
6Mieszkańcy sołectw nie mieli wątpliwości. Najwięcej pieniędzy 
za zgodne połączenie miasta z gminą „pójdzie” na drogi.

Uwaga: śpimy krócej!
Żegnaj zimo. To już jutro, z soboty na 
niedzielę (25/26 marca), dokładnie o 
godz. 2.00 w nocy, przesuniemy wska-
zówki zegarów o godzinę do przodu, 
na godz. 3.00. Dzięki przejściu na czas 
letni będziemy nie tylko wstawać o 
godzinę wcześniej, ale także znacznie 
dłużej cieszyć się promieniami słońca. 
Zmiana czasu obowiązuje w 70 krajach 
na świecie.nr 12 (207) 24 marca 2017
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Porozmawiajmy o Wzgórzach Piastowskich
Trzech architektów i trzy propozycje zagospodarowania Wzgórz Piastowskich. Możesz przyjść, podyskutować i zagłosować, które rozwiąza-
nie podoba Ci się najbardziej. Samemu sprawdzić, w którym miejscu stanie słynna wieża widokowa. Wszystko podczas specjalnego pikniku.

Kiedy? W przyszłą sobotę, 
1 kwietnia, na polanie przed 
amfiteatrem. Podobnie 
było przed rokiem podczas 
konsultacji nad zagospoda-
rowaniem Doliny Gęśnika. 
Wówczas na piknik przy ul. 
Źródlanej przyszły tłumy 
zainteresowanych miesz-
kańców. Długo dyskutowali 
z architektami.

- Wtedy też przedstawi-
liśmy trzy różne koncepcje 
zagospodarowania doliny. 
Zielonogórzanie oddali kil-
kaset głosów, wskazując, 
które rozwiązania najbar-
dziej im odpowiadają. Te-
raz, w podobny sposób, 
chcemy rozmawiać o za-

gospodarowaniu Wzgórz 
Piastowskich – opowiada 
radny Filip Gryko, który 
jest jednym z organizato-
rów pikniku. – Szykujemy 
blok rozrywkowo-sportowy 
oraz konsultacyjny. Przyjść 
może każdy zainteresowa-
ny. Zapraszamy wszystkich 
zielonogórzan.

- Zbudujmy tutaj wieżę 
widokową wystającą ponad 
drzewami. Podobne są w 
Czechach i Niemczech – za-
proponował przed rokiem 
prezydent Janusz Kubicki. 
– To będzie jedna z wielu 
atrakcji, które można zrobić 
na Wzgórzach Piastowskich. 
Wykorzystując piękne lasy, 

stwórzmy tutaj miejsce do 
wypoczynku i zabawy.

Propozycja wywołała 
wielką falę komentarzy. 
Natychmiast powstał spór, 
jak zagospodarować polanę 
przed amfiteatrem.

- Architekci przedstawią 
różne rozwiązania. Zielono-
górzanie będą mogli wskazać, 
które najbardziej im odpowia-
da. Pokażemy trzy projekty 
oraz makietę wzgórz z umiej-
scowionymi najważniejszymi 
punktami – tłumaczy Mał-
gorzata Maśko-Horyza, sze-
fowa biura urbanistyki i pla-
nowania przestrzennego w 
magistracie. – Jednym z nich 
będzie lokalizacja wieży wi-

dokowej. Najwytrwalsi będą 
mogli pójść zobaczyć, gdzie 
ona stanie. Podczas pikniku 
zaplanowano, że odbędzie się 
m.in. bieg oraz rajd rowero-
wy. – W miejsce, gdzie stanie 
wieża, pójdziemy w ramach 
marszu Nordic Walking – za-
powiada Radosław Brodzik, 
który podczas pikniku or-
ganizuje przedsięwzięcia 
sportowe. – Trasa nie będzie 
łatwa, bo trzeba się będzie 
ostro wspinać na tę górkę.

Pomysł jest taki, by 
uczestnicy marszu poszli 
trasą przyszłego wejścia na 
wieżę. Oczywiście, dokład-
nie zostanie ono wytyczone 
podczas prac projektowych.

- Na wieżę prowadzić bę-
dzie długi pomost, który 
stopniowo wznosić się bę-
dzie w górę, wychodząc po-
nad las. Będziemy szli ponad 
koronami drzew, łagodnie 
podchodząc do góry – wyja-
śnia M. Maśko-Horyza.

Piknik z konsultacjami 
potrwa trzy godziny. Będzie 
można podyskutować, po-
bawić się i odpocząć od co-
dziennych obowiązków.

- Serdecznie zapraszam. 
Jestem ciekaw Państwa 
opinii – mówi prezydent 
Kubicki. (tc)

Tak, tak. Nie przyszła, a przybiegła do nas. Razem z uczniami zielonogórskich szkół. We wtorek, 21 marca, młodzież w ten właśnie sposób uczciła pierwszy dzień wiosny. Akcja „Pobiegnij na 
wagary!” odbyła się już po raz drugi. Fot. Krzysztof Grabowski

Wzgórza 
Piastowskie

1 kwietnia
13.00-16.00

wielki piknik wraz  
z konsultacjami

WIOSNA PRZYBIEGŁA!
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Być niczym Dedal
Nie mają jeszcze matury, ale sami budują satelitę. Skomplikowane urządzenie musi się zmie-
ścić w standardowej puszcze po popularnym napoju. To kosmicznie trudne zadanie.

- Organizatorom konkursu 
oddaliśmy trzecią, już ostat-
nią dokumentację, za którą 
dostaliśmy 14 punktów na 
20 możliwych. To było ok. 
60 stron tekstu naukowego 
po angielsku – relacjonują 
eksperymentatorzy z zielo-
nogórskiej grupy DedalSat, 
którzy od kilku miesięcy in-
tensywnie pracują nad pro-
totypem minisatelity. Czasu 
mają coraz mniej. Za dwa ty-
godnie na poligonie wojsko-
wym, pod Rzeszowem, ich 
CanSat (satelitarna puszka), 
który będzie ważył zaledwie 
370 g, zostanie wystrzelony 
w niebo na 3 km. W trakcie 
opadania na spadochronie 
wykona precyzyjne pomia-
ry temperatury powietrza i 
ciśnienia atmosferycznego 
oraz prześle je do stacji na-
ziemnej.

Tydzień – 8 dni
- Dla nas doba powinna 

mieć 25 godzin, tydzień 8 
dni – mówią młodzi badacze 
spod znaku mitologicznego 
Dedala, który wzbił się w 
powietrze na skrzydłach z 
piór i wosku. Oni również 
eksperymentują, ruszając 
na podbój nieba z puszką po 
napoju o regulaminowych 
wymiarach: 115 na 66 mm. 
Bez mikroskopu ani rusz... 
Pojemnik musi pomieścić 
niezbędne akcesoria. Spa-
dochron i antenka radiowa 
zainstalowane na zewnątrz 
satelity. Zadanie wydawało 
się być wystarczająco „od-
lotowe”, żeby się go podjąć.

Kilka miesięcy temu z ini-
cjatywy Wojciecha Grabow-
skiego, nauczyciela fi zyki 
w III LO i opiekuna grupy, 
zgłosili się do międzyna-
rodowego prestiżowego 
konkursu ESERO CanSat re-
alizowanego przez Europej-
ską Agencję Kosmiczną. Do 

rywalizacji, którą w Polsce 
przy wsparciu fi rmy Boeing 
organizuje Centrum Nauki 
Kopernik, zgłosiło się kilka-
dziesiąt zespołów z kraju. 
Konkurs zachęca uczniów 
szkół średnich do samo-
dzielnego konstruowania 
minisatelitów i do prowa-
dzenia z ich pomocą wła-
snych badań naukowych.

- Marzyłem o nich od 
dziecka. Co prawda, na po-
czątku widziałem siebie w 
roli samotnego naukowca, 
który dokonuje odkrycia o 
wielkim znaczeniu dla ludz-
kości, ale teraz myślę racjo-
nalniej i zadowolę się pracą 
badawczą w zespole – mówi 
Rafał Bereś. Jest najmłod-
szym członkiem ośmiooso-
bowej grupy DedalSat. Uczy 
się w Gimnazjum nr 1, ma 16 
lat i „od zawsze” pasjonują 
go nauki ścisłe. Do zespołu 
zarekomendował go starszy 
brat świadomy nieprzecięt-
nych umiejętności Rafała w 
dziedzinie elektroniki. Ko-
goś takiego właśnie szukali.

Nieziemskie zdolności
Potencjalnych członków 

zespołu trudno było znaleźć 
w jednej szkole. Grupę two-
rzą więc uczniowie I i III LO, 
w tym sześcioro tegorocz-
nych maturzystów, oraz je-
den gimnazjalista. Zadanie 
skonstruowania kosmiczne-
go statku wymaga nieziem-
skich zdolności i pracowito-
ści. Spełniają te wymagania 
w stu procentach. Liderem 
grupy jest Hubert Bereś. 
W pracy nad skonstruowa-
niem satelity odpowiada 
za programowanie, analizy, 
kontrolę pomiarów. Na bar-
kach Tomka Puśleckiego 
spoczywa mikroprogramo-
wanie. Za komorowy spa-
dochron sterujący opadają-
cym satelitą, aerodynamikę 

i testy odpowiedzialny jest 
Maciek Michałów. Rafał 
Bereś pilnuje elektroniki, 
zasilania, sensorów. Budże-
tem projektu, fi nansami i 
kontaktami ze sponsorami 
zajmuje się Kasia Skoczylas. 
Za dokumentację zdjęciową 
i obróbkę fi lmów odpowia-
da Ada Zakrzewska. Skom-
plikowanego zadania, które 
wymaga dużych umiejętno-
ści związanych z tłumacze-
niem naukowej dokumen-
tacji na angielski, podjęła 
się Ola Krauze. A Miłosza 
Jezierskiego, humanistę z 
krwi i kości, ucznia drugiej 
klasy licealnej, wyznaczono 
do kontaktów z mediami, 
odpowiada za promocję i 
public relations.

- W konkursie oceniany 
jest nie tylko satelita czy do-
kumentacja, również pro-
mocja. Dlatego prowadzimy 
warsztaty dla młodzieży 
oraz konkursy dla przed-
szkolaków i uczniów szkół 
podstawowych oraz gimna-
zjów. W ten sposób próbu-
jemy rozwijać ich pasję do 
fi zyki. Mamy też stronę na 
Facebooku i tworzymy ma-
teriały promocyjne – wyja-
śnia rzecznik grupy.

Znika aerodynamika
Na poligonie pod Rzeszo-

wem grupa DedalSat będzie 
rywalizowała z dziewięcio-
ma zespołami, które rów-
nież zakwalifi kowały się do 
polskiego fi nału konkursu. 
Stawką jest udział w mię-
dzynarodowym etapie.

Satelitarna puszka, obok 
podstawowej misji pomia-
rowej, musi wykonać do-
datkowe, wybrane przez 
dany zespół zadanie i… wy-
lądować na ziemi w jednym 
kawałku.

- Podczas testów pod-
czepialiśmy prototyp pod 

drona (LO III dostało go od 
miasta – dop. red) i wykonu-
jąc zrzuty urządzenia, pró-
bowaliśmy sterować nim za 
pomocą spadochronu ko-
morowego. Naszym celem 
był lot sterowany – relacjo-
nuje lider zespołu.

- Chcieliśmy, żeby sateli-
ta wylądował w wyznaczo-
nym przez nas miejscu. Wy-
lądował na drzewie – śmie-
je się młodszy brat lidera. 
- Przy tak miniaturowych 
rozmiarach znika cała aero-
dynamika.

Nadal ponawiają próby. 
Ich kosmiczny statek opa-
nuje ósemki i skręty wyko-
nywane „na zawołanie”, 
ale z lądowaniem blisko 
wyznaczonego celu – jak 
sądzą – chyba sobie nie po-
radzi. Zadanie jest niezwy-
kle trudne dla tak małego i 
lekkiego sputnika, w dodat-
ku podatnego na każdy po-
wiew wiatru.

- Jedną z ciekawszych 
rozmów, które odbyłem ze 
sponsorami naszego projek-
tu, była ta z Hertz Systems. 
Spotkaliśmy się m.in. ze 
specjalistami od GPS i ko-
munikacji radiowej. Bardzo 
nam to pomogło – mówi 
Hubert. – Dzięki wszystkim 
sponsorom, którzy wsparli 
nasz projekt, wystarczy nam 
pieniędzy na jego realizację – 
zaznacza Miłosz. Elektroni-
ka pochłania lwią część bu-
dżetu. Zasiliło go kilkanaście 
lokalnych fi rm i organizacji.

- DedalSat, przekuwając 
swoje marzenia w rzeczy-
wistość, promuje nauki ści-
słe i zawody defi cytowe na 
rynku pracy. Wielu przed-
siębiorcom robią więc do-
brą robotę – mówi Jarosław 
Nieradka z Organizacji Pra-
codawców Ziemi Lubuskiej, 
która patronuje i wspiera 
inicjatywę. (el)

W ZIELONEJ GÓRZE

Nowy wniosek 
o 500+
złóż od sierpnia
- Uspokajam, wnioski o wzno-
wienie świadczenia zwanego 
popularnie 500+ należy składa� 
dopiero od 1 sierpnia 2017 r. 
Wnioski złożone w zeszłym roku 
zachowują ważnoś� przez półtora 
roku – zapewnia Irena Smuda, 
naczelnik miejskiego Wydziału 
�wiadczeń Rodzinnych.

Lawina ruszyła 1 kwiet-
nia zeszłego roku. Ponad 9 
tys. zielonogórzan zaczęło 
wówczas składać wnioski 
o przyznanie świadczenia 
wychowawczego popular-
nie nazywanego 500+. Za-
akceptowany wniosek obo-
wiązuje przez półtora roku. 
Jeśli ktoś już 1 kwietnia 2016 
r. dokonał niezbędnych for-
malności, jego świadczenie 
będzie wypłacane aż do 30 
września obecnego roku lub 
krócej, jeżeli dziecko ukoń-
czy 18 rok życia przed upły-
wem tego terminu.

Szczegółowa informacja, 
na jaki okres zostało przy-
znane świadczenie wycho-
wawcze, znajduje się na 
każdej decyzji przyznającej 
to świadczenie.

Zgodnie z wciąż obo-
wiązującymi przepisami, 

wnioski na nowy okres wy-
płacania świadczenia wy-
chowawczego, trwający od 
1 października 2017 r. do 
30 września 2018 r., będą 
przyjmowane przez miejski 
wydział świadczeń rodzin-
nych dopiero od 1 sierpnia 
2017 r.

- Ta data wynika z przepi-
sów ustawy, ponadto warto 
poczekać na ofi cjalne wnio-
ski, jakie wyciągnie rząd z 
całościowej oceny dotych-
czasowych zasad wypłaty 
świadczenia 500+. Minister 
rodziny, pracy i polityki 
społecznej musi przedsta-
wić rządowi taką ocenę w 
najbliższym czasie. Co po-
stanowi rząd, jeszcze nie 
wiemy, do sierpnia wszyst-
ko powinno się wyjaśnić – 
informuje I. Smuda.

Na bieżąco, wedle wciąż 
obowiązujących zasad, 
miejski Wydział Świadczeń 
Rodzinnych przyjmuje 
wnioski o wypłatę 500+ od 
osób składających po raz 
pierwszy taki wniosek.

(pm)

3 - 2 - 1 – Start! Za dwa tygodnie kulminacyjny moment konkursu ESERO Canast w Polsce. DedalSat wyniesiony zostanie 
w samolocie na wysokość 300 m i na rakiecie sondującej na wysokość około 3 km. I wtedy pokaże, co potrafi !
 Fot. Krzysztof Grabowski

Wydział �wiadczeń 
Rodzinnych
ul. Długa 13
Informacja, 

tel. 68 452 98 71, 
68 452 98 62, 68 452 98 64
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Rozmawiamy o rewitalizacji
W najbliższy poniedziałek kolejne spotkanie poświęcone rewitalizacji. Tym razem magistrat rozmawia z mieszkańcami os. Braniborskiego. 
A w przyszłą sobotę (1 kwietnia) piknik konsultacyjny na Wzgórzach Piastowskich.

Serię konsultacji przepro-
wadzono w zeszłym roku. 
Teraz magistrat organizuje 
kolejne spotkania. Pierwsze 
odbyło się w zeszły ponie-
działek w SP 15, przy ul. Lisiej.

- Rozszerzyliśmy granice 
obszaru rewitalizacji w trzech 
miejscach. Dlatego teraz spo-
tykamy się z mieszkańcami 
tych rejonów – tłumaczyła 
Małgorzata Maśko-Horyza, 
kierowniczka biura urba-
nistyki i planowania prze-
strzennego. I apelowała do 
mieszkańców: - Jeżeli mają 
państwo jakieś propozycje 
lub uwagi dotyczące waszego 
terenu, zgłaszajcie je do koń-
ca miesiąca. Wtedy w ramach 
podsumowania konsultacji 
możemy je wpisać do progra-
mu rewitalizacji. To ułatwi ich 
późniejszą realizację.

- Nasze doświadczenia 
mówią, że na przygotowa-
nie projektów, sprawdzenie 
własności terenów i dogada-
nie się mieszkańców trzeba 
dużo czasu – tłumaczył wi-
ceprezydent Krzysztof Kali-
szuk. – Trzeba rozstrzygnąć 
spory i ustalić wspólne sta-
nowisko, czego chcą miesz-
kańcy. To może potrwać na-
wet dwa lata.

K. Kaliszuk wyłuszczył 
mieszkańcom meandry 
miejskiej polityki, w której 
te dwa lata mają olbrzymie 
znaczenie. Już latem zeszłe-
go roku, kiedy radni uchwa-
lali Gminny Program Rewi-
talizacji, mówił, jak wielkie 
znaczenie ma czas. Kto 
szybko ruszy i sensownie 
zagospodaruje pieniądze, 
ten może liczyć na dodatko-
we środki.

- Zaczęliśmy od dużych 
inwestycji realizowanych 
przez miasto, które były już 
przygotowane. Nastawili-
śmy się, że zakończymy je 
do końca 2018 r. W formule 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych przeznaczy-
my na rewitalizację ok. 50 
mln zł. 85 proc. tych środ-

ków to unijne pieniądze. Bez 
nich niewiele byśmy zro-
bili – tłumaczył zebranym. 
– Zakładamy, że w połowie 
tej perspektywy fi nansowej 
Unii Europejskiej, ok. 2019 
r. nastąpi podsumowanie 
realizacji projektów. Wtedy 
będzie duża szansa, że sa-
morządy, które dobrze wy-
dały pieniądze, będą mogły 
dostać pieniądze z oszczęd-
ności. W taki sposób zyska-
liśmy fundusze na remont 
Trasy Północnej.

Wiceprezydent przypo-
mniał, jakie inwestycje będą 
realizowane w ramach rewi-
talizacji.

- Park Winny, gdzie m.in. 
powstaną kaskady wodne,

- Dolina Gęśnika, gdzie 
m.in. powstaną tereny re-
kreacyjne nad strumieniem,

- plac przed fi lharmonią, 
gdzie m.in. powstaną dwie 
fontanny,

- plac Teatralny, to cał-
kiem nowy plac z letnią 
sceną teatru i podziemnym 
parkingiem.

Podczas spotkania miesz-
kańcy mieli sporo pytań i 
uwag dotyczących ich najbliż-
szego otoczenia. Np. co dalej 
ze starą mleczarnią? Czy ktoś 
zagospodaruje ten teren?

- Kupił go prywatny in-
westor. Zakładamy, że po-
wstanie tutaj budownictwo 
mieszkaniowe i problem 
zniknie – odpowiadała M. 
Maśko-Horyza. Rozmawia-
no też o lokalizacji siłowni 
na świeżym powietrzu i za-
gospodarowaniu terenów 
wzdłuż Złotej Łączy.

- Czy można zburzyć stary 
młyn, przy Foluszowej, bo i 
tak nikt go nie zagospodaruje 
– padło pytanie z sali. Umó-
wiono się, że spółdzielnia 
mieszkaniowa złoży swoje 
propozycje na piśmie.

KOLEJNE SPOTKANIE
Poniedziałek, 27 marca
SP 7, ul. Braniborska
godz. 17.30 (tc)

PIKNIK NA WZGÓRZACH PIASTOWSKICH
1 kwietnia, polana przed amfi teatrem

Początek o godz. 13.00, zakończenie o 16.00. Przez cały czas pikniku 
można będzie w trzech namiotach oglądać plansze z trzema propo-
zycjami zagospodarowania wzgórz oraz rozmawiać z architektami. 
Prezentujemy skrócony program pikniku.
13.00  – 13.15 Rozpoczęcie pikniku.
13.30   – Przedstawienie założeń konsultacji, omówienie makiet 

przedstawiających Wzgórza Piastowskie.
14.00  – Start biegu rodzinnego.
14.20  – Capoeira Gerais – Akademia Ruchu Fit Balance.
14.30   – Nordic Walking – marsz trasą prowadzącą do miejsca 

lokalizacji przyszłej wieży widokowej.
14.50  – Gra terenowa – harcerze ZHR.
15.05  – Freestyle Beyond Life – pokaz akrobatyczny z piłką.
15.20  – Pokaz Skokoloco Park Trampolin.
15.30  – Start rajdu rowerowego.
15.35  –  Dragons – pokaz klubu futbolu amerykańskiego 

z Zielonej Góry.
15.45  – Finał budowania kolorowej kartonowej wieży.
15.50  – Podsumowanie konsultacji - Fundacja Partycypacja.
Podczas całej imprezy przewidziano różne występy, gastronomię, 
ścianę wspinaczkową, dmuchane zabawki, policja będzie znakować 
rowery.

WYŁOŻENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA
Równolegle do konsultacji, w urzędzie miasta wyłożono plan 
przestrzennego zagospodarowania Wzgórz Piastowskich. 
Można go oglądać w urzędzie, przy ul. Podgórnej 22, pokój 809, 
godz. 8.00-14.00. Plan będzie do wglądu od 28 marca do 19 
kwietnia. Publiczną dyskusję zaplanowano na 5 kwietnia, godz. 
13.00, pokój 810, urząd miasta. Uwagi można zgłaszać do 5 maja.
Czy wyłożenie planu nie koliduje z konsultacjami?
- Nie – odpowiada Małgorzata Maśko-Horyza, kierowniczka 
biura urbanistyki i planowania przestrzennego. – Zapisy planu 
są bardzo ogólne i mówią o tym, że na tym terenie mogą się 
znajdować różne urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne. 
Plan nie narzuca konkretnych rozwiązań. Te wynikną dopiero z 
rozmów i głosowań podczas pikniku. Wtedy będziemy dokład-
nie wiedzieć, co i gdzie może powstać. Nie będzie to jednak 
wymagało ingerencji w założenia planu.
Plan wyznacza jednak miejsce, gdzie może stanąć wieża wi-
dokowa oraz przewiduje ewentualne postawienie budynku u 
stóp stoku narciarskiego, gdzie mogłoby się znaleźć zaplecze 
obiektu czy biletowe kasy. Wytyczono również przebieg drogi 
technicznej niezbędnej np. do dostarczenia sprzętu czy dojazdu 
służb ratowniczych.
Na skraju kompleksu wyznaczono również, wariantowo, miejsce 
na parkingi i lodowisko.

WIEŻA WIDOKOWA
To jeden z najważniejszych elemen-
tów parku rozrywki na Wzgórzach 
Piastowskich. Ma mieć 40 m 
wysokości, dzięki czemu będzie 
wysoko wystawać ponad korony 
drzew. Widać z niej będzie panoramę 
okolicy, w tym również miasta. Przy 
dobrej widoczności możliwe nawet 
będzie zobaczenie �nieżki. Podobne 
wieże widokowe powstały już w kilku 
krajach, m.in. w Czechach (na zdjęciu 
wieża w Lipnie). Jej unikatowość 
polega na tym, że na górę nie dosta-
jemy się po stromych schodach, lecz 
idziemy tam łagodnie podnoszącymi 
się pomostami, które wznoszą się 
ponad konary drzew. Dzięki temu na 
szczyt bez problemów dotrą rodziny 
z wózkami i niepełnosprawni. Sama 
wycieczka wśród konarów drzew też 
jest atrakcją i okazją do poznawania 
tajników przyrody.Fot. www.lipnoservis.cz
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Po 15 latach czas na lifting
Trwa modernizacja sali operacyjnej Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta, przy ul. Sienkiewicza. W piątek i w poniedziałek – nieczynne!

Zmotoryzowani zielono-
górzanie, którzy dziś (24 
marca) lub w poniedzia-
łek (27 marca) planowali 
w wydziale komunikacji 
załatwiać swoje sprawy, 
muszą to odłożyć co naj-
mniej do wtorku. Zgodnie 
z zapowiedziami, siedziba 
wydziału od samego rana 
jest zamknięta na cztery 
spusty. Wczoraj, tj. w czwar-
tek, gdy tylko za ostatnim 
klientem zamknęły się 
drzwi, rozpoczął się wielki 
demontaż stanowisk, przy 
których klienci załatwiali 
swoje sprawy związane z 
pojazdami. Zaczęło się od 
przesuwania mebli, zabez-
pieczania elektryki…, czyli 
pierwszych czynności zwią-
zanych z modernizacją sali 
operacyjnej.

- Zależy nam na tym, żeby 
wydział był zamknięty jak 
najkrócej. Dlatego prace 
modernizacyjne rozpoczę-
liśmy już w czwartek, po 
południu, będą wykony-
wane również w sobotę i 
niedzielę, zakończą się w 
poniedziałek, po południu, 
uruchamianiem systemów 
wyłączonych na czas re-

montu. Przy modernizacji 
sali operacyjnej pracują 
cztery ekipy, w tym kom-
puterowa – mówi naczelnik, 
Mirosław Holak.

Z budynku, przy ul. Pod-
górnej, do nowej siedziby, 
przy ul. Sienkiewicza, wy-
dział komunikacji przeniósł 

się 15 października 2001 r. 
Od tego czasu, pomijając 
drobne naprawy i rozwija-
nie sieci komputerowej, nie 
był remontowany.

- W ubiegłym roku od-
nowione zostało jedynie 
wejście do budynku, teraz 
czas na remont w środku. 

Modernizacja dotyczy je-
dynie parteru, konkretnie: 
sali operacyjnej – wyjaśnia 
naczelnik.

Zakres prac obejmuje ma-
lowanie całej sali operacyj-
nej, wymianę starego oświe-
tlenia na jaśniejsze ledowe, 
modernizację stanowisk 

obsługi klienta połączoną z 
lekką modyfikacją ich ukła-
du. Nadal ustawione będą w 
literę „U”, jednak zmieniona 
zabudowa podzieli wizual-
nie salę na dwie części: ope-
racyjną i poczekalnię. Mo-
dyfikacja zapewni klientom 
większe poczucie intymno-
ści „przy okienku”. Nowe 
meble (biurka, blaty, półki, 
również szyby) pracowni-
kom i klientom zapewnią też 
więcej miejsca.

- Pod blatem zamontowa-
na zostanie półka, na którą 
klient będzie mógł odłożyć 
dokumenty albo teczkę. A w 
miejsce dotychczasowych 
biurek pracowników, na 
których dotąd ledwo mie-
ściła się góra dokumentów, 
ustawione zostaną nowe, 
większe – zapowiada M. Ho-
lak.

W sali nadal będzie 16 sta-
nowisk operacyjnych (jak 
mówi naczelnik : - Oby za-
wsze wszystkie były czyn-
ne, ale wiadomo, ludzie 
chorują...), za to dojdzie 
jedno stanowisko kasowe. 
„Kasy” ustawione zosta-
ną w innym miejscu. Sieć 
komputerowa, elektryczna i 

do tzw. bileterki będą prze-
niesione i schowane przed 
okiem klienta.

Podczas odnawiania sali 
operacyjnej pracownicy nie 
będą odpoczywać. Przenio-
są się na piętro i tam będą 
odpowiadali na pisma zielo-
nogórzan, zamawiali prawa 
jazdy i robili wszystkie te 
rzeczy, na które w codzien-
nym nawale spraw brakuje 
czasu.

- U nas przeważnie są tłu-
my. Dziennie przyjmujemy 
300-500 klientów, czasem 
nawet więcej. Najtrudniej-
sza jest zawsze końcówka 
miesiąca. Teraz dodatkowo 
ruszyła sprzedaż samocho-
dów, bo zaczęła się wiosna. 
Tylko wczoraj mieliśmy 150 
zakończonych rejestracji – 
informuje M. Holak.

Czy zielonogórzanie, któ-
rzy w dniach remontu wy-
działu planowali np. odbiór 
dowodu rejestracji, będą 
mieli problem? Tylko logi-
styczny. Na odbiór dowodu 
rejestracyjnego mają 30 dni. 
Niestety, prawdopodobnie 
będą na niego musieli po-
czekać w nieco dłuższej ko-
lejce. (el)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zajrzyj do SP 6
Szkoła Podstawowa nr 6 zaprasza 

na Dzień Otwarty w tę sobotę, 25 
marca, w godz. 10.00-12.00, do 
nowej siedziby przy ul. św. Kingi 1. W 
programie wiele atrakcji, szczególnie 
dla najmłodszych. – Będą zajęcia 
sportowe, muzyczne, plastyczne w 
sali gimnastycznej. Podczas spaceru 
po szkole obejrzymy sale lekcyjne, 
stołówkę, salę gimnastyczną. 
Będzie to także okazja, by spotkać 
się z dyrektorką szkoły, Bogumiłą 
Moskaluk oraz nauczycielami - in-
formują organizatorzy. – Rodzice, 
przyprowadźcie dzieci, aby mogły 
poznać swoje wychowawczynie w 
klasie pierwszej. Więcej informacji na 
stronie www.sp6.zgora.pl. Na dzień 
otwarty zaprasza dyrektor szkoły 
wraz gronem pedagogicznym. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Pokonaj przeszkody biegiem
Lubisz biegać? Potrzebujesz 

nowych wyzwań? Zmierz się z prze-
szkodami! Okazja już w tę sobotę, 25 
marca, o 11.00, przy ul. Kożuchow-
skiej 42. - Zapraszamy śmiałków! 
Otwieramy tor do takich biegów 
jak Spartan Race, odbędzie się też 
pierwszy trening przygotowujący do 
tej dyscypliny sportowej. Poprowadzi 
go ścisła czołówka biegów przeszko-
dowych w Polsce – Agata Pietroszek 
i Rafał Kasza – zapowiadają organi-
zatorzy. Uczestnicy dostaną solidną 
porcję teorii i praktyki pokonywania 
przeszkód – poczują na własnej skó-
rze co to jest ściana, lina, czołganie, 
dźwiganie opon i worków z piaskiem, 
rzut oszczepem, multiring... Będą też 
konkursy z nagrodami. Informacje 
tel. 606 215 890. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

SP 13 zaprasza
Szkoła Podstawowa nr 13, miesz-

cząca się w obecnym Gimnazjum nr 
6 przy ul. Chopina, zaprasza w tę so-
botę, 25 marca, w godz. 10.00-14.00, 
na Dzień Drzwi Otwartych - przed-
szkolaków, uczniów klas trzecich i 
szóstych szkół podstawowych oraz 
ich rodziców. - To wyjątkowe święto 
dla naszej szkolnej społeczności, a dla 
odwiedzających niecodzienna okazja 
do zwiedzenia budynku SP nr 13. 
Będzie można np. obejrzeć powstają-
cą właśnie nową salę dla pierwszokla-
sistów. Taki dzień to także okazja do 
bliższego poznania nauczycieli oraz 
uzyskania informacji o ofercie eduka-
cyjnej i rekrutacji - mówią organizato-
rzy. Dzieci i rodzice będą mogli wziąć 
udział w atrakcyjnych warsztatach i 
zajęciach. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zmysłowe tango króluje
Trwa Tango Festiwal – Zielona Góra 

2017! Dziś (piątek, 24 marca) o 19.00, 
w hotelu Amadeus – zdjęcia i filmy 
z minionych edycji (wstęp 10 zł). W 
sobotę, 25 marca, od 11.00 - warsztaty 
tanga w Zespole Szkół Ekologicznych 
prowadzą Luiza i Marcelo Almiron, o 
20.00 – w Palmiarni, Milonga „Tango 
w Zieleni”, gra Hamburg Tango Quin-
tet, będzie pokaz pary L. M. Almiron 
oraz lekcja kroków (bilety 70 zł). W 
niedzielę, 26 marca, od 11.00 – warsz-
taty w ZSE, o 19.00 – w Muzeum Ziemi 
Lubuskiej, Milonga z krakowskim 
zespołem Magdalena Lechowska i 
Tanguedia „Noche De Tango” (bilety 
30 zł). Zaprasza Zielonogórskie 
„Studio Dance Club” z Klubem Tańca 
Sportowego „Balans” i Palmiarnią.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Wykład, wystawa i książka
- W środę, 29 marca, trzeba nas 

odwiedzić! Zapraszamy na dwie 
imprezy. I choć spotkania dzieli zaled-
wie godzina, to światy, do których się 
odnoszą, wydają się funkcjonować na 
przeciwległych biegunach – mówi Ali-
cja Błażyńska, rzeczniczka Muzeum 
Ziemi Lubuskiej. O 16.00 rozpocznie 
się wykład pt. „Współczesna ikona 
w Polsce i na Ukrainie”, w którym 
weźmie udział Witalij Szuplak (Ukra-
ina). Spotkanie jest suplementem do 
wystawy prezentowanej obecnie w 
muzeum „Ikona – oblicze wiar”.  
O 17.00 zaplanowano otwarcie wysta-
wy pt. „Zielonogórski underground. 
W obiektywie Władysława Czulaka”. 
Dopełnieniem będzie premiera 
książki „Kronika Zielonogórskiego 
Rocka.” (dsp)

W ŁĘŻYCY

„Piątka” o pietruszkę
- To nie prima aprilis! Zapraszamy 1 

kwietnia na Łężycki Bieg o Pietruszkę 
– informują organizatorzy ze Stowa-
rzyszenia Curtez. Bieg odbywa się 
już po raz czwarty. Zawodnicy mają 
do pokonania pętlę o długości 5 km, 
wiedzie ona leśnymi i szutrowymi 
ścieżkami. Start o godz. 12.00, z par-
kingu leśnego przy przeciwpożarowej 
wieży obserwacyjnej (droga szutrowa 
na Krępę). Na liście startowej jest 
145 osób - zgłosiło się 82 panów i 63 
panie. Są tu biegacze z Zielonej Góry, 
Nowej Soli, Czerwieńska, Żagania, 
Krosna Odrz... Zanim wystartują 
dorośli, to o godz. 11.00, na dystansie 
200 m pobiegną dzieci. Wszyscy 
biegacze i mali, i duzi ucieszą się z 
dopingu kibiców!

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Targi pracy
V Zielonogórskie Targi 

Pracy odbyły się w mi-
niony czwartek, w Cen-
trum Integracji Społecz-
nej. Zaprezentowało się 
kilkunastu wystawców z 
Poznania, Warszawy i Zie-
lonej Góry – zakłady pra-
cy, agencje pośrednictwa 
pracy, biura doradztwa 
personalnego, agencje za-
trudnienia, urzędy pracy, 
organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia, duże sieci 
handlowe. Odbyło się se-
minarium oraz konsultacje 
dla przedsiębiorców, moż-
na było również uzyskać 
informacje na temat zało-
żenia i prowadzenia spół-
dzielni socjalnej. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Stop 
wycince 
drzew!
- Nasz apel kierujemy do wszyst-
kich zielonogórzan, powstrzy-
majmy rzeź drzew, zwłaszcza  
w sołectwach, gdzie ostatnio  
wycięto tysiące drzew – wzywał 
Robert Sapa w imieniu klubu  
radnych PO.

Radni PO nie mają żad-
nych wątpliwości. Według 
nich, ostatnio wycięto tysią-
ce drzew rosnących głównie 
na terenie zielonogórskich 
sołectw. Pytani o podstawę 
tej pewności, nie potrafili 
wskazać wiarygodnych źró-
deł.

- Ta liczba wzięła się głów-
nie z naszych osobistych ob-
serwacji oraz ze zdjęć, jakie 
podsyłają nam oburzeni 
mieszkańcy. Bombardowa-
ni tego typu informacjami, 
mamy prawo przypuszczać, 
że rozmiary ostatnich „pry-
watnych” wyrębów przyjęły 
rozmiary rzezi – tłumaczył 
dziennikarzom szef klubu 
radnych PO, Robert Sapa.

Jego klubowy kolega, 
wiceprzewodniczący rady 
miasta, Marcin Pabierow-
ski ostrze krytyki skierował 
przeciwko ministrowi Jano-
wi Szyszce, którego obcią-
żył odpowiedzialnością za 
masową wycinkę drzew na 
prywatnych posesjach. 

- Szybkie wznowienie 
prac nad „Studium uwarun-
kowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzen-

nego miasta” umożliwi pro-
wadzenie racjonalnej poli-
tyki ekologicznej. Wreszcie 
będziemy wiedzieli, które 
obszary miejskiej zieleni są 
cenne i ważne dla zdrowot-
ności mieszkańców miasta – 
postulował M. Pabierowski.

Dziennikarze zapytali rad-
nych PO o przyczyny ich po-
parcia dla idei budowy tzw. 
obwodnicy południowej 
miasta, skoro inwestycja ta 
może się wiązać z konieczno-
ścią wycinki tysięcy drzew.

- Po pierwsze, to są lasy 
przemysłowe. Ponadto bi-
lans korzyści i strat jest 
korzystny. Pod topór trafi 
sporo drzew, ale zarazem 
wyprowadzimy z centrum 
miasta dziesiątki tysięcy sa-
mochodów. Poprawimy w 
ten sposób natlenienie mia-
sta – tłumaczył R. Sapa. (pm)

Na targi zaprosiło CIS, Powiatowy Urząd Pracy i Organizacja 
Pracodawców Ziemi Lubuskiej Fot. Krzysztof Grabowski

- W ubiegłym roku odnowione zostało jedynie wejście do budynku, teraz czas na remont  
w środku, konkretnie: sali operacyjnej - mówi naczelnik wydziału, Mirosław Holak

Fot. Krzysztof Grabowski
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Samorządowcy o zmianach
Półtora tysiąca samorządowców z całej Polski obradowało w zeszłym tygodniu w Warszawie. – Obawiamy się ograniczenia praw obywatel-
skich i centralizacji państwa – stwierdzili i uchwalili apel w obronie samorządności terytorialnej oraz podpisali Kartę Samorządności. Publi-
kujemy je poniżej.

W obradach Forum Samorządowego uczestniczyli również prezydent Janusz Ku-
bicki i marszałek Elżbieta Polak Fot. Materiały UM

APEL przedstawicieli środowisk samorzą-
dowych, zgromadzonych 16 marca 2017 r. w 
Warszawie, dotyczący obrony samorządno-
ści terytorialnej w Polsce.

My, obywatele, przedstawiciele gmin, 
powiatów oraz województw z całej Polski 
wraz z reprezentacjami ogólnopolskich i 
regionalnych organizacji samorządowych 
wspólnie WYRAŻAMY ZDECYDOWANY 
SPRZECIW wobec wprowadzanych i zapo-
wiadanych przez rząd Prawa i Sprawiedli-
wości zmian prawa samorządowego w Pol-
sce, w szczególności o charakterze ustro-
jowym. Zmiany te zmierzają do ponownej 
centralizacji państwa oraz pozbawienia 
samorządu terytorialnego możliwości - za-
gwarantowanego w Konstytucji RP – rze-
czywistego uczestnictwa w sprawowaniu 
władzy publicznej. Działania te pozostają 
w sprzeczności z konstytucyjną zasadą po-
mocniczości i prowadzą do pozbawienia 
członków społeczności lokalnych przysłu-
gujących im praw i uprawnień.

APELUJEMY, aby w Polsce były respekto-
wane postanowienia Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz wiążące nasz kraj prawo 
międzynarodowe, w tym Europejska Karta 
Samorządu Lokalnego. Członkowie społecz-
ności lokalnych powinni mieć zagwaranto-
wane prawo decydowania o najważniejszych 

sprawach dotyczących ich wspólnot samo-
rządowych, w tym o wyborze osób wchodzą-
cych w skład organów jednostek samorządu 
terytorialnego.

DOMAGAMY SIĘ przestrzegania - przez 
rządzących i stanowiących prawo – konsty-
tucyjnych zasad ustroju Polski, które przy-
pominamy w przyjętej przez zgromadzonych 
w dniu dzisiejszym „Karcie Samorządności”.

Jednocześnie SPRZECIWIAMY SIĘ formu-
łowanym publicznie zarzutom dotyczącym 
środowisk samorządowych, mającym wska-
zywać na istnienie rzekomych nieprawidło-
wości o charakterze systemowym, które nie 
są potwierdzone żadnymi dowodami. W ten 
sposób próbuje się dyskredytować dorobek 
wspólnot samorządowych i ich działania po-
dejmowane na przestrzeni ostatnich 27 lat.

APELUJEMY do Rządu, Prezydenta RP, 
posłów, senatorów i przedstawicieli wszyst-
kich środowisk politycznych w Polsce o 
podjęcie rzeczywistej debaty publicznej do-
tyczącej stanu samorządu terytorialnego w 
Polsce. Wszelkie plany zmian prawa samo-
rządowego powinny być poddane szerokim 
konsultacjom społecznym ze wszystkimi 
zainteresowanymi środowiskami.

W obronie samorządu, przeciwstawiając 
się niekonstytucyjnym zmianom POWOŁU-
JEMY z dniem 16 marca 2017 roku SAMO-
RZĄDOWY KOMITET PROTESTACYJNY.

KARTA SAMORZĄDNOŚCI
Samorząd terytorialny stanowi fundament demokra-

tycznego państwa. Odbudowa polskiego samorządu, 
która przyniosła społecznościom lokalnym autonomię i 
możliwość decydowania o swoim losie, jest najbardziej 
udaną z polskich reform. Dzięki temu zmieniliśmy Pol-
skę, zyskując przy tym zaufanie większości Polaków, co 
systematycznie potwierdzają badania opinii publicz-
nej.

Zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego 
samorządu, które są obecnie proponowane bez żadnych 
konsultacji ze stroną samorządową, mogą podważyć 
ustrój państwa.

Ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawie-
nie przedstawicieli mieszkańców gmin samodzielności 
w realizacji zadań publicznych, swobody w gospodaro-
waniu ich wspólnym majątkiem, wolności we współ-
działaniu z innymi jednostkami spowoduje zahamo-
wanie rozwoju lokalnego, zgodnego z oczekiwaniami 
mieszkańców. Odbieranie kompetencji gminom, powia-
tom i województwom, przekazywanie ich administracji 
centralnej, oddalonej od obywateli i niepoddanej ich 
kontroli, to odejście od demokracji. Stanowczo się temu 
sprzeciwiamy.

Domagamy się, aby rządzący i stanowiący prawo prze-
strzegali i szanowali konstytucyjne zasady ustroju nasze-
go państwa, które przypominamy w niniejszej Karcie.

MIESZKA�CY
1. Gospodarzami społeczności lokalnych i regional-

nych są ich mieszkańcy i to oni muszą decydować o 
kształcie swoich wspólnot samorządowych, w tym po-
przez wolne wybory i referenda lokalne. Prawa wybor-
cze mieszkańców (czynne i bierne) oraz uprawnienia do 
podejmowania przez nich decyzji w referendum, zagwa-
rantowane w Konstytucji, nie mogą być ograniczone.

2. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego 
jest gmina. Tylko mieszkańcy danej gminy mogą wybie-
rać w wyborach powszechnych i odwoływać w drodze 
referendum swoje organy samorządowe.

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
3. Samorząd terytorialny działa w imieniu własnym 

i na własną odpowiedzialność. Jego samodzielność (w 
zakresie zadań własnych oraz defi niowania interesu lo-
kalnego albo regionalnego) podlega ochronie sądowej. 

Nadzór nad wykonywaniem zadań własnych jest spra-
wowany wyłącznie według kryterium legalności.

4. Jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami 
polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. Przekazane 
samorządom sprawy publiczne są ich zadaniami wła-
snymi.

5. Kompetencje gmin powiatów i województw, wyni-
kające z ich zadań własnych, są całkowite i wyłączne. 
Ustawy określają zasady realizacji tych zadań; o sposo-
bie ich realizacji decydują właściwe organy jednostek 
samorządu terytorialnego.

Gminy - podstawowe jednostki samorządowe - kreują 
rozwój lokalny, dostarczają mieszkańcom podstawowe 
usługi publiczne i zapewniają obsługę administracyjną.

Powiaty - komplementarny samorząd lokalny - re-
alizują lokalne zadania ponadgminne oraz koordynują 
lokalne służby, inspekcje, straże i administracje zespo-
lone.

Województwa - podmioty polityki regionalnej - kreu-
ją rozwój regionalny oraz koordynują działania innych 
podmiotów na rzecz tego rozwoju.

FINANSE SAMORZĄDOWE
6. Finanse samorządowe są pełnoprawnym członem 

sektora fi nansów publicznych.
7. Zasoby fi nansowe gmin, powiatów i województw, 

oparte na dochodach własnych i subwencjach, umożli-
wiają realizację ich zadań na określonym w ustawach i 
aktach wykonawczych poziomie. Zmianom zakresu za-
dań i wymaganego poziomu ich realizacji towarzyszą 
adekwatne zmiany zasilania fi nansowego jednostek. 
Ubytki w dochodach własnych, wynikające z ulg i zwol-
nień ustawowych, są rekompensowane.

8. System dochodów jest uzupełniany subwencją wy-
równawczą, która umożliwia realizację zadań obowiąz-
kowych w określonym w przepisach prawa standardzie.

9. Dotacje celowe służą do fi nansowania inwestycji oraz 
zadań powierzonych JST przez Unię Europejską, admini-
strację rządową i inne jednostki samorządu terytorialnego.

MAJĄTEK
10. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo 

swobodnie kształtować gospodarowanie swoim mająt-
kiem. Stanowi on zasób, który umożliwia realizację za-
dań a także jest wykorzystywany do wspierania przed-

sięwzięć rozwojowych w ramach lokalnej albo regional-
nej polityki rozwoju. Zasoby majątkowe, mające zna-
czenie dla rozwoju lokalnego albo regionalnego, będą 
przekazywane nieodpłatnie, odpowiednio gminom, 
powiatom albo województwom.

ORGANIZACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE
11. Gminy, powiaty i województwa mają swobodę w 

dostosowaniu swoich struktur organizacyjnych do lo-
kalnych albo regionalnych uwarunkowań realizacji za-
dań. Mogą je powierzyć własnym jednostkom organi-
zacyjnym albo podmiotom zewnętrznym: publicznym, 
społecznym lub prywatnym, z zachowaniem procedur 
wymaganych prawem.

12. Jednostki samorządu terytorialnego, wykonując 
swoje zadania, mogą swobodnie współdziałać z inny-
mi jednostkami, w formach określonych w przepisach 
prawnych.

13. Integracja zarządzania na funkcjonalnych obsza-
rach metropolitalnych lub miejskich jest ustawowo 
uregulowana, w sposób zapewniający zdolność wyko-
nywania zadań publicznych. Tworzone struktury nie na-
ruszają podmiotowości i samodzielności podstawowych 
jednostek samorządowych – gmin.

14. Ustawy umożliwiają jednolite zarządzanie in-
frastrukturą techniczną i społeczną w granicach miast 
przez samorząd miasta.

GRANICE I TERYTORIA SPOŁECZNO�CI LOKALNYCH 
I REGIONALNYCH

15. Korekta granic gmin i powiatów jest przeprowa-
dzana na podstawie rzetelnej analizy powiązań funkcjo-
nalnych, uwzględniającej potencjał rozwoju.

16. Zmiana granic gminy, powiatu albo województwa, 
wymaga zrozumienia i akceptacji mieszkańców obszaru 
będącego przedmiotem wniosku o zmianę granic, wyra-
żonej w powszechnych konsultacjach albo referendum 
lokalnym.

KONSULTOWANIE
17. Samorządy muszą być rzetelnie konsultowane w 

zakresie aktów prawnych ich dotyczących, w Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w ko-
misjach parlamentarnych.
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W ZIELONEJ GÓRZE

Marta z Wielkim Wozem
Marta Pohrebny, aktorka Teatru 

Piiip z Zielonogórskiego Ośrodka 
Kultury wróciła z X Tyskiego Festiwalu 
Monodramu MoTyF z głównymi 
nagrodami! - Nagrodę Grand Prix 
Festiwalu - Wielki Wóz Tespisa, Marta 
dostała za spektakl „Słodka”, wg 
książki Marii Matios w tłumaczeniu 
Anny Korzeniowskiej – Bihun, w 
reżyserii Małgorzaty Paszkier-Wojcie-
szonek - informuje ZOK. - Przyznało 
ją jury w składzie: Jerzy Stuhr, aktor, 
reżyser, pedagog i profesor krakow-
skiej PWST, Anna Kramarczyk, aktor-
ka, pedagog, profesor krakowskiej 
PWST (fi lia we Wrocławiu) oraz Paweł 
Drzewiecki, aktor, reżyser, wykła-
dowca akademicki. Marta otrzymała 
także Nagrodę Uczestników Festiwalu 
- Mały Wóz Tespisa. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Koncerty w kościołach
Instytut Muzyki Wydziału Arty-

stycznego UZ zaprasza, już po raz 
czwarty, na Festiwal Muzyki Pasyjnej. 
Współorganizatorem jest Lubuskie 
Towarzystwo Kulturalne. Od 26 marca 
do 9 kwietnia odbędzie się aż 15 
koncertów, w kościołach w Zielonej 
Górze, Klępsku, Wolsztynie, Krośnie 
Odrz., Słonem, Zbąszyniu, Lubinie, 
Przytoku, Koźli, Żaganiu i Sulechowie. 
Podajemy daty zielonogórskich 
koncertów: 26 marca, godz. 16.00, 
kościół pw. Ducha �więtego, godz. 
19.00 – kościół pw. �w. Franciszka 
z Asyżu; 3 kwietnia, godz. 19.00 – 
kościół pw. Ducha �więtego, Kaplica 
Rokitniańska; 9 kwietnia, godz. 16.30 
– kościół pw. Najświętszego Zbawicie-
la. Program na www.imu.uz.zgora.pl

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Wszystko o baśniach
We wtorek, 28 marca, o 10.00, w 

Zespole Szkół Specjalnych nr 1, przy 
ul. Piastowskiej 9, odbędzie się, po 
raz czwarty, Międzyszkolny Konkurs 
Znajomości Baśni Hansa Christiana 
Andersena. - Wezmą w nim udział 
dzieci z klas integracyjnych z pięciu 
zielonogórskich szkół podstawo-
wych: SP 5, SP 11, SP 16, SP 17, SP 22. 
Impreza skierowana jest do dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie z 
klas IV-VI – tłumaczą organizatorzy 
konkursu, ZSS nr 1 oraz Stowarzysze-
nie Na Rzecz Osób Upośledzonych 
„Tacy sami”. Osobą odpowiedzialną 
za przeprowadzenie konkursu jest 
polonistka Beata Grzybowska, hono-
rowym patronatem objął go prof. dr 
hab. inż. Tadeusz Kuczyński, rektor 
UZ. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Trzy dni z francuskim
Zakład Filologii Romańskiej zapra-

sza po raz 21. na Międzynarodowe 
Dni Frankofonii, które odbędą się na 
Uniwersytecie Zielonogórskim od 
wtorku do czwartku (28-30 marca). 
W programie m.in. konferencja z 
udziałem wykładowców z Francji i 
Belgii nt. „Przestrzenie Frankofonii: 
kultura, język, praca” oraz imprezy 
językowo-artystyczne. Będzie dzia-
łała kawiarenka francuska, odbędą 
się wystawy tematyczne, konkursy, 
występy artystyczne uczniów i 
studentów, warsztaty językowe dla 
nauczycieli. Zainteresowani mogą 
wysłuchać wielu ciekawych wykła-
dów w języku francuskim. Większość 
wydarzeń zaplanowano w auli H, 
budynek neofi lologii, al. Wojska 
Polskiego. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Muzyczna zaprasza
W sobotę, 1 kwietnia, Państwowa 

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. M. 
Karłowicza zaprasza na Dzień Otwar-
tych Drzwi. W godz. 10.00-14.00, w 
budynku szkoły przy al. Niepodległości 
21, będzie można m.in. posłuchać 
uczniów prezentujących instrumenty 
muzyczne. – Dal najmłodszych przygo-
towaliśmy ciekawe zabawy muzyczne 
– zapowiadają organizatorzy. – Dla 
kandydatów do szkoły muzycznej II 
stopnia zaplanowano spotkania przy-
gotowawcze. Będzie można sprawdzić 
predyspozycje dziecka do nauki gry 
na wybranym instrumencie, poznać 
nauczycieli – instrumentalistów oraz 
uzyskać informacje na temat kształ-
cenia w szkole muzycznej. Więcej 
informacji na stronie szkoły: www.
psm.zgora.pl (dsp)

Sołectwa chcą budować drogi
- Mieszkańcy raczej nie mieli wątpliwości. Zdecydowana większość propozycji tzw. inwestycji strategicznych to budowa lub remont dróg 
– informuje Mariusz Zalewski, przewodniczący zarządu dzielnicy Nowe Miasto.

Przypomnijmy. Nagroda 
za zgodne połączenie mia-
sta z gminą wiejską to 100 
mln zł, które od 2015 r. tra-
fi ają do zielonogórskich so-
łectw. Przeznaczenie tych 
pieniędzy zależy od miesz-
kańców. Uczestnicy co-
rocznych zebrań sołeckich, 
poprzez głosowanie, typują 
konkretne inwestycje, po-
tem zatwierdzają je radni 
dzielnicy i rady miasta.

- Mieszkańcy podczas 
tegorocznych zebrań sołec-
kich raczej nie mieli wąt-
pliwości. Na ogół bardzo 
zgodnie przegłosowywali 
propozycje tzw. inwestycji 
strategicznych. Zdecydowa-
na większość to budowa lub 
remont dróg wiejskich – in-
formuje Mariusz Zalewski, 
przewodniczący zarządu 
dzielnicy Nowe Miasto.

Podczas ostatniej sesji 
rady dzielnicy, w piątek, 17 
marca, radni zatwierdzi-
li tegoroczne propozycje 
uchwalone przez mieszkań-
ców siedmiu sołectw: Stary 
Kisielin, Nowy Kisielin, Su-
cha, Barcikowice, Łężyca, 
Ochla, Krępa.

Wystarczy rzut oka, by 
dostrzec, że zdecydowana 

większość inwestycyjnych 
zadań przyjętych do reali-
zacji przez mieszkańców 
sołectw to budowa nowych 
lub modernizacja zanie-
dbanych ulic, chodników i 
oświetlenia drogowego. To 
inwestycje o największej 
wartości fi nansowej. Przy-
kładem Nowy Kisielin, gdzie 
za ponad 678 tys. zł zosta-

nie wybudowana ul. Dolna i 
Kościelna. W Suchej podję-
to decyzję o budowie drogi 
na odcinku od remizy stra-
żackiej do końca sołectwa. 
Koszt tej inwestycji to pra-
wie półtora miliona złotych.

Podobnie zadecydowano 
w Starym Kisielinie, gdzie 
na sześć uchwalonych in-
westycji, aż pięć dotyczy ru-

chu drogowego. Najwięcej 
pieniędzy, prawie 1 mln 800 
tys. zł, pochłonie zaprojek-
towanie oraz wybudowanie 
ulic: Makowa, Liliowa, Stu-
dzienna i Słoneczna.

W Starym Kisielinie, 
rodzice oraz uczniowie 
pobliskiej szkoły czekają 
na dokończenie remontu 
drogowego odcinka od ul. 

Szkolnej do ul. Okrężnej. Na 
ten cel mieszkańcy przezna-
czyli 150 tys. zł.

Na tle głównie drogowych 
inwestycji wyróżnia się spis 
tegorocznych propozycji 
Ochli.

- Na lutowe zebranie so-
łeckie przyszło 69 miesz-
kańców. Długich sporów nie 
było. Szybko uzgodniliśmy, 
że oprócz budowy oświetle-
nia dla ul. Kalinowej i Zielo-
nogórskiej musimy zapew-
nić oświetlenie przejścia dla 
pieszych na skrzyżowaniu 
ul. Zielonogórskiej i Kożu-
chowskiej – tłumaczy sołtys 
Aleksander Kosowicz.

Mieszkańcy Ochli po-
stanowili także dokończyć 
remont wiejskiej świetlicy. 
Na ten cel przeznaczyli 300 
tys. zł. Chcą na poddaszu 
świetlicy przygotować trzy 
profesjonalne salki konfe-
rencyjne, sanitariaty oraz 
zaplecze kuchenne.

- Wreszcie będziemy mieli 
godne warunki do odbywa-
nia zebrań rady sołeckiej 
oraz stowarzyszeń działa-
jących na naszym terenie. 
Ostatnim krokiem będzie 
remont przylegającego do 
świetlicy małego budynku 

gospodarczego, który obec-
nie pełni rolę magazynu. Fi-
nisz to położenie nowej ele-
wacji – na jednym wydechu 
wymienia sołtys.

Mieszkańcy Ochli powo-
dów do zadowolenia będę 
mieli jeszcze więcej, bo 
postanowili przeznaczyć 
48 tys. zł na wybudowanie 
nowej siłowni pod chmur-
ką, przy ul. Topolowej, oraz 
wyposażyć szatnię przy pił-
karskim boisku.

- Teraz to pusty obiekt, 
dosłownie gołe ściany. Za 30 
tys. zł zakupimy ławy, szaf-
ki, wieszaki, uchwyty na 
ręczniki, mydło, papier toa-
letowy i wszelkiego rodzaju 
drobnicę niezbędną do nor-
malnego funkcjonowania 
obiektu mającego służyć 
sportowcom. To dla nas 
wielka radość, bo nie bę-
dziemy musieli się wstydzić 
– cieszy się A. Kosowicz.

Mieszkańcy zielonogór-
skich sołectw pamiętają też 
o zabytkowych budynkach 
sakralnych. Dla przykładu: 
mieszkańcy sołectwa Bar-
cikowice postanowili wes-
przeć rewitalizację i remont 
kościoła w Zatoniu.

(pm)

Na poddaszu świetlicy w Ochli powstaną trzy salki konferencyjne, sanitariaty oraz zaplecze 
kuchenne. - Wreszcie będziemy mieli godne warunki do odbywania zebrań rady sołeckiej oraz 
stowarzyszeń – mówi sołtys Aleksander Kosowicz. Fot. Krzysztof Grabowski

TO BĘDZIE ZROBIONE Inwestycje strategiczne przyjęte w formie uchwał przez mieszkańców podczas tegorocznych zebrań wiejskich.

STARY KISIELIN
a  Dofi nansowanie wykonania elewacji 

budynku przy ul. Stary Kisielin-Pio-
nierów Lubuskich (40 tys. zł)

a  Budowa chodnika ul. Stary Kisielin-
Floriana (31 tys. 500 zł)

a  Czyszczenie rowu melioracyjnego 
przy sklepie Dino (10 tys. zł)

a  Dokończenie budowy drogi ul. Stary 
Kisielin-Szkolna na odcinku do ul. 
Stary Kisielin-Okrężna (150 tys. zł)

a  Budowa dwóch progów zwalniają-
cych na ul. Stary Kisielin-Wiosenna 
(5 tys. zł)

a  Zaprojektowanie i wybudowanie dróg 
(w latach 2018-2019, za 1 mln 774 tys. 
zł) według następującej kolejności: 
ul. Stary Kisielin-Makowa, ul. Stary 
Kisielin-Liliowa, ul. Stary Kisielin-Stu-
dzienna, ul. Stary Kisielin-Słoneczna

NOWY KISIELIN
a  Budowa dróg: ul. Nowy Kisielin-Dolna 

i Nowy Kisielin-Kościelna (678 tys. 
900 zł)

SUCHA
a  Budowa chodnika do cmentarza 

wzdłuż drogi gminnej nr 004005F 
(160 tys. zł)

a  Budowa drogi powiatowej nr 1175F, w 
latach 2017-2019 (1 mln 470 tys. zł)

BARCIKOWICE
a  Budowa chodnika wzdłuż drogi woje-

wódzkiej nr 283 (120 tys. zł)
a  Przebudowa drogi gminnej nr 

007250F (270 tys. zł)
a  Modernizacja drogi gminnej nr 

007208F Barcikowiczki-Kiełpin (200 
tys. zł)

a  Rewitalizacja i remont kościoła w 
sołectwie Zatonie (10 tys. zł)

a  Przygotowanie dokumentacji budo-
wy świetlicy (30 tys. zł)

ŁĘŻYCA
a  Uzupełnienie budowy oświetlenia na 

części działki nr 314 i 315/90 (40 tys. zł)

OCHLA (w latach 2017-2019)
a  Budowa oświetlenia - ul. Ochla-Kali-

nowa, 10 lamp (50 tys. zł)
a  Dokończenie remontu świetlicy (300 

tys. zł)
a  Budowa oświetlenia przejścia dla 

pieszych na skrzyżowaniu ul. Ochla-
-Zielonogórska i ul. Ochla-Kożuchow-
ska (12 tys. zł)

a  Budowa oświetlenia - ul. Ochla-Zielo-
nogórska, 4 lampy (20 tys.) zł

a  Wyposażenie szatni przy boisku 
piłkarskim (30 tys. zł)

a  Zakup i montaż dwóch luster przy ul. 
Ochla-Kożuchowska i przy ul. Ochla-
-Osiedlowa (2 tys. zł)

a  Budowa siłowni zewnętrznej, przy 
ul. Ochla-Topolowa, placu zabaw (48 
tys. zł)

a  Zakup i montaż dwóch luster, przy ul. 
Ochla-Żagańska (2 tys. zł)

KRĘPA
a  Realizacja projektu budowy ulicy 

Krępa-Młyńska (41 tys. zł)

Marta Pohrebny
Fot. Archiwum organizatora
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Pomaluj gąskę, uszyj zająca
Okazji, by własnoręcznie stworzyć niepowtarzalne ozdoby wielkanocne, będzie wiele! Za kilkanaście dni ru-
sza jarmark „Kraszanka 2017”. Na deptaku staną kramy z różnościami, dla najmłodszych przygotowano arty-
styczne warsztaty.

„Kraszanka 2017” zagości 
na deptaku 5 kwietnia i bę-
dzie z nami aż do 12 kwiet-
nia. Rynek i okoliczne ulicz-
ki wypełnią się kolorowymi 
straganami. Kusić będą 
świąteczne smakołyki, cie-
szyć oko wielkanocne ozdo-
by. – Bogactwo polskiej tra-
dycji zaprezentują miejsco-
wi rzemieślnicy oraz twórcy 
ludowi: rzeźbiarze, koron-
karki, piekarze i cukiernicy, 
twórcy ozdób świątecznych 
i pięknych palm wielkanoc-
nych, a także artyści ludowi 
malujący kolorowe pisanki 
– informują organizatorzy 
jarmarku, Stowarzyszenie 
Moje Miasto i Zielonogórski 
Ośrodek Kultury.

Stragany będą czynne co-
dziennie od godz. 11.00 do 
19.00. Atrakcją dla miesz-
kańców, szczególnie tych 
najmłodszych, będzie Kra-
szankowa Warsztatownia, 
czyli... – Artystyczne warsz-
taty. Od piątku do niedzieli 
będzie można m.in. ozda-
biać wielkanocne ciastecz-
ka, zrobić wełniane owiecz-
ki, pomalować gipsowe gą-
ski, wypleść cuda z wikliny, 
zrobić kartkę świąteczną i 

wykonać mnóstwo innych 
wiosennych ozdób – wyli-
czają organizatorzy.

Jak wygląda szczegółowy 
plan Warsztatowni? Zare-

zerwujcie sobie na tę zaba-
wę aż cztery dni!

Zaczynamy w piątek, 7 
kwietnia. Warsztaty będą 
się odbywać od godz. 12.00 

do 17.00. Będziemy w tym 
czasie malować gipsowe 
jaja i gąski, nauczymy się 
też robić z wełny owieczki i 
kurczaczki.

W sobotę, 8 kwietnia, na 
warsztatach wiosennych 
ozdób spotykamy się w 
godz. 11.00-16.00. Będziemy 
robić palmy, szyć zające, zaj-
miemy się wielkanocnymi 
ciasteczkami. O godz. 13.00 
zaplanowano tradycyjne już 
przygotowanie wielkiej pal-
my wielkanocnej (ZOK).

W niedzielę, 9 kwietnia, 
artystyczne warsztaty odbę-
dą się o w godz. 11.00-16.00. 
W programie zdobienie jaj z 
wykorzystaniem koralików 
i filcu, ciasteczka wielka-
nocne, szyte zające, użyje-
my też wikliny.

W poniedziałek, 10 kwiet-
nia, spotykamy się w godz. 
13.00-17.00. Nauczymy się 
wykorzystywać do zdobie-
nia jaj technikę decoupage. 
Tą samą metodą stworzymy 
obrazki. Z kolei za pomocą 
tzw. scrapbooking przy-
gotujemy kartki świątecz-
ne. Na warsztat trafią też 
łapacze snów... Od godz. 
14.00 do 16.00, w wielka-
nocne klimaty, jak co roku, 
wprowadzą nas uczniowie 
Zespołu Szkół i Placówek 
Kształcenia Zawodowego.

(dsp)

Na jarmarku będzie można nie tylko kupić wielkanocne cuda i cudeńka, ale też samemu je 
wyczarować Fot. Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Widziałeś? Pomóż!
Policja prosi o pomoc świadków 
następujących zdarzeń.

a 13 marca, ok. 13.25, na 
skrzyżowania al. Konstytu-
cji 3 Maja z ul. Sikorskiego, 
citroen jump jadący al. Kon-
stytucji od ul. Moniuszki, 
zderzył się czołowo z for-
dem s-max jadącym al. Kon-
stytucji 3 Maja od strony ul. 
Wrocławskiej i skręcającym 
w lewo, w ul. Sikorskiego. 
Policja prosi świadków o 
kontakt: ul. Partyzantów 
40, tel. 68 476 21 46, 68 476 
21 50 lub 997.

a 24 lutego, ok. 13.00, na 
skrzyżowaniu drogi K-27 z 
W-290 ciemnoszary merce-
des benz jadący drogą K-27, 
podczas skrętu w drogę 
W-290 uderzył w citroena 
berlingo (który zatrzymał 
się przed znakiem „stop” 
przy wjeździe na drogę 
K-27), następnie odjechał 
w kierunku Kożuchowa. 
Świadkowie proszeni są o 
kontakt: ul. Partyzantów 40 
tel. 68 476 24 32 lub 997.

a 21 lutego, ok. 14.10, na 
ul. Podgórnej, przy budyn-
ku starostwa, czarny samo-
chód najechał na tył nissana 
micry. Świadkowie proszeni 
są o kontakt: ul. Partyzan-
tów 40, tel. 68 476 24 32 lub 
997. (dsp)
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Victoriagarten częściowo  
do zburzenia - powstanie rondo
Proszę bardzo. Zamaszystym ruchem miejski urzędnik podpisał zgodę na budowę sali tanecznej, przy restauracji Victoriagarten. To było 
dokładnie 119 lat temu – 22 marca 1898 r. Dzisiaj, nikt tam nie tańczy, budynek ustąpi miejsca rondu.

- Czyżniewski! Jak bę-
dziesz tak kręcił głową i 
sapał, w dodatku mrucząc 
pod nosem, że to dziwne, 
to nigdy porządnie patelni 
nie umyjesz. Chcesz, żeby 
ludzie się z ciebie śmiali? 
Ćwicz, bo nawet do Victo-
riagarten na zmywak cię nie 
przyjmą – moja żona raczej 
nie powinna się wypowia-
dać o zmywakach, bo zna je 
jedynie na odległość. 

Victoriagarten to dawna 
restauracja, kiedyś pobu-
dowana w zasadzie już hen 
za miastem. Jest wpisana 
do rejestru zabytków. Pisa-
liśmy o tym w poprzednim 
„Łączniku”. Postawione 
wokół niej przybudówki 
utrudniały zaprojektowanie 
ronda na bardzo kolizyjnym 
skrzyżowaniu Wojska Pol-
skiego-Wyszyńskiego-Zaci-
sze. 

W końcu znaleziono roz-
wiązanie. Przybudówki zo-
staną wyburzone, główny 
budynek zostaje, jest miej-
sce na rondo. 

- To czemu mruczysz, że 
to dziwne? – moja żona po-
stanowiła drążyć temat hi-
storyczny. 

Niepokoi mnie półokrągły 
dach kryty dachówką. Nie 
przypominam sobie domu 
zbudowanego w naszym 
mieście na początku XIX 
wieku, który miałby taką 
konstrukcję. Jest ich w mie-
ście sporo, ale są o 100 lat 
młodsze. 

O wieku naszego domu 
świadczy krata nad drzwia-
mi wejściowymi. Na niej 
znajdziemy inicjały właści-
ciela – F.G. Naumanna. Jest 
też data – 1819 r. W tym sam 
czasie powstał np. dom wi-
niarski Gremplera, wokół  
niego zbudowano Palmiar-
nię. Nie pasują do siebie. Do 
innych siedzib winiarskich 
również nie. Zagadka. 

Niewątpliwie jest to stara 
budowla, postawiona tuż 
przy trakcie w kierunku 
Krosna. Zanim wybudowa-
no wielkie bloki mieszka-
niowe, obok przebiegała ul. 
Krośnieńska. Dookoła były 
winnice. W okolicy kopano 
również węgiel brunatny. 

Naumannowie przez kil-
kadziesiąt lat byli właścicie-
lami obiektu. 

Najstarszy dokument o 
budynku przechowywany 
w aktach policji budowalnej 
pochodzi z 1876 r. – W paź-
dzierniku tego roku panna 
Emilie Naumann wystąpiła 
z wnioskiem o przebudowę 
domu ogrodowego z mu-
rowanym dachem – mówi 

Zbigniew Bujkiewicz z Ar-
chiwum Państwowego w 
Zielonej Górze.  Na planie 
zapisano, że istnieje tutaj 
szynk, na parterze wydzie-
lono dwa pokoje, na piętrze 
jedną dużą salę. 

To był malutki lokal. Jeżeli 
dodać do tego, że w 1887 r. 
mieszkały tu trzy osoby, to 
biznes nie mógł być wielki. 
Podobnego zdania pewnie 
był nowy właściciel budyn-
ku, Adolf Grafe. To on pierw-
szy dobudował, w 1896 r., 
pierwszą dobudówkę. Za 
domem od strony parkin-
gu. Jeżeli ktoś zachwyca się 
niemiecką architekturą Zie-
lonej Góry (jest czym) to na 
pewno budynek, przy Woj-
ska Polskiego 96, uzna za jej 
zaprzeczenie. Przypomina 

miejsce działalności szalo-
nego dobudowniczego. 

Jeszcze raz – jest rok 1896. 
Grafe stawia piętrową do-
budówkę o wymiarach 7,6 
na 6,2 metra (w środku). 
Zyskuje w ten sposób dwa 
pokoje. 

- To za mało. Trzeba zrobić 
lokal z prawdziwego zdarze-
nia – szybko dochodzi do ta-
kiego wniosku i na początku 
1898 r. składa projekt znacz-
nej rozbudowy lokalu. Tym 
razem stawia na… parterową 
dobudówkę, z boku budyn-
ku (od strony dzisiejszej ul. 
Wyszyńskiego). 

Dzięki temu powstało 
miejsce na kuchnię (dzisiaj 
sklep AS), bar oraz salę re-

stauracyjno-taneczną. Jak 
na zielonogórskie warunki - 
była spora: 10 x 10 metrów. I 
jak to było w zwyczaju epoki, 
zaraz zbudowano niewiel-
ką scenę dla orkiestry lub 
innych występów. Nie była 
duża – pięć metrów szeroko-
ści i dwa głębokości. Jednak 
kilku muzyków miało tutaj 
sporo miejsca. Goście mogli 
się nieźle zabawić, do czego 
zachęcały ogłoszenia w ga-
zetach. A kto nie mieścił się 
w sali głównej, zawsze mógł 
usiąść przy stolikach usta-
wionych wśród drzew, na 
tyłach lokalu. 

Po wojnie restaurację 
przerobiono na sklepy i 
mieszkania. W przyszło-
ści część przybudówek ma 
zniknąć.  Tomasz Czyżniewski
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Goście mogli korzystać z ogródka na tyłach domu. Do dzisiaj rosną tam piękne drzewa. Po 
prawej tylna ściana sceny dla orkiestry Ze zbiorów Grzegorza Biszczanika

Tak wyglądała główna sala taneczna Victoriagarten. Na wprost niewielka scena dla orkiestry. 
Szkoda, że nie ma muzyków. Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Dom przy Wojska Polskiego 96 to dawna restauracja Victoriagarten fot. Krzysztof Grabowski Victoriagarten tak wyglądała 100 lat temu Ze zbiorów Sławomira Ronowicza


