
4-5Możesz dorzucić swoje trzy grosze do miejskiego programu rewitali-
zacji. We wtorek rusza cykl otwartych spotkań z mieszkańcami.

- Tak jak ja kochała życie, śmiech 
i muzykę. Choroba bezlitośnie 
zabrała wszystko. Chcę wierzyć, 
że nie na zawsze – mówi Mag-
dalena Bębenek. Organizuje 31 
marca, w Kawonie, kabaretowy 
koncert charytatywny dla siostry. 
Przyjdź, baw się dobrze, dla 
Karoliny!
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HURRA! MAMY TO!
Radość nie tylko na Chynowie, gdzie powstanie parking, drogi i oświetlenie. W innej części miasta cieszą się już na stołówkę, stadion...Pula 
budżetu obywatelskiego rozdzielona! I powiększona. – Doceniamy wysiłek włożony w zdobycie poparcia dla projektów, dlatego dołożymy 
pieniędzy – zapowiedział prezydent Janusz Kubicki. W tegorocznym budżecie oddano ponad 113 tys. głosów.

Prezydent wyniki ogłosił 
we wtorek, 1 marca, dzień 
po terminie podanym w 
harmonogramie tegorocz-
nego budżetu obywatelskie-
go. – Bardzo przepraszam za 
te jednodniowe opóźnienie, 
ale musieliśmy być pewni, 
że znajdziemy w budże-
cie miasta pieniądze, które 
będzie można dołożyć do 
obywatelskich projektów – 
tłumaczył się przed dzien-
nikarzami J. Kubicki. – Tak 
naprawdę dokładamy do 
projektów co roku, mniej 
więcej ok. miliona. Ale zdra-
dzę, że w tym roku pula bu-
dżetu obywatelskiego grubo 
przekroczy 6 mln zł.

Skąd taka „nadpłata” ze 
strony miejskiej kasy? – Pani 
skarbnik rwie pewnie wło-
sy z głowy, ale nie chcemy 
postępować wbrew woli 
mieszkańców. Skoro ponad 
4 tysiące osób jest za bu-
dową stadionu do futbolu 
amerykańskiego, szkoda ich 
wysiłku, zaangażowania, 
szkoda oddanych głosów, 
tylko dlatego, że koszt zada-
nia przekracza regulamino-
wą kwotę. Zdecydowaliśmy, 
że dołożymy do projektu – 
wyjaśniał prezydent.

Stadion drużyny Dragons 
będzie zatem zmodernizo-
wany, na projekt oddano 
4.379 głosów - to zadanie, 
które zdobyło drugie miej-
sce spośród dużych inwe-
stycji (powyżej 150 tys. zł). 
Bezapelacyjnym zwycięzcą 
tej kategorii jest jednak III 
Liceum Ogólnokształcące 
– do pomysłu budowy sto-
łówki w szkole udało się 
przekonać aż 7.695 osób! 

Na liście zadań dużych do 
realizacji są jeszcze dwa pro-
jekty. Trwałą nawierzchnię 
dostaną ulice: Złota, Srebr-
na, Tęczowa i Kolorowa. 
Tego chciały 3.792 osoby.  
Odetchnąć mogą mieszkań-
cy os. Zastalowskiego. Co 
dzień przeżywają oblężenie 
parkingów, za sprawą ro-
dziców dowożących dzieci 
do jednej z największych 
szkół w mieście. Budowa 
łącznika ul. Konstruktorów 
z ul. Mechaników ma odcią-

żyć osiedlowe uliczki. Przy 
nowej drodze powstaną od 
razu miejsca parkingowe. 
Głosowało za tym 2.219 
osób. – To zadanie powra-
cające w kolejnych edycjach 
budżetu obywatelskiego jak 
bumerang. Widać jak bardzo 
mieszkańcom zależy, skoro 
nie odpuścili – dodał J. Ku-
bicki.

Na numer jeden na liście 
zadań małych (do 150 tys. zł) 
zapracowało I Liceum Ogól-
nokształcące. Zmodernizo-
wanie multimedialnej bazy 
dydaktycznej dla projektu 
„Szkoła w chmurze” popar-
ło 4.166 osób. III LO, oprócz 
wspomnianej wcześniej sto-
łówki, uzyskało też poparcie 
na modernizację pracowni 
przedmiotów humanistycz-
nych – oddano 4.036 głosów.

Dobra organizacja miesz-
kańców Chynowa zaprocen-
towała również obecnością 
na liście zadań małych. I 
tak, z poparciem 3.767 gło-
sów, zbudowany zostanie 
parking przy skrzyżowaniu 
ul. Truskawkowej i ul. Dę-
bowej. Ucieszą się rodzice 
dowożący dzieci do Zespołu 
Edukacyjnego nr 1. Osiedle 
Kolorowe na Chynowie bę-
dzie miało też oświetlenie, 
konkretnie ul. Tęczowa (od 
Waniliowej do Krępowskiej) 
i ul. Srebrna (od Oliwkowej 
w kierunku Seledynowej) – 
tego chciało 3.719 osób.

Dobrym chwytem okaza-
ło się postawienie drezyny 
pod ratuszem, bo przybyło 
w mieście miłośników ko-
lejnictwa! Park Kolei Szpro-
tawskiej wzbogaci się o ko-
lejne atrakcje dzięki popar-
ciu 1.583 głosów.

805 głosów zagwaran-
towało, że Centrum Roz-
woju „Przystań” przy al. 
Słowackiego 12 zostanie 
wyremontowane i wypo-
sażone. Mieszkańcy widać 
polubili też wielkiego lisa 
na ścianie bloku przy ul. 
Lisiej i ozdobne ornamenty 
na wieżowcu przy Kraljev-
skiej, bo pomysł stworzenia 
w przestrzeni miejskiej ko-
lejnych murali zdobył 572 
głosy. (dsp)
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CHYNÓW WIE, ŻE TRZEBA DZIAŁAĆ RAZEM
Aż trzy inwestycje na Chynowie będą finansowane z puli tegorocznego budżetu obywatelskiego. 

Mieszkańcy, dumni i szczęśliwi, zaprosili dzień po ogłoszeniu wyników na spotkanie - przed szkołą, bo 
tu powstaną długo wyczekiwane miejsca parkingowe.

- My jesteśmy dosyć małą społecznością, ale mamy dużą siłę przebicia. Jako szkoła i mieszkańcy potra-
fimy w sensownej sprawie się zjednoczyć i walczyć o to, na czym nam zależy - mówiła Grażyna Dumań-
ska, wicedyrektor szkoły na Chynowie.

- Chodziło nam głównie o bezpieczeństwo dzieci. Kwestia parkingu to nasze oczko w głowie. Codzien-
nie, przed lekcjami, pod szkołą tworzy się gigantyczny korek, dzieci często spóźniają się przez to na zaję-
cia – opowiadała Agnieszka Ciesielska.

Pochwał i podziękowań za zaangażowanie nie szczędził mieszkańcom radny Zbigniew Binek. - Udało 
się wybrać w tym roku rzeczy najważniejsze dla tzw. starych i nowych mieszkańców Chynowa. Ogromnie 
wsparli nas także mieszkańcy sąsiednich sołectw, Krępy i Zawady. Gratulacje!

Spod szkoły, mieszkańcy zabrali dziennikarzy na spacer po błotnistych ścieżkach os. Kolorowego. To 
będzie koniec męczarni, bo za pieniądze z budżetu obywatelskiego zostaną zrobione drogi wewnętrzne 
i oświetlenie.

- Cztery lata temu zapukał do mnie pan Krzysztof z ul. Bordowej z prośbą o podpis pod pierwszym 
projektem oświetlenia i to się udało. W następnym roku już wspólnie zrobiliśmy projekty oświetlenia 
Złotej, Srebrnej i placu zabaw. To też przeszło. Kolejny rok był dla nas niewypałem, ale to nas umocniło, 
że trzeba działać razem. W tym roku projekt przeszedł. Bardzo dużo osób się teraz angażuje i dlatego 
mamy taki wynik – tłumaczyła Agnieszka Piszczałkowska.

- Osiedle jest rozwojowe, dążymy do tego, by żyło się tutaj lepiej. Jak widać, umiemy się zorganizować 
– z dumą podkreślał Michał Trykacz. (kg)

Fot. Krzysztof Grabowski
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W ZIELONEJ GÓRZE

Dzień dla Wenus i Marsa
Planetarium zaprasza we wtorek, 

8 marca, na Dzień Wszystkich Wenus 
oraz w czwartek, 10 marca na Dzień 
Marsa. W holu odbędzie się giełda 
ofert promujących aktywny tryb 
życia, różne formy wypoczynku, 
rozwijanie hobby. W tych dniach 
seanse w promocyjnych cenach – 7 zł. 
Udział w giełdzie jest bezpłatny. Dla 
pań będą m.in. warsztaty plastyczne, 
przepowiadanie przyszłości, profilak-
tyka nowotworowa, porady prawne, 
porady dla młodych mam, zabiegi 
kosmetyczne. Panowie mogą liczyć 
m.in. na prezentację klubu motocy-
klowego, futbolistów, szkoły nurko-
wania i klubu golfowego, szachy z 
mistrzami. Od 18.00 do 18.45 – nauka 
tanga, od 19.00 do 19.45 – szkolenie z 
pierwszej pomocy. (dsp)

W STARYM KISIELINIE

Drzwi otwarte w szkole
Masz w domu sześciolatka albo 

siedmiolatka? Myślisz o tym, żeby 
we wrześniu posłać go do zerówki 
albo pierwszej klasy? Może warto 
wziąć pod uwagę ofertę miejscowej 
szkoły? W przyszły piątek, 11 marca, 
o godz. 17.00, Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Władysława Bro-
niewskiego (ul. Szkolna 14), zapra-
sza rodziców dzieci przyszłych klas 
zero i pierwszych na drzwi otwarte. 
Na początek dyrektor palcówki 
powita gości i powie parę słów o 
szkole, zobaczymy też krótki film 
nakręcony z okazji 70. urodzin pod-
stawówki. Będą występy taneczne i 
śpiewy, uczniowie oprowadzą gości 
po szkole, a nauczyciele nauczania 
wczesnoszkolnego zaproszą dzieci 
na krótkie zajęcia. (dsp)

W DRZONKOWIE

Dzień Kobiet w stylu fit
Wojewódzki Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Drzonkowie zaprasza 
wszystkie panie do świętowania na 
sportowo. W środę, 9 marca, odbę-
dzie się minimaraton „Z motylem na 
Ty – zacznij wiosnę z fitnessem”. Start 
o godz. 17.30, zajęcia zaplanowano 
do 20.50. Wstęp bezpłatny. W pro-
gramie: 17.30-18.20 – lady’s hot dance 
(Emilia Kusznir-Mącznik), 18.25-
18.55 – modelowanie pośladków  i 
brzucha z gymstickiem (Grażyna 
Wyczałkowska), 19.00-19.50 – trening 
funkcjonalny (Agnieszka Kościan), 
19.00-19.50  i 20.00-20.50 - Aqua 
Gymstick (G. Wyczałkowska). - Ubierz 
się w strój, który podkreśli Twoje 
taneczne ruchy – zachęcają organiza-
torzy. - Będzie nagroda za najlepsze 
przebranie. (dsp)

W STARYM KISIELINIE

Strażak z pucharem
Gratulacje! Andrzej Wąsik z OSP w 

Starym Kisielinie wrócił z Warszawy 
z piękną nagrodą. Złoty puchar i dy-
plomy głoszą, że zajął drugie miejsce 
w kategorii Najaktywniejszy Strażak 
Indywidualny X Edycji Programu 
„Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. 
Druh Andrzej znany jest w sołectwie 
i okolicy z organizacji akcji honoro-
wego krwiodawstwa. Kisieliński klub 
dawców Ognik liczy sobie 56 osób. 
Pan Andrzej sam przykładnie oddaje 
krew, ma już „na koncie” 55 litrów. To 
mniej więcej tyle, ile nosi w sobie ok. 
10 osób. – Zachęcam, by dołączyć do 
grona honorowych dawców, akcje w 
naszej remizie to także spotkania to-
warzyskie, zawsze jest ciasto, kawa, 
niespodzianki dla dzieci – zaprasza A. 
Wąsik. (dsp)

P I Ó R K I E M  C E P E R A  > > > > >

Śmiej się i dobrze baw! 
Zrób to dla Karoliny!
- Tak jak ja kochała życie, śmiech i muzykę. Choroba bezlitośnie zabrała wszystko. Chcę wie-
rzyć, że nie na zawsze – mówi Magdalena Bębenek. Organizuje w Kawonie kabaretowy kon-
cert charytatywny dla siostry. Przyjdź, baw się dobrze, dla Karoliny!

- Widzę przed sobą pięk-
ną, pełną życia dziewczynę. 
Taka sama jest Karolina? W 
końcu siostry nie mogą się 
za bardzo różnić?

Magdalena Bębenek: - 
To straszne, ale ja już nie 
potrafię przywołać obrazu 
tej dawnej Karoliny. Po-
godnej, zachłannej życia, 
bardzo aktywnej, chętnej 
do pomocy. Kiedy o niej 
myślę, mam przed oczami 
tę dziewczynę, która teraz 
leży w domu, przykuta do 
łóżka. Sparaliżowana, sa-
motna, tracąca w zastra-
szającym tempie kontakt ze 
światem. Przyłapuję się na 
tym, że mówiąc o Karolinie 
najczęściej używam czasu 
przeszłego. A ona przecież 
jest, żyje, tylko to już nie 
tamta dziewczyna. Nie ta, 
która łykała wiedzę, studio-
wała język suahili, chciała 
wyjechać do Kenii. Kochała 
poezję, pisała piosenki, na-
grała płytę, na której śpie-
wała tym swoim kojącym, 
ciepłym głosem. Mówili na 
nią Werbel. Bramy jej życia 
były szeroko otwarte. I dla-
tego z trudem przychodzi 
mi pogodzenie się z tym, co 
się stało.

- „To” przyszło znienac-
ka.

- Zaczęło się w 2000 r., kie-
dy Karolina przygotowywała 
się do matury, nagle pojawi-
ły się problemy ze wzrokiem, 
dobra uczennica zaczęła 
mieć problemy z nauką. Po-
szukiwania doprowadziły do 
diagnozy – stwardnienie roz-
siane. Wtedy jeszcze nie wie-
działam, co to tak naprawdę 
oznacza. Choroba rozwinęła 
się błyskawicznie. Od 2008 
r. siostra nie chodzi, ma po-
rażenie czterokończynowe 
z bardzo dużą spastyką. W 
jakiejś straszliwiej otchłani 
przeszłości przepadł śpiew, 
nauka, przepadło wszystko. 

Została choroba. I załama-
nie.

To zabrzmi jak ponury 
żart, ale stwardnienie rozsia-
ne to dla nas żadna nowość. 
Choruje też mama. Jednak u 
niej choroba nie poczyniła 
takiego spustoszenia, a leki 
działają. U Karoliny choroba 
przybrała bardzo agresyw-
ną postać, dodatkowo poja-
wił się krwiak wymagający 
trepanacji czaszki - po tym 
lekarze przyznali, że lekar-
stwa nie będą działać tak, 
jak powinny, w 2012 r. do-
szła padaczka.

- Dużo tego jak na jedną 
osobę.

- I żadnej nadziei na po-
prawę. Medycyna jest bez-
radna w przypadku osób w 
tak ciężkim stanie. Chorobę 

możemy jedynie spowol-
nić. Kilka razy w tygodniu 
do Karoliny przychodzi 
pielęgniarka i opiekunka. 
Ćwiczy z nią trzech rehabi-
litantów. Są wspaniali. Ale 
to kosztuje. A przy takiej 
spastyce, jeśli siostra nie 
będzie ćwiczyć, jej ciało do-
słownie się „zwinie”. Stąd 
pomysł na zorganizowanie 
charytatywnego koncertu. 
Czuję, że jestem to winna 
Karolinie. Nie zawsze mia-
łyśmy ze sobą intensywny 
kontakt, był moment, w 
którym nasze drogi na chwi-
lę się rozeszły. Kocham ją, 
bardzo, chcę, żeby miała jak 
najdłużej świadomy kontakt 
ze światem, żeby tak szybko 
nie odpływała. Od nas i od 
siebie. Bo najbardziej prze-
raża mnie utrudniony kon-

takt z nią, to, że nadal uczę 
się z nią rozmawiać chcąc 
dowiedzieć się, co ona czu-
je, co siedzi w jej głowie.

- Na pewno czuje wsparcie.
- Karolina zawsze poma-

gała innym, miała serce 
na dłoni. Może teraz czas, 
by pomóc właśnie jej. Za-
praszam do Piwnicy Arty-
stycznej Kawon przy ul. 
Zamkowej 5, na Kabareto-
wy Koncert Charytatywny 
„Nie tylko dla wiosny”. 31 
marca, to będzie czwartek, 
spotykamy się o 20.00. Ce-
giełki – bilety wstępu, moż-
na już kupić na abilet.pl, 
kosztują 40 zł. W ten wie-
czór miejcie otwarte serca 
i portfele. Czekają na Was 
niespodzianki. Na scenie 
śmietanka Zielonogórskie-
go Zagłębia Kabaretowego: 
Jurki, Nowaki, Zachodni, 
Ciach, K2,  Kabaret Amator-
ski Adi, Magdalena Mikołaj-
czyk i Stanisław Zimniewicz 
oraz moja Grupa Taneczna 
Slayd. Koncert poprowadzi 
Jarek Sobański.

- Karolina będzie w Ka-
wonie?

- Chciałabym, bardzo. Ale 
nie wiem, jaki to będzie dla 
niej dzień. Jeśli dobry, to 
na pewno, choć na chwilę, 
pojawi się w Kawonie. Jeśli 
nie, to i tak będzie z nami. 
Planuję na początek krótką 
prezentację ze zdjęciami 
Karoli, a Magda Mikołaj-
czyk z kabaretu Słoiczek po 
cukrze zaśpiewa piosenkę 
mojej siostry, o jakże wy-
mownym tytule „Sprawie-
dliwość”. Nie chciałabym 
epatować chorobą, straszyć 
widzów, ale dobrze, jeśli 
będą mieć świadomość, 
dlaczego się tu znaleźli i dla 
kogo. Zapraszam.

- Dziękuję.
Daria Śliwińska-Pawlak

- Karolina była zawsze pogodną, towarzyską i muzycznie 
uzdolnioną dziewczyną. Dajmy jej radość! – apeluje młodsza 
siostra, Magdalena. Fot. Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Koniec sezonu 
z biskupem
Kościół parafialny na Chynowie 
to nietypowa świątynia, bo część 
wyposażenia zawiera w sobie 
elementy  myśliwskie.

- W przyszłości, po wybu-
dowaniu nowego kościoła, 
chcielibyśmy, żeby to była 
kaplica poświęcona myśli-
wym – mówi Andrzej Skibiń-
ski, prezes Okręgowej Rady 
Łowieckiej. W zeszłą sobotę 
myśliwi zorganizowali tutaj 
uroczyste zakończenie sezo-
nu łowieckiego. Bez strzelb i 

nie na polowaniu, lecz w ko-
ściele, ze sztandarami.

Mała świątynia na Chyno-
wie ledwie ich pomieściła. 
Na wielu sztandarach widać 
było postać św. Huberta i 
jelenia trzymającego krzyż. 
Jak głosi legenda, to właśnie 
po spotkaniu z jeleniem nio-
sącym krzyż pośrodku poro-
ża, św. Hubert porzucił do-
tychczasowe życie i nawró-
cił się na chrześcijaństwo.

I to m.in. do postaci święte-
go patrona nawiązywał pod-
czas kazania biskup Tadeusz 
Lityński. Mówił o szacunku i 
przywiązaniu do tradycji oraz 
obowiązkach wynikających 
z utrzymania równowagi w 
przyrodzie. (tc)

Biskup Tadeusz Lityński mówił m.in. o św. Hubercie, patronie 
myśliwych Fot. Tomasz Czyżniewski
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Kolejne plany do dyskusji
Magistrat rozpoczyna pracę na kolejnymi, tym razem trzema planami przestrzennego zagospodarowania. Możemy 
też zobaczyć, co zmieni się na os. Pomorskim. Sprawdź, co jest planowane. Możesz zgłosić swoje uwagi.
WYŁOŻENIA

Plan dotyczący 
osiedli  
Pomorskiego  
i Śląskiego

Chodzi o teren obejmu-
jący całe te dwa osiedla, 
oprócz ul. Polanki i tere-
nów wokół kościoła. Prze-
widziano tutaj kilka zmian 
na wniosek spółdzielni i 
przedsiębiorców.

- Przy wjeździe na osiedle 
znajduje się teraz parking 
strzeżony. Jego właściciel 
wnioskował o zmianę planu 
umożliwiającą prowadze-
nie na tym terenie innych 
usług niż parking – tłu-
maczy Małgorzata Maśko-
-Horyza, kierownik biura 
urbanistyki i planowania. 
– Zaplanowaliśmy również 
niewielki parking wzdłuż 
modernizowanej trasy S3. 
W tej chwili jest tam nie-
używane, zarośnięte boisko 
do siatkówki.

Plan przewiduje również 
zmiany na skraju os. Ślą-
skiego. Zostanie utrzymane 
tam budownictwo miesz-
kaniowe, ale na niektórych 
działkach możliwa będzie 
zabudowa wielorodzinna 
zamiast jednorodzinnej.

Terminy:
Plan jest wyłożony od 

wtorku, 1 marca, do 22 mar-
ca. Uwagi można składać 
do 6 kwietnia. Plan można 
oglądać w urzędzie miasta, 
ul. Podgórna 22, VIII piętro, 
pokój 809, w godz. 8.00-
14.00. W tym samym miej-
scu, w pokoju 810, odbę-
dzie się publiczna dyskusja 
nad projektem, którą zapla-
nowano w środę, 9 marca, 
godz. 13.00.

PRZYSTĄPIENIA

Plan dotyczący 
Raculi

Chodzi o teren w rejonie 
ul. Racula-Szparagowa, Ra-
cula-Głogowska, Racula-
Groszkowa. Do zmian pla-
nu przystąpiono na wnio-
sek mieszkańców, którzy 
nie chcą, by po sąsiedzku 
powstała spalarnia zwłok. 
Plan ma uregulować ten 
problem.

Terminy:
Zainteresowani mogą 

składać wnioski na piśmie 
do 18 marca.

Plan dotyczący 
okolic  
amfiteatru

Chodzi o teren w rejonie 
ul. Czesława Niemena. To 
są trawniki przed i z boku 
parkingu przed amfite-
atrem.

- Chcielibyśmy w tym 
miejscu zbudować lodowi-
sko, zamiennie z rolkarnią, 
przykryte dachem – tłu-
maczy wiceprezydent Da-
riusz Lesicki. – Zimą moż-
na będzie tam jeździć na 
łyżwach, latem na rolkach. 
Projekt inwestycji to frag-
ment pomysłu na zagospo-
darowanie Wzgórz Piastow-
skich.

Terminy:
Zainteresowani mogą 

składać wnioski na piśmie 
do 7 marca.

Plan dotyczący 
rejonu  
pl. Kolejarza

Chodzi o teren pl. Kole-
jarza i sąsiadującego z nim 
parkingu oraz obszar pętli 
autobusów MZK z miejscem 
pod wiaduktem.

Zmiana planu jest nie-
zbędna, by móc zrealizo-
wać przebudowę tego tere-

nu za unijne pieniądze. – W 
planach jest przebudowa 
układu komunikacyjnego 
i wybudowanie nowocze-
snego centrum przesiadko-
wego MZK, połączonego z 
sąsiednimi peronami dwor-
ca kolejowego. Żeby móc 
zrealizować tę inwestycję, 
musimy zmienić plan prze-
strzennego zagospodaro-
wania – tłumaczy M. Maś-
ko-Horyza.

Terminy:
Zainteresowani mogą 

składać wnioski na piśmie 
do 7 marca. (tc)

W tym miejscu ma powstać nowoczesne centrum przesiadkowe Fot. Krzysztof Grabowski

PLANOWANIE  
PRZESTRZENNE
RODZAJE KONSULTACJI

1  Przystąpienie do sporządze-
nia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen- 
nego to pierwszy krok w 
konsultacjach społecznych.

2  Wyłożenie do publicznego 
wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP).
- To drugi krok w procedurze 
konsultacji z mieszkańcami. 
Teraz można sprawdzić efekt 
prac projektowych – wyjaśnia 
M. Maśko- Horyza. – Czekamy 
na opinie mieszkańców doty-
czące zaproponowanych 
rozwiązań. W tym czasie 
odbywa się publiczna dysku-
sja, podczas której projektant 
prezentuje przygotowany 
projekt. Wszystkie projekty 
są dostępne w internecie na 
stronie BIP urzędu. Uwagi 
można składać na piśmie.
UWAGA! Zgodnie z obowią-
-zującą procedurą, urząd 
nie wysyła odpowiedzi na 
złożone uwagi. To prezydent 
rozstrzyga, czy zostaną 
uwzględnione. Jeżeli oceni je 
negatywnie, przedstawiane 
są radnym, którzy uchwalają 
MPZP. I to radni ostatecznie 
decydują, czy uwagi zostaną 
uwzględnione lub odrzucone.

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA

Gdzie podatki?
W zależności od adresu, są różne 
możliwości płacenia podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego.

a Mieszkańcy dzielnicy Nowe Miasto 
mogą dokonywać płatności:

- przelewem na indywidualny 
rachunek bankowy wskazany w 
decyzji podatkowej;

- w kasie urzędu miasta przy ul. 
Podgórnej 22, od poniedziałku do 
piątku, w godz. 8.30-14.00;

- w każdej placówce PKO BP S.A. 
bez prowizji (należy znać indywidu-
alny rachunek bankowy wskazany w 
decyzji podatkowej);

- u sołtysa danego sołectwa.
a Mieszkańcy „starego” miasta mogą 
dokonywać płatności na dotychcza-
sowych zasadach:

- przelewem na indywidualny 
rachunek bankowy wskazany w 
decyzji podatkowej;

- w kasie urzędu miasta, ul. Pod-
górna 22, od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.30-14.00;

- w każdej placówce PKO BP S.A. 
bez prowizji (należy znać indywidu-
alny rachunek bankowy wskazany w 
decyzji podatkowej).

Ponadto, w związku ze zmianą od 
1 stycznia 2016 r. przepisów podatko-
wych, w przypadku gdy kwota podat-
ku nie przekracza 100 zł, to podatek 
płatny jest jednorazowo w terminie 
płatności pierwszej raty. (um)

W ZIELONEJ GÓRZE

Podwyżki dla 
pracowników
Ponad 7 mln zł pójdzie na regu-
lację wynagrodzeń dla miejskich 
pracowników. Podwyżki będą 
obowiązywały od 1 stycznia br.

Na poniedziałkowym spotkaniu 
ze związkowcami i kierownikami 
miejskich jednostek organizacyjnych, 
Janusz Kubicki zaproponował, by 
pieniądze na podwyżki podzielić pro-
porcjonalnie do uzyskiwanych do-
chodów. Według tej zasady najwięcej 
przypadnie zarabiającym do tej pory 
do 1.850 zł brutto. Takie osoby mogą 

liczyć na 400 zł podwyżki. Ci, którzy 
mają od 1.851 zł do 2.000 zł dostaną 
300 zł. Kolejna grupa to pracownicy, 
którzy otrzymują teraz od 2.001 zł 
do 2.500 zł - oni dostaną po 200 zł. 
Pracownicy zarabiający w przedziale 
od 2.501 zł do 3.000 zł dostaną 150 zł. 
Z kolei ci, którzy mieli dotychczas od 
3.001 zł do 3.500 zł powiększą swoje 
wynagrodzenia o 100 zł. Ostatnia 
grupa to zarabiający najwięcej, tzn. 
powyżej 3.501 - tutaj podwyżki będą 
najskromniejsze i wyniosą 50 zł 
brutto. Pieniądze zostaną przekaza-
ne wraz z kosztami pracodawcy do 
miejskich jednostek organizacyjnych. 
Ich szefowie, wspólnie ze związkow-
cami, będą określać szczegółowe 
zasady podwyżek.

 (kg)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zapisz dziecko 
do przedszkola
Chcesz posłać maluszka do 
przedszkola? W czwartek, 10 
marca, rusza nabór do miejskich 
placówek. Nie przegap terminów!

Już w poniedziałek, 7 marca, na 
stronie internetowej urzędu miasta 
(zielona-gora.pl) pojawi się szczegó-
łowy informator o przedszkolach i 
oddziałach przedszkolnych w szko-
łach podstawowych. Warto się z nim 
zapoznać! To kopalnia wiedzy o pla-
cówkach, dowiemy się m.in. w jakich 
godzinach otwarte jest przedszkole, 

jakie oferuje zajęcia dodatkowe, z 
czego jest najbardziej dumne.

Zapisy ruszą od czwartku, 10 
marca i będą trwały do końca marca. 
W tym czasie trzeba złożyć wniosek o 
przyjęcie dziecka do przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego w podsta-
wówce wraz z dokumentami, które 
potwierdzają spełnienie warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę 
w rekrutacji. Do 6 kwietnia potraw 
weryfikacja przez komisję rekruta-
cyjną. 18 kwietnia o 12.00, zostaną 
podane listy dzieci zakwalifikowa-
nych i niezakwalifikowanych. Potem, 
do 22 kwietnia, rodzice będą mieli 
czas na potwierdzenie woli przyjęcia 
dziecka. 26 kwietnia, o 12.00, zostaną 
podane listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych. (dsp)

A

B

C

D
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Miasto szykuje się do wielkiego programu rewitalizacji. I Ty możesz dorzucić swoje trzy grosze. Już trwają konsultacje 
w internecie. Od wtorku zaczyna się cykl otwartych spotkań z mieszkańcami. Przyjdź, posłuchaj, zgłoś uwagi.

- Pierwsze spotkanie po-
święcone będzie rewita-
lizacji okolic Gęśnika i ul. 
Obywatelskiej. Zapraszamy 
w najbliższy wtorek na spo-
tkanie szkole Podstawowej 
nr 11 na os. Zastalowskim o 
godz. 17.00 – zachęca Mał-
gorzata Maśko-Horyza, kie-
rownik biura urbanistyki i 
planowania – To spotkanie 
otwarte, każdy może na nie 
przyjść.

Rewitalizacja jest proce-
sem wyprowadzania z kry-
zysu obszarów zdegrado-
wanych. Procesem ożywia-
nia tego obszaru. Mówiąc 
prościej – chodzi o to, żeby 
w takim miejscu dobrze się 
przebywało, mieszkało i 
pracowało.

W przypadku Zielonej 
Góry obszary te dotyczą 
śródmieścia (centrum mia-
sta i okolice), kilku osiedli 
mieszkaniowych z blokami 
oraz parków. Aby dobrze 
zaplanować działania, po-
wstał projekt Gminnego 
Programu Rewitalizacji 
(GPR).

Zawartych w nim jest sie-
dem głównych kierunków 
działań.
1   Zapobieganie wyklucze-

niu społecznemu osób 
starszych, rodzin  
z dziećmi.

2    Zatrudnienie osób  
długotrwale bezrobot-
nych oraz osób młodych 
bez doświadczenia.

3   Zwiększenie udziału 
społeczności lokalnej w 
życiu kulturalnym  
i artystycznym miasta, 
odnowa poczucia więzi 
z miastem.

4   Prowadzenie remontów 
i modernizacji obiektów 
mieszkalnych, w tym 
zabytkowych.

5   Odnowa  
podwórek.

6   Poprawa bezpieczeń-
stwa w przestrzeniach 
publicznych, ożywienie, 
przybliżenie i otwarcie 
tych przestrzeni dla 
wszystkich mieszkań-
ców.

7   Prowadzenie efektyw-
nej polityki mobilności 
miejskiej.

Część tych haseł dla 
przeciętnego Kowalskie-
go brzmi bardzo oficjalnie 
a nawet niezrozumiale. 
Jednak to według tych 
kryteriów w przyszłości 
będą możliwe np. niewiel-
kie działania prowadzone 
przez mieszkańców lub sto-
warzyszenia.

Część najdroższych, 
infrastrukturalnych pro-
jektów będzie realizować 
miasto. Jednym z nich jest 
rewitalizacja i przebudowa 
obszaru pomiędzy pl. Ma-
tejki i al. Niepodległości, 
umożliwiająca bezpośred-
nio przejście z placu na 
deptak. Miałby tu powstać 
pl. Teatralny, który byłby 
nowym miejscem różnych 
wydarzeń i spotkań. W tej 
chwili przeważają tu maga-
zyny i komórki. A to jedna z 
najciekawszych przestrze-
ni do zagospodarowania w 
centrum miasta.

Te wielkie projekty opi-
sujemy od początku roku. 
Są priorytetem dla władz 
miasta. Szczególnie waż-
ne jest zagospodarowanie 
terenów zielonych. Np. w 
śródmieściu będą realizo-
wane dwa takie projekty - 
dotyczące rewitalizacji Par-
ku Tysiąclecia i Wzgórza 
Winnego wokół Palmiarni. 
– Nie chodzi tylko o to, by 
naprawić ławki czy wybu-
dować nowe urządzenia. 
Te miejsca powinny przy-
ciągać ludzi, być bardziej 
otwarte dla różnych przed-
sięwzięć przygotowywa-
nych np. przez organizacje 
pozarządowe. Do tego trze-
ba stworzyć warunki – opo-

wiada M. Maśko-Horyza. 
– Ważne są działania kultu-
ralne, głównie te, które są 
dostępne dla wszystkich. 
Istotny jest aspekt społecz-
ny i namawianie do współ-
pracy różnych środowisk.

Takie myślenie widać 
przy projekcie odnowy 
placu Powstańców Wielko-

polskich (pomiędzy filhar-
monią i kościołem Matki 
Bożej Częstochowskiej). 
Projektanci liczą, że nowe 
fontanny, podobnie jak na 
pl. Bohaterów, przyciągną 
wielu zielonogórzan. Stąd 
pomysł niewielkiego am-
fiteatru i sceny, na której 
mogą występować artyści.

To są przykłady podsta-
wowych projektów. – Mam 
nadzieję, że uda się nam 
inaczej zagospodarować 
pl. Pocztowy i plac przed 
planetarium – dodaje M. 
Maśko-Horyza. I zaraz do-
daje, że w GPR ujęte są rów-
nież małe, tańsze zadania, 
świetnie się nadające do 
realizacji przez fundacje i 
stowarzyszenia.

- W rewitalizacji niezbęd-
ny jest czynnik społeczny. 
Integracja międzypoko-
leniowa, uczestnictwo w 
kulturze, tworzenie no-
wych miejsc pracy. To jest 
przestrzeń do współpracy. 
Liczymy, że do tego doj-
dzie np. przy rewitalizacji 
podwórek. Tutaj niezbędna 
jest współpraca z miesz-
kańcami – dodaje pani kie-
rownik. – Na przykład, bar-
dzo dobrze jest to robione 
w Katowicach, w ramach 
programu „Plac na glanc”. 
Myślę, że uda się nam zor-
ganizować konkursy na ta-
kie podwórka.

Żeby to było możliwe, 
musi powstać dobry GPR. 
Stąd obecne konsultacje. 
Przypomnijmy, że możemy 
wypełnić ankietę w interne-
cie lub przyjść osobiście na 
spotkanie. Można zgłaszać 
swoje pomysły i uwagi.

Równocześnie do pra-
cy zabrali się naukowcy z 
Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, którzy prowadzą 
badania ankietowe. Jeżeli 
będą chcieli z wami poroz-
mawiać, np. podczas space-
ru w parku, to zatrzymajcie 
się na chwilę i podzielcie się 
uwagami. Warto!

- Rozmawiając o zago-
spodarowaniu niewielkich 
obszarów, takich jak po-
dwórka, będziemy chodzić 
od drzwi do drzwi i pytać 
mieszkańców o ich oczeki-
wania – zapowiada dr Do-
rota Bazuń z Fundacji Par-
tycypacja, która prowadzi 
badania. - Będziemy spraw-
dzać różne miejsca I pytać 
różnych ludzi. To ważne, 
bo inne potrzeby zgłaszają 
biegacze, inne rowerzy-
ści, zupełnie inne osoby 
starsze. Jedni chcą enklaw 
spokoju, inni dobrych wa-
runków do wysiłku fizycz-
nego, matka z dzieckiem 
będzie miała jeszcze inne 
potrzeby. Trzeba te wszyst-
kie elementy zebrać i zna-
leźć dobre rozwiązania. I 
wykorzystać te, które już 
istnieją.

 (tc)
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a wtorek, 8 marca, 17.00
- sala multimedialna SP 11 przy ul. Spawaczy,
-  skierowane do mieszkańców, a w szczególności mieszkań-

ców podobszaru C i D (okolice Gęśnika i ul. Obywatelskiej),
a wtorek, 15 marca, godz. 19.00
- sala multimedialna SP 11 przy ul. Spawaczy,
-  skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych i 

fundacji,
a wtorek, 15 marca, godz. 17.00
- aula w MOPS przy ul. Długiej,
-  skierowane do mieszkańców, a w szczególności mieszkań-

ców podobszaru A (śródmieście),
a wtorek, 22 marca, godz. 17.00
-  w sali UZ (dokładną lokalizację podamy w późniejszym ter-

minie),
-  skierowane do mieszkańców, a w szczególności mieszkań-

ców podobszaru B (Park Poetów).

RUSZYŁY KONSULTACJE
29 lutego rozpoczęły się konsul-
tacje społeczne projektu Gmin-
nego Programu Rewitalizacji 
Miasta Zielona Góra. Potrwają 
do 29 marca. Swoje uwagi do 
projektu będzie można zgłosić 
za pomocą formularza konsul-
tacyjnego (ankiety) w formie 
papierowej i elektronicznej. 
Ankietę wystarczy przesłać na 
adres: Urząd Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22,  
65-424 Zielona Góra lub na 
adres: gpr@um.zielona-gora.
pl. Będzie można też wypełnić 
aktywną ankietę na stronie 
www.zielona-gora.pl w zakładce 
rewitalizacja lub bezpośrednio 
na stanowiskach 5 i 6 w Biurze 
Obsługi Interesanta w urzędzie 
miasta.

REWITALIZACJA

SPOTKANIA KONSULTACYJNE

We wtorek pierwsze spotka nie w sprawie rewitalizacji

- Macie jakiś pomysł? Chcecie coś zmienić w ramach rewitalizacji? Przyjdźcie na spotkanie lub 
wyślijcie ankietę przez internet – zachęca Małgorzata Maśko-Horyza, kierownik biura Urbani-
styki i Planowania w magistracie. Fot. Krzysztof Grabowski
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O czym rozmawiamy?
Konsultacje dotyczą czterech obszarów 
objętych rewitalizacją.
A - centrum i śródmieście (to największy obszar, 
patrz mapka obok).

W jego skład wchodzą ulice: Al. Zjednoczenia, Wę-
glowa, Lisia, Dąbrowskiego, Piesza, Młyńska, Przy 
Gazowni, Zamkowa, Boduena, Świętojańska, Al. 
Wojska Polskiego, Wandy, Jedności, Długa, 1 Maja, 
Dąbrówki, Polna, Krakusa, Jelenia, Wesoła, Konop-
nickiej, Batorego, Kupiecka, Moniuszki, Reja, Dwor-
cowa, Chrobrego, Sulechowska, Akacjowa, Lipowa, 
Klonowa, Spółdzielcza, Kochanowskiego, Chopina, 
Westerplatte, Pod Topolami, Dr. Pieniężnego, Ban-
kowa, Pl. Bohaterów, Kazimierza Wielkiego, Ułańska, 
Pl. Kolejarza, Keplera, Wyspiańskiego, Twardow-
skiego, Ogrodowa, Sikorskiego, Gen. Sowińskiego, 
Wąska, Morelowa, Staffa, Partyzanta, Słowackiego, 
Skrajna, Zielona, Staszica, Bema, Waryńskiego, Kin-
gi, Ceglana, Wrocławska, Krzywoustego, Mieszka I, 
Kołłątaja, Cicha, Pl. Marszałka Piłsudskiego, Wazów, 
Spokojna, Podgórna, Krótka, Zarugiewicza, Pl. Jana 
Matejki, Zyty, Nad Łąkami, Piaskowa, Lwowska, Stro-
ma, Tuwima, Sienkiewicza, Fabryczna, Jaskółcza, 
Pl. Powstańców Wlkp., Żeromskiego, Mickiewicza, 
Kasprowicza, Mariacka, 30 Maja 1960 r., Lisowskie-
go, Sobieskiego, Stary Rynek, Krawiecka, Masarska, 
Jadwigi, Kościelna, Kopernika, Ciesielska, Pod Filara-
mi, Drzewna, Pl. Słowiański, Wawrzyniaka, Grottge-
ra, Kraszewskiego, P. Skargi, Licealna, Pl. Pocztowy, 
Pl. Biskupa W. Pluty, Pl. Konstytucji 3 Maja, Owoco-
wa, Tylna, Średnia, Przemysłowa.
B - Park Poetów, przy ul. Wyspiańskiego.
C i D – tereny wzdłuż Doliny Gęśnika i okolice ul. Oby-
watelskiej

We wtorek pierwsze spotka nie w sprawie rewitalizacji

W 2022 r., po przeprowadzeniu założonych procesów rewitalizacyjnych, 
Zielona Góra jest miastem, którego centrum, śródmieście oraz osiedla 
mieszkaniowe przyciągają do siebie ludzi. Nastąpiła wyraźna poprawa 
wizerunku obszaru rewitalizacji, spowodowana ożywieniem społecz-
nym, przestrzennym, gospodarczym i środowiskowym. Taka sytuacja 
przyczyniła się do tego, że zarówno rewitalizowany obszar, jak i cała 
Zielona Góra, rozpoznawana jest jako atrakcyjne dla mieszkańców mia-
sto w zieleni, o zwartym przestrzennie rdzeniu i wysokiej jakości życia. (…)
Rewitalizacja prowadzona w przestrzeniach publicznych stała się pozytyw-
nym sygnałem dla prywatnych właścicieli usytuowanych w pobliżu nierucho-
mości i dała impuls dla kolejnych inwestycji. Pokazała, że małe sukcesy też się liczą 
i są doceniane.
Zielona Góra tworzy swój wizerunek miasta dobrego do zamieszkania także poprzez wspiera-
nie działań na obszarach związanych z osiedlami budownictwa wielorodzinnego i ich zapleczem rekreacyjnym. 
Atrakcyjne otoczenie w formie zieleni parkowej, łąkowej i nadbrzeżnej, zaaranżowanej i zadbanej przy współudziale mieszkańców, 
wzrost walorów przyrodniczych terenów zielonych oddziałuje pozytywnie na warunki życia lokalnej społeczności. (…) Dodatkowo tere-
ny te stały się miejscem integracji społecznej sąsiadujących ze sobą ludzi z różnych grup wiekowych i społecznych.
Podczas prowadzonych procesów rewitalizacji nawiązano bliskie kontakty z mieszkańcami, powstały nowe organizacje i stowarzysze-
nia, a istniejące rozwinęły swoją działalność, wzmacniając lokalne potencjały. Zakłada się, że ich współpraca wybiegać będzie daleko 
poza czas trwania procesu rewitalizacji.

WIZJA MIASTAkonsultacje  
potrwają 

do 29 marca
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W SULECHOWIE

Wywal graty!
W przyszłym tygodniu, zaplano-
wano zbiórkę odpadów wielkoga-
barytowych.

a W poniedziałek, 7 marca, 
ulice: 31 Stycznia, Aleja Nie-
podległości, Prusa, Banko-
wa, Brama Piastowska, Brzo-
zowa, Dąbrowskiego, Dom 
Kolejowy, Dworcowa, Chopi- 
na, Gen, Sikorskiego, Han-
dlowa, Jana Pawła II, Ka-
mienna, Konopnickiej, Ko- 
pernika, Koszarowa, Kościu-
-szki, Lipowa, Łochowska, 
Łukasiewicza, Magazyno-
wa, Narutowicza, Nowy Ry-
nek, Okrężna, Orzeszkowej, 
Osiedla Zacisze, Plac Bi-
skupa Wilhelma Pluty, Plac 
Kościelny, Plac Ks. Michała 
Kaczmarka, Plac Ratuszowy, 
Powstańców Wlkp., Poznań-
ska, Pułaskiego, Rozwo- 
jowa, Skłodowskiej, Słonecz- 
na, Szkolna, Targowa, Tkac-
ka, Walki Młodych, Wiejska, 
Wojska Polskiego, Zielona, 
Zwycięstwa, Żwirki i Wigury.
a W środę, 9 marca: 1 Maja, 
Aleja Wielkopolska, Andrze- 
ja Radka, Armii Krajowej, 
Bolesława Krzywoustego, 
Bolesława Śmiałego, Ceza-
rego Baryki, Cicha, Doktora 
Judyma, Gdańska, Jodłowa, 
Kruszyna, Krzysztofa Cedry, 
Księcia Odrowąża, Leszka 
Czarnego, Leśna, Leśne Echa, 
Licealna, Łączna, Łąkowa, 
Odrzańska, Olbromskiego, 
Os. Promień, PCK, Polna, Po-
pioły, Przedwiośnie, Przy- 
łączna, Siłaczki, Spokojna, 
Syzyfowa, Szklane Domy, 
Urody Życia, Wesoła, Wierna 
Rzeka, Władysław Herma-
na, Zaułek Międzymorze, 
Żeromskiego.
a W czwartek, 10 marca, uli-
ce: Bol. Chrobrego, Brzoskwi-
niowa, Dębowa, Gajowa, Klo-
nowa, Kolejowa, Krańcowa, 
Krośnieńska, Krzywa, Kwia-
towa, Mieszka I, Morelowa, 
Mostowa, Nowa, Ogrodowa, 
Os. Konstytucji 3 Maja, Os. 
Nadodrzańskie, Piaskowa, 
Południowa, Prosta, Przemy-
słowa, Różana, Sezamkowa, 
Sportowa, Środkowa, War-
szawska, Wincentego Wito-
sa, Wiśniowa, Wschodnia.
Odpady trzeba wystawić 
dzień przed datą podaną w 
harmonogramie. (red)

W CZERWIEŃSKU

Zrób ozdobę 
zobacz występ
Występy zespołów, filcowanie, 
upominki... To tylko niektóre 
z atrakcji jakie w najbliższym 
czasie czekają na mieszkańców 
Nietkowic, Nietkowa i Sudołu.

Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury zaprasza wszyst-
kich chętnych na warsztaty 
wielkanocne w sobotę, 5 
marca, o 12.30. Odbędą się 
one w Wiejskim Domu Kul-
tury w Nietkowicach. Bę-
dzie można poznać tajniki 
wykonywania ozdób z filcu. 
Zapisy w świetlicy lub pod 
nr tel. 509 783 836, 881 771 
627. Również w sobotę, 5 

marca, sołectwo Sudoł oraz 
MGOK zapraszają o godz. 
18.00 do świetlicy wiejskiej 
w Sudole. W programie: po-
częstunek, występ zespołu 
muzycznego, losowanie 
upominków. Zaproszenia 
do odebrania u sołtysa oraz 
w świetlicy wiejskiej w go-
dzinach otwarcia placówki.

Wiejski Dom Kultury w 
Nietkowie zaprasza panie na 
Dzień Kobiet, czyli na spo-
tkanie przy kawie i domo-
wych wypiekach, we wto-
rek, 8 marca, o godz. 17.30. 
W programie m.in. występy 
przedszkolaków i zespołów 
artystycznych z Nietkowa, 
prezentacja kosmetyków, 
konkurs z nagrodami, upo-
minek dla każdej pani, wy-
stępy zespołu tanecznego z 
Lasek. (tp)

W ZABORZE

Bez kontenerów 
na odpady
W miejscowościach nie pojawią 
się już duże kontenery na odpa-
dy. Trzeba będzie pofatygować 
się do kotłowni w Zaborze.

Zmiany dotyczą tzw. 
punktu selektywnej zbiórki 
odpadów. Dotychczas usta-
wiane w miejscowościach 
kontenery znikną. Będzie 
za to pracownik przyjmu-
jący wyselekcjonowane od-
pady, w kotłowni w Zabo-
rze, przy ul. Kwiatowej.

- Każde gospodarstwo 
domowe objęte systemem 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi upoważnio-

ne będzie do oddania 200 
kg śmieci rocznie. Po prze-
kroczeniu limitu, śmieci 
przyjmowane będą odpłat-
nie – informuje wójt Robert 
Sidoruk. – Zdarzało się, że 
firma odbierająca odpady, w 
koszach znajdowała wełnę 
mineralną, azbest i inne od-
pady zagrażające ludziom, 
które powinny być utylizo-
wane przez wyspecjalizowa-
ne firmy. Teraz upoważniony 
pracownik będzie spraw-
dzał, czy odpady są zgodne 
z wykazem przyjmowanych 
śmieci i czy są posegregowa-
ne, może odmówić przyjęcia 
nieczystości.

Mieszkańcy mogą teraz 
na bieżąco pozbyć się odpa-
dów, bez czekania w kolejce 
na dostarczenie kontene-
rów do miejscowości. (ms)

W SULECHOWIE

Za karę musi 
naprawić szkodę
We wtorek policjanci kryminalni 
zatrzymali mężczyznę, który 
kilkukrotnie podpalił pergole 
śmietnikowe w mieście.

Pod koniec stycznia i lute-
go, w Sulechowie, kilka razy 
ktoś podpalił pergole śmiet-
nikowe. Policjanci krymi-
nalni rozpoczęli czynności 
operacyjne, by ustalić tożsa-
mość sprawcy oraz wyjaśnić 
okoliczności zdarzeń. Po 
ustaleniu, kim jest sprawca 
podpaleń, policjanci zatrzy-
mali go w miejscu zamiesz-
kania. 25-letni mieszkaniec 
Sulechowa przyznał się 

do czterech podpaleń, nie 
potrafił jednoznacznie wy-
jaśnić dlaczego to zrobił. 
Wartość spalonych kubłów 
ze śmieciami została osza-
cowana na ok. 15 tys. zł. Po 
przesłuchaniu zatrzymane-
mu zostały przedstawione 
zarzuty uszkodzenia mie-
nia, za to przestępstwo ko-
deks karny przewiduję karę 
pozbawienia wolności od 
trzech miesięcy do pięciu 
lat.

Mężczyzna nie był wcze-
śniej notowany przez po-
licję. W uzgodnieniu z 
prokuratorem rejonowym 
w Świebodzinie sprawca 
został objęty dozorem po-
licyjnym oraz zastosowano 
wobec niego środek karny 
- obowiązek naprawienia 
szkody. (kw)

Z Kopernika zrobił się Gagarin
- Z dawnego projektu mozaiki na ścianie uczelnianej auli, została tylko wielka czerwona kula, która miała symbolizo-
wać Słońce – opowiada Henryk Krakowiak, autor dzieła, artysta plastyk, mieszkaniec gminy Świdnica.

- Urodził się pan w Byd-
goszczy, studiował w Gdań-
sku, a jednak swoje miejsce 
na Ziemi znalazł pan w gmi-
nie Świdnica. Długo pan 
szukał tego miejsca?

Henryk Krakowiak, arty-
sta plastyk: - Po skończe-
niu studiów w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Pla-
stycznych w Gdańsku przy-
jechałem do Zielonej Góry 
na stypendium, bo akurat 
trafiła się taka okazja. To 
było w 1967 r. Okazało się 
jednak, że nie ma już miesz-
kania, które wcześniej było 
mi zapewnione i musiałem 
zdecydować się na inne, w 
innym mieście. Dostałem 
pracę w domu kultury i po-
koik na strychu we Wscho-
wie. Zarabiałem wtedy 
1.700 zł. Po kilku miesią-
cach dowiedziałem się, że w 
Słubicach zatrudnią plasty-
ka za 2.400 zł. Przeniosłem 
się tam i zostałem dziewięć 
lat. Po tym czasie zapropo-
nowano mi etat plastyka 
miejskiego w Gorzowie, ale 
ja już wcześniej byłem na 
pewnym spotkaniu, na któ-
rym z kolei zaproponowano 
mi, abym przeniósł się bli-
żej Zielonej Góry. Wolałem 
to drugie rozwiązanie.

- Bliżej Zielonej Góry, 
czyli w gminie Świdnica?

- Miałem zamieszkać w 
wybranym przez siebie 
dworku, w obrębie kilku-
dziesięciu kilometrów od 
miasta. Do wyboru miałem 
miejscowości: Studzieniec, 
Broniszów i Koźlę.

- Czyli zbliżamy się po-
woli do Letnicy?

- Tak, ale ja wtedy o Letni-
cy jeszcze nie wiedziałem. 
Pewnego dnia obejrzałem 
dworek w Koźli i zdecydo-
wałem się tutaj zamiesz-
kać. Wracając, oczywiście 
na pieszo i licząc na to, że 
złapię stopa, wstąpiłem do 
doniczkarni przy torach. 
Porozmawiałem z ówcze-
snym właścicielem, który 

opowiedział mi o dworku w 
Letnicy. Poszedłem go zo-
baczyć i... tak już zostałem.

- To była miłość od pierw-
szego wejrzenia?

- Tak, ale nie tyle za-
kochałem się w dworku, 
co urzekła mnie ta dzicz 
dookoła i ten romantyzm 
miejsca. Oczywiście nie 
od razu oddano mi go do 
zamieszkania, bo był wte-
dy pod opieką PGR-u. Ale 
udało się. W końcu miałem 
swoją upragnioną dużą pra-
cownię, bo tak naprawdę to 
jest dla mnie w mieszkaniu 
najważniejsze.

- I kiedy już się pan za-
domowił, zaczął upiększać 
wieś?

- Nie tak od razu. Cał-
kowicie otworzyłem się 
na Letnicę dopiero w roku 
2000, tuż po wystawie mo-
ich prac w Muzeum Arche-
ologicznym. Wtedy wsze-
dłem w skład grupy dzia-
łającej społecznie na rzecz 
gminy. Organizowaliśmy 
różne wystawy, spotkania. 
Któregoś dnia wójt stwier-
dził, że bardzo szpeci ściana 
przy przystanku w Letnicy. 
Zaproponowałem, że stwo-
rzę na niej mozaikę. Pomysł 
się spodobał i powstała mo-
zaika.

- A obok niej fontanna. 
Też z pana inicjatywy?

- Fontannę zaprojekto-
wałem dla Zielonej Góry i 
nawet się spodobała ówcze-
snemu prezydentowi, ale 
przez różne okoliczności 
w końcu jej ode mnie nie 
wzięto. Próbowałem ją też 
sprzedać do Słubic. W koń-
cu postawiłem ją w Letni-
cy, obok mozaiki i powsta-
ło miejsce z przesłaniem: 
słońce w mozaice i woda 
obok daje radość życia, 
więc to miejsce w centrum 
Letnicy ma tętnić życiem.

- Wracając do mozaik, 
nie każdy wie, że jest pan 

wykonawcą tej zielonogór-
skiej, przedstawiającej Ga-
garina.

- Który na początku miał 
być Kopernikiem (śmiech).

- A tej historii nigdy nie 
słyszałam.

- Mój kolega Witold Ci-
chacz - autor projektu, za-
proponował uczelni, wtedy 
Wyższej Szkole Inżynier-
skiej, mozaikę z Koperni-
kiem. Miał to być układ 
heliocentryczny i nawet już 
wykonał Słońce i część Księ-

życa. Potem poprosił mnie 
o dokończenie mozaiki. W 
czasie prac ówczesny pro-
rektor ds. młodzieży, prof. 
Marian Eckert, zamienił Ko-
pernika na Gagarina. Z daw-
nego projektu została tylko 
wielka czerwona kula, która 
miała symbolizować Słońce.

- Czy to prawda, że kilka 
lat temu chciano skuć mo-
zaikę?

- Nie skuć, tylko odre-
staurować. Poproszono 
mnie o to, ale nie podją-
łem się. Płytki, które kie-
dyś zamówiono do mozaiki 
okazały się do użytku we-
wnętrznego i na dworze, 
pod wpływem mrozu, desz-
czu, trochę popękały. W 
tej sytuacji trzeba by skuć 
część mozaiki, bo wymia-
na pojedynczych płytek to 
zbyt żmudna robota.

- Jest pan bardzo wszech-
stronnym artystą. Kojarzy-
my pana przede wszystkim 
z malarstwa, jednak cera-
mika też jest panu bliska. 
Zaryzykuję stwierdzenie, 
że może nawet bliższa?

- Nie, najbliższe jest mi 
malarstwo, ale faktycznie 
ceramika też mnie frapuje. 
Bardzo żałuję, że nie udało 
mi się stworzyć w Letnicy 
pracowni ceramicznej.

- Ale ma pan pracownię z 
pięknym piecem do wypa-
lania ceramiki w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Można 
przyjść do pana na zajęcia?

- Oczywiście, w każdym 
momencie. Zajęcia malar-
skie prowadzę w ponie-
działki, ceramiczne we 
wtorki. Służę instruktażem, 
pomocą. I chętnie czekam 
na każdą nową osobę. Po-
chwalę się jeszcze na ko-
niec, że grupa malarska, 
której jestem opiekunem, 
ma już za sobą 10 lat.

- Życzę sukcesów i dzię-
kuję za rozmowę.

Dagmara Ostrowska

Henryk Krakowiak urodził się w 1941 r. w Bydgoszczy, po stu-
diach w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w 
1967 r. zamieszkał na Ziemi Lubuskiej. Ukochane dziedziny 
sztuki to malarstwo i ceramika. Fot. Materiały UG Świdnica



www.Lzg24.pl 4 marca 2016    łącznik zielonogórski 7



łącznik zielonogórski    4 marca 2016 www.Lzg24.pl8

Jak Koniusz z Koniczem ulicę robili
Tadeo Polacco. Był sobie kiedyś taki malarz. Urodził się w Grünbergu, działał w Krakowie i Rzymie. Ma nawet w naszym mieście swoją ulicę 
na os. Wazów – Tadeusza Konicza. Oj, łatwo się przy naszym malarzu pomylić.

- Tak, Czyżniewski! Ła-
two, łatwo. Rzec by można, 
że głową walnąłeś w mur. 
Lub kulą w płot… - moja 
żona zabrała się za wyszuki-
wanie przeróżnych porów-
nań. Tak to jest, jak czło-
wiek się sprawi i dokładnie 
umyje patelnię.

- Czyżniewski! Nie ściem-
niaj. Nie o mycie patelni 
chodzi tym razem – moja 
żona nie miała najmniejszej 
ochoty zakończyć tematu.

A ja tylko w poprzednim 
odcinku stworzyłem ulicę, 
której… nie ma!

Pisałem: „Na przeło-
mie lat 50. i 60. rozpoczę-
to budowę wielkich osie-
dli mieszkaniowych we 
wschodniej części miasta. 
Najpierw Wazów I (okolice 
ul. Wazów i Wyspiańskie-
go), później Wazów II (ul. 
Koniusza).”

- Jeszcze się nie doczeka-
łem mojej ulicy. Może za kil-
ka lat – żartował Janusz Ko-
niusz, dzwoniąc do mnie do 
redakcji. – Nie pan pierwszy 
i pewnie nie ostatni.

J. Koniusz – literat, poeta, 
dziennikarz, jeden z założy-
cieli Lubuskiego Towarzy-
stwa Kultury i jego wielo-
letni sekretarz. Wspominał 
działalność LTK podczas 

niedawnej promocji książki 
Izabelli Korniluk poświę-
conej historii towarzystwa. 
Ono już działało, kiedy bu-
dowano os. Wazów. Przełom 
lat 50. i 60. Wtedy wszędzie 
szukano śladów polskości, 
które miały udowodnić, że 
wróciliśmy na prastare zie-
mie piastowskie. Każdy ślad 
był cenny. Każdy przykład. 
Tak odkryto dla szerszej pu-
bliczności postać Tadeusza 
Kuntze.

Twórca uznawany jest za 
jednego z najwybitniejszych 
polskich malarzy XVIII wie-
ku. Urodził się w Zielonej 
Górze w 1727 r. Jako chło-
piec szybko z niej wyjechał. 
Był nadwornym artystą bi-
skupa Stanisława Załuskie-
go, studiował w Krakowie i 
Rzymie. Jego dzieła wiszą 
m.in. w katedrze na Wawe-
lu. Dzieło artysty, przedsta-
wiające Michała Archanioła 
zdobi również ołtarz głów-

ny słynnego krakowskiego 
kościoła na Skałce, znanego 
ze spoczywających tam pro-
chów wielkich Polaków.

Artysta malował dużo, 
ale nie wiemy jak wyglądał, 
bo zostawił po sobie tylko 
jeden autoportret w stroju 
szlacheckim. Na jego pod-
stawie Irena Bierwiaczonek 
stworzyła portret artysty.

Kuntze miał różne przy-
domki. We Włoszech mó-
wiono na niego Tadeo Po-

lacco. Spolonizowane na-
zwisko brzmiało Tadeusz 
Konicz. I pod tym nazwi-
skiem wszedł do współcze-
snej Zielonej Góry. Razem z 
J. Koniuszem, który badał 
jego życie i pół wieku temu 
rozpropagował nazwisko 
Konicza. Tak skutecznie, że 
30 stycznia 1961 r. Tadeusz 
Konicz doczekał się swojej 
ulicy na budowanym osie-
dlu Wazów, wówczas naj-
większej inwestycji miesz-
kaniowej w mieście.

- Jako sekretarz LTK pod-
pisywałem wniosek w tej 
sprawie składany do prze-
wodniczącego Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej – 
wspomina J. Koniusz. - I od 
tego czasu wciąż ktoś nas 
myli. Pan nie jest pierwszy.

Dzisiaj w muzeum jest 
sala poświęcona Tadeuszo-
wi Kuntze (mało kto używa 
nazwiska Konicz), jednak 
znajdują się w niej głównie 
reprodukcje. Reprodukcją 
jest również słynna „Fortu-
na”.

- Oryginał był prezento-
wany w Zielonej Górze. W 
październiku 1960 lub 1961 
r. Na Winobranie. Jak dzisiaj 
sobie o tym myślę, to do-
chodzę do wniosku, że był 
to jakiś idiotyzm – śmieje 

się J. Koniusz. Chodzi mu o 
sposób, w jaki obraz trafił 
do Zielonej Góry. – Ówcze-
sny szef LTK Wiesław Sau-
ter wysłał mnie do Warsza-
wy z pisemkiem, że orga-
nizujemy wystawę i prosi o 
wypożyczenie obrazu. I to 
wystarczyło! Do Muzeum 
Narodowego pojechaliśmy 
nyską, załadowaliśmy ob-
raz, kierowca przykrył go 
jakimś kocem i wróciliśmy 
do Zielonej Góry. Nikt nie 
myślał o solidnym zabez-
pieczeniu. Nie wiem, co 
by się działo, gdyby uległ 
uszkodzeniu. Odwiózł go 
kto inny.

Teraz „Fortunę” możemy 
oglądać przez cały czas. Po-
przedni dyrektor muzeum, 
Andrzej Toczewski, zamó-
wił kopię obrazu. Nie było 
innego wyjście, bo obraza-
mi T. Kuntze praktycznie 
się nie handluje, więc nawet 
nie ma możliwości kupna. 
W Polsce pozostały głównie 
obrazy sakralne wiszące w 
wielu kościołach. Malował 
w wielu technikach: akwa-
reli, oleju czy temperze, ma-
lował też freski. Jego „For-
tuna” to wręcz podręczni-
kowy przykład malarstwa 
alegorycznego.

Tomasz Czyżniewski
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Trwają przygotowania do budowy bloków przy ul. Konicza. Widok od strony dzisiejszej ul. 
Lwowskiej (wówczas Nowotki). Początek lat 60. Fot. Bronisław Bugiel

Portret Tadeusza Kuntze namalowany przez 
Irenę Bierwiaczonek (zbiory Muzeum Ziemi 
Lubuskiej)

FORTUNA KULĄ SIĘ TOCZY
Ten jeden z dwóch najważniejszych obrazów alegorycznych Ta-
deusza Kuntze możemy zobaczyć w Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Fortuna niepewnie stąpająca jedną nogą po kuli, ma zawiązane 
oczy i dary, które na oślep rozdaje tłoczącym się wokół niej 
ludziom miażdżonym przez kulę. W tle szaleją wichry i burze, 
a o brzeg rozbija się statek. Po jej prawej stronie widzimy 
przedzierającą się do bogactw Ignorancję (z oślimi uszami) i 
Gwałtowność.
Pesymistyczny wydźwięk obrazu podkreślają dwie postaci: 
stojąca po lewej stronie kobieta w zbroi - to pokonana przez 
Fortunę płacząca Cnota, odwracająca się plecami do ludzkich 
słabości i silny mężczyzna w prawym narożniku pokonany przez 
los.
Oryginał obrazu znajduje się w Muzeum Narodowym w Warsza-
wie, a w Zielonej Górze mamy kopię namalowaną przez Irenę 
Bierwiaczonek.

Osiedle Wazów II wraz z ulicą Konicza jest już gotowe. Z tyłu 
widać budowę os. Wazów III po drugiej stronie ul. Podgórnej. 
Połowa lat 60.
 Fot. Bronisław Bugiel

Wzdłuż ul. Waryńskiego powstał charakterystyczny blok 
mieszkalny. Jednak klatki schodowe wychodzą na drugą 
stronę. Prawidłowy adres to ul. Konicza. Połowa lat 60.

Fot. Bronisław Bugiel

Sprawy załatwiano kompleksowo. Wraz z budową osiedla 
powstała również szkoła podstawowa a po jego drugiej stro-
nie WSI. Połowa lat 60.

Fot. Bronisław Bugiel


