe. - Du-
żo pracy przed nami wszyst-
kimi. To nie jest tak, że nam 
się coś należy - dodał kapi-
tan Stelmetu Falubazu, któ-
ry cieszy się na perspekty-
wę najbliższego weekendu 
bez ligi. Będzie więcej czasu 
na treningi, bo kolejne me-
cze zielonogórzanie odjadą 
już po świętach.

Najpierw, 23 kwietnia, 
zmierzą się w niemieckim 
Landshut z Red Devils. Nie-
miecki beniaminek ligę też 
zaczął z przytupem, bo po-
konał innego z faworytów 
pierwszoligowych zmagań 
- Abramczyk Polonię Byd-
goszcz 47:43. Dwa dni po 
meczu w Niemczech zielo-
nogórzanie udadzą się na 
drugi koniec Polski na mecz 
z Cellfast Wilkami Krosno, 
25 kwietnia.

- Widać, że liga nie jest sła-
ba. Może dobrze, że taki ku-
bełek wylano nam na głowę. 
Liczę, że w przyszłych me-
czach będzie jeszcze więk-
sza mobilizacja - spuento-
wał trener Piotr Żyto. (mk)

Tak wyglądał Rohan Tungate po nawałnicy w środku zawodów. Australijczyk zdobył 11 punktów 
dla Falubazu.
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Wielkie święto miłośników koni
21-24 kwietnia na hipodromie WOSiR Drzonków odbędą się III zawody międzynarodowe w skokach przez prze-
szkody CSI2* Zielona Góra. Wysoka ranga oraz liczna i dobra obsada gwarantują, że będzie to widowisko sportowe na 
europejskim poziomie.
W ciągu czterech dni zawo-
dów rozegranych zostanie 21 
konkursów, w tym dwa zali-
czane do światowego rankin-
gu. Łączna pula nagród wy-
nosi 333 000 złotych. Najważ-
niejsze konkursy odbywać się 
będą po południu. W piątek 
będą to zmagania w ramach 
dużej rundy na poziomie 140 
cm. W sobotę o 15.00 rozegra-
ny zostanie Memoriał Pauliny 
Kopacz, a po nim wieczorny 
widowiskowy konkurs szyb-
kości z muzyką - Speed Cup. 
Sportowych emocji na naj-
wyższym poziomie dostar-
czy kibicom niedzielne Grand 
Prix z rozgrywką (145 cm), za-
planowane na godzinę 14.00. 
Przed każdym konkursem ki-
bice będą zaznajamiani z za-
sadami i trudnościami tech-
nicznymi konkursów.

Publiczność będzie mo-
gła oglądać między innymi 
zwycięzców najważniejszych 
konkursów rozegranych w 
Zielonej Górze w poprzednich 
latach: lidera rankingu Pol-
skiego Związku Jeździeckie-

go - Jarosława Skrzyczyńskie-
go, Aleksandrę Kierznowską i 
uczestnika tegorocznego Fi-
nału Pucharu Świata Andriu-
sa Petrovasa z Litwy. Z pierw-
szej dziesiątki rankingu kra-
jowego wystartują także: Da-
wid Kubiak, Michał Kaźmier-

czak, Maksymilian Wechta, 
Mściwoj Kiecoń i Tomasz Mi-
śkiewicz. Wśród gości zagra-
nicznych warto zwrócić uwa-
gę na Matasa Petraitisa - mi-
strza Litwy, Gunnara Kletten-
berga i Paula-Richarda Argu-
sa z Estonii, Marvina Jüngela 

z Niemiec, Sarę Vingralkovą z 
Czech czy Sandera Geerinka z 
Holandii.

- Bardzo się cieszę, że już 
po raz trzeci, dzięki uprzej-
mości dyrekcji WOSiR 
Drzonków, będziemy mo-
gli zorganizować między-

narodowe zawody CSI Zie-
lona Góra. Doskonała in-
frastruktura tego obiektu i 
dwie, chyba udane, edycje 
imprezy sprawiają, że liczba 
chętnych do udziału jeźdź-
ców znacząco przerosła na-
sze oczekiwania. Ostatecz-
nie podczas zawodów zo-
baczymy 140 zawodników z 
12 krajów. W polowych staj-
niach zagości 325 koni. Skoki 
przez przeszkody to bardzo 
widowiskowa konkurencja. 
Wysokiego poziomu rywa-
lizacji możemy spodziewać 
się zwłaszcza w konkursach 
zaliczanych do światowego 
rankingu - powiedział Szy-
mon Tarant z KS Jumping 
Events, dyrektor zawodów.

Dodatkową atrakcją dla 
publiczności będzie wido-
wiskowy niedzielny pokaz 
kaskaderów konnych Apo-
linarski Group. Na terenie 
zawodów dostępne będą 
też stoiska gastronomiczne. 
Wstęp na wydarzenie jest 
bezpłatny.

oprac. (mk)

Na zdjęciu jeden z faworytów z województwa lubuskiego - Mściwoj Kiecoń (KJ Agro-Handel 
Śrem), dwukrotny mistrz Polski, trenujący na co dzień w Stajni Kiecoń koło Gubina
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Wiadukt jak widownia, a w tle sklep „Kogucik”
To jedno z miejsc, które internauci chętnie oglądają i wspominają. Mowa o skrzyżowaniu Kożuchowskiej z Głowackiego i dawnym wiadukcie 
nad ulicą. Pomyśleć, że kiedyś jeździły po nim pociągi.
- Czyżniewski! Byłam prze-
konana, że zaserwujesz nam 
jakiś świąteczny kawałek. W 
końcu mamy Wielkanoc! A 
tutaj żadnych bazi, zającz-
ka czy kurczaczka z jajkiem. 
Nikt się nawet delikatnie 
nie polewa wodą - moja żo-
na właśnie skończyła pracę 
przy świątecznych ciastecz-
kach (ja zawsze wygnia-
tam ciasto). Na szczęście nie 
używa do tego patelni.

Jednak nie do końca ma 
rację, mówiąc o braku świą-
tecznego akcentu na stro-
nie…

- Tylko mi nie mów, że ci 
młodzieńcy na wiadukcie to 
ekipa szykująca się do śmi-
gusa-dyngusa i będą pole-
wać przechodniów - mał-
żonka spojrzała na mnie po-
dejrzliwie.

Nie wiem! Znaczy się - 
długo nie wiedziałem, po co 
chłopcy zgromadzili się w 
tym miejscu.

Kiedy pół roku temu po-
kazałem główne zdjęcie na 
Facebooku, tylko na mojej 
tablicy polubiło je 327 osób, 
wpisując 87 komentarzy.

- Na pewno lany ponie-
działek - stwierdził Marcin 
Murzyński. - Idealne miej-
sce do ataku.

- Idąc do miasta i z mia-
sta musiałam przechodzić 
pod wiaduktem - napisała 
Wiola L. Kaminski i opisa-
ła sklep na rogu: - Najpierw 
był z tradycyjną obsługą, 
dopiero później samoob-
sługowy. Nazwa „Kogucik” 
przetrwała do dzisiaj. Cho-
dziłam do niego prawie co-
dziennie i na przerwie. Po 
prawej stronie było małe 
stoisko, gdzie pani nalewa-
ła mleko z dużych baniek. 
Jajka były prześwietla-
ne na żądanie. Przy scho-
dach na zaplecze stał mły-
nek do samodzielnego mie-

lenia kawy. Za nim był ga-
blota chłodnicza.

- Często chodziliśmy tym 
mostem na żużel. W tym 
czasie pewnie była jeszcze 
zwrotnica kolejowa od stro-
ny ul. Kukułczej - uzupełnił 
Tomasz Kowalski. - A z ty-
łu słynny „Kogucik”, kiedyś 
nawet samoobsługowy z ko-
szami z… wikliny.

- Na co patrzą młodzień-
cy? - swoją teorię wysnuł 
Bogusław ZG. - Wysłali jed-
nego, który dostał dowód 
osobisty, po napój na „j” - 
jedną krzynkę piwa?

- Do „Kogucika” po oran-
żadę w proszku się latało na 
przerwach. Albo oranżadę w 
worku foliowym ze słomką, 
wszyscy pili, nikt nie choro-
wał - wspominała Agnieszka 
Literska-Karzek.

- To był dyngus, a ten z 
prawej to ja! - Mariusz Pod-
górski rozpoznał się na zdję-
ciu. Podobnie jak Marek Za-
chubin.

- Superfotka! Pamiętam 
ten dzień. Na moście stoję ja 
i moja ferajna - dołączyła się 
Agnieszka Wojciechowska. 

Prezentowane zdjęcie wy-
konano w 1986 r. - Do starej 
tradycji lanego poniedział-
ku najchętniej wracają dzie-
ci - opisywała „Gazeta Lu-
buska” z 1 kwietnia 1986 r. - 
Na zdjęciu jedno ze „stano-
wisk” na wiadukcie przy ul. 
Kożuchowskiej. Chłopcy lali 
wodę prosto na głowy prze-
chodniów.

Wtedy lepiej było nie cho-
dzić pod wiaduktem…

Konstrukcja funkcjono-
wała przez 90 lat. Kiedy we 

wrześniu 1911 r. uruchamia-
no prywatną Kolejkę Szpro-
tawską, jednym z jej waż-
nych elementów był poka-
zywany na zdjęciach wia-
dukt kolejowy. To tędy jeź-
dziły pociągi do Szprota-
wy. I tędy dowożono towar 
do zielonogórskich firm, np. 
do pobliskiego browaru. Li-
nia do Szprotawy przestała 
działać tuż po wojnie, jed-
nak jeszcze przez kilkadzie-
siąt lat pociągi woziły towar. 
Wiadukt został rozebrany 
na początku XX wieku. W 
2018 r. zastąpiła go kładka 
rowerowa na trasie Zielonej 
Strzały.

Oprócz kwestii z jakiej 
okazji młodzieńcy zebra-
li się na wiadukcie, mnie na 
głównym zdjęciu zacieka-
wiły jeszcze neony. Dwa ko-
guty i WPHS Lubusz… Ża-
łuję, że fotoreporter Bro-
nisław Bugiel nie wpadł na 
pomysł, by sfotografować je 
nocą i w kolorze. Te nastro-
szone pióra musiały świet-
nie wyglądać. Sklep w tym 
miejscu funkcjonuje od 90 
lat. Pomyśleć, że mogło go 
nie być. Budynki postawi-
ła w 1930 r. spółka budowy 
mieszkań non-profit - w jej 
domach w tym rejonie za-
mieszkało kilkadziesiąt ro-
dzin. W teczce policji bu-
dowlanej znajduje się ry-
sunek z niezrealizowanej 
propozycji zabudowy. Do-
my mają spadziste dachy, a 
na narożniku Głowackiego i 
Sikorskiego jest pusta prze-
strzeń - sklepu nie uwzględ-
niono. Zrealizowano jednak 
inny projekt - z parterowym 
sklepem łączącym dwa bu-
dynki. Jak widać, takie roz-
wiązanie funkcjonuje do 
dzisiaj.

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

Projekt z 1930 r. przedstawiający budynki na rogu ul. Głowackiego i Kożuchowskiej

Śmigus-dyngus w 1986 r. - ekipa gotowa do polewania się wodą. W tle widać neony sklepu „Kogucik”.

Lata 30. Młodociana ekipa na hulajnogach przed wejściem do 
sklepu.
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Styczeń 1990 r. Wiadukt nad ul. Kożuchowską.
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