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Masz problemy prawne? Możesz skorzystać z nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Drodzy Czytelnicy!
Następny numer „Łącznika Zielonogórskiego” 

ukaże się za dwa tygodnie, 
w piątek, 7 sierpnia.

Życzymy Wam udanych wakacji!
Redakcja

OCHLA I GĘŚNIK
TAK ZMIENIAMY MIASTO
Koncepcja nr 3 z drewnianą altaną na środku stawu wygrała plebiscyt na zagospodarowanie Kąpieliska Ochla. W sumie zielonogó-
rzanie oddali 23.868 głosów. Kąpielisko w nowej wersji ma być gotowe w 2022 r. Tymczasem trwa odbiór urządzeń w odnowionej 
Dolinie Gęśnika. Jej wygląd to również wynik głosowania mieszkańców. 

- Zielonogórzanie uznali, że najciekawsza jest koncepcja z drewnianą wyspą i nowym kompleksem basenów  dla dzieci. W ciągu dwóch lat zmienimy to miejsce – informuje radny Andrzej 
Bocheński (Zielona Razem) jeden z inicjatorów odnowy Ochli. Fot. Igor Skrzyczewski

- Bardzo mi się podoba! – Maja Szymczak nie chciała zejść z siatki rozpiętej nad potokiem. Tak dobrze się bawiła. Razem z babcią przyszła zobaczyć jak wygląda odnowiona Dolina Gęśnika.
 Fot. Tomasz Czyżniewski
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W ZIELONEJ GÓRZE
W rocznice powstania 
zawyją syreny

W przyszłą sobotę, 1 sierpnia, 
przypada 76. rocznica Powstania War-
szawskiego. Był to jeden z najważniej-
szych i tragicznych zrywów Polaków 
w walce o wolność i niepodległość. 
Rocznica szczególnie obchodzona 
jest w stolicy Polski. Pamiętają o niej 
również mieszkańcy naszego miasta. 

1 sierpnia zostaną uruchomione na 
terenie Zielonej Góry syreny alarmo-
we. Ciągły dźwięk syren trwający 1 
minutę, przypomni godzinę wybuchu 
powstania.

Główne uroczystości odbędą się 
na Nekropolii Zielonogórskiej przy 
obelisku poświęconym Żołnierzom 
Armii Krajowej i Szarych Szeregów. 

W programie uroczystości przewi-
duje się: 

- 16.45  – zbiórka uczestników 
uroczystości przy obelisku,

- 16.45-17.00 -  wspólne śpiewanie 
piosenek powstańczych,

- 17.00 -  sygnał  z syreny alarmo-
wej ogłaszający symbolicznie godzinę 
„W”,

- 17.01 -17.25 -  program przygoto-
wany przez harcerzy oraz wystąpienia 
okolicznościowe, 

- 17.25-17.30 -  składanie wiązanek 
kwiatów przed obeliskiem.

Uroczystość organizuje Hu�ec 
Zielona Góra ZHP przy współudziale 
Prezydenta Miasta Zielona Góra.  
Organizatorzy zapraszają kombatan-
tów, młodzież i mieszkańców miasta 
do udziału w uroczystości. 

 (red)

W ZIELONEJ GÓRZE

Wojna z komarami
Zielonogórzanom życie uprzykrzyły 

komary. Latają chmarami, są wszędzie. 
Zakład Gospodarki Komunalnej poszedł z 
nimi na wojnę! 

ZGK przeprowadza opryski od pięciu 
lat. Wiosną przeciwko kleszczom i larwom 
komarów, jesienią przeciwko kleszczom.

- W tym roku działamy szybciej, po-
nieważ komarów jest wyjątkowo dużo i są 
wyjątkowo kąśliwe - mówi A. Miszon z ZGK. 
Dla nieznośnych stworzeń, spragnionych 
naszej krwi, ciepła i wilgotna pogoda jest 
idealna. - Opryskaliśmy już ponad 150 
miejsc, miejskie przedszkola, place zabaw 
i parki. Z plagą komarów walczymy też 
na terenach rekreacyjnych i pomiędzy 
blokami należącymi do miasta. Powierzch-
nia oprysków wyniosła ponad hektar.  (rk)

W ZIELONEJ GÓRZE

O! jak onkologia…
Ale też O! jak optymizm. Pacjenci, 
którzy czekają na wyniki badań 
i wizyty u lekarzy w poradniach 
onkologicznych szpitala uniwer-
syteckiego, mogą podziwiać na 
ścianach kolorowe, optymistyczne 
obrazy.

Galeria Artystyczna „O!” 
to pomysł dra Marka Szwie-
ca, kierownika Klinicznego 
Oddziału Onkologii.

- To jest kropka nad „i” 
w tej poradni. Pacjent, któ-
ry czeka jest zdenerwowa-
ny, zaniepokojony, zastana-
wia się nad swoimi wynika-
mi. Myślę, że czas, który bę-

dzie mógł poświęcić, patrząc 
na te prace, jest bardzo istot-
ny. Ten pomysł wpadł mi do 
głowy półtora roku temu. Na 
początku obrazy miały tak 
naprawdę pokryć niewyre-
montowane ściany oddzia-
łu onkologicznego – tłuma-
czył M. Szwiec na o¥cjalnym 
otwarciu Galerii.

Stało się jednak inaczej, 
bo obrazy zawisły w kom-
pleksie świeżo wyremonto-
wanych poradni onkologicz-
nych. Powołanie do życia 
Galerii Artystycznej nie by-
łoby możliwe bez wsparcia 
uczestników Społecznego 
Ruchu ds. Zrównoważone-
go Rozwoju Oddziału Onko-
logicznego, ZOK oraz spon-
sorów. 

- To jest wysiłek wie-
lu ludzi. Kiedyś zaczynali-
śmy z siedemnastoma, dzi-
siaj mamy czterdziestu jeden 
uczestników ruchu. I to oni 
sponsorują, działają, nie tyl-
ko przy tej wystawie – mówił 
Edward Sobański, koordyna-
tor Ruchu.  

- Nie wierzę w przypad-
ki. Kiedy dostałam tele-
fon z prośbą o pomoc, na-
tychmiast podjęłam temat, 
uśmiechając się do Dominiki 
Krupy, mojej koleżanki, któ-
ra jest kuratorem pierwszej 
wystawy – opowiadała Agata 
Miedzińska, dyrektorka ZOK.

Oczy pacjentów będą naj-
pierw cieszyć prace zielono-
górskiego artysty, Władysła-
wa Klępki. Wszystkie są wy-

konane w rzadko już spoty-
kanej technice papieru czer-
panego. - Te obrazy nie są 
malowane, tylko wykonuję 
je z naturalnego papieru. Ta-
ki papier drze się na drobne 
kawałeczki, moczy, miksuje 
i z tej pulpy układa poszcze-
gólne kolory – tłumaczył W. 
Klępka. W poradni onkolo-
gicznej można podziwiać po-
nad 20 obrazów. Planowane 
są dzieła kolejnych artystów.

– Cykliczność takich dzia-
łań z pewnością będzie słu-
żyła pacjentom. To dla nich 
to wszystko, żeby chociaż 
przez chwilę mogli oderwać 
się od własnych problemów 
– powiedział Marek Działo-
szyński, prezes zarządu szpi-
tala.  (ap)

Dominika Krupa, kurator pierwszej wystawy w Galerii O! i 
Waldemar Klępka, twórca obrazów, opowiadają o dziełach, 
które zawisły na szpitalnych ścianach. Fot. Agata Przybylska

Rademenez znów w akcji
Tegoroczna edycja muzycznego projektu Rademeneza promuje lokalnych przedsiębiorców, 
których działalność mogła ucierpieć w czasie pandemii koronawirusa. 

- W czerwcu tego roku roz-
począłeś trzecią odsłonę ra-
powego projektu 100dninaf-
ree. Na czym on polega? 

Radosław Rademenez 
Blonkowski, raper i tancerz 
breakingu: - Jestem tance-
rzem, raperem i prezente-
rem, ale ze względu na pan-
demię, imprezy które mia-
łem poprowadzić są odłożo-
ne w czasie. Nie siedzę jed-
nak z założonymi rękami i nie 
frustruję się, tylko chcę wy-
korzystać energię na cieka-
wą akcję. Dlatego postanowi-
łem zadedykować tę edycję 
lokalnym przedsiębiorcom, 
artystom, instytucjom, zma-
gającymi się z trudnościami 
związanymi z pandemią. Ra-
powałem już o sklepie me-
blowym, szkole muzycznej, 
salonie fryzjerskim, teatrze 
lalek czy ogrodzie botanicz-
nym… Pojawiam się, zapisu-
ję na kartce najważniejsze in-
formacje i po kilku minutach 
lecę z tekstem z głowy. Liczę, 
że to przyciągnie na nowo 
ludzi do ciekawych miejsc i 
¥rm, które są często rodzin-
ne, działają na naszym ryn-
ku od lat i tylko na chwilę ich 
praca została zachwiana. Za-
leży mi, by robić dla nich do-
brą robotę. Niedługo po roz-
poczęciu akcji odebrałem te-
lefon od znajomego z Dolne-

go Śląska, który był zachwy-
cony, że takich tu mamy lu-
dzi, ¥rmy, takie fajne miej-
scówki. 

- No właśnie, jesteś rodo-
witym zielonogórzaninem. 
Jakie jest twoje ulubione 
miejsce w Zielonej Górze? 

- Deptak, tu spędziłem 
większość życia. Nie chcia-

łem się stąd wyprowadzić, bo 
uważałem, że wszędzie in-
dziej jest za daleko. To miej-
sce, w którym zaczynałem 
swoją przygodę z tańcem, 
bo treningi robiliśmy na pla-
cu Bohaterów, jeszcze za cza-
sów starej fontanny. Deptak 
jest kluczowy, ale Palmiar-
nia, Park Tysiąclecia, skate-
park też są mi bliskie i pole-

cam je wszystkim, którzy po-
jawiają się w naszym mie-
ście. Ciekawych przestrze-
ni do rekreacji, sportu, zwie-
dzania w Zielonej Górze nie 
brakuje.

- Wracając do 100dninaf-
ree: jak �rma czy artysta mo-
gą się do Ciebie zgłosić? 

- Wystarczy napisać na o¥-
cjalnym pro¥lu Rademene-
za na Facebooku. Odczytuję 
wszystkie wiadomości. Lista 
stale się wydłuża, bo to cieka-
wa forma promocji dla ¥rm, a 
dla mnie okazja, by pokazać 
swoje umiejętności, poznać 
ludzi, którzy mogą być inspi-
racją do kolejnych projektów. 
Teraz planuję nagrać 99 ¥l-
mów, a na ¥nał 27 września 
wydać płytę „Kot Rademenez 
– 9 żyć, 7 życzeń”. Wiele lat 
temu, na pierwszym treningu 
breakdance, mój brat stwier-
dził, że ruszam się jak kot Ra-
demenez – stąd jej nazwa. 
Druga część nawiązuje do se-
rialu „Siedem życzeń”, w któ-
rym ten magiczny kot był jed-
nym z bohaterów. Co by się 
nie działo, postanowiłem że 
płyta ujrzy światło dzienne w 
tym roku i będzie zawierała 
sporo życzeń dla ludzi. 

- Dziękuję. 
Małgorzata Dobrowolska

Do oprysków używane są również quady Fot. Materiały ZGK

Radosław Rademenez Blonkowski to zielonogórski raper 
oraz tancerz breakingu, który od trzech lat prowadzi projekt 
100dninafree. W 2018 r. w rodzinnym mieście ustanowił re-
kord Polski, rapując na freestyle’u („z głowy”) cztery godziny 
bez przerwy. Rok później pobił własny rekord, rapując nie-
przerwanie 12 godzin. Fot. Archiwum prywatne  
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Będzie Ochla naszych marzeń
Prawie 24 tysiące zielonogórzan oddało swój głos na Ochlę swoich marzeń. Spodobała się koncepcja z brodzikiem 
dla najmłodszych dzieci i wodnym placem zabaw, piaszczysta plaża i leżaki, zadaszona altana na wodzie... Kąpieli-
sko ma być jak nowe w 2022 r. 

- Koniec gadania, trzeba 
się brać do roboty. To wstyd, 
że w 140-tysiecznym mieście 
nie ma porządnego kąpieli-
ska. Po konsultacjach zaraz 
przystępujemy do prac pro-
jektowych – zapowiedział 
miesiąc temu prezydent Ja-
nusz Kubicki. Kąpielisko 
Ochla ma zostać zagospoda-
rowane do wiosny 2022 roku. 
Plan jest ambitny, ale – jak 
pokazują wyniki konsulta-
cji, które już się zakończyły 
- inwestycja przywitana jest 
przez zielonogórzan z otwar-
tymi ramionami.

Zielonogórzanie od 19 
czerwca do 10 lipca głoso-
wali na jedną z czterech kon-
cepcji zagospodarowania za-
lewu, o których opracowanie 
wcześniej poproszono czte-
ry zielonogórskie biura ar-
chitektoniczne: ARCUS-Con-
sult, ARCHPEAK, Ar-Project i 
Propago. Wszystkie pomysły 
architektów opisaliśmy i po-
kazaliśmy na łamach „Łącz-
nika Zielonogórskiego”. Wi-
zualizacje można było oglą-
dać również na wystawie 
pod ratuszem albo w inter-
necie. Uczestnicy głosowa-
nia wybierali nie tylko wizję 
całego wodnego komplek-
su, mogli również głosować 
na poszczególne części infra-
struktury rekreacyjno-wy-
poczynkowej, które chcieli-
by widzieć w tym miejscu: 
ściankę wspinaczkową, mi-
nigolf, a może po prostu pla-
żę z piaskiem, jak nad mo-
rzem... Do wyboru były 24 
elementy nowej architektu-
ry.

- Fantastyczne jest to, że 
tak dużo osób wzięło udział 
w tych konsultacjach. W 

większości głosowali ludzie 
młodzi, którzy mają dzie-
ci. Latem nie bardzo mają 
z nimi dokąd pójść w mie-
ście i dzieciaki albo brodzą 
w miejskich fontannach, al-
bo w basenikach ogrodo-
wych, jeśli rodzice posiada-
ją ogródek lub działkę – mó-
wi Andrzej Bocheński, radny 
z klubu Zielona Razem, któ-
ry wraz z kolegami z klubu 
Pawłem Wysockim i Grzego-
rzem Hryniewiczem od daw-
na pilotują projekt powsta-
nia nowej Ochli.

Podczas konsultacji zie-
lonogórzanie oddali aż 
23.868  głosów. Zdecydo-
wanie najwięcej zyskał pro-
jekt architektów pracowni 
Ar-Project, w konsultacjach 

oznaczony jako „koncepcja 
nr 3”. Charakterystyczny dla 
tej koncepcji był m.in. bro-
dzik dla najmłodszych dzie-
ci z wodnym placem zabaw, 
piaszczysta plaża, zadaszona 
altana na wodzie, mały am¥ -
teatr i domki letniskowe.

- To był również mój fa-
woryt – przyznaje Paweł Wy-
socki, którego w tej koncep-
cji szczególnie uwiodło za-
chowanie obecnego ukształ-
towania terenu i tutejszych 
drzew oraz naturalne od-
dzielenie nowych basenów 
od istniejących już akwe-
nów. – Tylko symulator sur-
¥ ngu, wake park i basen pły-
wacki z torami wydają mi 
się zbyt mocno ingerujące w 
charakter tego miejsca, no i 

bardzo kosztowne. Przecież 
nie chodzi o to, żeby z Ochli 
zrobić park rozrywki, tylko 
miejsce, w którym zielono-
górzanie będą mogli wypo-
cząć nad wodą. Moim zda-
niem akwen obok piaszczy-
stej plaży powinien pozostać 
wolną strefą do pływania, ta-
kim małym jeziorem do pły-
wania dla wszystkich – prze-
konuje.

- Ja to się przede wszyst-
kim cieszę z tego, że zielono-
górska Ochla zostanie zmo-
dernizowana i będzie dobrze 
służyła mieszkańcom. I z te-
go, że zielonogórzanom tak 
bardzo zależy na tym miej-
scu. Gdyby tak nie było, to 
by nie głosowali – stwierdza 
Grzegorz Hryniewicz i doda-

je: - Mieszkańcy wybrali to, 
co jest dla nich najważniej-
sze!

Czyli: piaszczystą plażę, 
wodny plac zabaw, wyspę, 
basen, wake park, zjeżdżal-
nię wodną, restaurację, le-
żaki…  To właśnie na te ele-
menty nowej infrastruktury 
najczęściej głosowano pod-
czas konsultacji.

Co teraz? 
- Teraz miasto musi ogło-

sić dwa przetargi – wyjaśnia 
radny Filip Gryko, który w 
konsultacjach ma doświad-
czenie. Prowadził je m.in. w 
Dolinie Gęśnika. - Pierwszy 
przetarg wyłoni wykonawcę 
projektu nowej Ochli. Zosta-
nie opracowana na podsta-
wie koncepcji, która w kon-

sultacjach zyskała najwię-
cej głosów i zmody¥ kowa-
na o elementy infrastruktu-
ry, które najbardziej podo-
bały się zielonogórzanom. 
Projektant będzie też musiał 
uzyskać pozwolenie na bu-
dowę. Drugi przetarg zosta-
nie ogłoszony na wykonaw-
cę przebudowy. W tej formu-
le, miasto zachowuje wpływ 
na to, co powstanie na zale-
wie. I nawet jeśli pierwszego 
przetargu nie wygra pracow-
nia, która jest autorem wizji 
nr 3, będzie prace konsulto-
wała ze strony miasta. 

- Jeśli wszystko pójdzie 
dobrze, na przełomie roku 
ogłosimy przetarg na wyko-
nanie inwestycji – zapowiada 
prezydent. (el)

Najbardziej charakterystycznym elementem koncepcji jest drewniana „wyspa” z zadaszoną 
altaną wypoczynkową Wizualizacja Ar-Project

Koncepcja nr 3 zaproponowana przez Ar-Project

W naszej koncepcji teren podzieliliśmy na trzy strefy: nową i dwie 
wykorzystujące istniejące zbiorniki wodne. W nowej, odgrodzonej 
od reszty części zaplanowaliśmy park wodny z basenem pływackim i 
rekreacyjnym z rwącą rzeką, sztuczną falą i torem przeszkód, a także 
brodzik, plac zabaw i zjeżdżalnię dla dzieci, jacuzzi dla rodziców, 
plażę, sauny i trawiaste tarasy oraz kawiarnię, restaurację, toalety i 
szatnie, które obsługiwałyby użytkowników wodnej części.
W drugiej stre� e zaplanowaliśmy „wyspę” - drewnianą, zadaszoną 
altanę wypoczynkową, postawioną nad lustrem wody na pomoście, 
który łączy altanę z symulatorem sur� ngu i z plażą wyposażoną w 
drewniane leżaki. W tej części umieściliśmy też wodny plac zabaw z 
elementami natryskowymi oraz mały am� teatr z zadaszoną letnią 
sceną.
W trzeciej stre� e, niegdyś najbardziej użytkowanej, pozostawiliśmy 
boiska do gry w piłkę ręczną, na plaży dodaliśmy słomkowe parasole, 
a na istniejącym zbiorniku wodnym zaplanowaliśmy wake park z 
urządzeniami do akrobacji.
Projekt wykorzystuje ukształtowanie terenu i wpisuje się w 
zastaną bazę, tylko zbiornik z „wyspą” wymaga pogłębienia i 
przeprojektowania.
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Sierpień w mieście. Daj się skusić!
Jest w czym wybierać! Czekają nas koncerty, spektakle, spacery... Nie możecie przegapić Nocy Spadających Gwiazd i � lmów w 
Kinie Letnim. Podajemy program Lata Muz Wszelakich do połowy sierpnia.

24 LIPCA, PIĄTEK
a 11.00 - Bajki, bajdy, banialuki – 
„Porwanie Gąski Sabinki”, Studio 
Teatralne Guliwer (am� teatr)

25 LIPCA, SOBOTA
a 17.00 - Pośba - tradycyjne sianoko-
sy z kapelą (pałac w Starym Kisielinie)

26 LIPCA, NIEDZIELA
a 17.00 - Koncert Orkiestry Dętej 
Zastal (scena przed Filharmonią 
Zielonogórską)

27 LIPCA, PONIEDZIAŁEK
a 20.30 - Muzy z gwiazdami – „Księ-
życ”, wydarzenie on-line w mediach 
społecznościowych (Facebook Plane-
tarium Wenus)

29 LIPCA, ŚRODA
a 11.00-13.00 - Nie nudzę się latem – 
„Zabytki sakralne Zielonej Góry” - spa-
cer z przewodnikiem Janem Frydrykiem 
(zbiórka, pl. Bohaterów, godz. 10.45)

30 LIPCA, CZWARTEK
a 18.00 - Z książką na leżaku - Spo-
tkanie z… Dariuszem Kamysem i 
Łukaszem Pietschem, promocja książki 

„Hrabi. Duszkiem tak” (Biblioteka 
Norwida, sala im. Janusza Koniusza)
a 19.00 - w Zielone(j) gramy - koncert 
zespołu Las Melinas (Plac Teatralny)

31 LIPCA, PIĄTEK
a 11.00 - Bajki, bajdy, banialuki – „Przy-
powiastka o Czerwonym Kapturku”, Teatr 
Cztery Kąty z Zielonej Góry (am� teatr)
a 21.30 - Kino letnie – „(Nie)znajomi” 
(Plac Teatralny)

1 SIERPNIA, SOBOTA
a 14.00-16.00 - Koncert Bota-
niczny - recital Anny Poszelużnej 
(Ogród Botaniczny i Minizoo)

a 20.00 - Bluesowe Noce - 
koncert zespołu Igor Łojko i 
Przyjaciele (Klub Piekarnia Cichej 
Kobiety/bilety)
a 21.30 - Kino Letnie - „Zabawa, zaba-
wa”, reż. Kinga Dębska (Plac Teatralny)

3 SIERPNIA, PONIEDZIAŁEK
a 22.00 - Muzy z gwiazdami - Obiekty 
głębokiego kosmosu - wydarzenie online 
(Facebook Planetarium Wenus)

5 SIERPNIA, ŚRODA
a 11.00 - 13.00 - Nie nudzę się 
latem – „Przemysłowa Zielona Góra 
- wspomnienie przeszłości”,  spacer z 

przewodnikiem Ryszardem Bącalem 
(zbiórka: pl. Bohaterów, 10.45)

6 SIERPNIA, CZWARTEK
a 18.00 - Z książką na leżaku - 
spotkanie z… Andriejem Kotinem, 
poetą i bardem - recital „Ścigać sny” 
(Biblioteka Norwida, sala im. Janu-
sza Koniusza)
a 19.00 - W Zielone( j) gramy - kon-
cert zespołu Echa (Plac Teatralny)

7 SIERPNIA, PIĄTEK
a 11.00 - Bajki, bajdy, banialuki 
– „Calineczka”, Teatr Mer z Łodzi 
(am� teatr)

a 21.30 - Kino letnie - „Obywatel Jones”, 
reż. Agnieszka Holland (Plac Teatralny)

8 SIERPNIA, SOBOTA
a 21.30 - Kino letnie – „Czarny Mer-
cedes”, reż. Janusz Majewski (Plac 
Teatralny)

9 SIERPNIA, NIEDZIELA
a 16.00-18.00 - Akcja animacja - 
ludowe zabawy z Akademią Tradycji 
(Plac Teatralny)
a 17.00 - Koncert Orkiestry Dętej 
Zastal (scena przed Filharmonią 
Zielonogórską)

12 SIERPNIA, ŚRODA
a 17.00-19.00 - Nie nudzę się 
latem – „Zielona Góra - miasto jakie 
pamiętam”, spacer z przewodnikiem 
Januszem Kapałą (zbiórka: pl. Boha-
terów, 16.45)

13 SIERPNIA, CZWARTEK
a 18.00 - Z książką na leżaku - 
spotkanie z… Piotrem Bukartykiem, 
promocja książki „Fatalny przykład 
dla młodzieży” (Biblioteka Norwida, 
sala im. Janusza Koniusza)
a 19.00 - W Zielone(j) gramy 
- koncert zespołu Niemoc (Plac 
Teatralny)

14 SIERPNIA, PIĄTEK
a 11.00 - Bajki, bajdy, banialuki – „Kurnik 
kultury”, Teatr Lalka w Trasie z Zielonej 
Góry (am� teatr)
a 20.00 - Bluesowe noce - koncert 
zespołu Smooth Gentlemen (Klub 
Piekarnia Cichej Kobiety/bilety)
a 21.00 - Noc Spadających Gwiazd - 
wspólne obserwacje Perseid z radiowym 
komentarzem (Radio Index)
a 21.30 - Kino letnie – „Miłość bezwa-
runkowa”, „Zgniłe uszy” (Plac Teatralny)

15 SIERPNIA, SOBOTA
a 14.00-16.00 - Koncert Botaniczny - 
Camerata Trio recital, wykonanie: Kamila 
Susłowicz (skrzypce), Sebastian Cieśliński 
(fortepian), Arkadiusz Szydło (wioloncze-
la) (Ogród Botaniczny i Minizoo)
a 21.30 - Kino letnie – „W deszczowy 
dzień w Nowym Jorku”, reż. Woody 
Allen (Plac Teatralny)

16 SIERPNIA, NIEDZIELA
a 16.00-18.00 - Akcja animacja 
- joga dla dzieci z Jogomanią (Plac 
Teatralny)
a 19.00 - Wieczory u luteranów 
- koncert kameralny, wykonawcy: 
Stanisław Pielczyk (organy), Jarosław 
Nadrzycki (skrzypce) (kościół ewan-
gelicki/bilety: 20 i 10 zł, uczniowie 
bezpłatnie) (dsp)

W ZIELONEJ GORZE

Słodkie lata 20. 
i Trzy świnki 
Piąty weekend Lubuskiego Lata 
Teatralnego to długo wyczekiwana 
premiera oraz przedstawienie dla 
dzieci. I to w Zielonej Górze!

Aktorzy Lubuskiego Teatru 
zagrają w ten weekend na 
letniej scenie na placu Te-
atralnym. W samym cen-
trum miasta przeniosą wi-
dzów w lata 20. i 30. ub.w. 
- „Miłość ci wszystko wy-
baczy” i „Ach, jak przy-
jemnie”. Dajcie się unieść 
słodkim nutom płynącym 
ze sceny! – kuszą organiza-
torzy.

Aktorki w barwnych suk-
niach ze sznurami pereł i 
rozśpiewani, ubrani w smo-
kingi albo fraki aktorzy 
wspólnie zawirują na sce-
nie, w rytmie znanych mię-
dzywojennych przebojów, 
ale w zupełnie nowych aran-
żacjach. 
– Lata 20. i 30. to był cu-
downy okres, pełen emo-
cji i energii. Piękne kobiety, 
szampan, rewie i kabarety. Z 
przymrużeniem oka wraca-
my do tych złotych czasów – 
zapowiada Jan Szurmiej, re-
żyser spektaklu. I dodaje, że 
czuje tęsknotę do tych lat, 
ze względu na kulturę, która 
wtedy kwitła oraz inny niż 
obecnie stosunek do sztuki. 
- To będzie nasz pierwszy 
plenerowy spektakl na placu 

Teatralnym w Zielonej Gó-
rze. Wyjątkowy, bo opowia-
da o fantastycznych latach 
20. i 30. – zaprasza też Robert 
Czechowski, dyrektor Lubu-
skiego Teatru. 
Premiera musicalu „Słodkie 
lata 20., 30.” odbędzie się w 
piątek, 24 lipca o godz. 21. 
Ten sam spektakl zobaczy-
my również 25 lipca, o godz. 
21. Bilety kosztują 25/50 zł, 
do kupienia na abilet.pl oraz 
w kasach teatru. 
Niedziela będzie należała do 
dzieci i … „Trzech świnek”. 
Zaprezentują się na scenie 
dwa razy, o godz. 12 i 16. To 
opowieść o sympatycznych 
świnkach i ich niecodzien-
nych przygodach. Bilety 
kosztują 10 zł.

(ap)
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DLA DZIECI
LETNIA CZYTELNIA NORWIDA 
– wtorki o 10.00, patio biblioteki, 
(obowiązują zapisy, tel. 68 45 
32 610)
 4 sierpnia - drugie wakacyjne 
spotkanie z teatrem Kamishibai 
- „Smok wawelski” Magdaleny 
Zarębskiej. Spektakl oraz dysku-
sja na temat smoków – z jakich 
legend, baśni czy bajek je znamy i 
czy zawsze są takie przerażające? 
Po spektaklu odbędą się krótkie 
warsztaty plastyczne, a także pre-
zentacja książek o smokach, które 
można wypożyczyć w Bibliotece 
Pana Kleksa (dzieci 5-8 lat)

 11 sierpnia – Wakacyjne spotka-
nie z Krainą eksperymentów i nie-
codzienne możliwości artykułów 
spożywczych z naszej domowej 
kuchni (dzieci 6-12 lat).

CZWARTKI ONLINE
(Facebook biblioteki)
 6 sierpnia - Escape Room – zalo-
guj się, rozwiąż zadania, zagadki, 
łamigłówki, przejdź wirtualny 
pokój zagadek w jak najkrótszym 
czasie i zdobądź nagrody!
 13 sierpnia - Wakacyjne ekspe-
rymenty online, czyli wybucho-
wo-kolorowo we własnej kuchni z 
Krainą Eksperymentów w tle.

NORWID DLA DOROSŁYCH
Z książką na leżaku - czwartki, 
godz. 18.00, sala im. Janusza Ko-
niusza oraz Facebook biblioteki
(obowiązują miejscówki, nr tel. 
68 45 32 635)
 6 sierpnia - Andriej Kotin 
„Ścigać sny” – spotkanie z poetą 
i bardem
 13 sierpnia - Piotr Bukartyk, 
Bukartyk. Fatalny przykład dla 
młodzieży”

ZLOT GARBUSÓW
Już po raz dwunasty WOSiR 
Drzonków otwiera bramy 
swojego ośrodka, żeby gościć 

w nim miłośników motoryzacji, 
a szczególnie VW Garbusa. 
„Garbobranie” rozpoczyna 
się w piątek, 24 lipca i potrwa 
przez cały weekend. - Impreza 
tradycyjnie odbędzie się 
na polu karawaningowym 
ośrodka, który jest w pełni 
przygotowany do spędzania 
wolnego czasu na świeżym 
powietrzu. Wrażeń i atrakcji na 
pewno nie zabraknie. W pro-
gramie m.in.: mistrzostwa w 
strzelaniu, pływaniu pieskiem, 
niezliczona ilość konkursów, 
disco, wejściówki na pływalnie 
– zachęcają organizatorzy.

ARCHEOLOGIA JEST KOBIETĄ
To hasło przewodnie tegoroczne-
go Dnia Archeologii. - Opowiemy o 
różnych aspektach bycia kobietą 
na przestrzeni dziejów: o kanonie 
piękna kobiecego w paleolicie, 
społecznej roli kobiet w pradzie-
jach i średniowieczu, kobietach 
wojowniczkach, kobiecych 
zajęciach, kultach związanych z 
pierwiastkiem kobiecym, przy 
okazji poruszając tematy lżejsze 
jak moda czy kosmetyki – zapo-
wiadają organizatorzy. Wydarze-
nie wyłącznie on-line. Prezentacje 
i pokazy zostaną opublikowane 
w formie � lmów na pro� lu na 

facebooku Muzeum Archeologicz-
nego Środkowego Nadodrza oraz 
kanale na YT.
W programie: 12.00 - Paleolityczne 
Wenus – najstarsze wzorce kobie-
cego piękna; 13.00 - Być kobietą w 
czasach kultury łużyckiej – blaski 
i cienie; 14.00 - Kobiecy kryminał 
z archeologią w tle – konkurs; 
15.00 - Kobieta na krańcu świa-
ta- pradziejowy prequel; 16.00 
- Amazonki znad Nysy Łużyckiej?; 
17.00 - Kobieta średniowiecza w 
źródłach archeologicznych i an-
tropologicznych; 18.00 - Nie tylko 
Joanna D’Arc. 

(dsp,ap)

W środę aktorzy zorganizowali próbę „Słodkich lat 20., 30.” na placu Teatralnym
 Fot. Agata Przybylska
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Lubuskie Trójmiasto – reaktywacja 
Do zdobycia są olbrzymie unijne pieniądze, dlatego włodarze Zielonej Góry, Nowej Soli i Sulechowa postanowili reaktywować 
Lubuskie Trójmiasto. Wspólnie będą walczyć o fundusze.

- Czekaliśmy na decyzje 
szczytu w Brukseli, dotyczą-
ce unijnego budżetu na lata 
2021-27. Już wiemy, że będą 
to gigantyczne kwoty. Dlate-
go reaktywujemy Lubuskie 
Trójmiasto. Łączymy siły, bo 
razem możemy zrobić wię-
cej – tak prezydent Janusz 
Kubicki rozpoczął wtorko-
wą konferencję prasową. 
Mówił o tym, że mamy do-
świadczenie w zdobywaniu 
pieniędzy i fachowców. Za 
takich uchodzą członkowie 
świeżo powołanego zarzą-
du LT: Edward Fedko, nie-
gdyś odpowiedzialny za fun-
dusze unijne w Sulechowie 
i Beata Kulczycka zajmująca 
się tym samym w Nowej So-
li. Obydwoje są radnymi sej-
miku województwa. Zieloną 
Górę reprezentuje w zarzą-
dzie wiceprezydent Krzysz-
tof Kaliszuk. 

W nowej perspektywie 
unijnej Polska ma otrzymać 
125 mld euro. Część tej kwoty 
tra¥  do lubuskich samorzą-
dów. Żeby lepiej o nie wal-
czyć, Lubuskie Trójmiasto 
ma połączyć obszary funk-
cjonalne Zielonej Góry i No-
wej Soli. Oprócz trzech wy-
mienionych miast obejmu-
ją one: Czerwieńsk, Świdni-

cę, Zabór, Otyń i gminę No-
wa Sól. Potrzebna będzie też 
współpraca z powiatami. Na 
tym terenie mieszka około 
25 proc. ludności wojewódz-
twa. 

- Do tej pory Lubuskie 
Trójmiasto to była bardziej 
idea niż namacalne czy-

ny. Czas, żeby spojrzeć na 
nie inaczej. Razem możemy 
więcej. Samorządowcy są od 
tego, by łączyć, a nie dzielić 
– tłumaczył Jacek Milewski, 
prezydent Nowej Soli. Mówił 
o wspólnych przedsięwzię-
ciach komunikacyjnych, 
szybkiej kolei trójmiejskiej 

i ścieżkach rowerowych. To 
zadania wymagające współ-
pracy gmin, cenionej przez 
UE i docenianej ¥ nansowo. 

- Wiele projektów doty-
czyć będzie wspólnych dzia-
łań infrastrukturalnych – do-
dał Wojciech Sołtys, bur-
mistrz Sulechowa.

Jednak, żeby móc takie 
cele realizować, trzeba je 
najpierw zawrzeć w odpo-
wiednich dokumentach, np. 
strategii województwa. 

– Mam głęboką nadzieję, 
że prace nad rozdyspono-
waniem pieniędzy nabiorą 
szybkiego tempa. Najważ-
niejsze inwestycje plano-
wane przez Lubuskie Trój-
miasto muszą tra¥ ć do ak-
tualizowanej obecnie stra-
tegii rozwoju wojewódz-
twa. To jedno z zadań, któ-
re przed nami stoi – plano-
wał E. Fedko, prezes LT. Ze-
brani zastrzegali, że pomysł 
reaktywacji nie jest skiero-
wany przeciwko komuś. Ma 
integrować. Chcą jednak, 
żeby środki były dzielone 
proporcjonalnie do liczby 
ludności. Zdaniem preze-
sa, województwo powinno 
wspierać samorządy, ale nie 
wpływać na realizację pro-
jektów.

- Nie chcemy marginali-
zować innych samorządów, 
ani uszczuplać puli. Marzę, 
żeby można było bez pro-
blemów przejechać rowe-
rem do Zielonej Góry. Bę-
dziemy realizować projek-
ty ponadlokalne – dodała B. 
Kulczycka.  (tc)

Razem chcą zabiegać o fundusze. Od lewej: Wojciech Sołtys, Janusz Kubicki, Beata Kulczycka, 
Jacek Milewski i Edward Fedko. Fot. Piotr Jędzura

PROJEKTY 
KOMUNIKACYJNE
 Szybka kolej trójmiejska łącząca 
Sulechów, Zieloną Górę i Nową Sól.
 Zachodnia obwodnica Zielonej 
Góry omijająca Przylep, Płoty i 
Czerwieńsk i przez most w Po-
morsku docelowo prowadząca do 
nowego węzła na S3 - Sulechów 
Północ.
 Drugi etap budowy obwodnicy 
południowej Zielonej Góry pro-
wadzący do pełnego węzła S3 w 
Niedoradzu i dokończenie obwod-
nicy Nowej Soli.
 Budowa odcinka ścieżek 
rowerowych Sulechów – Klępsk 
do Janowca (ok. 7 km), które 
pozwolą włączyć się do systemu 
babimojskich ścieżek rowerowych, 
już skomunikowanych ze Zbąszyn-
kiem, Zbąszyniem i Wolsztynem.
 Partnerzy będą też zabiegać o 
spójną sieć ścieżek rowerowych, 
w szczególności o trasę z Zatonia 
przez Niedoradz do Otynia. To 
pozwoli połączyć istniejące sieci 
ścieżek zielonogórskich i nowosol-
skich w jedną całość. 

W ZIELONEJ GÓRZE

Kolejne drogi 
do odnowienia 
Miasto zapowiada remont 
fragmentu ul. Zjednoczenia, 
przebudowy doczeka się też 
skrzyżowanie ulic Energetyków i 
Elektronowej.

Ulica Zjednoczenia, na od-
cinku od skrzyżowania z ul. 
Energetyków w stronę Przy-
lepu, przeszła komplekso-
wy remont kilka lat temu. Te-
raz miasto chce kontynu-
ować to zadanie. Jak zapo-
wiada Krzysztof Staniszew-
ski, zastępca dyrektora De-
partamentu Zarządzania Dro-
gami w magistracie, remont 

Zjednoczenia wykonany zo-
stanie od ronda na skrzyżowa-
niu z ul. Herberta (Aglomera-
cyjna) w kierunku wiaduktu, 
do miejsca położonego oko-
ło 70 metrów za skrzyżowa-
niem z ulicą Działkową. Zada-
nie obejmie m.in. przebudowę 
zatok autobusowych, chodni-
ków i ciągów pieszo-rowero-
wych, modernizację sygnali-
zacji świetlnej na skrzyżowa-
niu z ul. Działkową, przebu-
dowę oświetlenia drogowe-
go i kanalizacji deszczowej. 
Zostanie zabezpieczony też 
sam wiadukt - jego konstruk-
cja i odwodnienie, wykona-
na zostanie również konstruk-
cja wsporcza. Obiekt obecnie 
jest w opłakanym stanie. Dzię-
ki wykonanym pracom już bę-
dzie bezpieczniej. Na grun-

towne odnowienie wiaduk-
tu jeszcze musimy poczekać. 
Miasto szuka źródeł do¥ nan-
sowania inwestycji. Jeśli je 
znajdzie, prace ruszą w przy-
szłym roku. 

- Jeśli wystarczy nam fun-
duszy, w tym roku wykona-
my jeszcze remont odcinka ul. 
Zjednoczenia od ronda PCK do 
ronda na skrzyżowaniu z uli-
cą Herberta – dodaje K. Stani-
szewski. Wszystko ma się oka-
zać 30 lipca. Miasto ogłosiło 
przetarg na remont ul. Zjedno-
czenia i do tego dnia czeka na 
oferty ¥ rm.

W tym roku poprawi się też 
organizacja ruchu na skrzy-
żowaniu ulic Energetyków i 
Elektronowej wraz ze zjazdem 
do marketu Tesco. W ramach 
rozbudowy zostanie wydzie-

lony dodatkowy pas do skrę-
tu w lewo z ul. Energetyków 
w ul. Elektronową i zmoderni-
zowana sygnalizacja świetlna. 
Ma dobrze „współpracować” 
z sygnalizacją na skrzyżowa-
niu ulic Zjednoczenia i Ener-
getyków.

Jest też dobra informacja 
dla rowerzystów: na odcinku 
od ul. Zjednoczenia do zjaz-
du do marketu Tesco powsta-
nie ciąg pieszo-rowerowy. 
Wyremontowana zostanie na-
wierzchnia na odcinkach jezd-
ni ul. Energetyków, wymie-
nione oświetlenie i pojawią 
się dodatkowe wpusty ulicz-
ne. Te prace wykona Przedsię-
biorstwo Drogowe Bud-Dróg, 
które wyceniło je na prawie 1,7 
mln zł. Efekt powinniśmy zo-
baczyć w listopadzie. (rk)

W ZIELONEJ GÓRZE

Awans naszego
uniwersytetu
Uniwersytet Zielonogórski zaj-
muje 12. miejsce wśród polskich 
uniwersytetów w Rankingu Szkół 
Wyższych Perspektywy 2020. To 
znaczący awans zielonogórskiej 
uczelni w tej klasyª kacji.

– To kolejny znaczący 
awans naszej uczelni w tym 
rankingu. Wyprzedziliśmy 
prawie wszystkie uczelnie z 
miast bez długoletnich tra-
dycji uniwersyteckich, takich 
jak: Rzeszów, Bydgoszcz, Bia-
łystok, Kielce, Opole, Kosza-
lin, Radom, Częstochowa, ale 

także tak renomowane uczel-
nie, jak m.in. Politechnika Kra-
kowska, warszawska WAT, Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski 
czy UKSW w Warszawie – pod-
kreśla rektor UZ, prof. Tadeusz 
Kuczyński.

Wysoką pozycję w rankin-
gu zielonogórska uczelnia za-
wdzięcza głównie badaniom 
naukowym. W kryterium 
efektywności zajęła 9. miej-
sce wśród polskich uniwersy-
tetów (UZ wyprzedził m.in. 
uniwersytety w Toruniu i w 
Gdańsku), a wśród polskich 
uczelni technicznych miejsce 
5. (pokonał m.in. politechnikę 
we Wrocławiu i w Gliwicach). 
W ocenie publikacji nauko-
wych nota jest jeszcze wyższa. 
To 4. miejsce wśród wszyst-

kich polskich uczelni, 3. wśród 
polskich uniwersytetów i 1. 
wśród polskich uczelni tech-
nicznych. 

– Pozycja naukowa bardzo 
nas cieszy, ale równie ważne 
jest utrzymanie wysokich wa-
runków kształcenia. Dlatego 
mam nadzieję, że w kolejnych 
latach nasz uniwersytet będzie 
piął się jeszcze wyżej – podsu-
mowuje rektor. Wśród wszyst-
kich szkół wyższych (z wyjąt-
kiem artystycznych), posiada-
jących uprawnienia do nada-
wania stopnia naukowego 
doktora, UZ jest na 37. miejscu.

W latach 2012–2020 uczel-
nia awansowała z 20. na 12. 
pozycję wśród polskich uni-
wersytetów i z 18. na 9. wśród 
uczelni technicznych.  (gd)

W ZIELONEJ GÓRZE

KaczyHOOD
w Tancbudzie

Od poniedziałku 27 lipca do 
piątku 31 lipca  na zielonogór-
skim Kaczym Dole odbędzie 
się druga edycja projektu „Ka-
czyHOOD”. Za darmo. - Zapra-
szamy serdecznie do Tancbu-
dy. Rok temu w projekcie wzię-
ło udział blisko 100 osób, liczy-
my na to, że w tym roku będzie 
ich jeszcze więcej – powiedział 
Filip Czeszyk współorganiza-
tor wydarzenia.

Na chętnych czekają rewela-
cyjni instruktorzy,  Jakub Bitka 
– Gra¶  tti,  Rademenez – Beat-

box, Rafał Rembowski – Desko-
rolka, Krzysztof Kurdyk SPO-
KO CREW –  Hip Hop dance. 

- To gwarancja dobrej zaba-
wy i rozwijania umiejętności 

pod okiem najlepszych spe-
cjalistów w każdej z zapropo-
nowanych dziedzin –  dodaje 
Paweł Wysocki, współorgani-
zator.  (is)

- Każdy może uczestniczyć w zajęciach. Wystarczy tylko 
przyjść – zachęcają organizatorzy.  Fot. Piotr Jędzura

POLICYJNY RADAR
Zielonogórscy policjanci zatrzymali 
cztery osoby w związku z podejrze-
niem usiłowania oszustwa. Na jednej 
ze stacji benzynowych w Zielonej 
Górze próbowali zapłacić fałszywymi 
banknotami Euro. Przy zatrzyma-
nych funkcjonariusze znaleźli 20 
sztuk banknotów, po przeszukaniach 
w mieszkaniach - kolejne. Łącznie 
zabezpieczono 75 nominałów.
Wszystko wydarzyło się w sobotę, 
18 lipca. - Na stację paliw w centrum 
miasta przyjechały cztery młode 
osoby podróżujące samochodem 
marki BMW. Kierujący po zatanko-
waniu pojazdu poszedł na stację, 
żeby zapłacić za paliwo. Kasjerka 

przyjmująca pieniądze od razu 
zorientowała się, że banknoty o 
nominale 20 Euro, które otrzymała 
od klienta są fałszywe i powiadomiła 
policję – relacjonują policjanci.
Funkcjonariusze zatrzymali kieru-
jącego, który miał przy sobie cztery 
fałszywe banknoty. Okazało się, 
że jest to 19-letni mieszkaniec woj. 
dolnośląskiego. Podobne banknoty 
znaleźli również u jednego z pasaże-
rów. Policjanci zatrzymali wszystkie 
osoby znajdujące się w pojeździe. 
Wszystkich przesłuchano i przedsta-
wiono zarzuty usiłowania oszustwa. 
Grozi im za to od 6 miesięcy do 8 lat 
pozbawienia wolności. (ap)
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Niebieskie siatki nad Gęśnikiem
Ten pomysł zauroczył zielonogórzan podczas konsultacji o zagospodarowaniu Doliny Gęśnika. Cztery lata temu zagłosowali na 
siatki rozpięte nad strumykiem. Teraz wielkie „hamaki” rozpięte pomiędzy pomostami są gotowe. 

I w dodatku w pięknym, nie-
bieskim kolorze. Postanowiłem 
spróbować, jak to działa, zaraz 
po założeniu siatek. Właśnie 
rozpoczął się odbiór inwestycji. 
Zaskoczenie – siatka ugięła się 
pode mną bardzo głęboko. Czy 
nie jestem za duży? Za ciężki? 
Czy nie spadnę do wody?

- Spokojnie. Też na nią wcho-
dziłem. Może się pan na niej po-
łożyć, jest bezpiecznie – śmieje 
się Mariusz Małecki z ¥rmy Ar-
man, która wykonywała inwe-
stycję. Niebieską siatkę zamon-
towano w dwóch miejscach: 
nieopodal parku linowego i kil-
kaset metrów dalej, nieopodal 
nowego oczka wodnego i pla-
ży. Muszę przyznać bez bicia – 
jak się człowiek na niej ułoży… 
to nie chce wychodzić. Siatka 
ma kilkadziesiąt metrów dłu-
gości. Według regulaminu jed-
norazowo może na niej przeby-
wać 15 osób. 

- To sprawdzamy jej wytrzy-
małość – zarządza Monika Kra-
jewska, zastępca dyrektora De-
partamentu Inwestycji Miej-
skich. Jako pierwsza weszła na 
siatkę. Po chwili dołączyły do 
niej kolejne osoby, zamieniając 
urządzenie w wielką leżankę. 

- Użytkownicy powinni pa-
miętać, że to miejsce do leżenia 
nad wodą, a nie do skakania. 
Siatka nie jest przeznaczona do 
pokazów akrobatycznych – mó-
wi pani dyrektor i zaleca, by na 
pomostach znalazły się odpo-
wiednie informacje.

- Jest super. Bardzo mi się po-
doba – Maja Szymczak przyszła 
tutaj z babcią i nie ma czasu na 
rozmowy. Szybko wchodzi na 
siatkę i ze śmiechem zapada się 
w niebieskiej „pajęczynie”. 

To tylko jeden z elemen-
tów odnowionej Doliny Gęśni-
ka. Kończą się prace odbiorcze 
i trwają ostatnie prace. Proce-
dura powinna zakończyć się 
do 1 sierpnia. Największą no-
wością jest niewielki zbiornik 
wodny, zbudowany obok stru-
mienia. Wokół niego umiejsco-
wiono trzy piaszczyste plaże. 
Są też pomosty, ławki, miejsca 
na ogniska, altany i hamaki do 
wypoczynku. 

- Wygląda pięknie, tylko że-
by tego nie poniszczyli – sły-
szę od kilku osób. Niestety, kil-
ka godzin po mojej „wizytacji” 
doliny, ktoś pociął nożem jed-
ną z siatek. 

- Na szczęście przeciął tylko 
jedno oczko. Naprawimy to – 
Izabela Bernaczek-Borek, która 
z ramienia magistratu nadzoru-
je inwestycję, nie kryje jednak 
oburzenia. (tc)

Próba wytrzymałości siatki – bez problemów leży na niej około 10 osób Fot. Tomasz Czyżniewski

- Wszystko dokładnie sprawdziliśmy – zapewniają wykonaw-
cy inwestycji Mariusz Piskorski i Arkadiusz Małecki z ¢rmy 
Arman Fot. Tomasz Czyżniewski Można się również opalać na hamakch Fot. Tomasz Czyżniewski

Nieopodal oczka wodnego ustawiono również ławki i stoły  Fot. Tomasz Czyżniewski
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Masz problemy prawne? Możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  
Musisz jednak spełniać określone warunki.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 
NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny 
WWW, 

EMAIL, ESP KRYTERIA DOSTĘPU

PORADNICTWO RODZINNE 

1. Poradnia Psychologiczno- Pe-
dagogiczna
dla dzieci

poradnictwo psychologiczne, 
pedagogiczne, logopedyczne

ul. Drzewna 13
65-060
Zielona Góra

68 324 16 95
68 324 75 17

pon. – pt. 8.00-16.00
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 
możliwe zmiany należy sprawdzać 
aktualności na stronie internetowej 

http://ppp.zgora.pl
sekretariat@ppp.zgora.pl

dla dzieci, młodzieży, rodziców i 
nauczycieli

2. Towarzystwo Rozwoju
Rodziny

poradnictwo z zakresu pomocy 
społecznej, prawnej i psycho-
logicznej

ul. Batorego 33/9
65-735
Zielona Góra

608 416 391
605 219 305 pro�laktyka 
HIV/AIDS
607323752
kursy (szkoła dla rodziców)

szczegółowe informacje
na stronie internetowej 

https://towarzystworozwoju
rodziny. wordpress.com/
trrzgora@gmail.com

dla młodzieży, dorosłych i par, pomoc 
o�arom przemocy

3. Ośrodek Psychoterapii
i Rozwoju

poradnictwo z zakresu pomocy 
społecznej i psychologicznej

ul. Niecała 2g
65-245
Zielona Góra

szczegóły kontaktu
na stronie internetowej

zapisy wyłącznie telefonicznie
szczegółowe informacje na stronie 
internetowej jednostki

http://psychoterapia.zgora.pl/
info@psychoterapia.zgora.pl

dla osób będących
w kryzysie psychicznym

4. Miejski
Ośrodek
Pomocy Społecznej

poradnictwo prawne, psycho-
logiczne, rodzinne

ul. Długa 13
65-401
Zielona Góra

68 411 50 00 pon. – pt.  7.30-15.30
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 
możliwe zmiany należy sprawdzać aktual-
ności na stronie internetowej jednostki

www.mops.zgora.pl biuro@mops.
zgora.pl
ePUAP:/jep62f01ky/Skrytka ESP

trudne sytuacje życiowe, których 
osoby i rodziny nie są w stanie 
pokonać, wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

5. Poradnia Psychologiczno
-Pedagogiczna
dla dzieci

poradnictwo psychologiczne, 
pedagogiczne, logopedyczne

ul. Drzewna 13
65-060
Zielona Góra

68 324 16 95
68 324 75 17

pon. – pt. 8.00-16.00
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 
możliwe zmiany należy sprawdzać 
aktualności na stronie internetowej

http://ppp.zgora.pl
sekretariat@ppp.zgora.pl

dla dzieci, młodzieży, rodziców i 
nauczyci

PRAWA DZIECKA

6. Terenowy Komitet 
Ochrony Praw Dziecka

ochrona praw dziecka ul. Piaskowa 9a
65-204
Zielona Góra

68 324 49 00
68 328 08 63
503 190 032

całodobowo www.tkopd.pl tkopd@poczta.onet.pl wszechstronna
pomoc dziecku krzywdzonemu

7. Rzecznik Praw Dziecka – 
dziecięcy telefon zaufania

ochrona praw dziecka biuro
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
 22 583 66 00 
fax.: 22 583 66 96
pn.-pt. godz. 08.15-16.15

800 121 212
bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.
08.15-20.00.
(dzwoniąc po godzinach i w dni wol-
ne można opisać problem i  zostawić 
kontakt do siebie)

https://brpd.gov.pl
rpd@brpd.gov.pl

sprawy przemocy,  relacji rówieśni-
czych, szkolnych i rodzinnych.
Może dzwonić każdy, kto doświadcza 
problemu lub jest świadkiem.

 Nieodpłatna pomoc prawna

Przypominamy, że od 
1 czerwca 2020 r. punk-
ty nieodpłatnej pomo-
cy prawnej i nieodpłatne-
go poradnictwa obywa-
telskiego wznowiły bez-
pośrednią obsługę osób 
uprawnionych. 

Porady są udzielane w 
godz. 7.30-18.30 wyłącznie 
po wcześniejszym umó-
wieniu wizyty w punktach 
w budynku przy ul. Gen. J. 
Dąbrowskiego 41 (siedzi-
ba byłego Urzędu Gminy). 
W związku z odpracowy-
waniem okresu zawiesze-
nia funkcjonowania punk-
tów (16-27 marca 2020 r. ) 
godziny udzielania porad 
będą wydłużane. Szczegó-
łowe informacje przy zapi-
sach na dany dzień.

Ograniczenia z powodu 
epidemii

W związku z nakazami i 
ograniczeniami   wynikają-
cymi z epidemii SARS- Cov-
2:
a  osobista, bezpośrednia po-

rada: - na osobistą, bezpo-
średnią poradę może zapi-
sać się OSOBA ZDROWA, 
bez objawów chorobo-
wych, nieprzebywająca na 
kwarantannie i niemiesz-

kająca z osobą przeby-
wającą na kwarantannie 
- na terenie budynku urzę-
du oraz w czasie pora-
dy obowiązuje NAKAZ 
zasłaniania ust i nosa 
- przed wejściem do punk-
tów znajdują się dozowni-
ki z płynem dezynfekcyj-
nym

a  porada telefoniczna: 
w związku z epidemią 
udzielanie nieodpłat-
nej pomocy prawnej lub 
świadczenie nieodpłatne-
go poradnictwa obywa-
telskiego może odbywać 
się również telefonicznie 
- należy zgłosić wówczas 
chęć skorzystania z takiej 
formy udzielenia pora-
dy oraz podać nr telefonu 
kontaktowego.

Zapisy:
Telefonicznie pod nr 

68 45 64 834 (dni robo-
cze w godz. 7.30-15.00) 
lub mailowo na adres po-
mocprawna@um.zielona-
gora.pl

Nieodpłatna pomoc 
prawna obejmuje:

a  poinformowanie osoby 
uprawnionej o obowiązu-

jącym stanie prawnym, o 
przysługujących jej upraw-
nieniach lub o spoczywają-
cych na niej obowiązkach, 
lub

a  wskazanie osobie upraw-
nionej sposobu rozwiąza-
nia jej problemu prawne-
go, lub

a  udzielenie pomocy w spo-
rządzeniu projektu pisma 
z wyłączeniem pism proce-
sowych w toczącym się po-
stępowaniu przygotowaw-
czym lub sądowym i pism 
w toczącym się postępowa-
niu sądowo-administracyj-
nym, lub

a  sporządzenie projektu pi-
sma o zwolnienie od kosz-
tów sądowych lub usta-
nowienie pełnomocnika z 
urzędu w postępowaniu są-
dowym lub ustanowienie 
adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego w 
postępowaniu sądowo-ad-
ministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc 
prawna nie obejmuje 
spraw:

a  podatkowych związanych 
z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej;

a  z zakresu prawa celnego, 
dewizowego i handlowe-
go;

a  związanych z prowadze-
niem działalności gospo-
darczej, z wyjątkiem przy-
gotowania do rozpoczęcia 
tej działalności.

Zasady i zakres 
udzielania 
nieodpłatnego 
poradnictwa 
obywatelskiego

Nieodpłatne poradnic-
two obywatelskie obejmu-
je działania dostosowane do 
indywidualnej sytuacji oso-
by uprawnionej, zmierzają-
ce do podniesienia świado-
mości tej osoby o przysługu-
jących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obo-
wiązkach oraz wsparcia w sa-
modzielnym rozwiązywaniu 
problemu, w tym, w razie po-
trzeby, sporządzenie wspól-
nie z osobą uprawnioną pla-
nu działania i pomoc w jego 
realizacji.

Nieodpłatne poradnic-
two obywatelskie obejmu-
je w szczególności porady 
dla osób zadłużonych i pora-
dy z zakresu spraw mieszka-

niowych oraz zabezpieczenia 
społecznego.

Komu przysługują?
a  Nieodpłatna pomoc i po-

radnictwo przysługuje 
osobie uprawnionej - po 
wcześniejszym umówieniu 
wizyty - która nie jest w 
stanie ponieść kosztów od-
płatnej pomocy prawnej.

a  Osoba uprawniona, przed 
uzyskaniem porady skła-
da pisemne oświadczenie, 
że nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomo-
cy prawnej. Oświadczenie 
składa się osobie udziela-
jącej nieodpłatnej pomo-
cy prawnej lub świadczą-
cej nieodpłatne poradnic-
two obywatelskie.

a  Osobom ze znaczną nie-
pełnosprawnością rucho-
wą, które nie mogą stawić 
się w punkcie osobiście 
oraz osobom doświadcza-
jącym trudności w komu-
nikowaniu się, może być 
udzielana nieodpłatna po-
moc prawna lub świadczo-
ne nieodpłatne poradnic-
two obywatelskie, także w 
innych budynkach urzędu 
miasta albo za pośrednic-
twem środków porozumie-
wania się na odległość.

a  Nieodpłatna pomoc i 
poradnictwo przysłu-
guje osobie uprawnio-
nej, która nie jest w sta-
nie ponieść kosztów od-
płatnej pomocy prawnej. 
  Z  nieodpłatnej pomocy 
prawnej mogą skorzystać 
również  osoby ¥zyczne 
prowadzące jednoosobo-
wą działalność gospodar-
czą, pod warunkiem, że w 
ciągu ostatniego roku nie 
zatrudniały innych osób.

a  Osoba uprawniona, przed 
uzyskaniem porady skła-
da pisemne oświadcze-
nie, że nie jest w sta-
nie ponieść kosztów od-
płatnej pomocy prawnej. 
Oświadczenie składa się 
osobie udzielającej nie-
odpłatnej pomocy praw-
nej lub świadczącej nie-
odpłatne poradnictwo 
obywatelskie. W oświad-
czeniu osoba uprawniona 
podaje udzielającemu po-
rady imię, nazwisko, ad-
res i PESEL (art. 4 ust. 2 i 
6 ustawy).

 
Aktualne informacje komu 
przysługuje pomoc: 

https:// bip.zielonagora.
pl/494/Nieodplatna_pomoc_
prawna/
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NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny 
WWW, 

EMAIL, ESP KRYTERIA DOSTĘPU

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

8. Poradnia Psychologiczno- Pe-
dagogiczna dla dzieci

poradnictwo psychologiczne, 
pedagogiczne, logopedyczne

ul. Drzewna 13
65-060
Zielona Góra

68 324 16 95
68 324 75 17

pon. – pt. 8.00-16.00
ze względu na epidemię 
SARS-CoV-2 możliwe zmiany należy 
sprawdzać aktualności na stronie 
internetowej 

http://ppp.zgora.pl
sekretariat@ppp.zgora.pl

dla dzieci, młodzieży, rodziców i 
nauczycieli

9. Miejski 
Ośrodek
Pomocy Społecznej

poradnictwo prawne, psycho-
logiczne, rodzinne

ul. Długa 13
65-401 
Zielona Góra

68 411 50 00 pon. – pt.  7.30-15.30
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 
możliwe zmiany należy sprawdzać 
aktualności na stronie internetowej 

www.mops.zgora.pl biuro@mops.
zgora.pl
ePUAP:/jep62f01ky/Skrytka ESP

trudne sytuacje życiowe, których 
osoby i rodziny nie są w stanie 
pokonać, wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości

10. Towarzystwo Rozwoju 
Rodziny

poradnictwo z zakresu pomocy 
społecznej, prawnej i psycho-
logicznej

ul. Batorego 33/9
65-735 
Zielona Góra

608 416 391 605 219 305 pro�laktyka HIV/AIDS
607323752 kursy (szkoła dla rodzi-
ców) szczegółowe informacje 
na stronie internetowej jednostki

https://towarzystworozwoju
rodziny. wordpress.com/

trrzgora@gmail.com

dla młodzieży, dorosłych i par, pomoc 
o�arom przemocy

11. Ośrodek Psychoterapii 
i Rozwoju

poradnictwo z zakresu pomocy 
społecznej i psychologicznej

ul. Niecała 2g
65-245 
Zielona Góra

szczegóły kontaktu
na stronie internetowej

zapisy wyłącznie telefonicznie
szczegółowe informacje 
na stronie internetowej

http://psychoterapia.zgora.pl/ 
info@psychoterapia.zgora.pl

dla osób będących w kryzysie psy-
chicznym

12. Stowarzyszenie Penitencjarne 
„Patronat”

poradnictwo z zakresu pomocy 
społecznej, prawnej i psycho-
logiczne

ul. Sikorskiego 26
65-454 
Zielona Góra

504142147 zapisy wyłącznie telefonicznie
504142147

zgora@patronat.hg.pl udzielanie pomocy osobom pozba-
wionym wolności, zwalnianym z 
zakładów karnych i ich rodzinom

13. Centrum wsparcia dla osób w 
stanie kryzysu psychicznego
(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne,
stany depresyjne, myśli sa-
mobójcze

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127 
00-958  Warszawa 66

800 70 2222
bezpłatna infolinia

24  godz. przez
7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl
porady@liniawsparcia.pl

dla osób  będących 
w kryzysie
psychicznym

POMOC SPOŁECZNA

14. Miejski
Ośrodek
Pomocy Społecznej

poradnictwo prawne, psycho-
logiczne, rodzinne

ul. Długa 13
65-401
Zielona Góra

68 411 50 00 pon. – pt.  7.30-15.30
ze względu na epidemię 
SARS-CoV-2 możliwe zmiany należy 
sprawdzać aktualności na stronie 
internetowej

www.mops.zgora.pl biuro@mops.
zgora.pl
ePUAP:/jep62f01ky/Skrytka ESP

trudne sytuacje życiowe, których 
osoby i rodziny nie są w stanie 
pokonać, wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości

15. Towarzystwo Rozwoju 
Rodziny

poradnictwo z zakresu pomocy 
społecznej, prawnej i psycho-
logicznej

ul. Batorego 33/9
65-735 
Zielona Góra

608 416 391 605 219 305 pro�laktyka HIV/AIDS
607323752 kursy (szkoła dla rodzi-
ców) szczegółowe informacje 
na stronie internetowej 

https://towarzystworozwoju
rodziny.wordpress.com/
trrzgora@gmail.com

dla młodzieży, dorosłych i par, pomoc 
o�arom przemocy

16. Ośrodek Psychoterapii 
i Rozwoju

poradnictwo z zakresu pomocy 
społecznej i psychologicznej

ul. Niecała 2g
65-245 
Zielona Góra

szczegóły kontaktu
na stronie internetowej

zapisy wyłącznie telefonicznie
szczegółowe informacje 
na stronie internetowej

http://psychoterapia.zgora.pl/ 
info@psychoterapia.zgora.pl

dla osób będących w kryzysie psy-
chicznym

17. Stowarzyszenie Penitencjarne 
„Patronat”

poradnictwo z zakresu pomocy 
społecznej, prawnej i psycho-
logiczne

ul. Sikorskiego 26
65-454  Zielona Góra

504142147 zapisy wyłącznie telefonicznie
504142147

zgora@patronat.hg.pl udzielanie pomocy osobom pozba-
wionym wolności, zwalnianym z 
zakładów karnych i ich rodzinom

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

18. Biuro Pro�laktyki i Przeciw-
działania Uzależnieniom
(w ramach MOPS)

rozwiązywanie problemów 
alkoholowych i przeciwdziała-
nie narkomanii

ul. Dworcowa 31/6
65-019
Zielona Góra

68 411 51 70 pon. – pt.  7.30-16.00
ze względu na epidemię 
SARS-CoV-2 możliwe zmiany należy 
sprawdzać aktualności na stronie 
internetowej 

www.probal.zielonagora.pl pro�lakty-
ka@mops.zgora.pl
ePUAP:/jep62f01ky/Skrytka ESP

dla osób uzależnionych i współuza-
leżnionych

19. Wojewódzki Ośrodek Terapii 
Uzależnień i Współuzależ-
nienia

do poradni mogą zgłaszać się 
osoby uzależnione
od alkoholu, narkotyków, 
leków, nikotyny, hazardu,  in-
ternetu, seksu itp.

ul. Zamenhofa 27 65-181 
Zielona Góra 

68 325 79 17 rejestracja jest czynna 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.25 do 15.00
rejestracja telefoniczna
68 325 79 17, 
68 324 33 78, 
68 327 14 63
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 
możliwe zmiany należy sprawdzać 
aktualności na stronie internetowej 

http://www.wotuw.zgora.pl/
wotuw@ciborz.eu

konsultacje i wsparcie rodzinom osób 
uzależnionych

20. Lubuski Ośrodek Pro�laktyki
i Terapii Osób Uzależnionych i 
Współuzależnionych „LOPiT”

uzależnienia 
od substancji psychoaktyw-
nych oraz uzależnień behawio-
ralnych,

ul. Jelenia 1A 
65-090 
Zielona Góra

68 45320 00
 515 675 046

poradnia czynna
pn-pt w godz. 8.00 - 19.00
 rejestracja telefoniczna  
od godz. 10.00 
68 45320 00,  
515 675 046
ze względu na epidemię 
SARS-CoV-2 możliwe zmiany należy 
sprawdzać aktualnościna stronie 
internetowej 

lopit@interia.pl 
www.lopit.pl

pomoc osobom wychodzącym 
z nałogu i ich rodzinom

21. Towarzystwo Rozwoju 
Rodziny

poradnictwo z zakresu pomocy 
społecznej, prawnej i psycho-
logicznej

ul. Batorego 33/9
65-735
Zielona Góra

608 416 391 605 219 305 pro�laktyka HIV/AIDS
607323752 kursy (szkoła dla rodzi-
ców)szczegółowe informacje
na stronie internetowej

https://towarzystworozwoju
rodziny. wordpress.com/
trrzgora@gmail.com

dla młodzieży, dorosłych i par, pomoc 
o�arom przemocy

22. Ośrodek Psychoterapii
i Rozwoju

poradnictwo z zakresu pomocy 
społecznej i psychologicznej

ul. Niecała 2g
65-245
Zielona Góra

szczegóły kontaktu
na stronie internetowej

zapisy wyłącznie telefonicznie
szczegółowe informacje 
na stronie internetowej

http://psychoterapia.zgora.pl/
info@psychoterapia.zgora.pl

dla osób będących w kryzysie psy-
chicznym

INTERWENCJA KRYZYSOWA

23. Ośrodek Interwencji Kry-
zysowej Terenowy Komitet 
Ochrony Praw Dziecka

specjalistyczne usługi zwłasz-
cza psychologiczne, prawne, 
pedagogiczne, socjalne i inne,

ul. Piaskowa 9a
65-204 
Zielona Góra

68 324 49 00
68 328 08 63
503 190 032

całodobowo www.tkopd.pl tkopd@poczta.onet.pl o�ary przemocy domowej lub 
osobom, rodzinom będącym w 
kryzysowej sytuacji

24. Miejski Zespół
Zarządzania Kryzysowego

Monitorowanie bezpieczeń-
stwa

Kasprowicza 3/5 
65-465 
Zielona Góra

68 451 17 75
666 848 928

 całodobowo osoby
w kryzysowej sytuacji

25. Centralne Zarządzanie 
Kryzysowe 
(Rządowe Centrum Bezpie-
czeństwa)

Monitorowanie bezpieczeń-
stwa

ul.Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa

22 361 69 00
22785700177

e-mail:dyzurny@rcb.gov.p 
całodobowy dyżur
24 godziny na dobę przez 7 dni w 
tygodniu

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzy-
sowe/

poczta@rcb.gov.pl

świadek zagrożenia kryzysowego. 
Osoba poszukująca informacji na 
tematzarządzania kryzysowego
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PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

26. Zespół interdyscyplinarny ds. 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie

poradnictwo psychologiczne, 
prawne, socjalne, zawodowe i 
rodzinne

ul. Długa 13 
65-401 
Zielona Góra

68 411 51 34
68 411 50 00
607 039 390

pon. – pt. 7.30-15.30 
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 
możliwe zmianynależy sprawdzać 
aktualności na stronie internetowej

zespol.interdyscyplinarny@
mops.zgora.pl

dla osób dotkniętych przemocą  
w rodzinie, osób podejrzanych  
o stosowanie przemocy

27. telefon zaufania dla o�ar 
przemocy w rodzinie
Terenowy Komitet Ochrony 
Praw Dziecka

pomoc psychologiczna ul. Piaskowa 9e 
65-204 
Zielona Góra

68 328 08 63 
całodobowy

68 328 08 63
całodobowy

dla osób dotkniętych przemocą  
w rodzinie

28. Ośrodek  Interwencji Kry-
zysowej Terenowy Komitet 
Ochrony Praw Dziecka

specjalistyczne usługi zwłasz-
cza psychologiczne, prawne, 
pedagogiczne, socjalne i inne,

ul. Piaskowa 9a
65-204
Zielona Góra

68 324 49 00
68 328 08 63
503 190 032

całodobowo www.tkopd.pl tkopd@poczta.onet.pl o�ary przemocy domowej lub 
osobom, rodzinom będącym w 
kryzysowej sytuacji

29. Ogólnopolskie Pogotowie dla 
O�ar Przemocy w Rodzinie  
„Niebieska linia”
(Państwowa Agencja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych)

wsparcie
pomoc psychologiczna,
informacja o najbliższym 
miejscu pomocy w problemach 
przemocy domowej

Al. Jerozolimskie 155
02-326 
Warszawa

800 120 002

bezpłatna infolinia

pn. – sob.
08.00–22.00

ndz. i święta
08.00–16.00

www.niebieskalinia.info
biuro@niebieskalinia

dla osób doświadczających  przemo-
cy domowej

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

30. Lubuskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Kobiet BABA

poradnictwo dla osób po-
krzywdzonych przestępstwem

ul. Stary Rynek 17
65-067
Zielona Góra

68 4549232, 
692064061 
661842501

ze względu na epidemię SARS-CoV-2 
możliwe zmiany
należy sprawdzać aktualności
na stronie internetowej

https://baba.org.pl/
baba@baba.org.pl

osoby pokrzywdzone
przestępstwem

31. Okręgowy Ośrodek Pomocy 
Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem
w Zielonej Górze

Wsparcie informacyjne, 
psychologiczne,
prawne i �nansowe

ul. Stary Rynek 1
65-060
Zielona Góra

695 522 000
667 351 095
Linia Pomocy Pokrzywdzo-
nym
+48 222 309 900

dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu 
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 
możliwe zmiany należy sprawdzać 
aktualności na stronie internetowej

https://www.funduszsprawiedliwosci.
gov.pl/
e-mail info@numersos.pl
www.pokrzywdzeni.gov.pl
funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

osoby pokrzywdzone przestępstwem

PRAWO KONSUMENCKIE

32. Miejski
Rzecznik Konsumentów

bezpłatne porady konsu-
menckie

ul. Podgórna 22 
65-424 
Zielona Góra

68 4564 306 przyjmuje konsumentów wyłącznie po 
telefonicznym kontakcie i umówieniu 
się porady konsumenckie udzielane są w 
pierwszym rzędzie telefonicznie i drogą 
elektroniczną

K.Ujma@um.zielona-gora.pl mieszkańcy miasta Zielona Góra

33. Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej

w zakresie umów zawieranych 
między konsumentem a przed-
siębiorcą oraz sporów z nich 
wynikających

ul. Bohaterów Wester-
platte 11
65-034
Zielona Góra

68 322 18 36
68 322 18 32

pn.-pt. 7.30-15.30 ze względu na 
epidemię SARS-CoV-2 możliwe zmiany 
należy sprawdzać aktualności na stronie 
internetowej 

www.ihgorzow.ires.pl
delegatura@wiih.gorzow.pl

porady udzielane są w zakresie prawa 
konsumenckiego, bezpośrednio, 
telefonicznie, listownie i elektr.

34. Regionalny Ośrodek Konsu-
mencki

nieodpłatne porady konsu-
menckie

ul. Ptasia 16
Zielona Góra

22 299 60 90 pn, wt. czw. 15.00-19.00
środa 8.00-12.00
piątek  8.00-18.00

www.dlakonsumenta.pl prawo konsumenckie

35. Urząd Komunikacji Elektro-
nicznej

w zakresie działalności poczto-
wej, telekomunikacyjnej

ul. Dąbrowskiego 12
65-021 
Zielona Góra

68 320 25 44 7.30-15.30 www.uke.gov.pl
zielonagora@uke.gov.pl

36. Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich UOKiK
Pl. Powstańców War-
szawy 1
00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka
801 440 220
22 290 89 16

pn.- pt.
godz. 08.00-18.00

https://www.uokik.gov.pl/
porady@dlakonsumentow.pl

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

37. Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych Oddział w Zielonej Górze

popularyzacja wiedzy o ubez-
pieczeniach społecznych

ul. Kupiecka 65
65-426
Zielona Góra

Centrum 
Obsługi Telefonicznej 
22 560 16 00
Infolinia ZUS
22 560 16 00

ze względu na epidemię SARS-CoV-2 
należy sprawdzać aktualności 
na stronie internetowej 

http://www.zus.pl
PUE
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
ePUAP
/ZUSOZIELONAGORA/SkrytkaESP

38. Centrum Obsługi Telefo-
nicznej
Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych

Zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury

Nr centrali :
22 66710 00
22 56016 00

pn. – pt.
07.00 – 18.00

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/cen-
trum-obslugi-telefonicznej-cot-
cot@zus.pl

Adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

PRAWO PRACY

39. Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy

prawo pracy ul. Dekoracyjna 8
65-722 
Zielona Góra

68 451 39 00 porady telefoniczne
801 002 006, 459 599 000
ze względu na epidemię SARS-CoV-2 
należy sprawdzać aktualności 
na stronie internetowej 

www.zielonagora.pip.gov.pl
kancelaria@zgora.pip.gov.pl

ePUAP
/OIPZG/SkrytkaESP

osobiście (pn. 8.00-18.00,
wt.-pt. 8.00-15.00), listownie, elektr.

40. Centrum Poradnictwa
Państwowej Inspekcji Pracy 
(PIP

prawo pracy Główny 
Inspektorat Pracy 
ul. Barska 28/30 
02-315 Warszawa

22 391 82 15 
fax. 22 391 82 14

801 002 006 (dla tel. stacj.)
459 599 000 (dla tel. kom.)
22 391 83 60 (dla obywateli Ukrainy 
zatrudnionych na terenie RP)

www.bip.pip.gov.pl,
kancelaria@gip.pip.gov.pl

PRAWA PACJENTA

41. Rzecznik
Praw Osób Niepełnospraw-
nych

ochrona praw
osób niepełnosprawnych

adres siedziby ul. Żurawia 4 A, 
00- 503 Warszawa
adres do korespondencji
Nowogrodzka 1/3/5 
00-513 Warszawa

(22) 46 60 00
801 801 015

koszt połączenia zgodnie z 
taryfą operatora

pn.-pt.
godz. 08.00-17.00

http://www.niepelnosprawni.gov.pl
sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby 
niepełnosprawne, ich rodziny oraz 
organizacje działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych

42. Biuro Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych (PFRON

Zadania ustawowe i programy 
PFRON realizowane na rzecz 
indywidualnych osób niepełno-
sprawnych

al. Jana Pawła II 13, 00-
828 Warszawa

INFOLINIA:
(22) 581 84 10

Kontakt z tłumaczem języka migo-
wego (PJM/SJM) możliwy jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
08:30-15:30 .

programy@pfron.org.pl

43. Lubuski Oddział PFRON ułatwianie osobom niepełno-
sprawnym pełnego uczestnictwa 
w życiu zawodowym i społecznym.

ul. Boh. Westerplatte 11
65-034 
Zielona Góra

68 42 27 800 ze względu na epidemię SARS-CoV-2 
należy sprawdzać aktualności 
na stronie internetowej 

zielonagora@pfron.org.pl
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DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, DORADZTWO ZAWODOWE

44. Powiatowy Urząd Pracy 
w Zielonej Górze

poradnictwo zawodowe dla 
bezrobotnych, poszukujących 
pracy a także dla podmiotów 
gospodarczych

ul. Batorego 126A,
65-735 
Zielona Góra

68 456 56 50 
fax 68 452 06 66

pn.-pt. 7.00-15.00
obsługa interesantów 
7.00-14.00 
ze względu na epidemię 
SARS-CoV-2 możliwe zmiany należy 
sprawdzać aktualności na stronie 
internetowej 

www.pup.zgora.pl
kancelaria@pup.zgora.pl

wynikające z ustawy
o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy

45. Wojewódzki Urząd Pracy
Centrum Informacji i Plano-
wania Kariery Zawodowej

bezpłatna pomoc w zakresie:
- wyboru lub zmiany 
zawodu,
- zaplanowania kariery zawo-
dowej,
- uzupełnienia kwali�kacji 
zawodowych,
- określenia swoich kompetencji i 
zainteresowań,
- zaplanowania rozwoju zawo-
dowego

ul. Wyspiańskiego 15 
65-036 
Zielona Góra

68 456 76 96 
68 456 76 99 
68 456 76 97 
fax 68 327 01 11

pn.-pt. 8.00-15.00
ze względu na epidemię 
SARS-CoV-2 możliwe zmiany
należy sprawdzać aktualności 
na stronie internetowej 

https://wupzielonagora.praca.gov.pl
cizzg@wup.zgora.pl

dla osób dorosłych (18+) zarówno 
zarejestrowanych w PUP, jak i dla 
osób niezarejestrowanych oraz 
pracodawców
 i ich pracowników

46. Centrum Edukacji i Pracy 
Młodzieży - OHP

Bezpłatne poradnictwo zawo-
dowe i pośrednictwo pracy

ul. Zamenhofa 1 
65-186 
Zielona Góra 

68 328 48 85 pn.-pt. 8.00-15.00
ze względu na epidemię 
SARS-CoV-2 możliwe zmiany należy 
sprawdzać aktualności na stronie 
internetowej 

https://www.lubuska.ohp.pl

lwk.zgora@ohp.pl

dla młodzieży powyżej 15 roku życia i 
bezrobotnych do 25 roku życia

47. Biuro Karier 
Uniwersytetu Zielonogór-
skiego

Bezpłatna pomoc we wszel-
kich kwestiach związanych 
ze zdobywaniem pracy lub 
doświadczenia zawodowego

al. Wojska Polskiego 69 
65-762 Zielona Góra 
(campus B, budynek 
główny, p. 405R - 406R)

789442108
789442109

pn.-pt. 8.00-15.00
ze względu na epidemię 
SARS-CoV-2 możliwe zmiany należy 
sprawdzać aktualności na stronie 
internetowej

http://www.bk.uz.zgora.pl
bk@uz.zgora.pl

bezpłatne poradnictwo dla studen-
tów i absolwentów Uniwersytetu 
Zielonogórskiego

48. Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w Zielonej Górze

pomoc w wejściu na rynek 
pracy, wspieranie rozwoju 
zatrudnienia, przygotowanie 
do aktywności zawodowej, 
tworzenie miejsc pracy 
w przedsiębiorstwach 
społecznych

ul. Generała Jarosława 
Dąbrowskiego 41d/3, 
65-021 
Zielona Góra

533 316 285 ze względu na epidemię 
SARS-CoV-2 możliwe zmiany
należy sprawdzać aktualności 
na stronie internetowej

www.owes.zgora.pl
owes@fundacjacp.org

nieformalne grupy długotrwale bez-
robotnych, zagrożonych ubóstwem, 
wykluczonych społecznie chcących 
sformalizować się i działać w formie 
np.. stowarzyszenia, fundacji.

49. Centrum Integracji Społecznej bezpłatne poradnictwo zawo-
dowe dla osób bezrobotnych, 
wykluczonych społecznie, 
bezdomnych

ul. Staszica 4,
65-175 
Zielona Góra

tel. 68 4553675 – doradca 
zawodowy i coach
tel. 4553672 – psycholog i 
terapeuta

pn., śr., pt. 8.00-12.00
ze względu na epidemię 
SARS-CoV-2 możliwe zmiany należy 
sprawdzać aktualności na stronie 
internetowej

www.cis.zielonagora.pl

sekretariat@cis.zielonagora.pl

Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu so-
cjalnym i ustawą o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy

50. Infolinia urzędu pracy – Zie-
lona Linia

pomoc w zakresie usług 
rynku pracy, świadczeń 
oraz innych form wsparcia 
oferowanych przez 
powiatowe 
urzędy pracy

Centrum Informacyj-
no-Konsultacyjne Służb 
Zatrudnienia 
Zielona Linia 
ul. Trawiasta 20b 
15-161 Białystok

tel. z Polski: 19524
tel. z zagranicy:
+48 22 19524 
+48 22 540 99 11

pn.-pt. 8.00-18.00 www.zielonalinia.gov.pl
kontakt@zielonalinia.gov.pl

mogą korzystać:
- zarejestrowani
- poszukujący pracy
- pracodawcy

PRAWO PODATKOWE, SPORY Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

51. I Urząd Skarbowy w Zielonej 
Górze

obsługa i wsparcie podatników 
i płatników w prawidłowym 
wykonywaniu obowiązków 
podatkowych

ul. Dr Pieniężnego 24
65-054 
Zielona Góra

centrala
68 456 01 00

ze względu na epidemię SARS-CoV-2 
należy sprawdzać aktualności
na stronie internetowej

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/pierwszy
-urzad-skarbowy-w-zielonej-gorze

1us.zielonagora@mf.gov.pl 

ePUAP
/3jko1rr04j/skrytka
/3jko1rr04j/SkrytkaESP

52. II Urząd Skarbowy w Zielonej 
Górze

obsługa i wsparcie podatników 
i płatników w prawidłowym 
wykonywaniu obowiązków 
podatkowych

ul. Dr Pieniężnego 24
65-054 
Zielona Góra

centrala
68 456 02 00

ze względu na epidemię SARS-CoV-2 
należy sprawdzać aktualności
na stronie internetowej

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/drugi-u-
rzad-skarbowy-w-zielonej-gorze

2us.zielonagora@mf.gov.pl

ePUAP
/kntm1018o3/skrytka
/kntm1018o3/SkrytkaESP

53. Krajowa Informacja Skarbowa Informacje podatkowe dot. 
PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, 
akcyza etc.

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 
Bielsko-Biała

801 055 055 z tel. stacj.
22330 03 30 z tel. kom.
22 33 00 330 z tel. zagr.

pn.- pt.
godz. 07.00-18.00

www.kis.gov.pl
więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.
pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-po-
datkowa

porad może  skorzystać każdy 
podatnik

54. Rzecznik Finansowy
(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych Biuro Rzecznika Finan-
sowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Ubezpieczenia gospodarcze
(22) 333 73 28

Ubezpieczenia
Społeczne, OFE ZUS
(22) 333 73 26
lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i 
rynku kapitałowego
(22) 333 73 25

pn.-pt.
godz. 08.00-18.00

pn.-pt.
godz.11.00-15.00

pn.-pt.
godz. 08.00-16.00

porady e-mail: porady@rf.gov.pl
(czas oczekiwania na odpowiedz
e-mailową ok.2 tygodni)
https://rf.gov.pl/kontakt
biuro@rf.gov.pl

osoby ubezpieczone i w sporze 
dotyczącym ubezpieczeń

INNE 

55. Rzecznik Praw Obywatelskich Ochrona praw obywatelskich Biuro RPO
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

800 676 676 
Połączenia bezpłatne 
z tel. stacjonarnych 
i komórkowych

pon.   godz. 10.00-18.00
wt.- pt.   godz. 08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl
biurorzecznika@brpo. 
gov.pl

Może zgłosić się każdy, kto uważa,
że jego prawa są naruszone

Informacje i usługi przyjazne obywatelom. portal Ministerstwa Cyfryzacji. WWW. OBYWATEL.GOV.PL
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Powstanie jedyny taki hostel
Rozpoczyna się rozbudowa Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”. Przy 
ul. Bartosza Głowackiego powstanie długo oczekiwany, jedyny w województwie hostel dla dorosłych 
osób z niepełnosprawnością.

Umowa z wykonawcą roz-
budowy „Promyka” została 
podpisana w ubiegłym ty-
godniu, 16 lipca, w błysku 
»eszy i - co ważniejsze – w 
obecności przyszłych loka-
torów hostelu i ich opieku-
nów. Dla zielonogórskich 
rodziców dorosłych dzieci 
z niepełnosprawnością, był 
to moment kluczowy, ¥na-
lizujący ich wieloletnie sta-
rania. Po latach wzlotów i 
chwilami gasnącej nadziei, 
ziszcza się ich największe 
marzenie i zaspokajana jest 
jedna z fundamentalnych 
potrzeb. Potrzeba bezpie-
czeństwa. Z hostelu, który 
powstanie w rozbudowy-
wanym obiekcie przy ul. B. 
Głowackiego 8a, korzystać 
będą ich dorosłe dzieci. W 
tym czasie oni sami zajmą 
się - choć przez chwilę - wła-
snym zdrowiem, własny-
mi sprawami lub po prostu 
odpoczną... I najważniej-
sze: przestaną się martwić o 
przyszłość swoich niesamo-
dzielnych podopiecznych.

- Hostel to poczucie bez-
pieczeństwa dla was i wa-
szych dorosłych dzieci - 
mówiła podczas spotkania 
Wioleta Haręźlak, dyrektor 
Departamentu Edukacji i 
Spraw Społecznych w zielo-
nogórskim magistracie, któ-
ra z opiekunami osób nie-
pełnosprawnych na temat 
hostelu rozmawiała wielo-
krotnie. 

- Nie były to łatwe rozmo-
wy - wyznała. - Jedna z ma-
tek opowiedziała mi kiedyś, 
że gdy w końcu skorzysta-
ła z opieki wytchnieniowej, 

pierwszy raz od dwóch lat 
umyła w domu okna. Wcze-
śniej nie miała na to ani cza-
su, ani siły.

Opieka nad dorosłym nie-
pełnosprawnym dzieckiem 
wymaga nadludzkiego wy-
siłku. Tym bardziej, że tę 
opiekę przeważnie sprawu-
ją samotne matki, opusz-
czone przez mężczyzn, któ-
rzy nie dali rady… W „Pro-
myku”, podczas podpisy-
wania umowy z wykonawcą 
rozbudowy, też były prawie 
same matki.

- Rozpoczyna się bardzo 
ważna inwestycja, bez któ-
rej część osób nie dałoby so-
bie rady. Nie ma drugiej ta-
kiej w województwie. Długo 
szukaliśmy pieniędzy, orga-
nizowaliśmy też kilka prze-

targów, o tej inwestycji roz-
mawialiśmy chyba... pięć lat 
- mówił prezydent Janusz 
Kubicki.

- Więcej... więcej! – kory-
gowały prezydencką wypo-
wiedź uszczęśliwione mat-
ki.

Szukając źródeł ¥nanso-
wania inwestycji, miasto 
starało się o dotacje nawet 
z Funduszy Norweskich. 
Ostatecznie zadanie zosta-
nie do¥nansowane ze środ-
ków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego – Lubu-
skie 2020. Kolejnym proble-
mem okazały się przetar-
gi bez szczęśliwych ¥nałów 
czyli zbyt wysokie koszty 
rozbudowy.

- Z żalem zmody¥kowali-
śmy projekt w stosunku do 

pierwotnego, dostosowu-
jąc go do kosztów. Zmniej-
szyliśmy m.in. liczbę pokoi 
w części hostelowej - wyja-
śniał Tomasz Cichocki z AR-
CUS-Consult, główny pro-
jektant rozbudowy i doda-
je: - Lubię jednak pracować 
z użytkownikiem, który wie 
dokładnie czego potrzebu-
je. A tu dokładnie tak było.

Zaprojektowany obiekt 
będzie kontynuacją budyn-
ku, który już istnieje. Zaj-
mie dwie kondygnacje nad-
ziemne i będzie się składał 
z dwóch części - rehabilita-
cyjnej i mieszkalnej. Pierw-
sza zajmie ponad 400 mkw., 
znajdzie się w niej m.in. du-
ża sala rehabilitacyjna z 
szatnią, pełnym węzłem sa-
nitarnym i poczekalnią dla 

rodziców. Część mieszkal-
na (hostel) to prawie 1.000 
mkw., na tej powierzchni 
powstanie m.in. trzynaście 
jednoosobowych pokoi z ła-
zienkami, gabinet lekarski, 
miejsce wypoczynku dla 
pensjonariuszy, mała kapli-
ca, jadalnia z zapleczem ku-
chennym, obszerny kory-
tarz i winda dostosowana 
do potrzeb osób z niepełno-
sprawnością.

Przetarg na wykonanie 
przebudowy, nadbudowy i 
rozbudowy budynku „Pro-
myka” wygrał Zakład Re-
montowo-Budowlany Ma-
cieja Jakuboszczaka z Ko-
panicy. Inwestycja będzie 
kosztować blisko 7,8 mln zł. 
To najtańsza z sześciu ofert, 
które wpłynęły do magistra-
tu. Przed wykonawcą stoi 
trudne zadanie, bo całą in-
westycję powinien zakoń-
czyć do listopada przyszłe-
go roku.

Dzisiejszy „Promyk” słu-
ży osobom z niepełno-
sprawnością do 24/25 roku 
życia. Kiedyś będą potrze-
bowały miejsc w mieszka-
niach chronionych, które 
już znajdują się po sąsiedz-
ku (ul. B. Głowackiego 8b), 
albo w hostelu, który po-
wstanie za kilkanaście mie-
sięcy.

- Dzięki hostelowi 
domkniemy ostatnie ogni-
wo łańcucha „od urodzenia 
aż do śmierci” w opiece nad 
osobami z niepełnospraw-
nością intelektualną w mie-
ście. To miejsce zmieni się 
nie do poznania - mówi W. 
Haręźlak. (el)

COVID  
nie odpuszcza
W sklepach i na ulicach łatwo 
zauważyć: wielu odtrąbiło już 
koniec epidemii, ignorując no-
szenie maseczek i zapominając o 
dystansie społecznym. Ale wirus 
się nie ulotnił.

W Polsce liczba zakażo-
nych przekroczyła 41 tysię-
cy, w Lubuskiem przez ostat-
nie 14 dni podskoczyła po-
nad dwukrotnie. 341 zacho-
rowań (23 bm.) to nadal kro-
pla w morzu pandemii, ale 15 
lipca przestaliśmy być zie-
loną wyspą. Na COVID-19 
zmarła pierwsza Lubuszan-
ka. Potem kolejne dwie oso-
by. Rekordowe 25 nowych 
zakażeń odnotowaliśmy 10 
lipca w Jordanowie, żeby 
dwa dni później ustanowić 
nowy rekord - 48 zakażeń. 
To zamknięte ognisko zaka-
żeń we Wschowie. Zamknię-
te… czyli zielonogórzanie są 
bezpieczni? 

- Tak. Gdy noszą maseczki 
i trzymają dystans! – stanow-
czo odpowiada Waldemar Mi-
chałowski, szef bezpieczeń-
stwa i zarządzania kryzyso-
wego w magistracie.

W ostatnich dwóch tygo-
dniach koronawirusa zdia-
gnozowano również w innych 
lubuskich powiatach: nowo-
solskim, słubickim, żagań-
skim, żarskim, międzyrzec-
kim, krośnieńskim. W środę 
12 mieszkańców Zielonej Gó-
ry miało aktywnego korona-
wirusa, a 74 innych przeby-
wało w domowej kwarantan-
nie. Sylwia Malcher–Nowak, 
rzeczniczka szpitala uniwer-
sytekiego, wyliczała: Mamy 
42 pacjentów w izolatorium, 
w tym 35 żołnierzy z misji, a 
na oddziale zakaźnym leży 22 
pacjentów, w tym kilka osób 
w ciężkim stanie.

Nie chcemy straszyć. Mówi-
my: przestrzegajcie reguł! (el)

Wykonawca robót Maciej Jakuboszczak i prezydent Janusz Kubicki podpisują umowę na bu-
dowę hostelu Fot. Piotr Dubicki
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 Rekuperacja – wentylacja: 
projekt, montaż, serwis wykonuje 
zielonogórska � rma z doświad-
czeniem: CERIM; Tel. 695 775466; 
janek59@vp.pl

 Poszukuję osoby do sprzątania 
w godzinach 9:00 – 15:00 lub w 
godzinach 15:00 – 19:00 w Zielonej 
Górze. Tel. 885 239 199

 Spawanie plastiku w tym zde-
rzaków, lamp, owiewek, lutowanie 
rur miedzianych, auto detailing 
mini. Korekcja lakieru, konserwacja 
kokpitu, pranie tapicerki. Znaj-
dziesz nas na www.laminexservice.
pl

 Laboratorium Badawcze LUMEL 
S.A. oferuje wzorcowanie i spraw-
dzanie przyrządów pomiarowych 
dla � rm oraz osób prywatnych. 
Kontakt telefoniczny 68 45 75 290.

 Pomoc psychoterapeutyczna 
- Prywatny Gabinet Psychoterapii 
Małgorzata Brzychcy, pl. Matejki 19, 
Zielona Góra, tel. 781 317 324, mail: 
malgorzata.brzychcy@gmail.com

 ToMar-Cleaning usługi porząd-
kowe oferuje: mycie okien, witryn, 
przeszkleń, paneli słonecznych, 
czyszczenie kostki brukowej 
myjką ciśnieniową + impregnacja, 
mycie na wysokościach wodą 
demineralizowaną, sprzątanie po 
remontach - budowach, czyszcze-
nie podłóg maszyną (szorowarka 
jednotarczowa). Niezobowią-
zująca darmowa wycena usługi. 
Kontakt: 693 002 936, biuro@
tomar-cleaning.pl

 KAMIENIARSTWO AURORA 
oferuje nagrobki granitowe i mar-
murowe, renowacje pomników, 
liter. Zapraszamy. Zawada - Zielo-
nogórska 17, tel. 665 327 651 www.
kamieniarstwoaurora.pl

 DACHY - wszelkie materiały do 
budowy i remontu dachów poleca 
� rma BUDROOF, Zielona Góra 
(rynny, dachówki, blachy dachowe, 
obróbki blacharskie). BUDROOF - 
MY NIE CZARUJEMY. Zapraszamy. 
BUDROOF, Zielona Góra, ul. Zjedno-
czenia 104A, telefon 68 323 01 01, 
605 261 136.

 Sklep medyczny C.M.Eskulap, 
mieszczący się w Poliklinice, przy 
ul. Wazów 42 - oferuje bogatą ofer-
tę sprzętu: ortopedycznego, urolo-
gicznego i stomijnego (ConvaTec, 
Dansac, Salts, Coloplast) - w bardzo 
atrakcyjnych cenach, również w 
zakresie umowy z NFZ. Kontakt: 68 
452 78 20, eskulap12@wp.pl

 FIRMA EKO-TECH z Zielonej 
Góry, tel. 725 434 334 poleca tanie 
zbiorniki na deszczówkę o różnych 
pojemnościach od 2 tys. do 10 tys. 
l oraz biologiczne przydomowe 
oczyszczalnie ścieków i szamba 

betonowe. oczyszczalnieprzydo-
mowe@wp.pl

 Centrum Terapii Naturalnej, 
ul. Fabryczna 23 a, gab.10 a Zie-
lona Góra. Informuję, że z dniem 
08.06.2020 r. gabinet masażu i 
terapii manualnej rozpoczął dzia-
łalność po przerwie spowodowanej 
epidemią. Rejestracja odbywa się 
wyłącznie telefonicznie, tel. 691 477 
830 po godz. 10.00.

 LUMEL S.A. wykonuje komplek-
sowe instalacje solarne dla � rm 
jak również dla osób prywatnych, 
montowane w ich domach. 
Oferujemy fachowy montaż oraz 
długi, 10-letni okres gwarancji. 
Posiadamy również w ofercie pełen 
wybór przenośnych urządzeń 
pomiarowych dla elektryków do 
profesjonalnych i amatorskich 
zastosowań. Dysponujemy urzą-
dzeniami do analizy jakości energii 
elektrycznej.

KORONAPOMOC 
– OGŁOSZENIA DROBNE
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Lumel ma nową fabrykę
Na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej powstał nowy zakład Lumelu. A obok niego wyrósł kompleks sportowo-rekre-
acyjny Lumel-Arena. Oba obiekty robią wrażenie.

Nowej generacji linie 
produkcyjne, nowocze-
sne pracownie działu roz-
woju i badań, sprzedaży 
i marketingu. Firma za-
dbała dosłownie o każ-
dy szczegół wyposaże-
nia swojego nowego za-
kładu. W halach, w któ-
rych odbywa się produk-
cja i montaż urządzeń au-
tomatyki, znajduje się na-
wet specjalna posadzka 
chroniąca przed wyłado-
waniami antystatyczny-
mi. Pracownicy na pro-
dukcję wchodzą przez 
specjalne śluzy powietrz-
ne, które też mają ich 
„uwolnić” od ładunków 
elektrostatycznych.

Po nowym zakładzie 
Lumelu i kompleksie 
sportowym prezydentów 
Janusza Kubickiego i Da-
riusza Lesickiego opro-
wadził prezes Lumelu SA 
Dinesh Musalekar. 

Kamień węgielny pod 
fundamenty nowego za-
kładu wbudowano w paź-
dzierniku ubiegłego roku. 
Działka o powierzchni 1,5 
ha, na której go zbudowa-
no, jest położona obok in-
nego zakładu spółki Lu-
mel Alucast, oddziela je 
tylko ulica. Nowy obiekt 
ma powierzchnię 4,4 tys. 
mkw. Ta inwestycja to 
próba wyjścia poza do-
tychczasowy pro¥l biz-
nesowy. Firma zamierza 
rozwijać produkcję urzą-
dzeń dla energetyki od-
nawialnej oraz motory-
zacji. W pierwszej kolej-
ności do produkcji mają 
tra¥ć inwertery solarne o 
mocy do 50 kW, następ-

nie m.in. systemy maga-
zynowania energii. 

Firma plany ma ambit-
ne, zamówień nie braku-
je. Za kilka lat nowy bu-
dynek może zyskać kolej-
ne piętro. Obecnie Lumel 
SA zatrudnia około 160 
pracowników.

- Przykładamy dużą 
wagę do komfortu pra-
cy – wyjaśniał prezes. To 
widać. Lumel-Arena to 
kompleks sportowy ma-
rzenie! Stanowi zaplecze 
rekreacyjne dla pracow-
ników spółki i ich rodzin. 
Obiekt wybudowała spół-
ka M&J, ma powierzchnię 
1,3 tys. mkw., a jego budo-
wa pochłonęła ponad 30 
mln zł. Jest nowoczesny 
i funkcjonalny. Do dyspo-
zycji pracowników odda-
no halę sportową do gry 
w koszykówkę, siatków-
kę i piłkę halową, siłow-
nię, bilard, stół do tenisa 
stołowego, a nawet stolik 
piłkarski, tzw. piłkarzyki. 
Pracownik, który potrze-
buje wyciszenia, może 
wejść do zielonego poko-
ju i popatrzeć na las albo 
pohuśtać się w kołyskach 
dla dorosłych w innym 
pomieszczeniu. Wkrót-
ce na ¥rmowym parkin-
gu pojawi się nawet stre-
fa chillout.

– Po takim relaksie, 
człowiek od razu wraca 
do życia – żartował prezy-
dent.

Warto przypomnieć, że 
spółka ma jeszcze kom-
pleks fabryczny przy ul. 
Sulechowskiej 1, na któ-
rego szuka kupca.

(rk)

W OCHLI 

Spacer studyjny  
do pałacu 
To była wyjątkowa okazja – moż-
na było wejść do zabytkowego 
pałacu w Ochli. Zazwyczaj dla 
osób postronnych jest zamknięty 
na głucho. 

- Utrzymujemy go w 
dobrym stanie, ale trze-
ba sporo zainwestować, 
by udostępnić go miesz-
kańcom – tłumaczył Ta-
deusz Woźniak, dyrek-
tor Muzeum Etnogra-
¥cznego w Ochli, któ-
re jest właścicielem pa-
łacu. 

Jedną z szans na zdo-
bycie funduszy na re-
mont jest ujęcie inwe-
stycji w Gminnym Pro-
gramie Rewitalizacji. – 
Teraz właśnie program 
nowelizujemy, dlatego w 
ramach konsultacji spo-
łecznych zorganizowali-
śmy ten spacer studyjny 
– wyjaśniała Małgorzata  
Maśko-Horyza, dyrektor 

Departamentu Rozwoju 
Miasta. 

Przyszło około 30 osób. 
W Ochli mamy dwa 

pałace. Dolny i Górny. 
Pierwszy znajduje się 
obok odrestaurowane-
go parku i stawu. Jest za-
mieszkały. Drugi, dla od-
różnienia często nazywa-
ny dworem, znajduje się 
przy ul. Ochla-Górna i dla 
turystów jest zamknię-
ty na cztery spusty. Zbu-
dował go Otto von Un-
ruch. Prace rozpoczęto w 
1684 r. kończąc je w 1687 
r. Obiekt wielokrotnie 
zmieniał właścicieli.

Po wojnie był użyt-
kowany jak budynek 
mieszkalny. Eksploato-
wany bez remontów po-
padł w ruinę. Jak może-
my wyczytać na portalu 
wojewódzkiego konser-
watora zabytków, z pier-
wotnego wyposażenia i 
wystroju zachowały się 
cztery kominki oraz bo-
gata dekoracja sztukator-
ska z elementami roślin-
nymi i symbolicznymi 
przedstawieniami ¥gu-

ralnymi. W latach 90. XX 
wieku przeprowadzono 
konserwację sztukaterii 
na parterze i piętrze. Po-
dobno część zachowano 
nie montując jej na ścia-
nach i su¥tach. Budynek 
jest w niezłym stanie.

- Chcemy pałac na tyle 
zrewitalizować, żeby to 
było miejsce spotkań, nie 
tylko dla Ochli, ale rów-
nież dla mieszkańców ca-
łej Zielonej Góry. Wtedy 
można byłoby wydzie-
lić przestrzeń ekspozy-
cyjną na nasze ekspona-
ty  - opowiadał dyrektor 
Woźniak. - Myślimy o sa-
li konferencyjnej i miej-
scu dla rady sołeckiej. To 
ma być miejsce otwarte, 
dostępne dla wszystkich. 
Warto ten obiekt pokazy-
wać. 

Podobnego zdania 
jest sołtys Dorota Bojar. 
– Proszę popatrzyć jak 
pięknie odnowiono pałac 
w Starym Kisielinie. I ile 
pracy miasto włożyło w 
park w Zatoniu. Myślę, że 
teraz jest czas na Ochlę – 
mówiła pani sołtys. (tc)

Nowa hala fabryczna. Firma zamierza rozwijać produkcję urządzeń dla energetyki odnawialnej oraz motoryzacji.
Fot. Piotr Jędzura

Prezes Lumelu SA Dinesh Musalekar wyjaśnia gościom meto-
dy produkcji Fot. Piotr Jędzura

Pracownicy mają do dyspozycji sale do rekreacji i ćwiczeń
Fot. Piotr Jędzura

Podczas spaceru dyrektor skansenu Tadeusz Woźniak opowia-
dał o planach dotyczących pałacu Fot. Tomasz Czyżniewski

Kominek z motywami winoro-
śli Fot. Tomasz Czyżniewski

Zachowały się dekoracje stro-
pów Fot. Tomasz Czyżniewski
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Mistrzowie świata zagrali u nas!
Normalnie o tej porze byliby w Tokio, odliczając godziny do pierwszego meczu na Igrzyskach Olimpijskich, ale że w tym roku nic 
nie jest normalne… pojawili się w Zielonej Górze.

Polska reprezentacja siat-
karzy pod wodzą Vitala Hey-
nena zagrała w hali CRS dwa 
towarzyskie mecze z repre-
zentacją Niemiec. To pierw-
sze spotkania od wybuchu 
pandemii. Nic dziwnego, że 
możliwość rywalizacji nawet 
w charakterze gier towarzy-
skich - poza wydrukowany-
mi, milczącymi awatarami, 
które umieszczono na try-
bunach - mogła cieszyć. Naj-
wierniejsi kibice poczynania 
Polaków w konfrontacji z za-
chodnimi sąsiadami oglądali 
w ramach kina samochodo-
wego na telebimie, który sta-
nął na parkingu za halą.

Męska siatkówka w wyda-
niu reprezentacyjnym po-
wróciła do Zielonej Góry po 
ośmiu latach. - Miasto fajne, 
hala bardzo sympatyczna do 
grania w siatkówkę, bo ani 
nie za duża, ani nie za ma-
ła - chwalił Fabian Drzyzga. 
- Fajnie było w końcu zagrać 
prawdziwy mecz. Cieszy to, 
że powoli wracamy do nor-
malności - dodał rozgrywa-
jący naszej reprezentacji. W 
środę Polacy wygrali po pię-
ciosetowym boju. Czwartko-
we starcie zakończyło się już 
po zamknięciu tego numeru 
„Łącznika”. (mk) Bartosz Kurek wraz z kolegami w końcu na parkiecie! Fot. Marcin Krzywicki 

Nie na głośny doping, a co najwyżej na duchowe wsparcie tych kibiców mogli liczyć biało
-czerwoni Fot. Marcin Krzywicki

Fani, którzy chcieli być najbliżej swoich ulubieńców, postawili na wizytę pod halą CRS i ogląda-
nie meczu siatkarzy z samochodów Fot. Marcin Krzywicki

ŻUŻEL

Mecz  
o czwórkę?
Koronawirus wdarł się do PGE 
Ekstraligi. Na szczęście rozgrywki 
jedynie na chwilę wyhamował, 
a nie sparaliżował. Najbliższą 
kolejkę jedziemy planowo!

Zakażona osoba przeby-
wała w parku maszyn pod-
czas meczu w Rybniku, 
gdzie 10 lipca ROW mie-
rzył się z Fogo Unią. Wszy-
scy „zamieszani” w tam-
to starcie zostali na kilka 
dni odcięci od rywalizacji 
i stąd w ostatnią niedzielę 
nie doszło do skutku spo-

tkanie RM Solar Faluba-
zu w Lesznie. Mecz odbę-
dzie się we wtorek, 28 lip-
ca o 20.00. Planowo zaś po-
jedziemy najbliższą, 7. ko-
lejkę zmagań, czyli ostat-
nią w pierwszej rundzie. 
Zielonogórzanie w ten pią-
tek, 24 lipca podejmą Mo-
tor Lublin, wicelidera roz-
grywek, do którego tracą 
punkt i są też „oczko” niżej 
w tabeli. Rywale Falubazu 
mają na koncie bodaj naj-
większą niespodziankę roz-
grywek, czyli wyjazdowe 
zwycięstwo w Częstocho-
wie nad Eltroksem Włók-
niarzem, 47:43. Z kolei tam, 
gdzie zaskoczył Falubaz - 
we Wrocławiu, remisując z 
Betardem Spartą - lublinia-
nie wyraźnie polegli. 

W Zielonej Górze zapo-
wiada się starcie dwóch 
mocno aspirujących dru-
żyn do fazy play-o¾. Goście 
mogą pochwalić się aż trój-
ką zawodników, którzy ma-
ją średnie biegowe powyżej 
2 punktów. Grigorij Łaguta, 
Matej Zagar i Mikkel Miche-
lsen znajdują się w czołowej 
dziesiątce ligi. 

- Mają mocnych seniorów 
i bardzo dobrych juniorów. 
Czeka nas poważna prze-
prawa, ale jestem optymistą 
- uważa Tomasz Walczak, 
kierownik drużyny. Przed 
rokiem Falubaz dwukrotnie 
pokonał Motor. U siebie wy-
grał 54:36. Początek piątko-
wego spotkania w Zielonej 
Górze o 20.30. Transmisja w 
Eleven Sports 1. (mk)

KOSZYKÓWKA

Kapitan  
na pokładzie
To, o czym mówiło się od dawna, 
stało się faktem. Łukasz Koszarek 
zostaje w Stelmecie Enei BC. 
Będzie to 9. sezon kapitana w 
Zielonej Górze.

Tym samym „Koszar” 
jest obecnie najdłużej gra-
jącym zawodnikiem w jed-
nym klubie Energa Basket 
Ligi. Informację o pozosta-
niu 36-latka ogłoszono pod-
czas poniedziałkowej uro-
czystości w siedzibie Pol-
skiego Komitetu Olimpij-
skiego w Warszawie. Tam 

wręczano puchary i medale 
za miniony sezon. 

- Dłoń uścisnęliśmy so-
bie już ponad miesiąc temu 
- wyznał Ł. Koszarek, który 
zaznaczył, że nie wyobrażał 
sobie innego scenariusza niż 
pozostanie w Winnym Gro-
dzie. - Nie było żadnego za-
grożenia, że tego kontraktu 
nie będzie. Bardzo lubię to 
miasto, ten klub. Wiele prze-
żyliśmy razem. Na końcu faj-
nie jest się zżyć z jednym 
miejscem - dodał kapitan zie-
lonogórzan. Pytania o wiek i 
koniec kariery są niemal nie-
odzowną częścią każdej roz-
mowy z dziennikarzami. 

- Młodszy nie będę, ale 
każdy trening i każdy mecz to 
wyzwanie, żeby napsuć krwi 
i zdrowia młodym chłopa-

kom - uśmiecha się Ł. Kosza-
rek. W Warszawie mistrzo-
stwa gratulowała mu m.in. 
minister sportu, Danuta 
Dmowska-Andrzejuk. Kapi-
tan nagrody odbierał wspól-
nie z prezydentem Januszem 
Kubickim i wiceprzewod-
niczącym Rady Nadzorczej 
Grono SSA Konradem Witry-
lakiem.

Koszarek jest też jedynym 
graczem Stelmetu, który pa-
mięta wszystkie pięć mi-
strzowskich tytułów w Zie-
lonej Górze. Uczestniczy już 
z zespołem w przygotowa-
niach do kolejnego sezonu. 
Wraz z nim trenują też m.in.: 
Daniel Szymkiewicz, Filip 
Put, Marcel Ponitka, Kacper 
Traczyk i Łotysz Janis Be-
rzins. (mk)
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SPACEROWNIK ZIELONOGÓRSKI ODC. 368

Jak siedziba UB po mieście wędrowała
Wyobraźcie sobie wielki gmach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego górujący nad miastem. To jeden z pomy-
słów sprzed 70 lat na lokalizację dzisiejszej komendy policji. Niezrealizowany - ubecy nie chcieli być aż tak widoczni. 

- Czyżniewski! Właśnie 
odkryłam, że od kilku od-
cinków Spacerownika pi-
szesz, jakoby patelnia była 
umyta. Ja mam inne prze-
świadczenie. Chodź tutaj 
na przesłuchanie – moja żo-
na chyba za bardzo wczuła 
się w klimaty dzisiejszego 
odcinka.

Kiedy w 1950 r. powoły-
wano nowe województwo 
ze stolicą w Zielonej Górze, 
Polska pogrążona była w 
stalinizmie. Z jednej strony 
trwała odbudowa kraju po 
zniszczeniach wojennych, 
z drugiej władza prześla-
dowała wszystkich swoich 
przeciwników. Służył do 
tego rozbudowany aparat 
bezpieczeństwa - UB. Tuż 
po powołaniu wojewódz-
twa, UB (wraz z MO) zaję-
ło kompleks szpitalny przy 
ul. Wazów. Pisałem o tym w 
poprzednim odcinku. Jed-
nak zaraz rozpoczęto przy-
gotowania do budowy wła-
snej siedziby. Potrzeby by-
ły olbrzymie, więc natych-
miast pojawiło się pyta-
nie: gdzie to wielkie, nowe 
gmaszysko umiejscowić?

Już 16 sierpnia 1950 r. 
specjalna komisja zatwier-
dziła pierwszą lokalizację 
przy ul. Staszica. To miej-
sce, w którym potem przez 
lata stał hotel Polan. 

Niespełna rok później 
pomysł upadł. Argumento-
wano, że w tej części mia-
sta jest zły układ komuni-
kacyjny, a budynek znaj-
dzie się za blisko torów ko-
lejowych. W dodatku oba-
wiano się, że nie będzie się 
można głęboko wkopać. Co 
ciekawe, przyczyną nega-
tywnej oceny było też od-
krycie, że jedna z działek w 
części była własnością oby-
watela amerykańskiego. 

W połowie marca 1951 r. 
specjalna komisja przepro-
wadziła wizję lokalną w 
poszukiwaniu najlepszych 
miejsc. Teren przy Staszi-
ca odpadł. Podobnie by-
ło z działką na rogu ul. Ja-

skółczej i Botanicznej, któ-
rą uznano za zbyt odległą 
od centrum miasta. Takich 
ograniczeń nie miała ko-
lejna lokalizacja. Tym ra-
zem rozpatrywano budo-
wę gmachu na… cmenta-
rzu. Dopiero dekadę póź-
niej zostanie on zlikwido-
wany i na przedłużeniu ul. 
Bankowej powstanie dzi-
siejszy pl. Piłsudskiego. W 
1951 r. uznano, że nie ma 
pieniędzy na to, by cmen-
tarz szybko przenieść w no-
we miejsce i… gmach UB 
tutaj nie powstał.

- To postawmy go 100 
metrów dalej – stwierdzi-
li uczestnicy wizji lokalnej. 
Postanowili, że poświęcą 

na to trzy hektary winni-
cy i zajmą fragment Win-
nego Wzgórza.  Tu podob-
no nie było żadnych prze-
szkód, by natychmiast roz-
począć inwestycję. Co po-
stanowili, zapisali w pro-
tokole z 15 marca 1951 r. z 
adnotacją „Tajne ściśle”. A 
jednak budowy nie rozpo-
częto, z powodu winoro-
śli i trudnego ukształtowa-
nia terenu. Taka przynaj-
mniej była o¥cjalna wer-
sja. Co najdziwniejsze, po 
kilku latach zbudowano 
tutaj dzisiejszy urząd mar-
szałkowski. 

Miesiąc później – 27 
kwietnia 1951 r. – szefo-
stwo KW PZPR i WUBP za-

decydowało, że biurowiec 
powstanie przy ul. Wro-
cławskiej. Z kolejnego taj-
nego protokołu wiemy, że 
rozpatrywano następne 
dwie lokalizacje. 

Pierwsza położona była 
na wzgórzu, ograniczona 
ulicami: Wrocławska, Sło-
wackiego, Struga, aż do bo-
iska sportowego.  

- Teren (…) zakwali¥ko-
wano jako dobrze wybra-
ny pod względem urbani-
stycznym i budowlanym, 
natomiast zakwestionowa-
no pod względem funkcjo-
nalnym jako zbytnio domi-
nujący i budynek wyróż-
niałby się w ogólnej syl-
wetce miasta, jak również 

jego położenie na skra-
ju miasta i w pobliżu la-
su, około 200 metrów, oraz 
projektowanego po drugiej 
stronie ul. Wrocławskiej 
cmentarza jest niepożąda-
ne – czytamy w protokole.

Następnie komisja zapo-
znała się z sąsiednią dział-
ką, zamkniętą ulicami Sło-
wackiego, Wąską i pasem 
zieleni. Teren ten uznano 
za lepiej położony, a sam 
gmach urzędu nie wybi-
jał się na plan pierwszy. W 
stosunku do poprzednie-
go wariantu położony był 
około 20 metrów niżej.

Zaraz zaplanowano bu-
dowę sieci kanalizacyjnej, 
wodociągowej i gazowej. 

Oceniono, że trzeba wy-
budować około 2 km dróg 
dojazdowych i dróg wokół 
urzędu o szerokości 12 me-
trów, które będą wyłożo-
ne trylinką. Przy okazji za-
twierdzono, że sąsiednie 
tereny przy ul. Słowackie-
go, Kraszewskiego, Stro-
mej i Morelowej będą prze-
znaczone pod budownic-
two mieszkaniowe. Część 
bloków przeznaczono dla 
pracowników WUBP i MO. 

Inwestycja ruszyła w 
1952 r. 

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 

i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.to-

masz

Kompleks gmachów KW MO i pobliskie resortowe osiedle mieszkaniowe
 Ze zbiorów Jerzego Topolskiego

Jedna z koncepcji zakładała, że gmach WUBP powstanie na dzisiejszym pl. Piłsudskiego, na zdjęciu po prawej stronie ul. Podgórnej. Budynek częściowo miał zająć cmen-
tarz, a do wyburzenia wyznaczono m.in. budynek starej mleczarni. Od projektu odstąpiono. Fot. Bronisław Bugiel

W budynku mieścił się Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i milicja
 Ze zbiorów Jerzego Topolskiego


