
4-5Za nami pierwsze spotkanie w sprawie rewitalizacji. Miesz-
kańcy os. Zastalowskiego rozmawiali o Dolinie Gęśnika.

Czy ta ciekawska mordka nie jest 
urocza? Sama słodycz!  
Psie piękności mogliśmy podzi-
wiać niedawno na wystawie w 
Drzonkowie. Nie byłeś w ośrodku 
sportu? Spojrzyj na czworonożne 
gwiazdy przez obiektyw naszego 
fotoreportera.
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OPERACJA 500+ 
Do udziału w programie 500 plus uprawnionych jest ok. 9.000 zielonogórskich rodzin. Wyobrażacie sobie, co się stanie, gdy wszyscy naraz 
ruszą po wnioski? Żaden urząd nie wytrzyma takiego nawału interesantów. Dlatego  magistrat uruchamia 60 dodatkowych  punktów do 
obsługi rodziców.

Chociaż rządowy pro-
gram 500 plus oficjalnie ru-
sza od 1 kwietnia, to rodzice 
już od przyszłego tygodnia 
(od środy, 16 marca) będą 
mogli pobierać druki wnio-
sków o przyznanie świad-
czenia wychowawczego z 
programu 500 plus

- Musimy szybko i spraw-
nie obsłużyć tysiące zielo-
nogórzan. Chcąc uniknąć 
kolejek i pomóc rodzicom, 
postanowiłem, że wnioski 
będzie można składać w 
miejskich, publicznych  pla-
cówkach oświatowych. To 
w sumie 60 dodatkowych 
punktów – tłumaczy prezy-
dent Janusz Kubicki. - Ro-
dzic, który odbiera swoje 
dziecko ze świetlicy, może 
zajść do sekretariatu i zała-
twić wszelkie formalności.

Rodzice mają do dyspo-
zycji: 26 przedszkoli, 18 
podstawówek, 11 gimna-
zjów i trzy żłobki.

Według ostrożnych wy-
liczeń, program obejmie 
ok. 9 tys. zielonogórskich 
rodzin. Dokładną liczbę 
wnioskodawców poznamy 
najwcześniej w lipcu. Magi-
strat zakłada, że najwięcej 
rodziców zgłosi się w pierw-
szych dniach kwietnia

- Nie chcemy zmuszać 
rodziców do żmudnych wę-
drówek. Wystarczy odwie-
dzić sekretariat placówki, 
do której uczęszcza nasze 
dziecko. Tam nie tylko do-
staniemy wniosek o przy-
znanie świadczenia, tam 
także oddamy wypełniony 
już dokument – zapewnia 
Irena Smuda, naczelnik 
miejskiego wydziału świad-
czeń rodzinnych.

- Wypełnione wnioski 
będą na bieżąco zabiera-
ne ze szkół i dowożone do 
wydziału świadczeń ro-
dzinnych – zapewnia wice-
prezydent Wioleta Hręźlak. 
Tutaj do obsługi systemu 
w sumie zatrudnionych bę-
dzie 13 osób (pięć na stałe).

Chociaż papierowe druki 
wniosków będą dostępne 
w miejskich placówkach 
oświatowych od 16 marca, 
to przyjmowanie wypeł-
nionych wniosków ruszy 

1 kwietnia i potrwa do 29 
kwietnia. Po tym terminie 
wnioski będą przyjmowa-
ne wyłącznie poprzez biuro 
miejskiego wydziału świad-
czeń rodzinnych, budynek 
miejskiego Centrum Pomo-
cy Rodzinie, ul. Długa 13. 
Telefoniczne biuro obsługi 
interesanta - 68 452 98 65 
(do 69).

Do 16 marca na stronę in-
ternetową miasta trafi kom-
plet dokumentów w postaci 
druku wniosku, krótkiego 

przewodnika mającego 
ułatwić wypełnienie tegoż 
wniosku oraz dane tele-
adresowe miejsc, gdzie bę-
dziemy mogli sami pobrać 
papierowy wniosek. Oprócz 
siedziby wydziału świad-
czeń rodzinnych (ul. Długa 
13), najprawdopodobniej 
będą to budynki urzędu 
miasta położone przy ul. 
Podgórnej i Dąbrowskiego.

Są też inne sposoby skła-
dania wniosków. Według 
Bartosza Marczuka, wice-

ministra MRPiPS, chętni 
będą mogli składać wnio-
ski w wersji papierowej lub 
elektronicznej. Minister za-
chęca głównie do korzysta-
nia z kanału internetowego. 

- Rodzice będą mogli sko-
rzystać z portalu emp@tia 
prowadzonego przez mini-
sterstwo rodziny i pracy, z 
portalu usług elektronicz-
nych ZUS oraz z krajowej 
komercyjnej bankowości 
elektronicznej – zapowiada 
wiceminister B. Marczuk na 

portalu poświęconym pro-
gramowi 500 plus. Pełna 
lista banków zostanie opu-
blikowana przez rząd w naj-
bliższych dniach.

Idea jest prosta. Na ekranie 
internetowych kont banko-
wych pojawi się dodatkowa 
zakładka o nazwie „Rodzina 
500 plus”, ma umożliwić po-
branie druku wniosku oraz 
jego wypełnienie i wysłanie, 
i to bez konieczności posia-
dania kosztownego podpisu 
elektronicznego. Jeśli jakiś 
rodzic postanowi skorzystać 
z „bankowej” drogi, musi 
pamiętać, że i tak z urzędu 
miasta będzie musiał dostać 
administracyjne poświad-
czenie złożenia wniosku. 
Może też być poproszony o 
złożenie dodatkowych wyja-
śnień lub dokumentów.

Uwaga!
Rodzice, którzy będą 

chcieli wnioskować o przy-
znanie świadczenia rodzin-
nego na pierwsze dziecko, 
z powodu nie przekrocze-
nia progu dochodowego w 
wysokości 800 zł netto na 
jednego członka rodziny, 
nie będą mogli skorzystać 
z pośrednictwa miejskich 
placówek oświatowych. W 
takim przypadku trzeba 
będzie osobiście dostar-
czyć wypełniony wniosek 
do miejskiego wydziału 
świadczeń rodzinnych z 
powodu konieczności we-
ryfikacji zadeklarowanego 
dochodu.

Adres: Centrum Pomocy 
Rodzinie, ul. Długa 13 (pm)

>> 2

- Hania i Helenka to 19-miesięczne bliźniaczki. Bardzo fajnie, że program 500 plus już wystartuje – mówi mama bliźniaczek 
Magda Tałac, mieszkanka ul. Strumykowej, i żartuje: - Szkoda tylko, że pieniądze są na jedno dziecko. Hania urodziła się do-
kładnie o minutę wcześniej i dostanie świadczenie, Helenka nie. Oczywiście, będzie sprawiedliwie, co oznacza, że obie dosta-
ną po 250 zł. Wsparcie zawsze się przyda, w przypadku bliźniąt wydatków jest sporo. Fot. Krzysztof Grabowski

Więcej >>  3
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W ZIELONEJ GÓRZE

Bawmy się! 
Dla Karoliny!
Karolina zawsze miała serce 
na dłoni. Może teraz, gdy 
stwardnienie rozsiane odbiera 
ją rodzinie, znajomym, całemu 
światu, nadszedł czas, by pomóc 
właśnie jej?

Siostra chorej, Magda-
lena Bębenek, organizuje 
imprezę, z której dochód 
trafi na leczenie i rehabili-
tację Karoliny. - Zapraszam 
do Piwnicy Artystycznej 
Kawon przy ul. Zamkowej 
5, na Kabaretowy Koncert 
Charytatywny „Nie tylko 
dla wiosny”, 31 marca, w 
czwartek, o 20.00. Cegiełki 
– bilety wstępu, można już 

kupić na abilet.pl, kosztują 
40 zł – mówi.

Miejcie otwarte serca i 
portfele, bo czekają niespo-
dzianki... A na scenie kwiat 
Zielonogórskiego Zagłębia 
Kabaretowego: Jurki, No-
waki, Zachodni, Ciach, K2, 
Kabaret Amatorski Adi, 
Magdalena Mikołajczyk i 
Stanisław Zimniewicz oraz 
Grupa Taneczna Slayd. Pro-
wadzenie - Jarek Sobański.

Karolinie można też po-
móc, przekazując 1 proc. 
podatku na jej konto w Dol-
nośląskiej Fundacji Rozwo-
ju Ochrony Zdrowia: KRS 
0000030135 lub przelewając 
dowolną kwotę na konto: 
BANK PEKAO S.A. O/WRO-
CŁAW 45 1240 1994 1111 
0000 2495 6839 z dopiskiem 
na cele ochrony zdrowia 
„Werbel”. (dsp)

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

Do Ochli na Kaziuki
Posmakujesz cepelinów, nauczysz się składać palmę, posłuchasz poleskiego folkloru... Tra-
dycyjnie, tydzień przed Niedzielą Palmową, skansen w Ochli zaprasza na kaziukowy jarmark. 
Początek w tę niedzielę, o 11.00.

Warto zarezerwować so-
bie czas na odwiedziny w 
Muzeum Etnograficznym. 
W tę niedzielę, 13 marca, w 
godz. 11.00-16.00, odbędzie 
się jedna z najpopularniej-
szych imprez organizowa-
nych przez nasz skansen. 
Wystarczy tylko spojrzeć na 
tłumy gości zjeżdżające w 
tym czasie do Ochli!

- Zapraszamy na ka-
ziukowy jarmark wiosen-
nych kolorów, kresowych 
smaków i mnóstwa innych 
atrakcji. Impreza nawiązu-
je do tradycji wileńskich 
odpustów na Świętego Ka-
zimierza Królewicza kulty-
wowanych również w na-
szym regionie – wyjaśniają 
organizatorzy.

W niedzielę będziemy 
mogli odwiedzić jarmark 
rękodzielniczy – znajdzie-
my tu palmy wileńskie, pi-
sanki, haftowane serwety 
i obrusy, ceramikę, rzeźbę, 
snycerkę, malarstwo, kom-
pozycje z suszu i ze sznur-
ka, świece z wosku, wyroby 
z drewna i z siana. Na jar-
marku handlowym znaj-
dziemy wszystko dla domu 
i zagrody, np. przetwory re-

gionalne, miód, przyprawy, 
wyroby świąteczne.

Nikt nie wyjedzie z Ochli 
głodny, na smakoszy będą 
czekać cepeliny, bliny, pie-
rogi, pajdy chleba, trady-
cyjne wyroby wędliniarskie 
Wśród atrakcji tego dnia 
także przejażdżki bryczką 
po skansenie, warsztaty pi-
sankarskie, składanie palm 

oraz wyrób kwiatów z bi-
buły. Z prelekcją „Nie wy-
palaj traw” wystąpi Mar-
ta Jermaczek-Sitak, będą 
warsztaty z konkursem na 
plakat, prezentacja szkoły 
demokratycznej, zaprezen-
tują się też zespoły: Perły 
Sumsiodki (folklor wiel-
kopolski), Jerzy Garnie-
wicz (piosenki kresowe), 

Kryniczeńka (folklor pole-
ski), Szli do wsi (piosenka 
biesiadna), Kapela Bajer 
(piosenka biesiadna), Ze-
spół Drewno (biały śpiew), 
Kolorowe Astry (folklor 
współczesny).

Wstęp na te wszystkie 
atrakcje kosztuje 6 zł od 
osoby.

 (dsp)

Kaziukowy jarmark to okazja, by upolować rękodzielnicze cacuszka nawiązujące do wielka-
nocnej symboliki Fot. Muzeum Etnograficzne w Ochli

W ZIELONEJ GÓRZE

Ta szkoła odkrywa talenty
W tę sobotę, 12 marca, w godz. 

12.00-14.00, Gimnazjum nr 6 przy 
ul. Chopina zaprasza na Dzień Drzwi 
Otwartych pod hasłem „Talent Show”. 
Atrakcje będą czekać na gości na 
wszystkich piętrach szkoły. Każdy 
będzie mógł zostać chemikiem 
– badaczem lub fizykiem – odkryw-
cą, będzie mógł zmierzyć się z 
mistrzem w szachach, wziąć udział 
w warsztatach nitką malowanych, 
obejrzeć scenki kabaretowe oraz 
miniplayback show, zostać mistrzem 
sportu oraz spróbować smakołyków 
w kawiarence.

Szkoła zaprasza przede wszystkim 
uczniów podstawówek. Pod okiem 
starszych kolegów i nauczycieli, będą 
mogli odkryć, jakie drzemią w nich 
talenty  i jak je rozwijać.

 (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Planetarium ma swój dzień
Centrum Nauki Keplera - Planeta-

rium Wenus zaprasza w niedzielę, 13 
marca, na Międzynarodowy Dzień 
Planetariów 2016. O 12.00 odbędzie 
się premierowy pokaz bajki dla 
najmłodszych „Mała Gwiazdka”. 
W tym dniu rozpocznie też swoją 
działalność Akademia WorldWide 
Telescope (WWT). W związku 
z tym sala lotów kosmicznych 
będzie otwarta od 15.00 do 17.00, 
odwiedzający ją goście będą mogli 
zapoznać się z możliwościami jakie 
daje oprogramowanie WWT. O 
18.00 i 19.00, w sali planetaryjnej, dr 
Bartosz Dąbrowsk opowie o historii 
i rozwoju planetariów na świecie 
„Od Antykithiry do cyfrowego 
planetarium”.

Bilety w cenie 5 zł od osoby.
 (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Grupa filmowa zaprasza
Amatorzy próbujący samodziel-

nie zrealizować film, spotykają się 
w piątki, o 17.15, w Zielonogórskim 
Ośrodku Kultury. Powstały już 
pierwsze dzieła, debiutancki film 
grupy powędrował na konkurs. 
Na piątkowych spotkaniach mile 
widziani są kolejni chętni amatorzy-
filmowcy, od 10 roku życia.

 (dsp)

O Polkach na traktorach
Instytut Historii Uniwersytetu Zie-

lonogórskiego zaprasza na spotkanie 
z cyklu „Wiek XX bez tajemnic”. Dziś 
(piątek, 11 marca), o 13.00, dr Małgo-
rzata Szymczak zaprezentuje wykład 
pt. Matka-Polka na traktorze – zmia-
ny ról społecznych kobiet w Polsce 
w XX wieku. Wykład w auli B, al. Woj. 
Polskiego 69. (dsp)

Zbiórka elektrośmieci
W tę sobotę, 12 marca, mobilny 

punkt zbierania elektrośmieci 
będzie czynny w godz. 9.00-14.00, 
na parkingu przed Auchan (ul. 
Batorego). Można za darmo pozbyć 
się niepotrzebnych urządzeń elek-
tronicznych i elektrycznych, a pod 
nr tel. 2222 33300 umówić się na 
bezpłatny odbiór dużych urządzeń 
z domu.

(dsp)

Jeśli kochasz kolej
Spotkanie Klubu Miłośników Kolei 

Szprotawskiej odbędzie się w czwar-
tek, 17 marca, o 19.00, w piwiarni 
Warecka przy al. Niepodległości. W 
programie m.in. podziękowania za 
akcję Budżet Obywatelski 2016, plany 
rozbudowy skansenu w Parku Kolei 
Szprotawskiej, plany tegorocznych 
imprez cyklicznych klubu.

 (dsp)

Spore zainteresowanie, z racji rozmiarów, budził dwuletni 
wilczarz Fin, który w tym roku stara się o tytuł interchampio-
na. Ten chart irlandzki już teraz mierzy 99 cm w kłębie, waży 
80 kg.

– Przygotowanie psa do oceny wymaga wprawy. Ale Xenti 
to już zawodowiec – nie kryła dumy Beata Winowicz prowa-
dząca  domową hodowlę Jarwik. 9-letni west highland white 
terrier to wielokrotny champion.

Izabela Kocur i charcik włoski o imieniu Imbir, startowali 
w kategorii młodzież. – Zajęliśmy trzecie miejsce. Jak na 
hobbystów, wypadliśmy świetnie – cieszyła się właściciel-
ka pieska. Zdjęcia Krzysztof Grabowski
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NAJLEPIEJ! (BEZ KOLEJEK)
Pobierz wniosek bez załączników:
>>> W publicznej placówce oświatowej, do której chodzi Twoje dziecko 
(żłobek, przedszkole, podstawówka, gimnazjum)
Termin: od 16 marca do 29 kwietnia, w godz. 8.00-15.00.
OPCJONALNIE (RYZYKO KOLEJEK)
Pobierz wniosek, bez załączników, w urzędzie miasta:
>>> Wydział Świadczeń Rodzinnych, ul. Długa 13
Terminy:
- od 16 marca do 31 maja, w godz. 8.00-18.00, parter przy portierni,
- od 1 czerwca do 1 lipca, w godzinach pracy urzędu, parter przy portierni,
-  od 1 lipca, w godzinach pracy urzędu, w Biurze Obsługi Interesanta WŚR, 

I piętro, nowy budynek.
>>> Biuro Obsługi Interesanta, informacja ogólna, ul. Podgórna 22
Termin: od 16 marca do 31 maja, w godz. 8.00-15.00
>>> Biuro Organizacyjne, parter, ul. Dąbrowskiego 41
Termin: od 16 marca do 31 maja, w godz. 8.00-15.00

NAJLEPIEJ! (BEZ KOLEJEK)
Złóż wniosek bez załączników:
>>> W publicznej placówce oświatowej, do której chodzi 
twoje dziecko (żłobek, przedszkole, podstawówka, gimnazjum)
Termin: od 1 kwietnia do 29 kwietnia, w godz. 8.00-15.00.
OPCJONALNIE (RYZYKO KOLEJEK)
Złóż wniosek, bez załączników, w urzędzie miasta:
>>> Wydział Świadczeń Rodzinnych, ul. Długa 13, pokój 3 i 4,  
I piętro, stary budynek
Terminy:
- od  1 kwietnia do 31 maja, w godz. 8.00-18.00,
- od  1  czerwca do 1 lipca, w godzinach pracy urzędu,
-  od  2 lipca, w godzinach pracy urzędu, w Biurze Obsługi Inte-

resanta WŚR, I piętro, nowy budynek.

TYLKO!
Pobierz wniosek wraz z załącznikami w urzędzie miasta:
>>> Wydział Świadczeń Rodzinnych, ul. Długa 13.
Terminy:
-  od 16 marca do 31 maja, w godz. 8.00-18.00, parter 

przy portierni,
-  od 1 czerwca do 1 lipca, w godzinach pracy urzędu, 

parter przy portierni,
-  od 1 lipca, w godzinach pracy urzędu, w Biurze Obsłu-

gi Interesanta WŚR, I piętro, nowy budynek.

TYLKO!
Złóż wniosek, wraz z kompletem dokumentów, w urzędzie miasta:
>>> Biuro Obsługi Interesanta, Wydział Świadczeń Rodzinnych, ul. 
Długa 13.
Terminy:
- od 1 kwietnia do 31 maja, w godz. 8.00-18.00,
- od 1 czerwca, w godzinach pracy urzędu.

A

A

B

B

jeśli starasz się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko 
(czyli nie trzeba ustalać sytuacji dochodowej rodziny)

jeśli starasz się o świadczenie na drugie i kolejne  
dziecko (czyli nie trzeba ustalać sytuacji dochodowej 
rodziny)

jeśli starasz się o świadczenie na  
pierwsze i kolejne dziecko (czyli trzeba 
ustalić sytuację dochodową rodziny)

POBIERZ WNIOSEK (od 16 marca)

ZŁÓŻ WNIOSEK (od 1 kwietnia)
Wnioski, w obu przypadkach, można też pobrać pod adresem: www.bip.zielona-gora.pl/Co i jak załatwić w Urzędzie/Świadczenia Rodzinne

INNE OPCJE Wnioski, w obu przypadkach, także z wymaganymi załącznikami, będą dostępne i mogą być składane również:
-  drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: Platforma Informacyjno-Usługowa CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stro-

nie www.empatia.mpips.gov.pl
- poprzez udostępnioną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Platformę Usług Elektronicznych – PUE,
- poprzez banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną, spełniające wymogi określone przez ministra właściwego do spraw rodziny,
- wnioski mogą być złożone do Wydziału Świadczeń Rodzinnych za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

w Zielonej Górze
Wielkimi krokami zbliża się start rządowego programu Rodzi-
na 500+. W naszym mieście skorzysta z niego ok. 9 tys. rodzin. 
Chcesz uniknąć kolejek? Sprawdź  w naszym miniprzewodniku 
jak najszybciej załatwić sprawę. 

500+ 
w pigułce
DLA KOGO  
ŚWIADCZENIE
a  Świadczenie wycho-

wawcze otrzymają 
rodzice oraz opiekuno-
wie dzieci do 18 roku 
życia.

a  Każda rodzina z mi-
nimum dwojgiem 
niepełnoletnich dzieci 
otrzyma 500 zł na 
drugie i każde kolejne 
dziecko.

a  W przypadku rodzin 
z dochodem poniżej 
800 zł netto na osobę, 
wsparcie otrzyma ro-
dzina także na pierw-
sze lub jedyne dziecko. 
Dla rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym 
kryterium dochodowe 
jest wyższe, wynosi 
1200 zł netto.

a  Wsparcie 500 zł otrzy-
mają także rodziny 
zastępcze, placówki 
opiekuńczo wycho-
wawcze typu rodzin-
nego oraz rodzinne 
domy dziecka, na każ-
de dziecko.

PIERWSZE DZIECKO
Pierwsze dziecko ozna-

cza jedyne lub najstarsze 
dziecko w rodzinie w 
wieku do ukończenia 18. 
roku życia; w przypadku 
dzieci urodzonych tego 
samego dnia, miesiąca i 
roku, będących najstar-
szymi dziećmi w rodzinie 
w wieku do ukończenia 
18. roku życia (czyli w 
przypadku wieloracz-
ków) – pierwsze dziecko 
oznacza jedno z tych 
dzieci wskazane przez 
osobę wnioskującą.

NIEPEŁNOSPRAWNE 
DZIECKO

Niepełnosprawne 
dziecko oznacza dziecko 
legitymujące się orzecze-
niem o niepełnospraw-
ności albo orzeczeniem 
o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu nie-
pełnosprawności. 

STRONA RZĄDOWA  
PROGRAMU
www.mpips.gov.pl/
wsparcie-dla-rodzin-
-z-dziecmi/rodzina-
500-plus/

STRONA MIEJSKA  
PROGRAMU
www.bip.zielona-gora.
pl/Co i jak załatwić w 
Urzędzie/Świadczenia 
Rodzinne

Źródła: Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej, Wydział Świadczeń 
Rodzinnych UM Zielona Góra

jeśli starasz się o świadczenie na  pierwsze i kolejne  
dziecko (czyli trzeba ustalić sytuację dochodową rodziny)
- jeśli samotnie wychowujesz dziecko
- jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka
- jeśli jesteś cudzoziemcem
-  jeśli jesteś rodzicem adopcyjnym lub osobą, która wystąpiła 

o przysposobienie dziecka
- jeśli członek Twojej rodziny lub Ty sam przebywasz za granicą
-  jeśli obecnie pobierasz zasiłki rodzinne i świadczenia z fundu-

szu alimentacyjnego
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Gęśnik to taki strumyk 
wypływający w okolicach 
uniwersytetu, przy ul. Pod-
górnej. Jego wody zasila-
ją Wagmostaw – jedno z 
najpiękniejszych miejsc w 
Zielonej Górze. Dalej rzecz-
ka przepływa pod ul. Sule-
chowską i ciągnie się aż do 
ul. Batorego. Z jednej stro-
ny, mamy ul. Źródlaną, z 
drugiej - bloki m.in. przy ul. 
Strumykowej. To właśnie 
jest Dolina Gęśnika.

- To jest jeden z terenów 
w mieście, który chcemy 
objąć programem rewitali-
zacji – we wtorek pokazy-
wała na mapie Małgorzata 
Maśko-Horyza, kierownik 
miejskiego biura urbanistyki 
i planowania. Do rozmowy 
zaprosiła mieszkańców os. 
Zastalowskiego. Do świetlicy 
w SP 11 przyszło ok. 40 osób. 
Rozmawiali dwie godziny.

- Rewitalizacja to nie tylko 
fizyczne odnowienie tere-
nu, ale również współpraca 
z ludźmi, bo odnowiony te-
ren ma służyć mieszkańcom 
i to państwo zadecydują, jak 
ma on wyglądać – tłumaczy-
ła wiceprezydent Wioleta 
Haręźlak. – Mamy w mieście 
kilka dobrych przykładów. 
Chociażby Zaułek Artystów, 
przy ul. Fabrycznej, gdzie 
odbywa się wiele przedsię-
wzięć kulturalnych organi-
zowanych przez stowarzy-
szenia. Takie działania służą 
integracji mieszkańców. 
Bardzo dobrze przebiegają 
działania w Parku Tysiąc-
lecia, gdzie przez kilka lat 
Fundacja Salony i BWA roz-
mawiali z zielonogórzana-
mi, jak ten teren powinien 
wyglądać, co powinno się na 
nim dziać. Mam nadzieję, że 
również Dolina Gęśnika sta-
nie się miejscem spotkań.

O rozwiązaniach tech-
nicznych, organizacyjnych 
i finansowych mówił wice-
prezydent Krzysztof Kali-
szuk. – Dzięki Zintegrowa-
nym Inwestycjom Teryto-
rialnym mamy pieniądze na 
rewitalizację. To jest ok. 50 
mln zł. Do tego dołożymy 
ok. 10 mln zł wkładu wła-
snego, czyli w najbliższych 
latach na ten cel wydamy 
ok. 60 mln zł – tłumaczył 
wiceprezydent Kaliszuk. – 
Dzięki temu chcemy zreali-
zować m.in. kilka dużych 
przedsięwzięć. Chodzi wła-
śnie o odnowę Doliny Gę-
śnika, Park Tysiąclecia, plac 
Teatralny, plac koło filhar-
monii, Winne Wzgórze wo-
kół Palmiarni. Jako miejsce 

rezerwowe traktujemy Park 
Poetów.

Wiceprezydent Kaliszuk 
zakłada, że na każdy z tych 
projektów będzie można 
wydać przeciętnie ok. 6-7 
mln zł. – Za to można spo-
ro zrobić. Popatrzcie na są-
siedni Wagmostaw. To teraz 
piękne miejsce. Ta inwesty-
cja kosztowała 3 mln zł. Wi-
dać, że można wiele zmie-
nić – wyliczał wiceprezy-
dent. – Teraz oczekujemy, 
że podpowiedzą państwo, 
co zrobić w Dolinie Gęśni-
ka. To mieszkańcy powinni 
zadecydować o wyglądzie 
tego miejsca. My te pomy-
sły opracujemy, policzymy 
koszty i będzie można przy-
jąć konkretne rozwiązania.

- Czekamy na państwa 
głosy, uwagi i sugestie. 
Wszystkie je opracujemy i 
zapiszemy w naszym rapor-
cie – zachęcał do dyskusji 
prowadzący spotkanie Ma-
riusz Kwiatkowski z Fun-
dacji Partycypacja, która na 
zlecenie miasta prowadzi 
badania dotyczące oczeki-
wań zielonogórzan.

Przez cały marzec nauko-
-wcy z uniwersytetu będą py-
tać mieszkańców, co chcie- 
liby zmienić poprzez rewi-
talizację. Naukowcy będą 
przeprowadzać tzw. wywia-
dy bezpośrednie, rozprowa-
dzać specjalne ankiety oraz 
sumować wnioski wynikają- 
ce z dyskusji toczonych pod- 
czas otwartych spotkań. Dla-
tego członkowie fundacji we 
wtorek rozdali kilkadziesiąt 
ankiet i notowali wszystkie 
uwagi mieszkańców.
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Niektóre pytania i odpowiedzi z wtorkowego spotkania
- Jak będzie powiązana Dolina 
Gęśnika z resztą miasta, czy 
przy okazji wyremontujecie ul. 
Źródlaną?
K. Kaliszuk: - Nie chcemy rozstrzygać 
za mieszkańców. Jeżeli będą zdecydo-
wani, żeby robić ulicę, to my to zreali-
zujemy, ale to oznacza, że nie zrobimy 
innych rzeczy. Naszym zadaniem jest 
pokazanie możliwych rozwiązań, 
waszym zadaniem będzie dokonać 
wyboru zadań, które wam najbardziej 
odpowiadają.

- Wszystko ładnie, ale co z domem 
weselnym? Co będzie z wycinką 
drzew? Boje się, że najpierw teren 
zostanie uporządkowany a póź-
niej zaczną tu powstawać bloki 
mieszkalne.
K. Kaliszuk: - Niewielka część obszaru 
objętego rewitalizacją jest w rękach 
prywatnych, pod budownictwo 
jednorodzinne. Nie mamy wpływu 
w jakim tempie te domy powstaną. 

Jednak większość terenu to własność 
miasta przeznaczona na tereny 
zielone. Tu się nic nie zmieni. Plan 
przestrzennego zagospodarowania 
nie przewiduje tutaj budownictwa.
W. Haręźlak: - Od początku mówili-
śmy, że nie mamy w planach budowy 
jakiegoś domu weselnego. Nie wiem, 
skąd się to wzięło. Ta działka, która 
wywołała tyle emocji, jest zarezer-
wowana na budowę ewentualnego, 
kolejnego przedszkola. Osiedle się 
rozwija. Wciąż przybywa młodych lu-
dzi i taka potrzeba będzie. Natomiast 
wpis o usługach gastronomicznych 
pozostał na tzw. wszelki wypadek. Na 
przykład, w Parku Tysiąclecia autorzy 
koncepcji zaproponowali niewielką 
kawiarenkę. Plan to umożliwia. 
Jeżeli podobna potrzeba pojawi się w 
Dolinie Gęśnika, to nie trzeba będzie 
zmieniać planu, by to zrobić.

- To tereny, gdzie kiedyś były 
najstarsze winnice. Tu je pierwsze 
nasadzano. Powinniśmy wrócić 

do tych tradycji. To nasz znak 
firmowy. Już nie jesteśmy jedy-
nym miastem, gdzie są winnice. 
Zakłada je Jasło i Sandomierz. 
Powinny tu być krzewy winorośli, 
może kilkuarowa działka i tablica 
przypominająca, jak tu uprawiano 
winorośla. To może być turystycz-
na atrakcja.
K. Kaliszuk: - Winnice były kiedyś 
wszędzie. Dbamy o winiarskie trady-
cje. Chcemy odnowić Winne Wzgórze 
i tam skupić się na elementach 
winiarskich. Wspomagaliśmy budowę 
wielkiej winnicy koło Zaboru. Gdy-
byśmy chcieli tutaj przyciągać ludzi z 
zewnątrz, to trzeba by było budować 
nowe drogi i nowe parkingi. Tego nie 
chcemy. Oczywiście, wybór należy do 
mieszkańców.

- Jestem za rewitalizacją, ale 
nam tutaj brakuje chodników. 
Zrobimy piękną dolinę, ale nasze 
dzieci nie będą miały się tutaj jak 

dostać. Jak chciałam zrobić progi 
spowalniające w ramach budżetu 
obywatelskiego to powiedzia-
no mi, że nie można. Brakuje 
nam zwykłej infrastruktury 
na osiedlu. (Podobnych głosów 
było więcej, również o kierowcach 
nieprzestrzegających przepisów. 
Padł też krytyczny głos w sprawie 
budowy drogi koło szkoły z budżetu 
obywatelskiego).
K. Kaliszuk: - Zajmuję się budżetem 
obywatelskim i nigdy bym nie wyklu-
czył takich rozwiązań jak progi. Myślę, 
że ten problem jest do rozwiązania, 
ale to wykracza poza obszar rewita-
lizacji. Proponuję osobne spotkanie. 
Jeżeli chodzi o budowę drogi koło 
szkoły - trudno nam dyskutować o 
wynikach budżetu obywatelskiego. 
Przyjęliśmy w nim zasadę, że jeżeli 
mieszkańcy dokonają jakiegoś 
wyboru, miasto je realizuje. Problem 
dojazdu do szkoły dyskutowany 
jest od lat. W końcu zielonogórzanie 
przegłosowali to rozwiązanie.

Za nami pierwsze spotkanie w sprawie rewitalizacji

Dzisiaj, Dolina Gęśnika to nadal piękna, ale po trosze zapomniana część miasta Fot. Krzysztof Grabowski

a  wtorek, 15 marca,  
godz. 17.00

-  aula w Centrum Pomocy Rodzinie, 
ul. Długa 13,

-  skierowane do mieszkańców, 
w szczególności mieszkańców 
podobszaru A (śródmieście),

a  wtorek, 15 marca,  
godz. 19.00

-  aula w Centrum Pomocy Rodzinie, 
ul. Długa 13,

-  skierowane do przedstawicieli 
organizacji pozarządowych i 
fundacji,

a  wtorek, 22 marca,  
godz. 17.00

-  w sali UZ (dokładną lokalizację 
podamy w późniejszym terminie),

-  skierowane do mieszkańców, 
w szczególności mieszkańców 
podobszaru B (Park Poetów).

SPOTKANIA KONSULTACYJNE

Miasto szykuje się do wielkiego programu rewitalizacji. Za nami pierwsze publiczne spotkanie. Mieszkańcy os. Zastalowskiego rozmawiali o   Dolinie Gęśnika. I Ty możesz dorzucić swoje trzy 
grosze. We wtorek kolejne spotkanie. Przyjdź, posłuchaj, zgłoś uwagi.
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Za nami pierwsze spotkanie w sprawie rewitalizacji

Dzisiaj, Dolina Gęśnika to nadal piękna, ale po trosze zapomniana część miasta Fot. Krzysztof Grabowski

Wtorkowe spotkanie w SP 11 na os. Zastalowskim trwało dwie godziny. Przyszło na nie ok. 40 osób. Fot. Tomasz Czyżniewski

RUSZYŁY KONSULTACJE
29 lutego rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra.  
Potrwają do 29 marca. Swoje uwagi do projektu będzie można zgłosić za pomocą formularza konsultacyjnego (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

SIEDEM KIERUNKÓW 
DZIAŁANIA

Rewitalizacja jest pro-
cesem wyprowadzania z 
kryzysu obszarów zde-
gradowanych. Procesem 
ożywiania tego typu ob-
szarów. Mówiąc prościej 
– chodzi o to, żeby w ta-
kim miejscu dobrze się 
przebywało, mieszkało i 
pracowało.

W przypadku Zielonej 
Góry obszary te dotyczą 
śródmieścia (centrum 
miasta i okolic), kilku 
osiedli mieszkaniowych 
z blokami oraz parków. 
Aby dobrze zaplanować 
działania, powstał pro-
jekt Gminnego Programu 
Rewitalizacji (GPR).

Zawartych w nim jest 
siedem głównych kierun-
ków działań.
1.  Zapobieganie wyklu-

czeniu społecznemu 
osób starszych, rodzin 
z dziećmi.

2.  Zatrudnienie osób dłu-
gotrwale bezrobotnych 
oraz osób młodych bez 
doświadczenia.

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

4.  Prowadzenie remon-
tów i modernizacji 
obiektów mieszkal-
nych, w tym zabytko-
wych.

5. Odnowa podwórek.
6.  Poprawa bezpieczeń-

stwa w przestrzeniach 
publicznych, oży-
wienie, przybliżenie 
i otwarcie tych prze-
strzeni dla wszystkich 
mieszkańców.

7.  Prowadzenie efektyw-
nej polityki mobilności 
miejskiej.

PROJEKTY PRZEWIDZIA-
NE W ŚRÓDMIEŚCIU

Duże projekty opisu-
jemy od początku roku. 
Są priorytetem dla władz 
miasta. W śródmieściu 
będą realizowane cztery 
projekty. Chodzi o rewi-
talizację Parku Tysiącle-

cia i Wzgórza Winnego 
wokół Palmiarni. Swój 
wygląd zmieni również 
plac Powstańców Wiel-
kopolskich pomiędzy 
filharmonią a kościołem 
pw. Matki Bożej Często-
chowskiej.

Całkowicie nowym 
przedsięwzięciem bę-
dzie utworzenie placu 
Teatralnego, pomiędzy 
pl. Matejki i al. Niepodle-
głości.

O CZYM ROZMAWIAMY?

Konsultacje dotyczą 
czterech obszarów obję-
tych rewitalizacją.

A  –centrum i śród-
mieście, to najwięk-
szy obszar.

B  – Park Poetów, przy  
ul. Wyspiańskiego.

C i D  – tereny wzdłuż 
Doliny Gęśnika  
i okolice ul. Obywa-
telskiej.

Miasto szykuje się do wielkiego programu rewitalizacji. Za nami pierwsze publiczne spotkanie. Mieszkańcy os. Zastalowskiego rozmawiali o   Dolinie Gęśnika. I Ty możesz dorzucić swoje trzy 
grosze. We wtorek kolejne spotkanie. Przyjdź, posłuchaj, zgłoś uwagi.

- Przydałaby się jakaś platforma 
internetowa, gdzie można byłoby 
składać swoje propozycje i dysku-
tować.
K. Kaliszuk: - To dobra propozycja. 
Pomyślimy o tym.

- Co będzie z laskiem przy ul. 
Obywatelskiej? Czy zostanie zabu-
dowany?
Radny Filip Gryko: - To mój okręg 
wyborczy. Sprawdzałem to w KTBS, 
który jest właścicielem terenu. Plan 
przestrzennego zagospodarowania 
zakłada zachowanie 50 proc. terenów 
zielonych. Natomiast KTBS nie ma w 
planach na najbliższe lata jakiejkolwiek 
inwestycji w tym miejscu.

- Jestem mieszkańcem ul. Źródla-
nej, przy której jest ok. 50 domów. 
Część jest jeszcze w budowie. Boję 
się, że teraz ktoś zaraz za moim 
płotem postawi altanę z grillem   
i miejsce przestanie być spokojne. 

Jak chcecie rozwiązać ten pro-
blem?
K. Kaliszuk: - Teren wzdłuż Gęśnika nale-
ży do miasta, jednak w miejscach, gdzie 
jest wąsko, nie chcemy tworzyć dużej 
infrastruktury. Gdzie indziej znajdzie 
się miejsce na tego przysłowiowego 
grilla czy place zabaw, tak by nie prze-
szkadzały innym mieszkańcom. W tych 
wąskich miejscach mogą powstać ciągi 
spacerowe, ścieżki rowerowe i oświetle-
nie. Do tego pojedyncze ławeczki, żeby 
można było posiedzieć i odpocząć. Miej-
sca jest dużo, żeby rozsądnie rozdzielić 
różne funkcje.

- Przydałaby się jakaś świetlica na 
międzypokoleniowe spotkania.
W. Haręźlak: - Takim miejscem mogłaby 
być działka przeznaczona na przedszko-
le. Chcielibyśmy, żeby powstały takie 
zadaszone miejsca, chodzi o lekkie kon-
strukcje, gdzie można się bez problemu 
spotykać, by były łatwo dostępne, bez 
deszczu lejącego się za kołnierz. (tc)
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W CZERWIEŃSKU

Wizyta gości 
z Drebkau

Ostatnio, na zaproszenie 
burmistrza Czerwieńska, 
gościliśmy delegację mia-
sta partnerskiego Drebkau 
z Branderburgii. Tematem 
spotkania była kontynuacja 
współpracy partnerskiej oraz 
omówienie i zatwierdzenie 
planów na 2016 r. Jednym z 
głównych celów spotkania 
było poszerzenie obopólnej 
współpracy na polu gospo-
darczym i biznesowym. W 
tegorocznej współpracy z 
partnerami z Niemiec klu-
czowe znaczenie będą od-
grywały przedsięwzięcia 
związane ze sportem, ak-
tywnym wypoczynkiem i 
rekreacją. Nasi partnerzy jak 
co roku uczestniczyć będą w 
imprezach organizowanych 
przez tutejszy samorząd, tj. 
w Dniach Czerwieńska i do-
żynkach gminnych. (tp)

W ZABORZE

Zebranie sołeckie
a Dziś (piątek, 11 marca) o 
19.00, w budynku szkoły 
w Droszkowie odbędzie się 
zebranie wiejskie. W pro-
gramie m.in. przedstawie-
nie przedsięwzięć zrealizo-
wanych w Droszkowie oraz 
tych zaplanowanych na 
najbliższe lata, informacje 
w sprawie obwodnicy miej-
scowości, będzie też mowa 
o funduszu sołeckim.
a W poniedziałek, 14 mar-
ca, w godz. 11.00-12.00, w 
urzędzie gminy dyżur peł-
nić będzie posłanka Kata-
rzyna Osos. (red)

W ŚWIDNICY

Nie parkuj 
przy urzędzie

Zmieni się bowiem orga-
nizacja ruchu na ul. Długiej 
w Świdnicy. Zmiana wejdzie 
w życie w poniedziałek, 14 
marca i będzie dotyczyć od-
cinka ul. Długiej od budyn-
ku urzędu gminy do skrzy-
żowania z drogą wojewódz-
ką 279, w kierunku Ochli. Po 
stronie urzędu gminy zosta-
je wprowadzony zakaz za-
trzymywania się i postoju. 

(red)

W SULECHOWIE

Fotki z klimatem 
na basenie
W holu basenu „Sulechowian-
ka” można obejrzeć wystawę 
fotografii prezentującą historię 
miejscowych klubów sportowych 
z lat 1945-2015.

Współorganizatorami 
wystawy są Gminna Bi-
blioteka Publiczna i Sule-
chowskie Towarzystwo 
Historyczne. Większość 
fotografii, jakie składają 
się na tę wystawę, wyko-
nał Stanisław Lazar – zna-
ny sulechowski fotograf. 

Fotografie ze swoich pry-
watnych zbiorów udostęp-
nili zawodnicy i działacze 
klubów: „Sulechowianka”, 
„Ogniwo”, „Kolejarz”, „Za-
wisza”, „Piast” i „Lech”.

Kazimierz Łączny prze-
kazał na wystawę bardzo 
ciekawe fotografie przed-
stawiające członków sekcji 
kolarskiej, która istniała 
przy KS „Kolejarz”.

- Swoje wyścigówki 
„składaki” montowaliśmy 
wówczas sami, z części ja-
kie tylko udało się znaleźć. 
Najczęściej były to części 
przedwojennych rowerów, 
pozostawionych przez ucie-
kających Niemców. Nasi 
kolarze ścigali się wówczas 

tym ciekawym sprzętem 
nie tylko na szosie, ale tak-
że na żużlowej bieżni na-
szego stadionu – opowiada 
pan Kazimierz.

Przy okazji, Sulechowskie 
Towarzystwo Historyczne 
informuje, że w 2016 r. do 
Sali Tradycji zamku wróci 
wystawa pt. „Sulechowski 
sport w latach 1945-55”. 
Apeluje jednocześnie do 
mieszkańców, którzy posia-
dają historyczne pamiątki 
dotyczące Sulechowa, o 
udostępnienie ich do wyko-
rzystania w celu wzbogace-
nia ekspozycji.

Jerzy Wirski,  
Sulechowskie Towarzystwo Historyczne

Jarosław Chlebek, OSiR „Sulechowianka”

Czas na wiosenne porządki! 
Pozbądź się starych gratów
Masz w domu starą kanapę, dywan czy inne niepotrzebne graty? Jest okazja, żeby się ich pozbyć. Podajemy terminy 
wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych w Zielonej Górze i sąsiednich gminach.
ZIELONA GÓRA (miasto)

Wiosenna zbiórka odpa-
dów wielkogabarytowych 
potrwa w mieście (obszar 
„starej” Zielonej Góry) aż 
do czerwca. Miasto zostało 
podzielone na 18 rejonów.
a Rejon I, ograniczony 
ulicami: Boh. Westerplat-
te, Chrobrego, Podgórna, 
Drzewna, Jedności, Reja, 
Wojska Polskiego – 21 mar-
ca, poniedziałek.
a Rejon II, ograniczony 
ulicami: Wyszyńskiego, 
Wiśniowa, Moniuszki, al. 
Konstytucji 3 Maja, Grottge-
ra, Drzewna, Wrocławska, 
Sienkiewicza, Kukułcza, 
Kilińskiego – 23 marca, 
środa.
a Rejon III, os. Piastow-
skie, tj. rejon ograniczony 
ulicami: Łużycka, Wyszyń-
skiego, Kilińskiego  
– 4 kwietnia, poniedziałek.
a Rejon IV, ograniczony 
ulicami: al. Zjednoczenia, 
al. Wojska Polskiego, Reja, 
Jedności, Sikorskiego, 
al. Konstytucji 3 Maja, 
Moniuszki, Wiśniowa, 
Wyszyńskiego, Łużycka, 
Dąbrówki, al. Wojska Pol-
skiego, Kręta – 6 kwietnia, 
środa.
a Rejon V, os. Łużyckie, tj. 
rejon ograniczony ulicami: 
Wyszyńskiego, al. Wojska 
Polskiego, Dąbrówki, Łu-
życka – 11 kwietnia, ponie-
działek.
a Rejon VI, os. Przyjaźni, 
tj. rejon ograniczony ulica-
mi: al. Wojska Polskiego, 
Wyszyńskiego, Łużycka, 
Francuska – 13 kwietnia, 
środa.
a Rejon VII, os. Zacisze, tj. 
rejon ograniczony ulicami: 
al. Wojska Polskiego, Kręta 
+ rejon ul. Cisowej  
– 18 kwietnia, poniedziałek.
a Rejon VIII, ograniczony 
ulicami: al. Zjednoczenia, 
al. Wojska Polskiego, Boh. 
Westerplatte, Sulechow-
ska, Źródlana, Batorego  
– 20 kwietnia, środa.

a Rejon IX, os. Zastalow-
skie, tj. rejon ograniczony 
ulicami: Batorego, Źródla-
na, Sulechowska, Trasa 
Północna + ogrodnictwo 
(Batorego) – 25 kwietnia, 
poniedziałek.
a Rejon X, ograniczony 
ulicami: Wrocławska, 
Lwowska, Podgórna, Szosa 
Kisielińska, obwodnica, 
tory kolejowe, Zagłoby,  
pl. Kolejarza, Chrobrego, 
pl. Piłsudskiego, Podgórna  
– 4 maja, środa.
a Rejon XI, os. Pomorskie, 
os. Śląskie – 9 maja, ponie-
działek.
a Rejon XII, os. Morelo-
we, tj. rejon ograniczony 
ulicami: Sienkiewicza, 
Wrocławska, Słowackiego, 
Piwna, Sikorskiego  
– 11 maja, środa.
a Rejon XIII, Jędrzychów  
– 16 maja, poniedziałek.
a Rejon XIV, Chynów  
– 18 maja, środa.
a Rejon XV, Raculka + 
rejon Szosy Kisielińskiej  
– 30 maja, poniedziałek.
a Rejon XVI, os. Branibor-
skie, tj. rejon ograniczony 
ulicami: Wrocławska, 
Lwowska, Podgórna, Nie-
cała + os. Dolina Zielona, tj. 
rejon ograniczony ulicami: 
Zagłoby, Sulechowska, 
Trasa Północna – 1 czerw-
ca, środa.
a Rejon XVII, os. Ko-
ściuszki + os. Kilińskiego 
+ os. Słowackiego, tj. re-
jon ograniczony ulicami: 
Kilińskiego, Kukułcza, 
Piwna, Słowackiego, Wro-
cławska – 6 czerwca, po-
niedziałek.
a Rejon XVIII, ul. Wyczół-
kowskiego + ul. Malczew-
skiego, tj. rejon ograniczo-
ny ulicami: al. Wojska Pol-
skiego, Francuska, Łużycka 
– 8 czerwca, środa.
Podane daty dotyczą wy-
stawienia przedmiotów w 
pobliżu pergoli z pojemni-
kami na odpady. Data wy-
wozu – to dwa dni następu-

jące po dniu wystawienia. 
Rejony XIII-XVIII dotyczą 
osiedli domów jednoro-
dzinnych.

ZIELONA GÓRA (sołectwa)
Wiosenna zbiórka odpa-

dów wielkogabarytowych 
w miejskich sołectwach od-
bywa się od marca do poło-
wy czerwca. Podajemy cały 
wiosenny harmonogram:
a Sucha, Ługowo  
– 21 marca, poniedziałek,
a Zawada – 4 kwietnia, 
poniedziałek,
a Przylep – 11 kwietnia, 
poniedziałek,
a Racula – 18 kwietnia, 
poniedziałek,
a Drzonków – 25 kwietnia, 
poniedziałek,
a Jany, Stożne – 9 maja, 
poniedziałek,
a Barcikowice, Zatonie, 
Marzęcin – 11 maja, środa,
a Krępa, Łężyca – 16 maja, 
poniedziałek,
a Ochla, Jeleniów  
– 30 maja, poniedziałek,
a Kiełpin, Jarogniewice  
– 6 czerwca, poniedziałek,
a Stary Kisielin – 13 czerw-
ca, poniedziałek,
a Nowy Kisielin – 15 czerw-
ca, środa.

Podane daty dotyczą 
wystawienia odpadów w 
pobliżu pergoli z pojemni-
kami na odpady. Natomiast 
data wywozu – to dwa dni 
następujące po dniu wysta-
wienia.

SULECHÓW (gmina)
W mijającym tygodniu 

wielkogabarytowe odpady 
były zbierane w mieście. 
Po weekendzie przychodzi 
czas na gminne miejscowo-
ści, zbiórka potrawa przez 
resztę marca:
a Kije, Głogusz, Mozów, 
Szabliska - 14 marca, po-
niedziałek
a Krężoły, Kruszyna  
- 15 marca, wtorek

a Brzezie k. Sulechowa, 
Obłotne - 16 marca, środa
a Brody, Pomorsko, Brze-
zie k. Pomorska, Laskowo 
- 17 marca, czwartek
a Buków, Kalsk, Karczyn, 
Łęgowo, Przygubiel - 21 
marca, poniedziałek
a Klępsk, Nowy Klępsk, 
Okunin, Leśna Góra, Nowy 
Świat, Boryń - 23 marca, 
środa
a Cigacice, Górzykowo, 
Górki Małe - 24 marca, 
czwartek

Odpady powinny być wy-
stawione przed godz. 6.00 
w dniu planowanego od-
bioru bądź dzień przed ter-
minem podanym w harmo-
nogramie – w widocznym 
miejscu przed posesją, np. 
przy pojemnikach na odpa-
dy. Mieszkańcy zabudowy 
wielorodzinnej wystawiają 
odpady wielkogabarytowe 
w miejsca posadowienia 
pojemników w przeddzień 
przewidziany harmonogra-
mem.

CZERWIEŃSK (miasto i gmina)
Kwiecień to miesiąc za-

rezerwowany na zbiórkę 
odpadów wielkogabaryto-
wych i zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektro-
nicznego na terenie gminy 
Czerwieńsk.

Odpady będą odbierane 
według harmonogramu:
a Czerwieńsk  
– 11 kwietnia, poniedziałek,
a Płoty, Zagórze  
- 12 kwietnia, wtorek,
a Będów, Bródki, Nietko-
wice, Sycowice  
– 13 kwietnia, środa,
a Nietków, Boryń  
– 14 kwietnia, czwartek,
a Leśniów Wielki, Leśniów 
Mały, Sudoł, Wyszyna  
– 18 kwietnia, poniedzia-
łek,
a Laski, Dobrzęcin, Piaśni-
ca, Wysokie – 19 kwietnia, 
wtorek.

Odpady należy wystawić 
dzień wcześniej od daty ich 
odbioru w widocznym miej-
scu, przed posesją (obok po-
siadanego pojemnika na od-
pady komunalne). Ponadto 
informujemy, że ww. daty to 
terminy rozpoczęcia zbiórki 
w danej miejscowości, jeżeli 
firma nie odbierze odpadów 
(nie zdąży) w danym dniu, 
będzie je odbierać w kolej-
nych dniach.

ŚWIDNICA
Wielkich gabarytów po-

zbyli się już mieszkańcy 
Świdnicy, teraz czas na po-
zostałe miejscowości gmi-
ny. Odpady będą zbierane 
przez cały marzec według 
następującego harmono-
gramu:
a Orzewo, Radomia, Słone 
(rejon 3) – 11 marca, piątek,
a Buchałów, Drzonów, Let-
nica (rejon 4) – 17 marca, 
czwartek,
a Grabowiec, Koźla, Lipno, 
Piaski (rejon 5) – 21 marca, 
poniedziałek,
a Wilkanowo (rejon 6)  
– 31 marca, czwartek
a Rybno w Wilkanowie (re-
jon 7) – 31 marca, czwartek.

Należy wystawić przed-
mioty przed posesję w dniu 
planowanego odbioru, do 
godz. 7.00.

ZABÓR
Odpady wielkogabaryto-

we będą wywożone z gmin-
nych miejscowości podczas 
wiosennej zbiórki, w marcu 
i kwietniu:
a Droszków, Czarna, Nad 
Stawami – 18 marca, pią-
tek,
a Przytok, Rajewo, Tarna-
wa, Mielno, Milsko, Dąbro-
wa – 15 kwietnia, piątek,
a Łaz, Wielobłota  
– 29 kwietnia, piątek,
a Zabór, Proczki  
– 29 kwietnia, piątek.

(dsp, tp, ms)

Stoją od lewej: Kazimierz Łączny, Bogdan Matysiak, Lech Jarmurzek, Bogdan Wojnicki, Jan 
Kępa Fot. Ze zbiorów Kazimierza Łącznego
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Uniwersyteckie 
targi pracy
Jak założyć własną firmę? Jak opa-
tentować własny pomysł? Dowiesz 
się podczas XIV Targów Pracy 
organizowanych przez Biuro Karier 
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Targi odbędą się w środę, 
16 marca, w godz. 10.00-
14.00, w siedzibie Wydzia-
łu Mechanicznego UZ, przy 
ul. Prof. Z. Szafrana 4. 14 
lat temu zaprezentowało 
się niewiele ponad 10 firm, 
w tym roku będzie ponad 
70 wystawców. Targi pracy 
to również warsztaty, wy-
kłady i prezentacje, które 

poprowadzą pracownicy 
firm biorących udział w im-
prezie. Pojawi się również 
„Loża Ekspertów”. Studenci 
i absolwenci będą mogli do-
wiedzieć się - jak rozpocząć 
własną działalność gospo-
darczą, na co zwrócić uwa-
gę zakładając własną firmę, 
skąd zdobyć fundusze na 
start, jak zabezpieczyć swo-
je interesy właściwie zawar-
tą umową, jak ochronić pa-
tentem swój pomysł. W tym 
roku najwięcej wystawców 
reprezentuje branżę IT, sa-
mochodową, mechaniczną, 
meblową, stalową, energe-
tyczną oraz konsultingową 
i administracyjną z zakresu 
HR. Wstęp bezpłatny.
Szczegółowe informacje na:  
www.bk.uz.zgora.pl. (pm)

Sztuczna inteligencja u nas?
Spółka Cinkciarz.pl postanowiła zainwestować w projekt budowy sztucznej inteligencji. Powstanie 500 miejsc pracy, 
centrum badawczo-rozwojowe i innowacyjny projekt budowy sztucznej inteligencji. Trwa już rekrutacja chętnych.

Badania zielonogórskiej 
spółki, nad budową sztucz-
nej inteligencji, będą kon-
centrowały się wokół za-
awansowanych technologii 
informatycznych umożli-
wiających podejmowanie 
decyzji finansowych zwią-
zanych z wymianą walut.

- Sztuczna inteligencja, 
nad którą pracuje Cinkciarz.
pl, będzie uczyła się wszyst-
kiego, co pomocne w podję-
ciu najbardziej korzystnych 
decyzji transakcyjnych. To 
projekt, z którym wiążemy 
wielkie plany, ponieważ wy-
miana walut jest i zawsze 
będzie naszą główną specja-
lizacją. Rozwiązanie uspraw-
niające proces podejmowa-
nia decyzji może znaleźć za-
stosowanie w wielu innych 
dziedzinach życia, m.in. 
wojskowości czy lotnictwie - 
opowiada Marcin Pióro, pre-
zes zarządu Cinkciarz.pl.

Cinkciarz.pl zamierza je 
skomercjalizować na mię-
dzynarodowych rynkach, 
szczególnie w Unii Europej-
skiej, USA, w dalszej per-
spektywie również w Azji. 
Projekt sztucznej inteligencji 
będzie adresowany i dosto-

sowany do potrzeb różnych 
grup użytkowników. Firma 
zamierza udostępnić rozwią-
zanie klientom indywidual-
nym oraz korporacjom, ma-
łym i średnim przedsiębior-
stwom, traderom, bankom i 
instytucjom finansowym.

Cinkciarz.pl chce podjąć 
współpracę z renomowa-
nymi, międzynarodowymi 

ośrodkami naukowymi. W 
najbliższych pięciu lat za-
mierza zwiększyć zatrud-
nienie do 500 osób. Już dziś 
zaczyna rekrutację.

Efektem badań mają być 
nowe usługi charakteryzu-
jące się wysoką innowacyj-
nością.

- Nowatorskie podejście 
do kwestii wymiany walut 

będzie połączone z nowo-
czesną i zwinną architek-
turą systemową opartą o 
mikroserwisy. Realizacja 
naszego planu umożliwi 
spółce osiągnięcie statusu 
pioniera w rozwoju usług 
wymiany walut nie tylko 
w Polsce, ale i na świecie - 
dodaje prezes Cinkciarz.pl. 
Zainteresowani uczestnic-

twem w projekcie sztucz-
nej inteligencji już mogą 
przesyłać swoje CV na adres 
spółki. Tak przynajmniej 
wynika z oficjalnego komu-
nikatu firmy.

Aby stworzyć odpowied-
nie warunki do prowadze-
nia działalności, spółka 
planuje uruchomić własne 
centrum badawczo-rozwo-
jowe. Projekt zakłada budo-
wę wysokiej klasy biurowca 
z bogatą infrastrukturą la-
boratoryjną.

Zwróciliśmy się do spół-
ki z pytaniem o konkretną 
lokalizację planowanego 
centrum.

- W tej chwili spółka nie 
zdecydowała jeszcze o lo-
kalizacji tego centrum. 
Trwają analizy biznesowe, 
na podstawie których zo-
stanie podjęta ostateczna 
decyzja – poinformował nas 
Piotr Kiciński, wiceprezes 
Cinkciarz.pl.

Firma aktywnie wspiera 
ideę sportu. Cinkciarz.pl 
jest sponsorem m.in. klu-
bu koszykarskiego Chicago 
Bulls oraz oficjalnym spon-
sorem reprezentacji Polski 
w piłce nożnej. (pm)

Spółka planuje uruchomić własne centrum badawczo-rozwojowe. Projekt zakłada budowę 
wysokiej klasy biurowca z bogatą infrastrukturą laboratoryjną. Fot. Materiały Cinckiarz.pl
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W ZIELONEJ GÓRZE

Czas do 
przedszkola!
W czwartek ruszył nabór do 
miejskich przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych. Przypominamy  
o terminach.

Wystarczy wejść na stronę 
zielona-gora.pl i kliknąć na 
„Nabór do szkół i przedszko-
li na rok szkolny 2016/2017” 
albo na stronę elektronicz-
nego naboru (nabor.pcss.pl/
zielonagora/przedszkole). 
Znajdziemy tam informacje 
o placówkach, dowiemy się 
m.in. w jakich godzinach są 
otwarte, jakie zajęcia oferu-
ją. Po dokonaniu wyboru zo-
staniemy przeprowadzeni, 
przez procedurę naboru.

Do końca marca trzeba 
złożyć wniosek o przyjęcie 
dziecka do przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego w 
podstawówce wraz z doku-
mentami, które potwierdza- 
ją spełnienie kryteriów bra-
nych pod uwagę w rekrutacji.

18 kwietnia, o 12.00, zo-
staną podane listy dzieci 
zakwalifikowanych i nieza-
kwalifikowanych do danej 
placówki. Do 22 kwietnia 
rodzice muszą potwierdzić 
wolę przyjęcia dziecka. 26 
kwietnia, o 12.00, zostaną 
podane listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych.
 (dsp)

W PRZYLEPIE

Uwaga! 
Objazdy!

Z powodu remontu wia-
duktu, od wtorku, 15 marca, 
kierowcy powinni spodzie-
wać się utrudnień w ruchu. 
Rzecz dotyczy ulic Przylep-
Józefa Piłsudskiego i Przy-
lep-Robotnicza. Samochody 
będą musiały korzystać z wy-
znaczonych objazdów (map-
ka obok). Utrudnienia zwią-
zane są z modernizacją linii 
kolejowej nr 273, na odcinku 
Głogów-Zielona Góra-Rze-
pin, Dolna Odra. Termin za-
kończenia prac: 4 paździer-
nika br. (dsp)
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Spacer dawną Doliną Gęśnika
120 lat temu to miejsce tętniło życiem. Można powiedzieć, że było wielkim ciągiem rekreacyjno-rozrywkowym. Baseny, łódki, koncerty, tań-
ce z jednej strony, z drugiej - wzgórze pokryte winnicami. Tędy płynie przedwojenny Maugscht. Czyli dzisiejszy Gęśnik.

- Czyżniewski, dodaj jesz-
cze, że jakieś zwierzaczki 
tam biegały – czasami nie 
wiem, czy moja żona kpi ze 
mnie, czy mówi serio?

- Na serio! Przecież jak się 
wprowadzaliśmy na nasze 
os. Pomorskie, to pod bal-
konem biegały nam zające 
– moja żona spokojnie odło-
żyła na bok patelnię (czystą) 
z wyrzutem patrząc na gar-
nek po budyniu.

- Często chodzę nad Gę-
śnik na spacer z psem. Tam 
można spotkać sarny, nawet 
dzika – potwierdza Irena 
Grześkowiak, która mieszka 
na os. Zastalowskim.

Postanowiłem zrobić re-
konesans w terenie. Nie 
znalazłem ani jednego base-
nu, knajp też nie ma, nie ma 
młynów, ale uciekły przede 
mną trzy sarny. Nie prze-
szkadza im, że jesteśmy w 
środku miasta?

I pomyśleć, że te wspo-
mniane 120 lat temu grün-
bergczycy myśleli nawet o 
stworzeniu tutaj kurortu dla 
mieszkańców Berlina. Po-
myślcie – Bad Grünberg – jak 
ładnie to brzmi. 

- Centrum kurortu mia-
ły stanowić piękne tereny 
wokół dzisiejszego Wagmo-
stawu i tutejszej restaura-
cji, otoczone wspaniałymi, 
wzorcowymi winnicami. 
Tu, nad wodą, wśród zieleni 
mieli wypoczywać miesz-
kańcy Berlina – tłumaczy 

Zbigniew Bujkiewicz z Ar-
chiwum Państwowego w 
Zielonej Górze. – Starania 
trwały około 50 lat. Na po-
czątku XX wieku pomysł 
został definitywnie odrzu-
cony.

Wzorcowe winnice? Takie 
jak na głównym zdjęciu? 
Przed laty szukaliśmy tego 
miejsca z Mirosławem Kule-
bą. Dreptaliśmy po wszyst-

kich pagórkach wzdłuż Doli-
ny Luizy i ul. Strumykowej. 
Wyszło nam, że dom stał na 
wzgórzu ponad Wagmosta-
wem. Nie ma po nim śladu 
jak i po sąsiedniej willi. 

- To skąd wiecie, że to 
akurat tutaj, nie np. kilo-
metr dalej w kierunku ul. 
Batorego? – moja żona cza-
sami stawia mnie w kło-
potliwej sytuacji. Skąd to 

wiemy? Widać na zdjęciu. 
Popatrzcie na nie. W tle 
widać kominy i zabudo-
wania fabryczne. Zróbmy 
pobieżną analizę. To nie 
hale fabryczne dzisiejsze-
go Zastalu. Za daleko, nie 
ten wygląd i jest ich za 
mało. Jaki pagórek mamy 
w oddali za Doliną Luizy? 
To dzisiejsza ul. Wazów! 
A widoczne zabudowania 

to cegielnia, która działała 
powyżej stadionu, przy ul. 
Wyspiańskiego. Pozostały 
po niej wyrobiska.

Wróćmy do Doliny Luizy 
i Gęśnika. To w tym rejonie 
miasta znajdowały się naj-
starsze winnice. Podczas 
konsultacji nt. rewitaliza-
cji wspomniał o tym Prze-
mysław Karwowski, który 
chciałby, żeby w ten rejon 

wróciły winiarskie elemen-
ty. 

Jednak Dolina Gęśnika 
to również przemysł. Może 
na niezbyt wielką skalę, ale 
jednak. W XIX wieku zielo-
nogórzanie starali się wy-
korzystać każdy skrawek 
wody, wykorzystując jej 
siłę do napędzania najpierw 
młynów, później niewiel-
kich zakładów tkackich. Po-
dobnie było i tutaj. 

Takie rozwiązanie za-
stosował August Stolpe, 
właściciel młyna Semlera. 
W 1840 r. zaadoptował go 
na przędzalnię. Ten proces 
produkcyjny można było 
stosunkowo łatwo zmecha-
nizować, koło wodne sku-
tecznie napędzało proste 
urządzenia. Pozostała infra-
struktura była gotowa, bo 
wcześniej istniał młyn spię-
trzający wodę. 

Stolpe był egoistą i w 1843 
r. oprotestował inwestycję 
przedsiębiorcy Dittke. Ten 
po drugiej stronie ul. Sule-
chowskiej, już przy ul. Źró-
dlanej 3, postanowił wyko-
pać niewielki kanał i staw, 
z którego woda miała na-
pędzać nową przędzalnię. 
Spór rozstrzygnął starosta 
na korzyść Dittke – przę-
dzalnia powstała i miasto 
zyskało kolejny zbiornik 
wodny. A później niewielkie 
kąpielisko i miejsce do pły-
wania łódkami.

Tomasz Czyżniewski
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Winnica w rewirze Patzgall (na wysokości Wagmostawu). W tle widać cegielnię, przy ul. Wazów (dzisiaj teren uniwersytetu).
Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

DOLINA LUIZY - WAGMOSTAW
Pozostało piękne oczko wodne. 
Tutaj, jeszcze w czasach austriackich (pierwsza połowa XVIII 
wieku), swój młyn prowadził Wenzel Semmler. Młynarz 
miał prawo do wyszynku i handlował piwem. Później młyn 
przerobiono na przędzalnię, by po kilkudziesięciu latach 
powrócić do funkcji gastronomicznych. Największą atrak-
cją był staw, po którym można było pływać łódkami, nawet 
organizowano tutaj koncerty na wodzie – orkiestra grała na 
specjalnej platformie umieszczonej na środku stawu. Mniej 
znany jest epizod pływacki. Hermann Schulz uzyskał zgodę 
policji budowlanej na zbudowanie tutaj (na drugim, mniej-
szym stawie) basenu. Miał on 44 m długości i 24 szerokości. 
Z dwóch stron były przebieralnie, panie miały osobne wej-
ście. Basen działał przynajmniej przez kilka lat.

Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej

STAW PRZY UL. ŹRÓDLANEJ 3
Nie ma po nim śladu. 
To dawna przędzalnia Dittke powstała w 1844 r. 40 lat póź-
niej kupił ją Ernst Schmidt, kupiec z Berlina. 1889 r. przebudo-
wał dom, do którego dostawił werandę połączoną z taneczną 
salą. To była restauracja Złote Źródło. Stała tuż nad stawem, 
który dodawał miejscu wiele uroku. Staw spełniał też funkcje 
rekreacyjne Na starych pocztówkach widać pływających po 
nim kajakarzy. Jednak, z powodu ciasnoty, wielkich regat nie 
dało się tutaj urządzić. Restauracja nie zapisała się jednak w 
historii miasta. Nie była tak popularna jak Wagmostaw, Re-
sursa lub Wzgórze Piastowskie. Goście nie dopisywali. Kolej-
ny raz trzeba było zmienić przeznaczenie budynku. Obiekt 
przejęło miasto i w 1895 r. urządziło tutaj dom starców. Dom 
był przestronny i położony na uboczu. Idealne miejsce, cho-
ciaż do kościoła daleko. 
 Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

BASEN PRZY UL. ŹRÓDLANEJ 3
Nie ma po nim śladu. 
Funkcjonował jeszcze w latach 70. XX wieku.
Basen przy ul. Źródlanej poświęcony został 4 lipca 1839 r. - 177 
lat temu. I nieprzerwanie działał prawie półtora wieku. Jak z 
dumą pisali redaktorzy miejskich wydawnictw - uchodził za 
jeden z najpiękniejszych na Śląsku. Powstał z inicjatywy rek-
tora szkoły fryderycjańskiej Aumanna, który uważał, że dla 
zdrowia potrzebny jest ruch i umiejętność pływania. Wybrał 
teren przy Gęśniku. To było gdzieś hen,  za miastem. Lokaliza-
cja miała jedną, poważną zaletę – nieckę basenu można było 
zapełnić wodą z rzeczki. Basen kilka razy przebudowywano. 
Z biegiem lat chylił się ku upadkowi. Coraz trudniej było speł-
nić normy sanitarne. To był basen przepływowy, czyli z jednej 
strony wpływała woda z Gęśnika, jej nadmiar odpływał znów 
do Gęśnika. Dzisiaj chyba nikt nie wpuściłby do czegoś takiego 
swojego dziecka.  Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej

DOLINA GĘŚNIKA – KIEDYŚ MOŻNA BYŁO SIĘ TUTAJ KĄPAĆ I PŁYWAĆ ŁÓDKAMI (trasa od Doliny Luizy do Batorego)


