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Serca pozytywnie nastrojone? W niedzielę gramy
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy! >>3

WITAJ ZGRANA RODZINO!
Kacperek Kotarski to wyjątkowy zielonogórzanin! Pierwszy, który dostał wyprawkę z programu ZGrana Rodzina. Maluszek i je-
go najbliżsi mogą już korzystać z Zielonogórskiej Karty Rodziny. Rabatów i promocji przybywa! A do programu zgłosiło się już
ponad dwa tysiące rodzin!

Tuż po Nowym Roku, na
porodówce szpitala niespoty-
kany „medialny” ruch. Dzien-
nikarze lokalnych stacji tele-
wizyjnych, rozgłośni radio-
wych i prasy nerwowo prze-
bierali nogami, w oczekiwa-
niu na gospodarza miasta.
Wszystko po to, by uwiecz-
nić moment przekazania,
świeżo upieczonej mamie,
paczki z programu ZGrana
Rodzina oraz karty upoważ-
niającej do zniżek.

Janusz Kubicki wręczył
szczęśliwej mamie wypraw-
kę i kwiaty. W charaktery-
stycznym zielonym karto-
nie, ozdobionym logo ZGra-
nej Rodziny, znalazły się
m.in. pampersy, chusteczki i
śliniaczek.

- To tylko jeden z elemen-
tów ZGranej Rodziny. Pro-
szę skorzystać z Zielonogór-
skiej Karty Rodziny. Ulg na
niej jest dużo więcej - zachę-
cał prezydent.

- Bardzo się cieszę! Wszyst-
ko się przyda! Każde udogod-
nienie dla młodej rodziny jest
na wagę złota - uśmiechała
się Sylwia Kotarska, mama
Kacperka.

- Kacper urodził się 30
grudnia o 20.30, waży 3,4 kg i
ma 52 cm długości. To moje
drugie dziecko i drugi chło-
piec. Starszy synek ma na
imię Wiktor i właśnie dzisiaj
skończył trzy latka. Przy-
znaję, że nie spodziewałam
się takiego najazdu me-
diów, ale przy takiej oka-
zji, to miłe zaskoczenie!
Co do Zielonogórskiej
Karty Rodziny, na pewno
z mężem się zarejestruje-
my w programie i będzie-
my korzystać z wielu udo-
godnień - odpowiadała dzien-
nikarzom mama Kacperka.

- Warto skorzystać z tej
nowej propozycji miasta, z
Zielonogórską Kartą Rodzi-
ny można zaoszczędzić.
Choćby na wejściach na ba-
sen, na zakupach w skle-
pach spożywczych i odzie-
żowych czy punktach usłu-
gowych - wyjaśniała zastęp-
ca prezydenta Wioleta Ha-
ręźlak. (kg)

- Kacper urodził się 30 grudnia o 20.30, waży 3,4 kg i ma 52 cm długości. To moje drugie dziec-
ko i drugi chłopiec - cieszy się mama, Sylwia Kotarska. Fot. Krzysztof Grabowski

SKORZYSTA MAMA,
TATA I DZIECKO

Od 1 stycznia ruszył w
mieście program ZGrana Ro-
dzina. Przystąpienie do nie-
go nic nie kosztuje, za to ko-
rzyści jest wiele! Wystarczy
być zameldowanym w Zielo-
nej Górze i mieć przynaj-
mniej jedno dziecko w wie-
ku do 18 lat. To warunek, że-
by wejść do grona uczestni-
ków ZGranej Rodziny, a co
za tym idzie - otrzymać spe-
cjalną kartę, której okazanie
pozwoli na skorzystanie z
wielu rabatów i promocji w
sklepach, punktach usługo-
wych, miejscach rekreacji.

Jak stać się ZGraną Rodzi-
ną?

Żeby otrzymać Kartę Zie-
lonogórskiej Rodziny trzeba
wypełnić wniosek w formie

papierowej lub elektronicz-
nej. Wnioski dostępne są w
biurze programu, które mie-
ści się w ratuszu, w punkcie
konsultacyjnym w urzędzie
miasta lub na stronie inter-
netowej www.zgranarodzi-
na.pl. Karta zostanie wysta-
wiona w czasie 15 dni robo-
czych i wysłana pocztą pod
wskazany adres, będzie
można ją odebrać także oso-
biście w wyznaczonych
punktach.

Biuro programu ZGrana
Rodzina, w ratuszu, otwarte
jest w poniedziałek i środy w
godz. 13.00-17.00 oraz we
wtorki, czwartki i piątki w
godz. 9.00-13.00. Strona in-
ternetowa: www.zgranaro-
dzina.pl.

Od 1 stycznia, do biura
programu wpłynęły już po-
nad dwa tysiące wniosków o
wydanie karty! A do progra-
mu dołączają kolejni partne-
rzy - firmy, które oferują
zniżki dla zielonogórskich
rodzin. Propozycje są na-
prawdę godne uwagi. Popa-
trzmy, na przykład od 1 lute-
go, za dwie godziny kąpieli
na basenie Centrum Rekre-
acyjno-Sportowego dziecko
zapłaci tylko 1 zł. 20 proc.
rabatu na organizację
chrzcin proponuje Palmiar-
nia, 50 proc. mniej zapłaci-
my za obiad dziecka w Ta-
wernie Greckiej Akropol, 10
proc. rabatu na wózki oferu-
je sklep Tobi, księgarnia Vir-
tus da 10 proc. zniżki na
podręczniki, serwis rowero-

wy Shimano będzie nas
kosztował 20 proc. mniej,
Biuro Podróży Odkrywca za-
pewnia bezpłatny dowóz na
lotnisko, Taxi Czerwone Ko-
guty daje 10 proc. rabatu, a
Tylna 37 Studio fotograficz-
ne oferuje 40 proc. zniżki na
studyjne sesje dziecięce i ro-
dzinne. To tylko kilka przy-
kładów z powiększającej się
z dnia na dzień oferty.

Program ZGrana Rodzina
w szczególny sposób wita na
świecie nowonarodzonych
zielonogórzan. Każdy dzi-
dziuś, którego mama jest za-
meldowana w mieście, do-
staje pokaźne pudło z wy-
prawką, są to pieluszki, na-
wilżane chusteczki, kocyk,
myjki, śliniaczek.

(dsp)

- Głosowałem przeciwko
budżetowi gminy na 2014 r., bo
nie mogę się z tym zgodzić, żeby
w budżecie dla Starego Kisielina
było tylko 76 tys. zł na inwestycje
- mówi radny Mariusz Rosik. - W
dodatku znowu odłożono remont
ul. Szkolnej.

>>5
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Ma aż 19 ton! Głaz pod pomnik Żołnierzy Wyklętych trzeba by-
ło stawiać nocą, zamknięto wtedy skrzyżowanie ul. Kupieckiej
z Wrocławską. Odsłonięcie obelisku 1 marca.

Fot. Tomasz Czyżniewski

Miasto doczekało się kolejnego pomnika. Tuż przed świętami,
na pl. Powstańców Wielkopolskich, stanęła rzeźba Dobosza
upamiętniająca Powstanie Wielkopolskie.

Fot. Tomasz Czyżniewski

III Lubuski Orszak Trzech Króli wszedł już na trwałe do miej-
skiej tradycji. Wzięły w nim udział tysiące zielonogórzan, któ-
rzy szczelnie wypełnili deptak na trasie orszaku.

Fot. Tomasz Czyżniewski

Własność więcej warta?
- Wartość rynkowa działek na Chynowie i Jędrzychowie jest wyższa nawet o 60
proc. od niewiele dalej położonych działek w gminie. Bez połączenia, ta cenowa
przepaść będzie stałym elementem naszego krajobrazu - uważa Zbigniew Barański.

W ZIELONEJ GÓRZE

Dudziak i jej książka
Wojewódzka i Miejska Bi-

blioteka Publiczna im. C. Nor-
wida zaprasza na promocję
książki „Wyśpiewam wam
wszystko” Urszuli Dudziak.
Spotkanie odbędzie się dziś
(piątek, 10 stycznia), o godz.
18.00, w Sali Dębowej biblio-
teki. Wstęp wolny. Liczba
miejsc ograniczona. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Chodźmy na spacer!
MOSiR zaprasza na nordic

walking, w sobotę, 11 stycz-
nia. Zbiórka na parkingu przy
amfiteatrze, o godz. 10.00.
MOSiR zapewnia uczestnikom
bezpłatną opiekę instruktora
(bez wypożyczenia kijków).
Czas zajęć ok. 1,5 godziny,
długość trasy ok. 5 km.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Jak maluje Babie Lato
Zielonogórski Ośrodek Kul-

tury zaprasza na otwarcie wy-
stawy malarstwa grupy Babie
Lato. Wystawa prezentuje naj-
nowsze prace 18 autorów -
członków grupy. Wernisaż we
wtorek, 14 stycznia, o godz.
17.00 w Hydrogalerii (ul. Fe-
stiwalowa 3). (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Mamy wielkie serca
Fundacja „Klub Otwartych

Drzwi” podsumowała zbiórkę
„Święta dla wszystkich”, trwała
ona od 5 do 8 grudnia 2013 r.
w sieci Intermarche. Zebrano
800 kg artykułów spożywczych
oraz zabawki i artykuły chemicz-
ne. Dary trafiły do rodzin wska-
zanych przez MOPS. (dsp)
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- Ponoć czeka nas ożywie-
nie budowlane…

Zbigniew Barański, twór-
ca i właściciel znanego zie-
lonogórskiego biura pośred-
nictwa w obrocie nierucho-
mościami TERRA NIERU-
CHOMOŚCI: - Tego z pew-
nością nie jesteśmy w stanie
dzisiaj przewidzieć, ale gdy-
by sytuacja na rynku tak mi-
ło się odmieniła, powinni-
śmy zadać sobie pytanie o
możliwości gminy wiejskiej:
ile każdego roku zdoła wy-
budować nowych lub wyre-
montować starych dróg, ile
zdoła położyć kilometrów
rur wodociągowych i kanali-
zacyjnych itd.

- Przeciwnicy połączenia
gminy i miasta często ak-
centują nieunikniony
wzrost cen nieruchomości.
Mają rację?

- Mają, ale nie rozumiem,
dlaczego miałby to być argu-
ment przeciwko połączeniu?
Wzrost cen nieruchomości
na terenach wsi podmiej-
skich, choć ostatnio mniej
zauważalny, jest nieuchron-
ny i postępuje już od dawna.
W miarę wyczerpywania się
miejskich terenów inwesty-
cyjnych, w sposób naturalny
wzrasta zainteresowanie te-
renami okolicznych wsi.
Dzieje się to z korzyścią dla
właścicieli nieruchomości
wiejskich, połączenie może
ten proces przyspieszyć.

- Dlaczego?
- Odpowiem przykładem.

Jakiś czas temu, jeden z
klientów mojego biura
chciał w gminie wiejskiej
kupić kilkadziesiąt hekta-
rów i wybudować tam w
pełni zorganizowane, nowo-
czesne osiedle domów jed-
norodzinnych. Do inwesty-
cji nie doszło, bo gmina, mi-
mo zapisów w studium uwa-
runkowań, nie była w stanie
opracować miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego i doprowadzić do
wskazanego terenu sieci ka-

nalizacyjnej, dróg dojazdo-
wych itd. Tymczasem reali-
zacja tego projektu przynio-
słaby gminie dodatkowe
wpływy z podatków, a wła-
ściciele wielu sąsiednich
nieruchomości odczuliby
wyraźny wzrost ich warto-
ści. Niestety, pojawiła się
bariera w postaci ograniczo-
nego budżetu gminy.

Brak gminnych planów
stanowi kolejne ogranicze-
nie hamujące obrót nieru-
chomościami wiejskimi, a co
za tym idzie - wzrost ich
wartości. Banki udzielają
niechętnie lub wcale kredy-
tów na zakup nieruchomo-
ści położonych na terenach
stanowiących użytki rolne.
Choć w większości przypad-
ków rolny charakter tych
nieruchomości pozostał je-
dynie na papierze. Podmiej-
skie wsie od dłuższego już
czasu są po prostu sypialnia-
mi miasta. Po połączeniu,
dla inwestora, różnica bę-
dzie olbrzymia, bo będzie
miał większą pewność, że
budżet miasta jest wystar-
czająco bogaty, by sfinanso-
wać budowę niezbędnej in-
frastruktury.

- Czyli, po połączeniu,
wartość nieruchomości bu-
dowlanych będzie tylko ro-
snąć.

- Owszem, ale czy to źle?
Każdy powinien być zainte-
resowany wzrostem warto-
ści swojej własności. Teraz
średnia wartość rynkowa
działek budowlanych na te-
renie „miejskiego” Chynowa
i Jędrzychowa jest wyższa
nawet o 60 proc. od niewiele
dalej położonych działek na
terenie gminy wiejskiej. Bez
połączenia, ta cenowa prze-
paść będzie stałym elemen-
tem naszego krajobrazu. I
kto na tym traci? Na pewno
nie zielonogórzanie, bo to
głównie oni kupują te dział-
ki, tylko mieszkańcy gminy.

- Jeśli po połączeniu na-
stąpiłby gminny boom bu-
dowlany, to w ślad za no-
wymi miejscami pracy po-
jawią się wyższe koszty in-
westycji, w tym podatków.

- Jeśli mowa o podatkach:
zapewne myśli pan o podat-
ku katastralnym, bo tylko je-
go wysokość uzależniona
jest od wartości rynkowej

nieruchomości. Otóż o wpro-
wadzeniu podatku katastral-
nego mówi się w Polsce od
wielu lat. I jak dotąd nie uda-
ło się zbudować zintegrowa-
nego systemu informacji o
nieruchomościach ani prze-
prowadzić powszechnej tak-
sacji. A jeżeli chodzi o obec-
ny system podatkowy, z tego
co wiem, w Zielonej Górze
obniżono ostatnio miejskie
stawki podatków od nieru-
chomości do poziomu sta-
wek gminy wiejskiej.

- Połączenie lekiem na ca-
łe zło?

- Bez przesady. Inwestycje
w substancję mieszkaniową
nie decydują wyłącznie o
rozwoju miasta. Bez odpo-
wiednich warunków do dy-
namicznego rozwoju lokal-
nych firm oraz napływu ka-
pitału z zewnątrz, na cud go-
spodarczy wynikający z po-
łączenia bym nie liczył. Po-
łączenie jest wprawdzie
ważnym, ale nie jedynym
elementem tej układanki.

- Dziękuję.

Piotr Maksymczak

- Dla inwestora, po połączeniu, różnica będzie olbrzymia, bo będzie miał większą pewność, że
budżet miasta jest wystarczająco bogaty, by sfinansować budowę infrastruktury - przekonuje
Zbigniew Barański Fot: Krzysztof Grabowski
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W DRZONKOWIE

Pierzaste piękności
W sobotę i niedzielę będzie

okazja, by podziwiać prawdzi-
we ptasie piękności. W hali te-
nisowej WOSiR-u odbędzie się
polsko-niemiecka wystawa go-
łębi rasowych i drobiu ozdob-
nego. W sobotę, 11 stycznia,
wystawę będzie można odwie-
dzić w godz. 8.00-18.00. W
niedzielę, 12 stycznia, zwie-

dzanie zaplanowano w godz.
8.00-15.00, dodatkowo, od
godz. 9.30 do 12.30 odbędą
się wykłady na temat hodowli i
chorób gołębi rasowych. O
godz. 13.00 zostaną ogłoszo-
ne wyniki, zwycięzcy dostaną
nagrody. O godz. 15.00 prze-
widziano zamknięcie wystawy.

Organizatorzy zapraszają
wielbicieli i miłośników pta-
ków. Wstęp na wystawę jest
bezpłatny. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Babciu, pisz o wnuku
Zielonogórski Ośrodek Kultu-

ry, Zespół Edukacyjny nr 2
oraz Zielonogórski Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku organizują
konkurs dla babć i dziadków,
na reportaż pod hasłem „Przy-
goda z wnukiem”. Prace oce-
niane będą w dwóch katego-
riach: reportaż pisany oraz re-
portaż zilustrowany. Zwycięzcy

zostaną nagrodzeni podczas
uroczystej miejskiej gali, 24
stycznia, o 13.00 w sali Hy-
dro(za)gadka przy ul. Festiwa-
lowej. Prace należy wysłać li-
stem poleconym lub dostar-
czyć osobiście, do 13 stycz-
nia, na adres: Zespół Eduka-
cyjny nr 2, ul. Staffa 10, 65-
436 Zielona Góra z dopiskiem
KONKURS REPORTERSKI. Re-
gulamin na stronie
www.sp17.zgora.pl. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Wieczór z piosenką
W czwartek, 16 stycznia,

szykuje się gratka dla miłośni-
ków dobrej piosenki. Wieczór
„Koncert piosenek (nie tylko)
filmowych” rozpocznie się o
18.00 w Sali Dębowej bibliote-
ki wojewódzkiej. Koncert ma
uświetnić rozstrzygnięcie kon-
kursu na debiut literacki wy-
dawnictwa Pro Libris. Zaśpie-

wają Marzena Więcek, Krzysz-
tof Machalica, fortepian - Al-
bert Bezdziczek, uda, cajon,
bębny, śpiew - Stanisław Zim-
niewicz, saksofony - Mateusz
Skrzypczak, przygotowanie
wokalne - Natasza Smirnowa,
prowadzenie - Andrzej Wini-
szewski. W repertuarze m.in.
utwory „Uciekaj moje serce”,
„A my nie chcemy uciekać
stąd”. Wstęp wolny.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE
W niedzielę
graj z Orkiestrą!

To już 22. finał WOŚP! 12
stycznia zbieramy pieniądze
dla dzieci i seniorów.

- A dokładnie na zakup
specjalistycznego sprzętu
dla dziecięcej medycyny ra-
tunkowej i godnej opieki me-
dycznej seniorów - uściśla
Kaja Zemankiewicz z zielo-
nogórskiego sztabu Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy.

Wszystko zapięte na ostat-
ni guzik! Orkiestrowy roz-

kład jazdy już rozplanowa-
ny.

Zaczynamy w sobotę, 11
stycznia. O 9.00 rusza V Rajd
WOŚP. Lista startowa jest już
zamknięta, ale można poki-
bicować. - Ulicami miasta
przejedzie 40 załóg, czasem
w kultowych samochodach -
zdradzają sztabowcy. - Będą
trzy odcinki specjalne - przy
Palmiarni, na torze żużlo-
wym i przy CRS.

Również w sobotę, o 20.00,
w Palmiarni wystąpią kabare-
ty: Inicjatywa Sceniczna Fru-
uu, Ryczytal Paraliryczny,
Tiruriru, Adi. Wstęp na im-
prezę „Na ratunek, kabarety!”
to symboliczne 10 zł, wrzu-
cone do puszki.

Orkiestra zabrzmi
najdonośniej w nie-
dzielę. Od godz.
12.00 w sztabie, w
Centrum Biznesu,
będą wydawane
puszki, identyfika-
tory i serduszka. -
Na ulice miasta wyj-
dzie 220 wolontariu-
szy, wcześniej prze-
szkolonych, w sprawach
bezpieczeństwa, przez poli-
cję - dodaje K. Zemankiewicz.

W niedzielę, o 10.00 w
Krzywym Kominie przy ul.
Fabrycznej 13, ruszają zajęcia
z jogi, wstęp - 10 zł do pusz-
ki. O godz. 12.00, spod ratu-
sza, wystartuje bieg „Policz
się z cukrzycą”.

Scena główna stanie na par-
kingu przy Palmiarni. Koncer-
ty rozpoczną się o 15.30, będą
przeplatane licytacjami. Wy-

stąpią zielonogórskie
kapele: Sold, Dorian
Zarzycki Band, Jared.
O 18.40 na scenę wyj-
dzie zespół Hurt, o
19.55 jeden utwór za-
gra druga z gwiazd

wieczoru, zespół Vo-
lver, by o 20.00 zrobić

przerwę na tradycyjne
Światełko do nieba. Potem

Volver wraca na scenę, bę-
dziemy się z nimi bawić do
ok. 21.00.

Chętni mogą też spędzić
wieczór w klubie 4 Róże dla
Lucienne, gdzie od 20.00 za-
planowano koncerty i licyta-
cje.

Każdy, kto chce kupić ga-
dżety WOŚP, a tym samym

wspomóc jej działania, mo-
że to zrobić codziennie w
sklepiku w galerii Focus
Mall.

Jest też niepokojąca wia-
domość. Na kilka dni przed
finałem, sztab stracił wspar-
cie jednego z dużych spon-
sorów. - Może okazać się, że
nie damy rady zorganizować
wszystkiego tak, jak zapla-
nowaliśmy. Boimy się o re-
alizację finału - tłumaczą
wolontariusze. I liczą na do-
bre, wielkie serca innych
sponsorów. - Może ktoś nas
jeszcze wesprze - mówią z
nadzieją.

Więcej informacji na te-
mat finału na www.wosp-
-zgora.pl. (dsp)

Zmiany w centrum Zatonia
Oj, działo się w tamtym roku. Na początku 2013 r. mieszkańcy Zatonia dyskutowali, czy warto zabierać się za remont świetlicy. Dziś
budynek ma nowy dach, woda nie leje się do środka, gmina przejęła pobliski kościół pw. św. Jana i kupiła teren wokół świetlicy.

- Nic, tylko działać. Zato-
nie jest dla Zielonej Góry
tym, czym Wilanów dla War-
szawy, Krasiczyn dla Prze-
myśla czy Rogalin dla Pozna-
nia - uważa Jarosław Skorul-
ski, wiceszef Stowarzyszenia
Nasze Zatonie i autor książki
„Zatonie. Ślady historii”. - W
Zielonej Górze nigdy nie by-
ło książęcych rodów, postaci
znanych w Europie. Zatonie
to pewnego rodzaju nobilita-
cja dla miasta. Po co mamy
jeździć do Branitz czy Forst,
skoro wielka historia toczyła
się tuż obok?

Oczywiście, chodzi mu o
park w Zatoniu i ruiny pała-
cu, w którym kiedyś miesz-
kała księżna Dorota Talley-
rand, świadek chwały i
upadku francuskich monar-
chów: Napoleona Bonaparte,
Ludwika XVIII, Karola X, Lu-
dwika Filipa i Napoleona III.

Co jednak zrobić, żeby to
miejsce było bardziej przyja-
zne dla mieszkańców i przy-
byszów z zewnątrz? Histo-
ryczne centrum wsi wymaga
wiele pracy.

A dbałość o jej wygląd była
przed rokiem tematem gorą-
cej dyskusji na zebraniu wiej-
skim. Mieszkańcy dyskuto-
wali wówczas: na co wydać
111,7 tys. zł z Funduszu Inte-
gracyjnego. Chodziło o to, czy
jest sens remontować starą
świetlicę wiejską? Mieści się
ona w budynku dawnej go-
spody i jest w nienajlepszym
stanie. Zbudowano ją w naj-
ważniejszym miejscu Zato-

nia. Tuż obok, na sąsiedniej
działce, nadal stoją ruiny ko-
ścioła pw. św. Jana (wybudo-
wanego w XIII wieku), po
drugiej stronie ulicy widać
park i ruiny pałacu Doroty
Talleyrand.

- Przyszłam tutaj bronić
starego obiektu. Warto dbać
o takie miejsca, które są
symbolem Zatonia - mówiła
wówczas Maria Idzikowska,
która w Zielonej Górze odre-
staurowała zrujnowaną halę
przy ul. Fabrycznej, czyniąc
z niej znaną galerię sztuki.

Problem w tym, że wyre-
montowanie takiego obiektu to
duży koszt, w dodatku… nie
ma do niego dostępu, bo otacza

go prywatna działka. Jak ma
tam wejść budowlana ekipa?

- To jest wyczyn iście hero-
iczny. Właściciel chciałby,
żebym za ten grunt zapłacił
tyle, co za działkę przy Mar-
szałkowskiej w Warszawie.
Tyle nie dam - tłumaczył wójt
Mariusz Zalewski, który był
zwolennikiem przeznaczenia
pieniędzy z Funduszu Inte-
gracyjnego na budowę boiska.

W końcu mieszkańcy
przegłosowali remont dachu
świetlicy.

- Zobaczymy, jak to będzie
- stwierdzili.

I udało się. Dach jest gotowy!
- Teraz gmina jest stupro-

centowym właścicielem sali,

od góry do dołu, łącznie z
„piekłem i niebem”. Z dział-
ką, która pozwala nam na
dojście oraz z placykiem,
który kiedyś pozwoli lu-
dziom przyjechać i stanąć
samochodem. Zatonie nie
ma w ogóle parkingu - mówi
Henryk Dzięgiel, szef Stowa-
rzyszenia Nasze Zatonie. -
Cieszę się, że tak wyszło w
ubiegłym roku. Daj Boże,
jeszcze jeden taki sam rok.
Niech się ścigają wójt z pre-
zydentem, my na tej rywali-
zacji tylko korzystamy, jak
nigdy dotąd. Marzy się nam
jeszcze, poza doprowadze-
niem wody, kanalizacji i prą-
du, zrobienie „góry”. Wtedy

w Zatoniu mogłoby powsta-
wać dużo organizacji.

- Zgadza się. W grudniu
kupiliśmy działkę przy świe-
tlicy. Teraz jest do niej do-
stęp. Przejęliśmy też sąsied-
nią działkę z ruinami kościo-
ła. Teren trzeba będzie ogro-
dzić i zaplanować zabezpie-
czenie ruin - przyznaje wójt
M. Zalewski. W tegorocznym
budżecie gminy zapisane jest
20 tys. zł na projekt remontu
świetlicy i 10 tys. zł na zabez-
pieczenie ruin kościoła, wo-
kół którego teren uporządko-
wali sami mieszkańcy.

Zadowolony jest również
J. Skorulski. - Odbywa się
tutaj coraz więcej imprez.
Przy kościele postawiliśmy
kapliczkę św. Jana, trzy razy
odbyły się tutaj również no-
ce świętojańskie - dodaje J.
Skorulski. Nie ukrywa, że
największym wyzwaniem
jest park i pałac po drugiej
stronie ulicy. A te należą do
Lasów Państwowych.

- Gdyby doszło do połą-
czenia miasta z gminą, to je-
steśmy gotowi do takich roz-
mów z Lasami Państwowy-
mi - zdradza wiceprezydent
Krzysztof Kaliszuk. - Mamy
doświadczenie w zagospo-
darowaniu parków z unij-
nych funduszy Europejskiej
Współpracy Terytorialnej.
Robimy to razem z Cottbus.
Oni odnawiają park Branitz,
my zrobiliśmy Lasek Pia-
stowski i Dolinę Luizy. Te-
raz szykujemy się do odno-
wienia parku Tysiąclecia.

W Zatoniu K. Kaliszuk
chciałby zachować podobną
technikę: najpierw stworzenie
koncepcji a później jej realiza-
cja. Jedno i drugie za unijne
pieniądze. - Dlatego złożyli-
śmy projekt na koncepcję za-
gospodarowania terenu w Za-
toniu. Powstanie w tym roku -
dodaje. I przypomina, że wie-
le zapowiedzi już jest realizo-
wanych. - Jest już odnowiona
droga z miasta do Zatonia (re-
montowało ją miasto przy
wsparciu pieniędzy od mar-
szałka), w tym roku powsta-
nie jeszcze rondo na krzyżów-
ce z szosą Drzonków-Ochla.
Powstała też koncepcja budo-
wy kanalizacji w Zatoniu.

Tymczasem sołtys Zato-
nia, Piotr Przespolewski za-
stanawia się, na co wydać
pieniądze z tegorocznego
Funduszu Integracyjnego. -
Może warto kontynuować
prace przy świetlicy? Jeżeli
tak zadecydują mieszkańcy,
to prace powinna wykony-
wać ta sama firma - mówi. -
Przychodziłem tutaj przez
cały okres trwania prac, ro-
botnikom dosłownie patrzy-
łem na ręce i muszę stwier-
dzić, że robota została wyko-
nana starannie i „z głową”.
Ludzie już chcieliby na „ba-
lety” przychodzić… Teraz
czekamy na spotkanie z pre-
zydentem.

Prezydent Janusz Kubicki
zaprasza na nie w przyszły
piątek, 17 stycznia, o godz.
17.00, punkt przedszkolny,
ul. Zielonogórska 72. (tc, kg)

Nowiutki dach świetlicy aż błyszczy. - Robota została wykonana starannie i „z głową” - uważa-
ją sołtys Piotr Przespolewski i szef Stowarzyszenia Nasze Zatonie, Henryk Dzięgiel.

Fot. Krzysztof Grabowski
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Gmina przyjęła budżet na 2014 r.
Gdyby nie Mariusz Rosik, uchwalenie budżetu gminy na 2014 r. przebiegłoby gładko i bez większych problemów. Radny ze
Starego Kisielina postanowił jednak głosować przeciw budżetowi.

W porównaniu z miastem,
gmina sesja jawi się jak oaza
spokoju i jednomyślności.
Radni zebrali się w przed-
ostatni dzień starego roku, w
podstawówce, w Przylepie,
przy ładnie przystrojonych
stołach. Miało być uroczy-
ście. Dlatego na początku
wystąpił z koncertem chór
Bolero ze Starego Kisielina.

Wójt Mariusz Zalewski
wskazywał, że gmina osiąga
sukcesy dzięki aktywnym
mieszkańcom i gminna
wspólnota samorządowa ma
się dobrze. Przypomniał o
ubiegłorocznych sukcesach,
m.in. o tytule najlepszej gmi-
ny wiejskiej w Rankingu
Gmin Województwa Lubu-
skiego i tytule Lidera Eduka-
cji.

- Warto mówić, co zostało
zrobione, a nie tylko o tym,
czego brakuje - apelował
Piotr Bandosz, radny z Przy-
lepu. Później przyszedł czas
na różne podziękowania,
występy dzieci z Przylepu i
Zawady oraz obiad i kolędy.

Za budżet radni zabrali się
dopiero po prawie trzech go-
dzinach. Szło bez proble-
mów, bo radni uwag nie
mieli. Wprowadzono jedynie
poprawkę, w Ochli, dotyczą-
cą monitoringu i remontu ul.
Krótkiej.

I kiedy się wydawało, że
będzie można składać nowo-
roczne życzenia, radny Ma-
riusz Rosik zakomunikował,
że nie poprze budżetu. - Wy-
dajemy coraz mniej na inwe-
stycje. W porównaniu z mia-
stem wygląda to źle. W Sta-
rym Kisielinie mamy mniej
pieniędzy na inwestycje niż
miasto wydało na samą cho-
inkę przy ratuszu. Nie ma w
budżecie pieniędzy, mimo

obietnic, na budowę ul.
Szkolnej - mówił Rosik, po-
równując dane budżetowe
miasta i gminy.

- Na początku tego roku
też mieliśmy mały budżet na
inwestycje, później się to
zmieniło - odpowiadał mu
przewodniczący rady, Jacek
Rusiński.

- Jesteśmy odpowiedzialni
i powinniśmy obiecywać lu-
dziom to, co możemy speł-
nić - mówił Krzysztof Woł-
czyński, radny z Łężycy.

Podobnego zdania był P.
Bandosz: - Powinniśmy do
tych spraw podchodzić bar-
dzo ostrożnie i nie obiecy-
wać za wiele.

- Ja też czuję niedosyt, ale
dla mnie najważniejsze jest,
że zadłużenie gminy będzie

spadać - dodała Antonina
Ambrożewicz-Sawczuk, rad-
na z Raculi.

- Jest już kanalizacja, ale
naszych dróg wciąż nie ma -
odpowiadał im M. Rosik.

Kanalizacji nie ma jeszcze
w Zawadzie, Krępie i Łęży-
cy. Pieniądze na jej budowę
zapisane są w budżecie jako
fundusze Zielonogórskich
Wodociągów i Kanalizacji z
Funduszu Spójności. Gmina
jednak musi sfinansować
swój udział.

- Możemy wydawać tyle,
ile mamy - mówił wójt Za-
lewski, przedstawiając pro-
jekt budżetu, w którym do-
chody są wyższe od wydat-
ków. Z radnym Rosikiem
bezpośrednio nie polemizo-
wał, ale w pewnej chwili

wypalił: - Na utrzymanie in-
frastruktury w Starym Kisie-
linie wydajemy 3 mln zł
rocznie. Uważam za wysoce
niemoralne, że pan takie te-
zy pisze w gazetce parafial-
nej współfinansowanej
przez samorząd.

Zazgrzytało jeszcze bar-
dziej, gdy ze strony radnych
padło stwierdzenie, że szefo-
wa chóru Bolero powinna
iść po pieniądze na działal-
ność do prezydenta. A to
dlatego, że Krystyna Koper-
ska (nie było jej na sali) pu-
blicznie opowiedziała się za
połączeniem miasta z gminą.

Radni przegłosowali bu-
dżet. Przeciw był M. Rosik,
wstrzymał się P. Bandosz
(nie miał okazji zgłosić swo-
ich postulatów). (tc)

JAKI JEST BUDŻET GMINY?
Dochody - 59,1 mln zł, w tym dochody bieżące -

55,5 mln zł.
Wydatki - 56,9 mln zł, w tym wydatki bieżące -

51,3 mln zł. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne za-
planowano 5,6 mln zł, w tym środki z pomocy zagra-
nicznej i budżetu UE wyniosą 2,1 mln zł.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 2,1 mln zł
zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągnię-
tych kredytów. Zadłużenie na koniec zeszłego roku
miało wynosić 21,7 mln zł. Gmina planuje, że do
2018 r. zadłużenie spadnie do zera.

W zeszłym roku znacząco wzrosły w gminie wpły-
wy z podatków PIT. Tegoroczny plan pozostaje na ta-
kim samym poziomie, mimo nieustająco wzrastającej
liczby mieszkańców.

- Budżet jest realizacją pewnych założeń. Poziom
inwestycji został przez radnych zaakceptowany. Prio-
rytetem są rozpoczęte inwestycje, które trzeba konty-
nuować. Dwie największe z nich to remont świetlicy
w Raculi i przebudowa boiska w Łężycy - tłumaczy
wójt M. Zalewski. - Oczywiście, gdyby zapytać miesz-
kańców o najważniejsze problemy do rozwiązania,
wszędzie padnie hasło: drogi. Tak jest w całej Polsce.

To oczywiście odniesienie do problemów zgłoszo-
nych przez radnego Rosika. Wójt uważa, że do tej po-
ry Stary Kisielin nie był pomijany. - Jest duży kom-
pleks boisk z orlikiem, plac zabaw, powstał park
wiejski ze stałą sceną, wyremontowano remizę. To
pierwsza miejscowość, która została skanalizowana.
Pierwsza, która będzie miała główna ulicę z całkowi-
cie nowym oświetleniem. Szukamy też rozwiązań po-
zwalających taniej budować drogi.

Wójt na ten rok zaplanował jeszcze kilkanaście in-
westycji oświetleniowych, w Kiełpinie i Jarogniewi-
cach - place zabaw. Kagańcem są nowe przepisy, bar-
dzo restrykcyjnie traktujące gminne budżety (tzw. art.
243). - My je spełniamy - zapewnia M. Zalewski.

A co z ul. Szkolną? Wójt przyznaje, że zna pro-
blem i trzeba go rozwiązać. - Mamy już gotowy pro-
jekt. Planujemy tę inwestycję na 2015 r. - tłumaczy,
pokazując prognozę gospodarczą. Tam rzeczywiście
zapisana jest ta inwestycja. Koszt 1,6 mln zł, z czego
800 tys. zł miałoby pochodzić z zewnątrz, np. ze
schetynówek.

A gdyby przesunąć inwestycję na ten rok? - Gdyby-
śmy teraz dołożyli do inwestycji 1,6 mln zł, to nie bę-
dziemy spełniać ministerialnych wskaźników - odpo-
wiada wójt Zalewski i dodaje: - Kiedy decydowaliśmy
się na kolejność inwestycji, to był konsensus. Wszy-
scy rozumieli, że trzeba czasu. (tc)

W STARYM KISIELINIE

Feralna
ul. Szkolna
Nikt nie ma wątpliwości, że
ul. Szkolną trzeba przebudo-
wać. Pytanie: kiedy?

Brak wpisu do tegoroczne-
go budżetu gminy budowy
ul. Szkolnej to powód, dla
którego radny Mariusz Rosik
głosował przeciw budżeto-
wi. - Dzieci brodzą w błocie,
idąc do szkoły, to wstyd - ar-
gumentował.

- Dzieci brną w błocie do
szkoły? - pytamy dyrektora
kisielińskiej podstawówki,
Ireneusza Nijakiego.

- Robimy, co możemy.
Właśnie woźni rozwieźli
taczkami żwir i zasypali
dziury. Jest sucho. Mamy
jeszcze trzy pryzmy na zasy-
pywanie kolejnych dziur.
Będę apelował do radnych,
by w miarę możliwości, gdy

znajdą się dodatkowe pie-
niądze, jednak zrobić tę uli-
cę jeszcze w tym roku - mó-
wi dyrektor.

Ulica przed szkołą nie wy-
gląda źle w porównaniu z
sytuacją panującą kilkadzie-
siąt metrów niżej, wśród do-
mów jednorodzinnych. -
Szkoda gadać. Od lata czeka-
my na załatanie tych dziur -
przechodzący mężczyzna
tylko macha ręką.

Zaglądamy do domu Lucy-
ny Jastrzębskiej, która ma
spore archiwum zdjęć z róż-
nych pór roku i kilku zalań
ulicy Szkolnej.

- Pokażę zalanie. I jak rato-
waliśmy dobytek. Zagrodzi-
liśmy wtedy ręcznikami
mieszkanie, bo zalewało
nam pokoje i garaż. Odpadł
nam parkiet, płytki, zgniły
drzwi - opowiada pani Lucy-
na. Trzęsącą się ręką poka-
zuje kolejne zdjęcia. Widać
na nich tonącą w wodzie uli-
cę, która wręcz przypomina
rzekę. Na stole leżą także
mapki geodezyjne.

- Usypali nam na drodze,
w najwyższym miejscu, po-
nad metr nasypu, w wyniku
czego znaleźliśmy się poni-
żej drogi. Po prostu, od lat
nawożą na tę drogę żwir, nie
usuwając poprzedniej po-
włoki. Błagałam urzędników
z gminy, by tak nie postępo-
wać. Proszę sobie wyobrazić,
że odpowiedziano nam, że to
nasza wina, bo położyliśmy
przed domem granit. Czy są-
dzi pan, że te setki litrów wo-
dy jest w stanie wchłonąć ka-
wałeczek ogródka przed do-
mem? Pozostaje nam wysta-
wianie worków z piaskiem,
niczym w czasach powodzi -
mówi L. Jastrzębska.

Wychodzimy z domku na
ulicę. Przed domem miniatu-
rowy granitowy murek, widać
chroniący obejście. To obrona
przed wodą płynącą ulicą.

Ul. Szkolna, jak inne ulice
w Starym Kisielinie, nie była
wcześniej robiona, bo naj-
pierw trzeba było zbudować
kanalizację. Ta jest gotowa
od trzech lat. (kg)

- Mamy dosyć tego ciągłego błota i zalewania
- mówi Lucyna Jastrzębska

Fot. Krzysztof Grabowski

Zdjęcie zrobione na ul. Szkolnej po dużym
deszczu

Fot. Archiwum domowe

Sesja odbyła się w przedostatni dzień starego roku. Miało być uroczyście. Dlatego na początku
wystąpił z chór Bolero ze Starego Kisielina. Fot. Tomasz Czyżniewski
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INWESTYCJE W BUDŻECIE GMINY Nie wypadamy dobrze!
- Nie mogę się z tym zgodzić, żeby w budżecie dla Starego Ki-
sielina było tylko 76 tys. zł na inwestycje. To prawie tyle, co mia-
sto wydało na choinkę przy ratuszu - mówi radny Mariusz Rosik.

- Oj, narozrabiał pan!
Mariusz Rosik, wiceprze-

wodniczący rady gminy: - Ja?

- Jako jedyny, na sesji,
głosował pan przeciwko bu-
dżetowi gminy. Na dodatek:
wójt stwierdził, że zacho-
wuje się pan niemoralnie,
krytykując budżet w wy-
dawnictwie parafialnym fi-
nansowanym przez gminę.

- Nie rozumiem tego
stwierdzenia. Napisałem
prawdę. To po pierwsze. Po
drugie, zawsze, jako radni, ja
i przewodniczący rady Jacek
Rusiński, mamy swoje rubry-
ki w „Głosie Kisielina”. Po
trzecie, akurat ten numer nie
miał wsparcia finansowego
gminy. I na koniec najważ-
niejsze - radni nie są po to, by
wypowiadać się tylko pozy-
tywnie. Jeżeli z czymś się nie
zgadzam, to o tym mówię! I
nikt mi tego nie zabroni.

- Budżet gminy się panu nie
podoba. Dlaczego? Jest zły?

- Jest zły. Już wcześniej o
tym mówiłem, podczas sesji
w Ochli. Nie mogę się z tym
zgodzić, żeby w budżecie dla
Starego Kisielina było tylko
76 tys. zł. To jest prawie tyle,
co miasto wydało na jedną
choinkę bożonarodzeniową
przy ratuszu. Przed nami de-
cyzja o połączeniu. Prezy-
dent mówi o idącym w milio-
ny Funduszu Integracyjnym,
a my zapisaliśmy w budżecie
gminy tylko kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych. Co ludzie so-
bie pomyślą? Jak zagłosują?

- To nie jedyne porówna-
nia z miastem, którymi zde-
nerwował pan wójta.

- Niestety, nie wypadamy
dobrze. Wydatki na oświatę
czy pomoc społeczną mamy
na podobnym poziomie. Na-
tomiast administracja jest w
gminie dwa razy droższa niż
w mieście. U nas wydajemy
na nią 14 proc. budżetu (8

mln zł), w mieście jest 7,5
proc. (40 mln zł). Przepaść
jest w inwestycjach. W mie-
ście na ten cel pójdą 93 mln
zł (17,5 proc. budżetu), u nas
tylko 4 mln zł (7 proc. bu-
dżetu). Miasto pozyska 54
mln zł z Unii Europejskiej, u
nas będzie kilkadziesiąt razy
mniej! To muszę jeszcze do-
kładnie sprawdzić, bo kole-
dzy zwracali mi uwagę, że
podając kwotę 200 tys. zł,
zdecydowanie zaniżyłem te
wpływy. To nie jest budżet
prorozwojowy.

- Dlaczego?
- Z roku na rok wydajemy

coraz mniej na inwestycje.

Opieram się na danych
przedstawianych przez gmi-
nę. W 2009 r. było 12,83 mln
zł, w 2010 r. - 13,97 mln zł,
2011 r. - 11,45 mln zł, 2012
r. - 6,6 mln zł, 2013 r. - 4,6
mln zł, teraz tylko 4 mln zł.
Z roku na roku mamy coraz
mniej inwestycji. To nie jest
dobra tendencja. Dlatego
głośno o tym mówię.

- Jednak głównie chodziło
panu o inwestycje w Starym
Kisielinie. Zwłaszcza o bu-
dowę nowych dróg. To ol-
brzymie i kosztowne przed-
sięwzięcie.

- Zgadza się. Głównie cho-
dzi mi o ul. Szkolną. Szkoła
w Starym Kisielinie to jedy-
na szkoła w gminie, do któ-
rej dzieci i rodzice nie mogą
dojść suchą stopą. Po zbudo-
waniu kanalizacji, od trzech
lat mówimy o budowie tej
ulicy. Padały obietnice, że
powstanie w 2014 r. Wresz-
cie jest gotowy projekt. Tym-
czasem budowę ulicy zapla-
nowano dopiero na 2015 r.

- Wójt tłumaczy, że trzeba
inwestować w innych miej-
scach. W Starym Kisielinie
jest już kanalizacja i teraz
trzeba ją zbudować w Łęży-
cy, Zawadzie i Krępie. Na
wszystko nie starczy pienię-
dzy.

- To niech pan to powie
mieszkańcom! Ja nie żądam,
by natychmiast zrobić
wszystkie ulice w Starym Ki-
sielinie. Mówimy o jednej
ulicy, o ul. Szkolnej. Newral-
gicznej. Tutaj deszczówka
zalewa ludziom domy.

- W gminie coraz głośniej
mówi się, że będzie pan
kandydował na wójta…

- Nie potwierdzam, nie za-
przeczam.

- Dziękuję.

Tomasz Czyżniewski

- Z roku na roku mamy coraz
mniej inwestycji. To nie jest
dobra tendencja. Dlatego gło-
śno o tym mówię - mówi Ma-
riusz Rosik.

Fot. Krzysztof Grabowski

Przedstawiamy planowane w tym roku in-
westycje w oparciu o Wieloletni Plan Gospo-
darczy w Gminie Zielona Góra. Nie ujmuje-
my budowy kanalizacji w Zawadzie, Łężycy
i Krępie, bo w tej chwili nie wiadomo, jak
będą finansowane. Przy okazji podajemy
kwoty przewidziane w Funduszu Integracyj-
nym finansowanym przez miasto.

ww Bar ci ko wi ce: roz bu do wa wo do cią gu -
120 tys. (za da nie Ko mu nal ne go Za kła du
Go spo dar cze go). Fun dusz In te gra cyj ny - 31,
9 tys.
ww Drzon ków: bu do wa ka na li za cji - 5 tys., re -
mont ul. Aka cjo wej - 40 tys., pro jekt oświe tle -
nia ul. Stru my ko wej - 4 tys., roz bu do wa sie ci
wo do cią go wej - 12 tys. (za da nie KZG). Su ma -
61 tys. Fun dusz In te gra cyj ny - 251, 5 tys.
ww Ja ny i Stoż ne: oświe tle nie dróg lo kal -
nych - 13 tys., utwar dze nie zjaz du przy ko -
ście le - 40 tys. Su ma - 53 tys. Fun dusz In te -
gra cyj ny - 67, 8 tys.
ww Ja ro gnie wi ce: do ku men ta cja ogrze wa nia
świe tli cy i wy ko na nie - 35 tys. (za da nie
KZG), roz bu do wa wo do cią gu - pro jekt - 3
tys. (za da nie KZG). Su ma - 38 tys. Fun dusz
In te gra cyj ny - 52, 4 tys.
ww Je le niów: oświe tle nie dróg lo kal nych - 5
tys. Fun dusz In te gra cyj ny - 29, 6 tys.
ww Kieł pin: prze bu do wa da chu bu dyn ku -
30 tys. Fun dusz In te gra cyj ny - 23, 7 tys.
ww Krę pa: do ku men ta cja i bu do wa sie ci
wod no -ka na li za cyj nej - 5 tys., świe tli ca -
pro jekt re mon tu piw ni cy i wy ko na nie - 20
tys. Su ma - 25 tys. Fun dusz In te gra cyj ny -
115, 1 tys.
ww Łę ży ca: bu do wa ka na li za cji - 5 tys., oświe -
tle nie ul. Dro bio wej - 50 tys., roz bu do wa bu -
dyn ku spor to we go i mo der ni za cja pły ty bo -
iska - 682,6 tys. (z mi ni ster stwa 278,3 tys.),
oświe tle nie ul. Aro nio wej, Bo rów ko wej, Ja go -
do wej, Mor wo wej - 50 tys., opra co wa nie
kon cep cji pro gra mo wej zbior ni ka - 15 tys.
Su ma - 802,6 tys. Fun dusz In te gra cyj ny -
297, 4 tys.
ww Łu go wo: plac pod ko szem - bo isko - 5
tys., te ren re kre acyj ny - pro jekt - 15 tys. Su -
ma - 20 tys. Fun dusz In te gra cyj ny - 17, 5
tys.
ww No wy Ki sie lin: oświe tle nie ul. Dol nej, Łą -
ko wej - 42 tys., oświe tle nie ul. Po lnej, Le śnej
- 45 tys., ul. Mo drze wio wa - pro jekt od wod -
nie nia - 11 tys. Su ma - 98 tys. Fun dusz In te -
gra cyj ny - 198, 6 tys.
ww Ochla: re mont ka plicz ki - do ku men ta cja i
wy ko na nie - 40 tys., sa la gim na stycz na -
pro jekt - 40 tys., bu do wa chod ni ka do pla -
cu za baw „Ra do sna Szko ła” - 10 tys., mo -
der ni za cja bu dyn ku - osie dle Dwor skie -
c.d. - 120 tys. (za da nie KZG), roz bu do wa
wo do cią gu ul. Pro sta, Wrzo so wa, Sa do wa -
20 tys. (za da nie KZG), wo do ciąg ul. Ma ko -
wa - 50 tys. (za da nie KZG). Su ma - 280 tys.
Fun dusz In te gra cyj ny - 311 tys.

ww Przy lep: oświe tle nie ul. Mo re lo wej - 12
tys., oświe tle nie ul. Sko ko wej, Szy bow co -
wej, Stra żac kiej, Win nej, Aka cjo wej - c.d. -
33 tys., oświe tle nie ul. Het mań skiej - 40
tys., ul. Sko ko wa - do ku men ta cja tech nicz -
na prze bu do wy dro gi i oświe tle nie - 8 tys.,
oświe tle nie ul. Par ko wej - 15 tys., ul. Aka -
cjo wa - bu do wa dro gi - 20 tys., dro ga do re -
mi zy - pro jekt - 15 tys., wy ko na nie mo ni to -
rin gu bo isk szkol nych - 28 tys., utwar dze -
nie kost ką po lbru ko wą te re nu wo kół przed -
szko la - 15 tys., wo do ciąg ul. Win na - 60
tys., wo do ciąg i ka na li za cja ul. Le śnej,
Szew skiej - 50 tys. (za da nie KZG). Su ma -
296 tys. Fun dusz In te gra cyj ny - 490 tys.
ww Ra cu la: bu do wa ka na li za cji Ra cu la -
-Drzon ków - 10 tys., re mont i mo der ni za cja
świe tli cy - 743,7 tys. zł (z PROW 427,5
tys.), bu do wa dro gi ul. Po dol ska i Wo łyń -
ska - do ku men ta cja - 30 tys., oświe tle nie ul.
Gło gow ska - Drzon kow ska - 8 tys., bu do wa
par kin gu - or lik - 15 tys., do fi nan so wa nie
bu do wy ron da - 70 tys., bu do wa par kin gu -
cmen tarz - 30 tys., oświe tle nie ul. Du ni -
kow skie go i Oliw ko wej - pro jekt - 5 tys.,
sieć wo do cią go wa kie ru nek Nie do radz, ak -
tu ali za cja do ku men ta cji - 1 tys. (za da nie
KZG), prze bu do wa sie ci, ul. Śli wo wa - 12
tys. (za da nie KZG), roz bu do wa sie ci ul. Wi -
to sa, do ku men ta cja - 4 tys. (za da nie KZG).
Su ma - 931,7 tys. Fun dusz In te gra cyj ny -
377, 8 tys.
ww Sta ry Ki sie lin: oświe tle nie - ul. Do jaz do -
wa od Wio sen nej - pro jekt - 8 tys., oświe tle -
nie - ul. Li lio wa - 45 tys., oświe tle nie - ul.
Wio sen na, Ró ża na, Ma li no wa, Za gaj ni ko wa
- 20 tys., ul. św. Flo ria na - przy kry cie ro wu
- pro jekt - 2 tys. Su ma - 75 tys. Fun dusz In -
te gra cyj ny - 283, 1 tys.
ww Su cha: ogro dze nie re mi zy - 20 tys.,
oświe tle nie pla cu za baw - pro jekt - 4 tys.,
do fi nan so wa nie bu do wy chod ni ka - ZDP -
20 tys., roz bu do wa sie ci wo do cią go wej - 80
tys. (za da nie KZG). Su ma - 124 tys. zł. Fun -
dusz In te gra cyj ny - 48, 9 tys.
ww Za to nie i Ma rzę cin: oświe tle nie - ul.
Stru my ko wa, Świer ko wa, Li po wa - 40 tys.,
ko ściół św. Ja na - za bez pie cze nie - 10 tys.,
sa la wiej ska - re mont (pro jekt) - 20 tys.,
prze bu do wa sie ci wo do cią go wej - 12 tys.
(za da nie KZG). Su ma - 82 tys. Fun dusz In -
te gra cyj ny - 111, 7 tys.
ww Za wa da: do ku men ta cja ka na li za cji i in -
we sty cja - 5 tys., oświe tle nie - ul. Ko żu -
chow ska, Mor wo wa, Li po wa, Zie lo no gór -
ska, Krót ka, Krę ta - 7 tys., oświe tle nie - ul.
Sło necz na - do ku men ta cja i wy ko na nie - 65
tys., oświe tle nie - ul. Le śna - 16 tys., oświe -
tle nie - ul. Cmen tar na - do ku men ta cja i wy -
ko na nie - 40 tys., ul. Kwia to wa - do ku men -
ta cja ka na li za cji desz czo wej - 10 tys., ul.
Pa pier ni cza - do ku men ta cja oświe tle nia - 5
tys. Su ma - 148 tys. Fun dusz In te gra cyj ny -
280, 9 tys. (kg)
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Z Fun du szu: uli ca, na mio ty, lam py
Koń ców ka ro ku by ła bar dzo in ten syw na. Miesz kań cy gmi ny, dzię ki pie nią dzom z Fun du szu In te gra cyj ne go, zy ska li wy re mon -
to wa ną uli cę, no wy dach świe tli cy, na mio ty i oświe tle nie na Ede nie.

- Au ra nam sprzy ja ła,
dzię ki cze mu mo gli śmy w
grud niu pra co wać peł ną pa -
rą i skoń czyć kil ka in we sty -
cji, zgod nie z za ło że nia mi,
jesz cze w 2013 r.- mó wił Pa -
weł Urbań ski, dy rek tor De -
par ta men tu In we sty cji Miej -
skich i Za rzą dza nia Dro ga -
mi, któ ry ko or dy nu je więk -
szość in we sty cji z Fun du szu
In te gra cyj ne go. W 2013 r., o
prze zna cze niu 3 mln zł z
miej skie go bu dże tu,  za de cy -
do wa li sa mi miesz kań cy so -
łectw.

I tak, tuż przed świę ta mi,
bu dow lań cy skoń czy li re -
mont da chu świe tli cy w Za -
to niu (pi sze my o tym na
stro nie 3) i re mont ul. Tu ry -
stycz nej w Przy le pie. Tuż
przed syl we strem, w po nie -
dzia łek, wi ce pre zy dent Da -
riusz Le sic ki wrę czył miesz -
kań com Jan trzy na mio ty,
we wto rek wy ko naw ca prze -
ka zał oświe tle nie ul. Od -
rzań skiej w No wym Ki sie li -
nie i os. Eden w Drzon ko -
wie.

Przy lep - ul. Tu ry stycz na

We wszyst kich son dach
ulicz nych, ro bio nych przez
„Łącz nik”, miesz kań cy Przy -
le pu, py ta ni o naj więk szą
bo lącz kę, bez za sta no wie nia
od po wia da li - dro gi. Dla te go
ca ły Fun dusz In te gra cyj ny w
Przy le pie (490 tys. zł) prze -
zna czy li na wy re mon to wa -
nie ul. Tu ry stycz nej.

- Jak wy szło? - za py ta li -
śmy dwóch miesz kań ców
oko licz nych po se sji. Oka zu -
je się, że rów na, do bra dro ga
nie sie no we pro ble my.

- Na tej dro dze po win ny
być co naj mniej dwa pa gór -
ki. Cho dzi mi o pro gi zwal -
nia ją ce - ko men to wał Ka zi -
mierz Skrzecz kow ski. - Te -
raz, kie dy na wierzch nia jest
zu peł nie in na niż ta po -
przed nia, błot no -piasz czy -
sta, kie row cy jeż dżą bar dzo
szyb ko. Wie lu skra ca so bie
tę dy dro gę, wo lą je chać Tu -
ry stycz ną, np. kie row cy cię -
ża ró wek roz wo żą cych to -
war. Oczy wi ście, roz wi ja jąc
przy tym szyb kość „ile fa bry -
ka da ła”.

Sto ją cy obok star szy z
męż czyzn do dał: - Waż ne
jed nak, że już się nie ku rzy.
Wcze śniej by ły tu taj gi gan -
tycz ne dziu ry, bło to i kurz.
Te raz tę dro gę rze czy wi ście
moż na na zwać uli cą. Pew -
nie, że je ste śmy za do wo le ni
- mó wił Ka zi mierz Paw lak.

Ja ny z na mio ta mi

So łec two otrzy ma ło trzy
na mio ty, dzię ki któ rym bę -
dzie moż na or ga ni zo wać
im pre zy ple ne ro we. -
Miesz kań cy Jan chcie li, by
wes przeć ich w or ga ni zo wa -
niu wy po czyn ku na świe -
żym po wie trzu, stąd za kup
na mio tów - mó wił wi ce pre -

zy dent Da riusz Le sic ki w fi -
lii bi blio te ki: je dy nym miej -
scu, gdzie pod da chem mo -
gą się spo ty kać miesz kań cy
wsi.

- Im pre zy or ga ni zo wa ne w
Ja nach bę dą się od by wa ły
pod da chem i mo gą trwać do
ra na, bo na mio ty są z peł -
nym oświe tle niem - do dał
wi ce pre zy dent.

Pier wot nie za ło że nia by ły
tro chę in ne. - Z Fun du szu
In te gra cyj ne go zro bi li śmy
frag ment chod ni ka, ku pi li -
śmy sprzęt na gła śnia ją cy i
tram po li nę - wy li cza soł tys
Mo ni ka Tu rzań ska. - Chcie -
li śmy też we przeć in ne na -
sze pro jek ty, m.in. ogro dze -
nie po nie miec kie go cmen ta -
rza. Nie wy szło, dla te go
prze su nę li śmy pie nią dze na
kup no na mio tów.

Soł tys Tu rzań ska źle zno si
wy po mi na nie przez nie któ -
rych miej skich rad nych za -
ku pu tram po li ny. - A co mo -
że my zro bić za 67,8 tys. zł z
Fun du szu In te gra cyj ne go?
Na nie zbęd ną dro gę do Stoż -
ne go po trzeb ne są o wie le
więk sze pie nią dze - tłu ma -
czy. I już się za sta na wia, co
zro bić w ko lej nej tu rze Fun -
du szu In te gra cyj ne go. - Te -

raz zro bi li śmy pro jekt re -
mon tu re mi zy. Trze ba to
kon ty nu ować, cho ciaż mu si -
my też coś wy my ślić dla
Stoż ne go.

Re mi za mia ła by się stać
ko lej nym miej scem spo -
tkań, zwłasz cza dla sto wa -
rzy szeń i ma ga zy nem na
sprzęt. - Re mont kosz to wał -
by ok. 138 tys. zł - wy li cza
Ry szard Hu czek, od po wie -
dzial ny w gmi nie za in we -
sty cje.

No wy Ki sie lin i Drzon ków 
- oświe tle nie

Fir ma Vol ta, w ostat nim
dniu sta re go ro ku, prze ka za -
ła oświe tle nie w No wym Ki -
sie li nie i Drzon ko wie. - Kie -
dy lam py bę dą świe ci ły? -
py ta li się miesz kań cy.

- To tyl ko kwe stia pod łą -
cze nia licz ni ka - od po wia dał
Ma ciej Ćwi liń ski z fir my
Vol ta. To ko lej na in we sty cja
wy ko na na w ra mach Fun du -
szu In te gra cyj ne go. A wła -
ści wie dwie, bo we wto rek
Vol ta prze ka za ła gmi nie dwa
frag men ty ulicz ne go oświe -
tle nia.

Pierw szy, nie wiel ki, li -
czą cy pięć lamp (koszt 30

tys. zł), to oświe tle nie ul.
Od rzań skiej w No wym Ki -
sie li nie. To frag ment uli cy,
z za krę tem na gór ce, któ ry
nie był oświe tlo ny. Wcze -
śniej, na po cząt ku wsi (od
stro ny mia sta), są no we
lam py. Po ni żej funk cjo nu je
sta re oświe tle nie. Bra ko wa -
ło lamp na za krę cie ul. Od -
rzań skiej.

O wie le więk szą in we sty -
cją jest oświe tle nie na os.
Eden w Drzon ko wie. Do tej
po ry lam py usta wio ne by ły
je dy nie przy ul. Ra ta ja. Da lej
osie dle to nę ło w ciem no ści.
Dla te go miesz kań cy prze gło -
so wa li, że by w ra mach Fun -
du szu In te gra cyj ne go oświe -
tlić ko lej ne uli ce.

- In we sty cja kosz to wa ła
120 tys. zł. Lam py sta nę ły
wzdłuż ulic: Przy jem nej,
Ra do snej, Po god nej i Przy -
tul nej - tłu ma czy Ry szard
Ju dziń ski, któ ry z ra mie nia
mia sta nad zo ro wał in we -
sty cję.- Te raz oświe tlo ne
bę dzie 1.300 me trów ulic.
Po sta wi li śmy tu taj 30 lamp
- mó wił M. Ćwi liń ski, na
pró bę włą cza jąc oświe tle -
nie. - Te raz po zo sta ną tyl ko
for mal no ści, pod pi sa nie
umo wy na do star cze nie

prą du i pod łą cze nie licz ni -
ka.

- To ko lej ny etap oświe tle -
nia os. Eden. Te raz lam py są
przy głów nych uli cach. W
przy szło ści do zro bie nia zo -
sta ną bocz ne od no gi, przy
któ rych w tej chwi li miesz ka
nie wie lu lu dzi - do da je Bar -
tosz Klim kow ski, z re fe ra tu
in fra struk tu ry tech nicz nej
urzę du gmi ny.

- Miesz kań cy są za chwy -
ce ni. Wresz cie jest ja sno,
cho ciaż mam wra że nie, że
lam py nie za wsze się świe cą
- ko men tu je Ce za ry Si ciń ski,
któ re go dom stoi na sa mym
koń cu osie dla. - Ja jed nak je -
stem zły, bo lam py do cią -
gnię to do do mu są sia da. Do
mnie już nie. Za bra kło jed -
nej lam py, że by za koń czyć
uli cę. To mi się nie po do ba.
Miesz kam tu od 10 lat. Nie
mam nor mal nej dro gi, ka na -
li za cji, te raz na wet na jed ną
lam pę za bra kło. Ale jak bę dą
wy bo ry, to o mnie nie za po -
mną i na pew no ktoś tu taj
do trze, na ma wia jąc do gło -
so wa nia. To lek ce wa że nie.
Jak to wi dzę, to prze ko nu ję
się, że by gło so wać za po łą -
cze niem mia sta z gmi ną.

(tc, kg)

Ja ny. Wi ce pre zy dent Da riusz Le scic ki prze ka zu je soł tys Mo ni ce Tu rzań skiej oświe tle nie do na -
mio tów fot. To masz Czyż niew ski

Re mont ul. Tu ry stycz nej w Przy le pie to naj więk sza in we sty cja w ra mach Fun du szu In te gra cyj -
ne go Fot. Krzysz tof Gra bow ski

Na os. Eden w Drzon ko wie sta nę ło 30 lamp
Fot. To masz Czyż niew ski

Pre zy dent 
Ja nusz Ku bic ki 

za pra sza miesz kań ców
na spo tka nia

Przy lep
15 stycz nia (śro da)

godz. 17.00
Szko ła Pod sta wo wa, 

ul. 9 Ma ja 6

Za to nie/
Ma rzę cin

17 stycz nia (pią tek)
godz. 18.00

Punkt Przed szkol ny 
w Za to niu,

ul. Zie lo no gór ska 72 
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Chod nik czy plac za baw? Gło su je my!
Gdy by te go rocz ny bu dżet oby wa tel ski miał pu lę 80 mi lio nów zło tych, uda ło by się speł nić wszyst kie ma rze nia zie lo no gó rzan!
W pu li jest jed nak 6 mi lio nów i spo śród bli sko dwu stu pro po zy cji trze ba wy brać te, któ re są naj waż niej sze, naj pil niej sze, naj -
cie kaw sze... Miesz kań cy, do dzie ła!

Przy po mnij my, pod ko niec ro -
ku do urzę du wpły nę ły aż 302
wnio ski od miesz kań ców!
Wśród pro po zy cji prze wa ża ły re -
mon ty i bu do wa dróg, chod ni -
ków, za mon to wa nie oświe tle nia.
Do eta pu gło so wa nia za kwa li fi -
ko wa no 197 wnio sków (105
tzw. za dań ma łych i 92 tzw. za -
da nia du że).

Po da je my dziś li stę ma łych
za dań in we sty cyj nych, ich koszt
mie ści się w 150 tys. zł (włącz -
nie). W na wia sie sza co wa ny
koszt za da nia.

1.1 Czy tel ne skrzy żo wa nia -
mon taż ta blic z na zwa mi ulic,
osie dli na głów nych skrzy żo wa -
niach (80 tys. zł)
1.2 Bu do wa sy gna li za cji świetl -
nej na przej ściu dla pie szych
przy ul. No wo ję drzy chow skiej,
na wy so ko ści przy chod ni le kar -
skiej (120 tys. zł)
1.3 Do świe tle nie sta dio nu lek ko -
atle tycz ne go przy ul. Su le chow -
skiej (150 tys. zł)
1.4 Prze bu do wa chod ni ka po -
mię dzy al. Woj ska Pol skie go a
par kin giem przy tzw. ga zow ni
(100 tys. zł)
1.5 Prze bu do wa chod ni ków przy
ul. Zam ko wej (150 tys. zł)
1.6 Plac za baw przy Miej skim
Przed szko lu nr 24, w Ze spo le
Edu ka cyj nym nr 3, os. Po mor -
skie 28 (150 tys. zł)
1.7 Za go spo da ro wa nie te re nu
(re mont na wierzch ni dro gi, re no -
wa cja zie le ni, mon taż ele men tów
ma łej ar chi tek tu ry i pla cu za baw)
mię dzy ul. Go dlew skie go a punk -
tow ca mi przy ul. Za wadz kie go,
bu dyn ki 57-63 (150 tys. zł)
1.8 Bu do wa si łow ni dla do ro -
słych na os. Ślą skim przy bu -
dyn ku nr 8 (60 tys. zł)
1.9 Mo der ni za cja pla cu za baw -
nr dział ki 21/2, w re jo nie ul. Ob -
jaz do wej (120 tys. zł)
1.10 Bu do wa ścież ki zdro wia na
te re nie Dzi kiej Ochli, oczysz cze -
nie sta wu, bu do wa oświe tle nia
(150 tys. zł)
1.11 Re mont chod ni ka przy ul.
Bro war nej (25 tys. zł)
1.12 Re mont chod ni ków na os.
Sło wac kie go, przy ul. Haw ry ło -
wi cza (20 tys. zł)
1.13 Re mont chod ni ka przy ul.
Wa zów (150 tys. zł)
1.14 Bu do wa chod ni ka po mię -
dzy al. Zjed no cze nia a chod ni -
kiem na wy so ko ści bu dyn ków
przy ul. Ob jaz do wej 15, 17, 19
(50 tys. zł)
1.15 Wy mia na na wierzch ni
chod ni ków od ron da przy ul.
Grun waldz kiej do ul. Horsz tyń -
skie go (100 tys. zł)
1.16 Bu do wa oświe tle nia ul.
Geo de tów - od ci nek na te re nie
mia sta (25 tys. zł)
1.17 Bu do wa się ga cza na ul. Za -
ci sze, na od cin ku od nr 14 do
16 (150 tys. zł)
1.18 Bu do wa chod ni ka, wraz z
oświe tle niem, przy ul. Pta siej 4-
16 (120 tys. zł)
1.19 Za go spo da ro wa nie te re nu
dział ki przy ul. Par ty zan tów 14-
20, wy ko na nie na sa dzeń i mon -
taż ele men tów ma łej ar chi tek tu ry
(70 tys. zł)

1.20 Wy mia na na wierzch ni
chod ni ków przy ul. Pta siej, przy
bu dyn ku nr 18-30, wraz z
oświe tle niem (150 tys. zł)
1.21 Bu do wa oświe tle nia ul. Ka -
li no wej (80 tys. zł)
1.22 Bu do wa pla cu za baw przy
ul. Li po wej (120 tys. zł)
1.23 Bu do wa ekra nu aku stycz -
ne go przy kli ma ty za to rach CRS
od stro ny ul. Su le chow skiej (150
tys. zł)
1.24 Bu do wa wy bie gu dla psów,
wraz z to rem prze szkód i oświe -
tle niem, w Par ku Pia stow skim
(150 tys. zł)
1.25 Bu do wa cią gu pie sze go od
blo ków KTBS do przy stan ku
MZK (10 tys. zł)
1.26 Mon taż wia ty au to bu so wej
i bu do wa chod ni ka przy ul. Szo -
sa Ki sie liń ska w re jo nie blo ków
KTBS (105 tys. zł)
1.27 Bu do wa miejsc po sto jo -
wych przy ul. Wasz czy ka (25
tys. zł)
1.28 Re mont chod ni ków przy ul.
Po rzecz ko wej i Agre sto wej (120
tys. zł)
1.29 Bu do wa za tok par kin go -
wych przy ul. Po rzecz ko wej i
Agre sto wej (50 tys. zł)
1.30 Bu do wa oświe tle nia przy ul.
Pia stow skiej nr 8-14 (30 tys. zł)
1.31 Mon taż 4 sto łów ze wnętrz -
nych do te ni sa sto ło we go (25
tys. zł)
1.32 Utwar dze nie dro gi le śnej od
os. Po mor skie go do ul. Wy -
spiań skie go (120 tys. zł)
1.33 Ob ni że nie kra węż ni ków, os.
Po mor skie, na od cin ku od Iglo -
tech ni ka do pie kar ni (10 tys. zł)
1.34 Ob ni że nie kra węż ni ków na
ul. Cho pi na, mię dzy ul. Skar bo -
wą a gim na zjum (10 tys. zł)
1.35 Wy mia na na wierzch ni
chod ni ków oraz re mont par kin gu
przy ul. Bra ci Gie rym skich (150
tys. zł)
1.36 Re mont wej ścia głów ne go
do Szko ły Pod sta wo wej nr 18,
przy ul. Fran cu skiej (100 tys. zł)
1.37 Bu do wa chod ni ków w re jo -
nie ulic Ru ma ko wej i Przy le śnej
(70 tys. zł)
1.38 Bu do wa cią gu pie sze go
mię dzy ul. Oby wa tel ską a ul.
Źró dla ną (150 tys. zł)
1.39 Utwar dze nie na wierzch ni
po dwó rza przy ul. Wy spiań skie -
go nr 14-16 (130 tys. zł)
1.40 Wy ko na nie cią gu pie szo -
-jezd ne go od ul. Za chod niej w
stro nę la su (120 tys. zł)
1.41 Kom plek so wy re mont da -
chu sa li gim na stycz nej ZZS
„ZRYW” przy ul. Mo niusz ki (100
tys. zł)
1.42 Wy ko na nie na try sku po li -
ure ta no we go na na wierzch ni bo -
iska Szko ły Pod sta wo wej nr 11
(150 tys. zł)
1.43 Utwar dze nie de struk tem ul.
Ce ra micz nej (120 tys. zł)
1.44 Bu do wa pla cu za baw na
Chy no wie (120 tys. zł)
1.45 Utwar dze nie od cin ka ul.
Pio tru sia Pa na i dro gi pro wa dzą -
cej do ogród ków dział ko wych
(40 tys. zł)
1.46 Uspo ko je nie ru chu na ul.
Wa zów (150 tys. zł)
1.47 Bu do wa chod ni ka od ul.
Strze lec kiej w kie run ku mar ke tu

Bie dron ka przy ul. Ko żu chow -
skiej (20 tys. zł)
1.48 Bu do wa oświe tle nia ul.
Srebr nej, od ul. Krę pow skiej do
ul. Oliw ko wej (100 tys. zł)
1.49 Wy ko na nie do ku men ta cji
bu do wy dróg, oświe tle nia i od -
wod nie nia ulic Bu dow la nej, Sło -
wi czej i Sto lar skiej (80 tys. zł)
1.50 Re mont od cin ka chod ni ka
przy ul. Stru ga (70 tys. zł)
1.51 Bu do wa chod ni ka po mię -
dzy uli ca mi Bo cia nią a Czy ży ko -
wą (100 tys. zł)
1.52 Do świe tle nie przejść dla
pie szych - dwa do wol ne przej -
ścia (40 tys. zł)
1.53 Utwar dze nie tłucz niem ulic
Bu dow la nej, Sło wi czej (80 tys. zł)
1.54 Mon taż ta bli cy pa miąt ko wej
pa tro na ul. Za men ho fa (10 tys.
zł)
1.55 ZA DA NIE PO WIE LO NE Z
ZA DA NIA NR 1.6
1.56 Bu do wa sy gna li za cji świetl -
nej na przej ściu dla pie szych, ul.
Rzeź ni cza ka (60 tys. zł)

1.57 Bu do wa oświe tle nia 
przy ul. Zło tej, od ul. Krę pow -
skiej do ul. Oliw ko wej (150
tys. zł)
1.58 Re mont po miesz czeń
ośrod ka so cjo te ra peu tycz ne go
„Gniaz do” przy ul. Si kor skie go
24 (120 tys. zł)
1.59 Bu do wa miejsc po sto jo -
wych w pa sie dro go wym ul.
Słu bic kiej, na wy so ko ści nr 1
(65 tys. zł)
1.60 Bu do wa si łow ni ze wnętrz -
nej na os. Pia stow skim (60 tys.
zł)
1.61 Prze bu do wa na wierzch ni
ul. Pa wiej (120 tys. zł)
1.62 Mon taż 8 wiat au to bu so -
wych na Chy no wie (120 tys.
zł)
1.63 Re mont chod ni ków na ul.
Pta siej, na od cin ku od bu dyn ku
pocz ty do ul. Wy szyń skie go (50
tys. zł)
1.64 Re no wa cja i za mon to wa nie
te ma tycz nych ele men tów wy -
stro ju Par ku Ko lei Szpro taw skiej
(70 tys. zł)

1.65 Bu do wa par kin gu w re jo nie
przed szko la, ul. Tu wi ma (80 tys.
zł)
1.66 Re mont na wierzch ni chod -
ni ków przy ul. Lu bu skiej (120
tys. zł)
1.67 Re no wa cja Par ku So wiń -
skie go (100 tys. zł)
1.68 Re mont na wierzch ni chod -
ni ka od ul. Go dlew skie go do ul.
Za chod niej 49-59 (25 tys. zł)
1.69 USU NIĘ TO
1.70 Re mont cią gu pie sze go
przy ul. Za chod niej - od przed -
szko la w kie run ku ul. Za wadz kie -
go (90 tys. zł)
1.71 Bu do wa miejsc par kin go -
wych od ul. Wi śnio wej w kie run -
ku ul. Po wstań ców War sza wy
(100 tys. zł)
1.72 Re no wa cja na wierzch ni
oraz bu do wa miejsc par kin go -
wych przy ul. Wy po czy nek (120
tys. zł)
1.73 Re mont mu ru opo ro we go
przy ul. Bo ha te rów We ster plat te
11 (150 tys. zł)

1.74 Bu do wa chod ni ka łą czą -
ce go ul. Oby wa tel ską z ul. Ba -
to re go (35 tys. zł)
1.75 Bu do wa no wych cią gów
pie szych w re jo nie ron da im.
Ja na Paw ła II (25 tys. zł)
1.76 Mon taż wia ty na przy stan -
ku MZK przy al. Woj ska Pol -
skie go, za skrzy żo wa niem z ul.
Fran cu ską (Cam pus B) oraz
przy ul. Pod gór nej (cam pus A)
(40 tys. zł)
1.77 Mon taż pro gów zwal nia ją -
cych przy ul. II Ar mii, wraz ze
zmia ną or ga ni za cji ru chu (20
tys. zł)
1.78 Przy sto so wa nie po miesz -
czeń na po trze by utwo rze nia
Cen trum Zdro wia Psy chicz ne go
(150 tys. zł)
1.79 Re mont chod ni ka przy ul.
Świer ko wej (15 tys. zł)
1.80 Bu do wa oświe tle nia przy
ul. Pi no kia (80 tys. zł)
1.81 Bu do wa oświe tle nia 
bo iska Chy no wian ka (110 tys.
zł)

1.82 Bu do wa pa wi lo nów dla
bez dom nych ko tów (145 tys. zł)
1.83 Re mont na wierzch ni od cin -
ka ul. Kos sa ka (140 tys. zł)
1.84 Do koń cze nie bu do wy
chod ni ków pro wa dzą cych do
am fi te atru (150 tys. zł)
1.85 Bu do wa miejsc par kin go -
wych przy ul. Ana na so wej (35
tys. zł)
1.86 Bu do wa par kin gu w re jo nie
ba se nu, ul. Wy spiań skie go (150
tys. zł)
1.87 Bu do wa pla cu za baw na
te re nie przed szko la miej skie go,
ul. dr Pie nięż ne go (80 tys. zł)
1.88 Bu do wa si łow ni ze wnętrz -
nej na te re nie par ku przy ul.
Ogro do wej (80 tys. zł)
1.89 Bu do wa oświe tle nia ul.
Wasz czy ka 3, 5, 7 (45 tys. zł)
1.90 Bu do wa miejsc po sto jo -
wych przy ul. Wła dy sła wa IV (35
tys. zł)
1.91 Bu do wa pla cu za baw przy
ul. Mo drze wio wej (150 tys. zł)
1.92 Re no wa cja te re nów (na sa -
dze nia, ele men ty ma łej ar chi tek -
tu ry, na pra wa cią gów pie szych)
przy ul. Pod gór nej, w re jo nie bu -
dyn ków nr 41-49 (100 tys. zł)
1.93 Bu do wa oświe tle nia przy
ul. Pod gór nej nr 83, 85, 87, 89
(40 tys. zł)
1.94 Bu do wa doj ścia do przy -
stan ku i oświe tle nia wzdłuż ul.
Cze ka now skie go (75 tys. zł)
1.95 Re mont po de stu i za go -
spo da ro wa nie dział ki przy bu -
dyn ku, ul. Ko ni cza 14 (100 tys.
zł)
1.96 Re no wa cja (wy ko na nie na -
sa dzeń, re mont na wierzch ni
chod ni ków, mon taż ele men tów
ma łej ar chi tek tu ry) te re nu wo kół
bu dyn ku przy ul. Ko ni cza 20 (70
tys. zł)
1.97 Re no wa cja (re no wa cja zie -
le ni, wy mia na na wierzch ni chod -
ni ków, re mont scho dów oraz
mon taż ele men tów ma łej ar chi -
tek tu ry) te re nu wo kół bu dyn ku
przy ul. Ko ni cza 17-19-21 (150
tys. zł)
1.98 Ogro dze nie pla cu za baw
przy ul. Za men ho fa, w re jo nie
bu dyn ku przy chod ni (60 tys. zł)
1.99 Wy mia na na wierzch ni cią -
gu pie sze go przy ul. Dol nej w
re jo nie bu dyn ków 6 i 8 (20 tys.
zł)
1.100 Wy mia na na wierzch ni
cią gów pie szych przy ul. Aka -
cjo wej, na ty łach bu dyn ków
(50 tys. zł)
1.101 Bu do wa chod ni ka, ul. Bu -
ko wa - od ci nek od ul. Tru skaw -
ko wej do Ja strzę biej (70 tys. zł)
1.102 Bu do wa chod ni ka, wraz z
miej sca mi par kin go wy mi, przy
ul. Ru cza jo wej, w re jo nie ap te ki
(30 tys. zł)
1.103 Re mont i mo der ni za cja ła -
zie nek w Ze spo le Szkół Elek tro -
nicz nych i Sa mo cho do wych
przy ul. Sta szi ca (100 tys. zł)
1.104 Mon taż wiat au to bu so -
wych przy ul. Pro stej (75 tys. zł)
1.105 Bu do wa ekra nów aku -
stycz nych w re jo nie strzel ni cy na
Chy no wie (120 tys. zł)

Za ty dzień li sta du żych in -
we sty cji.

(dsp)

Jed ną z pro po zy cji, na któ rą moż na gło so wać w bu dże cie oby wa tel skim jest bu do wa ba se nu na
ty łach III LO. - To był by w peł ni eko lo gicz ny, oczysz cza ny so lan ką i bar dzo ta ni w utrzy ma niu
ba sen, z któ re go ko rzy sta li by ucznio wie i miesz kań cy - tłu ma czy ko or dy na tor pro jek tu, Ja kub
Ko wal czyk. Fot. Krzysz tof Gra bow ski

WY STAR CZY WY PEŁ NIĆ KAR TY

Za da nia, któ re dziś pu bli ku je my, znaj du ją się na spe cjal nej kar -
cie - an kie cie do gło so wa nia. Gdzie moż na ją zna leźć? Wy star czy
wejść na stro nę urzę du mia sta: www.zie lo na -go ra.pl i od na leźć
za kład kę Bu dżet Oby wa tel ski 2014. Znaj du ją się tam pli ki z kar ta -
mi do gło so wa nia (jed na na ma łe za da nia, dru ga na du że in we -
sty cje). Kar ty moż na od ra zu wy peł nić i ode słać na ad res: bu dze -
t2014@um.zie lo na -go ra.pl. Moż na je też wy dru ko wać, wy peł nić
i wrzu cić do urny w Biu rze Ob słu gi In te re san ta w urzę dzie mia sta.
I wresz cie moż na po brać kar ty w BOI, wy peł nić i wrzu cić do
urny.

Jak gło su je my? Spo śród 105 pro po zy cji za dań do 150 tys. zł,
wy bie ra my mak sy mal nie pięć, sta wia jąc krzy żyk obok za da nia w
ru bry ce „gło su ję”.

Spo śród 92 pro po zy cji za dań po wy żej 150 tys. zł, wy bie ra my
jed no za da nie, sta wia jąc krzy żyk obok nie go w ru bry ce „gło su ję”.

Waż ne! Na kar cie do gło so wa nia po da je my imię i na zwi sko,
PE SEL oraz ad res. Bez tych da nych od da ny głos bę dzie nie waż -
ny. Gło so wać mo gą tyl ko peł no let ni miesz kań cy Zie lo nej Gó ry,
każ dy mo że to zro bić je dy nie raz.

Do bu dże tu zo sta ną wpi sa ne za da nia, któ re otrzy ma ją naj wię -
cej punk tów i w su mie nie prze kro czą pu li 6 mln zł.
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- Miesz ka? - Czyż niew -
ski, ty zno wu lu dziom baj ki
za czy nasz opo wia dać. Mo ja
żo na tyl ko na chwi lę wpa -
dła do kuch ni. Tak tyl ko
kon tro l nie, że by spraw -
dzić, czy już umy łem w
zle wie na czy nia. Na wet
czło wiek nie mo że so bie na
głos po ćwi czyć po cząt ku
tek stu…

- A co to bie prze szka dza
„miesz ka nie” za che usz ka? -
pró bo wa łem się od ciąć.

- Czyż niew ski! Skup się.
Za che uszek ni gdzie nie
miesz ka! Za che uszek to
sym bol, a do kład nie
mó wiąc - do wód
kon se kra cji ko -
ścio ła. To mo że
być na ma lo -
wa ny na ścia -
nie ma ły
sym bol krzy -
ża lub wmu -
ro wa ny w
ścia nę klo -
cek z nie -
w i e l  k i m
k r z y  ż e m .
Zwy cza jo wo
po win no być
ich w świą ty -
ni 12. Za che -
usz ki są
umiesz cza ne w miej scach,
któ re bi skup na ma ścił pod -
czas kon se kra cji ko ścio ła.
Pod zna kiem po wi nien być
lich tarz ze świe cą lub lamp -
ka - mo ja żo na opo wia da ła, a
ja z se kun dy na se kun dę by -
łem co raz bar dziej ma lut ki.

- Ko cha nie, czy jest coś,
cze go nie wiesz? - ta zło śli -
wość nie by ła naj lep szym
po my słem.

- Tak! Nie wiem, jak cie bie
zmu sić, że byś wresz cie do -
kład nie umył tę pa tel nię!

Tro chę mi głu pio. Bo rze -
czy wi ście czy tel nik mógł by
po my śleć, że za che uszek to
ja kiś np. wie ko wy, wy jąt ko -
wy okaz przy rod ni czy. Coś
jak ba zy li szek.

A to sym bol. - Bar dzo cen -
ny, bo na ma lo wa ny na śre -

dnio wiecz nych tyn kach.
Trze ba pa mię tać, że ko ściół
św. Ja na praw do po dob nie
wy bu do wa no w XIII wie ku -
tłu ma czył w czwar tek Ja ro -
sław Sko rul ski, au tor książ ki
„Za to nie. Śla dy hi sto rii”. -
Nie ste ty, jest sła bo wi docz -
ny, tynk za czy na od cho dzić
od ścia ny. Mo że ulec znisz -
cze niu.

- W cią gu kil ku dni wy da -
my za le ce nia kon ser wa tor -
skie, jak ten obiekt ra to wać
- za po wie dział kon ser wa tor,
Bar tosz Idr jan. - Tynk trze -
ba za bez pie czyć i wzmoc -

nić, póź niej moż na go
wy ciąć i prze nieść

w in ne miej sce.
- Tak sta rych

za che usz ków
w re jo nie Zie -
lo nej Gó ry
jest nie wie le,
w gmi nie na
pew no je dy -
ny, dla te go
trze ba o nie -
go za dbać.
Ma ją, pań -
stwo, dla nie -
go miej sce? -
do py ty wa ła
się kon ser wa -
tor Agniesz ka

Skow ron.
- Ma my miej sce: w ko ście -

le, w Za to niu. Umie ści my go
w wi docz nym miej scu na
ścia nie z opi sem skąd po -
cho dzi - za ofe ro wał się pro -
boszcz Mar cin Flie ger.

Czy li prze no si ny ma my
za ła twio ne?

- Jesz cze ni gdy się czymś
ta kim nie zaj mo wa li śmy.
Zro bi li śmy pierw szy krok,
wy stę pu jąc z wnio skiem.
Ja kie po win ny być ko lej ne?
- za da jąc te py ta nie, wójt
Ma riusz Za lew ski zro bił
kil ka kro ków wzdłuż ru in.
Wójt jest tak za in te re so wa -
ny, bo do pie ro kil ka mie się -
cy te mu gmi na prze ję ła ru -
iny od skar bu pań stwa. Te -
raz obiekt chce za bez pie -
czyć.

- Do sta nie cie od nas za le -
ce nie kon ser wa tor skie, co i
jak po win no być zro bio ne.
Prze no si ny mu si wy ko nać
kon ser wa tor za byt ków spe -
cja li zu ją cy się w ta kich dzia -
ła niach. To skom pli ko wa ne
za da nie - tłu ma czy ła A.
Skow ron.

Zo staw my pro ce du ry. O
lo sach za che usz ka bę dę czy -
tel ni ków in for mo wać.

Zaj mij my się ru ina mi. Ile
ko ściół ma lat? Do kład nie
nie wia do mo. - Ar che olo dzy
po wsta nie świą ty ni da tu ją
na XIII wiek. Pierw sza hi sto -
rycz na wzmian ka o ko ście le
po cho dzi z ro ku 1376 - od -
po wia da J. Sko rul ski. Wie -
my, że na oł ta rzu głów nym
znaj do wa ły się fi gu ry Ma rii
z dzie ciąt kiem, św. Ja na
Chrzci cie la i św. Bar ba ry.
Wie my, jak wy glą da ło wnę -
trze, bo za cho wał się opis
wy po sa że nia spo rzą dzo ny w
la tach 1687-1688.

Oczy wi ście, w do bie re -
for ma cji świą ty nię prze ję li

pro te stan ci (tak dzia ło się
w więk szo ści miejsc na Ślą -
sku), póź niej w cza sach
kontr re for ma cji ko ściół
wró cił w 1645 r. do ka to li -
ków. Jed nak tych by ło co -
raz mniej i świą ty nia by ła
uży wa na spo ra dycz nie, po -
wo li chy ląc się ku upad ko -
wi.

- Czy li stan obec ny to nie
jest wy nik na szych, po wo -
jen nych za nie dbań? - do py -
tu ję się J. Sko rul skie go.

- Nie. Do ro ku 1833 od pra -
wia no tu taj jed ną mszę rocz -
nie. 17 lip ca 1837 r. Die ce zja
Wro cław ska pod ję ła de cy zję
o li kwi da cji ko ścio ła, któ ry
za czął po pa dać w ru inę. W
do brym sta nie by ły je dy nie
trzy dzwo ny - tłu ma czy J.
Sko rul ski.

Po kil ku dzie się ciu la tach
sta rań tra fi ły w koń cu do są -
sied nie go ko ścio ła ewan ge -
lic kie go, a te raz je den z nich
znaj du je się w mu zeum w
He ren ber gu.

Ru iny ko ścio ła bar dzo in -
te re so wa ły wła ści ciel kę pa -
ła cu po dru giej stro nie dro gi
- Do ro tę Tal ley rand -Pe ri -
gord, któ ra chcia ła ku pić śre -
dnio wiecz ne ru iny i wkom -
po no wać w park ota cza ją cy
pa łac. Po ło wa XIX wie ku to
by ła epo ka, kie dy mod ne by -
ły ro man tycz ne ru iny. Wła -
dze ko ściel ne się na to nie
zgo dzi ły.

- Księż na wy ko rzy sta ła ru -
iny ina czej. Wy jazd z pa ła cu
lek ko od gię to, by wy jeż dża -
ją cy go ście mie li przed so bą
per spek ty wę ru in ogra ni czo -
ną kor de gar da mi. Na wet
bra ma wy jaz do wa, ozdo bio -
na ha la bar da mi, na wią zy wa -
ła do śre dnio wiecz nej sym -
bo li ki - opo wia da J. Sko rul -
ski.

Księż na ru in nie ku pi ła,
po la tach po dob ny los spo -
tkał jej re zy den cję. Pięk ny
pa łac rów nież uległ znisz -
cze niu. To już jed nak in na
hi sto ria.

To masz Czyż niew ski

Re kon struk cja ko ścio ła pw. św. Ja na wy ko na na współ cze śnie
Ze zbio rów Ja ro sła wa Sko rul skie go

Wi dok na ru iny ko ścio ła - gwasz z XIX wie ku
Ze zbio rów Ja ro sła wa Sko rul skie go 

SPA CE ROW NIK ZIE LO NO GÓR SKI ODC. 55

Za toń ski za che uszek u św. Ja na
By łem na kon ser wa tor skiej in spek cji w Za to niu. Oczy wi ście, ja ko gość -ob ser wa tor. Po wód? Roz pa da ją cy się za che uszek, któ -
ry ma mo że z 700-800 lat. Na ra zie „miesz ka” w ru inach ko ścio ła św. Ja na.

Wi dok współ cze sny - ru iny moc no ob ra sta bluszcz Fot. To masz Czyż niew ski

Dzwon z Za to nia eks po no wa ny w mu zeum w He ren ber gu
Ze zbio rów Ja ro sła wa Sko rul skie go

Do ro ta Tal ley rand -Pe ri gord


