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W Zielonej Górze ma powstać specjalistyczny szpital
dziecięcy. Pomysł krytykują m.in. radni z Gorzowa... >>3

A wielkie marzenie było
takie: stworzyć DOM, czyli
Dzienny Ośrodek Młodzie-
żowy. Miejsce, w którym
można się bawić, rozwijać
talent albo po prostu odrobić
lekcje.

„Dom jest mi potrzebny,
bo spotkam tam dobrych lu-
dzi, z którymi pogadam o
wszystkim” - to Aga. „Bo bę-
dę mógł rozwijać swoje
umiejętności wolontariac-
kie” - Tomaszek. „Bo będę
mogła odpocząć od proble-
mów i zmartwień” - Ewa.
Młodzi nie mają wątpliwo-
ści! Stąd te głosy, pospisy-
wane na kartkach, porozle-
piane na drzwiach i oknach
odrapanego budynku przy
ul. Władysława IV. To była
kiedyś osiedlowa kotłownia.
Stara, zapomniana, nikomu
niepotrzebna...

- Teraz odżyje! - cieszy się
Dawid Juszczyszyn, szef sto-
warzyszenia „Możesz Ina-
czej”. Rozmawiamy we wto-
rek, podczas nietypowej, bo
bardzo roztańczonej i kolo-
rowej konferencji prasowej.
Dziennikarze przytupują w
rytm muzyki, a dzieci i opie-
kunowie tańcują w najlep-
sze. Balony i kolorowa bibu-
ła fruwają na wietrze. Roz-
noszona jest herbata i słod-
kości. Radości nie ma końca!
- Dziękujemy! Wygraliśmy!
Dziękujemy mieszkańcom
za oddane w budżecie oby-
watelskim głosy! - młodzi,

pełni dziś wdzięczności do
całego świata, wyrywają so-
bie mikrofon.

- Wyremontujemy budy-
nek, urządzimy w nim DOM.
Teraz jest czas na świętowa-
nie, ale jeszcze dziś zabiera-
my się do ciężkiej pracy.

Chcemy ruszyć z zajęciami
w tym miejscu już w paź-
dzierniku - zapowiada D.
Juszczyszyn.

Żeby wyremontować taki
budynek, potrzeba, oszaco-
wali, ok. 800 tys. zł. Sporo.
Ale takie pieniądze są! I nie

trzeba ich szukać! Wystar-
czyło przekonać mieszkań-
ców, że DOM jest młodym
potrzebny. A z tym nie było
problemu. Zielonogórzanie
chętnie oddawali swój głos
w budżecie obywatelskim na
drugie życie kotłowni. Cie-

szyli się, że ktoś chce mło-
dym ciekawie zagospodaro-
wać wolny czas. Udało się
zebrać blisko 3.900 takich
głosów. To najlepszy wynik
w tegorocznym rozdaniu
pieniędzy dla obywateli!
Tym samym zadanie wygra-

ło w grupie dużych inwesty-
cji. Będzie remont!

Na wielkim plakacie już
można zobaczyć, jak zmieni
się budynek. Będzie przytul-
nie i kolorowo. Jak w domu!
Projekt przygotowała, za
darmo, Kamila Oczyp-Krom-
ska, za co dzieciaki nie
omieszkały donośnie jej po-
dziękować!

Stowarzyszenie „Możesz
Inaczej” ma doświadczenie
w pracy z młodzieżą, pro-
wadzi świetlicę „Pod sło-
neczkiem” na os. Zastalow-
skim. DOM przy ul. Włady-
sława IV będzie prowadził
warsztaty edukacyjno-roz-
wojowe, integracyjne, re-
kreacyjne, szkolił grupy li-
derów i wolontariuszy.
Drzwi będą otwarte dla
dzieci z całego miasta, od
rana do wieczora. Najmłod-
si już nie mogą się docze-
kać. Podobnie jak dorośli
sympatycy inicjatywy sto-
warzyszenia.

- Dziś, słysząc radosną
muzykę, przybiegła tu jedna
z mieszkanek osiedla, mama
czwórki dzieci. Głosowała
na nasz pomysł. Pytała z nie-
dowierzaniem, czy to już?
Czy już może zapisać swoje
pociechy? Cierpliwości. I do
zobaczenia jesienią! - uśmie-
cha się pan Dawid.

(dsp)

Więcej o budżecie
obywatelskim >>4-5

„Gienuś, najdroższy mój Skar-
bie, Ty Cudzie mój wyśniony...” -
tak pisał zakochany Stach do Eu-
genii. Kartki słał niemal codziennie.
Te dowody wielkiej miłości sprzed
90 lat przechowuje dziś wnuk zie-
lonogórzanki, Cezary Siciński z
Drzonkowa.

>>8

DZIĘ-KU-JE-MY! DOM JEST NASZ!
Tańczyli, wymachiwali kolorowymi pomponami i głośno skandowali: Dzię-ku-je-my! Dzię-ku-je-my! Kto zasłużył na aż taką
radosną wdzięczność? A zielonogórzanie! Za to, że w budżecie obywatelskim zagłosowali za spełnieniem marzeń dzieci.

Nadzwyczajna sesja. Temat: kanalizacja.
Gminni radni próbowali roz-
wiązać problemy z budową
kanalizacji. Nadal uważają
za normalną sytuację, że im
takich inwestycji więcej,
tym gmina zarabia więcej
na podatkach.

Z punktu widzenia gmi-
ny, Zielonogórskie Wodo-
ciągi i Kanalizacja to kura
znosząca złote jajka. Ta
miejsko-gminna spółka od
kilku lat buduje na terenie

gminy sieci kanalizacyjne,
od których płaci gminie co-
raz wyższe podatki. - To
absurd, aby mieszkańcy
miasta musieli dopłacać do
waszych ścieków - mówił
prezydent Janusz Kubicki. -
Jedynym rozwiązaniem jest
zróżnicowanie taryf. Trze-
ba zacząć przestrzegać po-
rozumienia z 2004 r. Gmi-
na ma zabezpieczyć wkład
własny na inwestycję i po-
kryć rosnące koszty kanali-
zacji.

Temu problemowi po-
święcona była nadzwyczaj-
na sesja, którą zwołano, w
zeszły piątek, w świetlicy w
Drzonkowie. Gościem był
wiceprezydent Krzysztof Ka-
liszuk. Radni, m.in. Antoni-
na Ambrożewicz-Sawczuk,
pytali K. Kaliszuka, co rozu-
mie pod zapisem jednolitej
polityki taryfowej, bo ich
zdaniem oznacza ona jedna-
kowe ceny dla wszystkich.

- Wysokość taryfy może
być zróżnicowana. Znamy

kilkadziesiąt przypadków
w Polsce, gdzie tak się dzie-
je - odpowiadał wiceprezy-
dent. - Najlepiej, gdyby ce-
na dla mieszkańców była
taka sama. Będzie to możli-
we, jeżeli gmina obniży po-
datki albo wprowadzi do-
płaty.

- Nie ma dokładnych wy-
liczeń kosztów. Potrzebny
jest audyt. Nie można nas
stawiać pod ścianą - odpo-
wiadał radny Wiesław
Kuchta. - Przecież gmina

kilka lat temu obniżyła po-
datek od nieruchomości i
mamy ok. 1 mln zł podat-
ków mniej.

Radni przegłosowali
uchwałę intencyjną o zamia-
rze zaciągnięcia pożyczki w
wysokości 20 mln zł. - Ta
uchwała nic nam nie da. Po-
stawi nas w bardzo nieko-
rzystnej sytuacji finansowej.
- oponował Piotr Bandosz,
radny z Przylepu.

Co na to miasto? - To krok
w dobrym kierunku. Nieste-

ty, to tylko uchwała inten-
cyjna. Potrzebne są gwaran-
cje zapisane w budżecie i
wieloletniej prognozie finan-
sowej - komentował K. Kali-
szuk. Według jego wyliczeń,
gmina do 2025 r. powinna
przeznaczać na spłatę kredy-
tów od 1,1 mln zł do 2,5 mln
rocznie.

W sprawie różnicowania
taryf czy obniżenia podat-
ków radni nie podjęli żadnej
decyzji.

(tc)

- Dziękujemy! Za... wsparcie, pomoc, zaufanie, ofiarność, wytrwałość, dobroć, zaangażowanie, zrozumienie, życzliwość... - las
kolorowych kartek na moment wyrósł w środku osiedla. - Dziękujemy wszystkim zielonogórzanom! Fot. Tomasz Czyżniewski
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Z Ż Y C I A M I A S T A I G M I N Y >>>>>

Archiwum Państwowe działa już w nowej siedzibie. Ze Starego
Kisielina przeniosło się do budynku przy uniwersytecie. Domi-
nika Krawczyk zajmuje się renowacją starych dokumentów.

Fot. Krzysztof Grabowski

W Światowym Dniu Chorego, dorośli mogli się przebadać, a
maluchy nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. W sali ko-
lumnowej Urzędu Marszałkowskiego ćwiczyły ochoczo z ra-
townikami. Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

I komu to przeszkadzało, że śnieg podczas ferii nie sypnął? Ni-
komu! A już na pewno nie uczestnikom zajęć w ZOK-u. Można
było zgłębić tam m.in. tajniki grafiki komiksowej...

Fot. Krzysztof Grabowski

P I Ó R K I E M C E P E R A >>>>>

Łącznik Zielonogórski - bezpłatny informator samorządowy
ISSN 2299-761X

Redakcja: al. Niepodległości 13, 65-048 Zielona Góra
e-mail: redakcja@Lzg24.com.pl, tel. 68 415 22 44

Redaktor naczelny: Tomasz Czyżniewski
Redaktor prowadząca: Daria Śliwińska-Pawlak

Wydawca: Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
Nakład: 40 tys.

- Kiedy otwarcie pańskie-
go portu przeładunkowego
w Kisielinie?

Władysław Pawełczak,
przedsiębiorca, mieszka-
niec Raculi: - Do końca roku
powinny ruszyć budowlane
prace. Docelowo powstanie
tam stacja benzynowa oraz
samochodowe centrum prze-
ładunkowe dla znanej nie-
mieckiej firmy transportowej
SCHENKER. Dziennie bę-
dzie odbierać towar z ok. 200
tirów. Teraz trwają badania
geologiczne.

- Dlaczego nie zainwesto-
wał pan w kisielińskim par-
ku przemysłowo-technolo-
gicznym?

- Wolę budować na swoim
gruncie. W parku musiał-
bym kupić teren, czyli
znacznie podnieść koszty
inwestycji.

- A jest pan za połącze-
niem miasta i gminy?

- Jestem, ale wolałbym po-
łączenia skromniejszego,
ograniczonego do kilku so-
łectw położonych najbliżej
miasta.

- Dlaczego skromniejsze-
go, przecież przeciwnicy
połączenia i tak mówią o li-
kwidacji gminy, sugerując
nieszczęście na miarę bi-
blijnej apokalipsy.

- Ja im się nie dziwię. Połą-
czenie miasta z całą gminą
automatycznie zagrozi ich
zawodowej pozycji i społecz-
nej randze. I choć oficjalnie
wszyscy urzędnicy i politycy
mówią wyłącznie o publicz-
nej służbie, to jednak nie na-
leży do końca zawierzać ta-
kim deklaracjom. W polityce
osobiste ambicje zawsze od-
grywały wielką rolę. Nie wi-
dzę powodu, by u wójta i je-
go ludzi miało być inaczej.
Taka jest natura polityki.

- Połączenie o skromniej-
szym zakresie byłoby ła-

twiejsze do zaakceptowa-
nia?

- Sądzę że tak, bo łatwiej
przełknąć plasterek kiełbasy
niż całe pęto. Stawiając
gminne elity przed wybo-
rem: albo wszystko, albo nic,
prezydent Kubicki sam wy-
wołał wilka z lasu.

- Okrojona gmina nie
miałaby żadnych szans na
przetrwanie, szybko zosta-
łaby podzielona pomiędzy
inne gminy. To by dopiero
była prawdziwa likwida-
cja…

- Ja to rozumiem, ale ini-
cjatorzy połączenia, bez
uwzględnienia prywatnych
motywacji gminnych elit,
daleko nie zajadą. Przeciwni-
cy połączenia znajdą setki

pomysłów na zablokowanie
połączenia, jeśli tylko uznają
własne interesy za zagrożo-
ne. Dla dobra sprawy, trzeba
im złożyć wiarygodne propo-
zycje zachowania dotychcza-
sowych pozycji. Połączenie
nie może skutkować ich za-
wodową lub społeczną de-
gradacją. Stąd pytanie, czy
prezydent zaproponował
wójtowi coś, co pozwoli te-
mu ostatniemu zachować
twarz. Inaczej będzie zażar-
cie walczył z połączeniem,
niczym o niepodległość. I bę-
dzie miał do tego pełne pra-
wo, to przecież jego życie.

- Czy pan nie przecenia
siły oporu niektórych wiej-
skich radnych i wójta?
Przecież w referendum de-

cyzje podejmować będą
mieszkańcy, nie politycy…

- Połączenie, bez referen-
dum, byłoby zwykłą mistyfi-
kacją, takim dymem mają-
cym zasłonić przymusowy
tryb połączenia. Ale jeśli w
referendum będziemy odwo-
ływali się do woli mieszkań-
ców, to musimy od razu za-
pytać: kto ma największy
wpływ na mieszkańców gmi-
ny. Ostre krytykowanie lub
poniżanie wójta jest ryzy-
kowną metodą, bo automa-
tycznie dzieli ludzi na dwa
wrogie obozy: miastowych i
wieśniaków. To najlepszy
sposób na opowiedzenie się
sporej grupy mieszkańców
gminy właśnie po stronie
wójta. Nie wiem, czy właśnie
o taki efekt chodziło zwolen-
nikom połączenia.

- Co pan radzi?
- Cierpliwie rozmawiać. I

złożyć wójtowi realne pro-
pozycje na jego zawodowe
życie po połączeniu. Prze-
cież mógłby zostać szefem
nowej dzielnicy miasta,
utworzonej z obecnej gminy,
z identyczną liczbą radnych.
Ale dzielnica bez pieniędzy
będzie zwykłą wydmuszką,
dlatego trzeba zapewnić tej
dzielnicy przyzwoity bu-
dżet, nawet zbliżony do
obecnego. I właśnie o takich
sprawach powinien rozma-
wiać wójt z prezydentem
miasta: o wysokości budżetu
dla nowej dzielnicy, o kom-
petencjach jej władz.

- Ale wójt przyjął pozę
milczącej twierdzy…

- Jeśli dostanie wiarygod-
ne propozycje, będzie nego-
cjował. Bo bez rozmów, po
referendum, dostanie tylko
tyle, ile mu ktoś zachce ła-
skawie dać. On na pewno o
tym wie, to rozsądny czło-
wiek.

- Dziękuję.

Piotr Maksymczak

- W polityce osobiste ambicje zawsze odgrywały wielką rolę.
Nie widzę powodu, by u wójta miało być inaczej - przekonuje
Władysław Pawełczak. Fot. Krzysztof Grabowski

Łatwiej przełknąć plasterek
niż całe pęto kiełbasy
- Stawiając gminne elity przed wyborem: wszystko albo nic, prezydent Kubicki sam
wywołał wilka z lasu - uważa dr Władysław Pawełczak.

W ZIELONEJ GÓRZE

Pionierzy świętują
W piątek, 14 lutego, odbędą

się uroczyste obchody Dnia
Pionierów Zielonej Góry. O
godz. 12.00 rozpocznie się
msza w kościele pw. Naj-
świętszego Zbawiciela, którą
celebrował będzie bp Stefan
Regmunt. O 13.00 złożenie
kwiatów pod pomnikiem na
pl. Bohaterów. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Spacer w sobotę
MOSiR zaprasza w sobotę,

15 lutego, na zajęcia nordic
walking. Zbiórka na parkingu
przy amfiteatrze o 10.00.
Uczestnikami bezpłatnie za-
opiekuje się instruktor, kijki
trzeba miec swoje. Czas zajęć
ok. 1,5 godziny, długość trasy
ok. 5 km. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Napisz wiersz miłosny
Zielonogórski Ośrodek Kul-

tury zaprasza gimnazjalistów
do udziału w konkursie „Mi-
łość niejedno ma imię”. Trzy
utwory poetyckie można skła-
dać do 20 lutego na adres or-
ganizatora. Ogłoszenie wyni-
ków zaplanowano podczas
Biesiady Słowa, 11 marca, w
ZOK-u. (dsp)

W DRZONKOWIE

Targi zamiast setów
WOSiR w Drzonkowie infor-

muje miłośników tenisa pod
dachem, że od 18 do 24 lute-
go, wszystkie rezerwacje kor-
tów w hali zostają odwołane.
Powód? Zbliżające się XXII
Targi Budownictwa i Wyposa-
żenia Wnętrz. Za zmiany ośro-
dek przeprasza. (dsp)
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Chcemy szpitala dziecięcego!
Trwa medyczny ping-pong. W Zielonej Górze ma powstać specjalistyczny szpital dziecięcy. Ten pomysł kry-
tykują m.in. radni z Gorzowa. Nasi radni popierają inicjatywę całym sercem. Zwołali sesję nadzwyczajną.

To reakcja m.in. na apel
radnych Gorzowa, którzy
kwestionują potrzebę po-
wstania takiego szpitala i w
pierwszej kolejności chcą, by
u nich zbudować centrum ra-
dioterapii (ujęte przez mar-
szałka w Strategii Rozwoju
Polski Zachodniej). Przeciw-
ko budowie lecznicy w Zielo-
nej Górze opowiedzieli się
również starostowie (oprócz
zielonogórskiego), którzy
obawiają się, że nowa leczni-
ca rozwijać się będzie kosz-
tem szpitali powiatowych.
Budowę szpitala oprotesto-
wała również rada społeczna
lubuskiego NFZ (według niej,
priorytetem powinna być ra-
dioterapia w Gorzowie).

Szpital ma kosztować 80
mln zł. Jego budowę marsza-
łek Elżbieta Polak chce sfi-
nansować z regionalnego
programu operacyjnego. Do-
rzuci się też miasto, które
wyłoży połowę wkładu wła-
snego.

Projekt apelu popierającego
budowę lecznicy zgłosił rad-
ny Mirosław Bukiewicz. - W
apelu czytam o atakach na
budowę szpitala. Ja żadnych
ataków nie widziałam - jako
pierwsza niewinnie rozpoczę-
ła radna Bożena Ronowicz.

Kawę na ławę wyłożył in-
ny z sygnatariuszy apelu,
radny Mariusz Marchewka: -
Wszyscy śledzimy losy dys-
kusji nad budową szpitala.
Znamy stanowisko rady
miasta Gorzowa, że szpital
dziecięcy nie jest prioryte-
tem. To jest działanie prze-
ciwko budowie naszego
szpitala - mówił Marchewka.

Radni byli w tej sprawie
wyjątkowo zgodni. Podobnie
było z prezydentem Janu-
szem Kubickim, który po ko-
lei wyliczał jakich oddzia-
łów dziecięcych nie ma w
Zielonej Górze: oddziału in-
tensywnej opieki medycz-
nej, onkologii dziecięcej, he-
matologii…

- Niech niektórzy się opa-
miętają i wyleją sobie kubeł
zimnej wody na głowę. Aż
mnie ciarki po plecach prze-
chodzą, gdy słyszę, że taki
szpital nie jest potrzebny! -
mówił prezydent. - NFZ
rocznie wydaje 20 mln zł na
leczenie dzieci poza granica-
mi naszego województwa.
Możemy wydawać je na

miejscu. Pani marszałek Elż-
bieta Polak i dyrektor szpita-
la Waldemar Taborski od
kilku lat mówią o potrzebie
budowy tej placówki.

Wtórował mu radny Piotr
Barczak: - Konieczność bu-
dowy szpitala jest oczywista.
Myślę, że taki apel powinny
przyjąć również sąsiednie
gminy: Świdnica czy Zielo-
na Góra, żeby było jeszcze
większe wsparcie dla tego
projektu - zaproponował
radny, równocześnie mó-
wiąc o potrzebie dyskusji
nad budową nowego szpitala
wojewódzkiego.

- Nie rozumiem stanowi-
ska starostów. Przecież to
będzie szpital dla całego re-

gionu, a nie tylko dla Zielo-
nej Góry - dziwiła się radna
Jolanta Danielak. W dyskusji
nad apelem udział wzięli
prawie wszyscy radni.

Tradycyjnie lekko pod
prąd płynął radny Andrzej
Brachmański. - Boję się jed-
nomyślności, bo jednomyśl-
ność sprzyja bezmyślności -
zadziwił wszystkich A.
Brachmański (też jest za bu-
dową szpitala). - Ta sesja ma
charakter polityczny. Decy-
zja o budowie powinna za-
padać wśród specjalistów.
Wdajemy się w wojenkę go-
rzowsko-zielonogórską. Nie-
stety, koledzy z Gorzowa,
podejmując swoją uchwałę,
wpisują się w tę wojenkę.

- To wojenka nie tyle poli-
tyczna, co geograficzna, nie-
stety - komentował prze-
wodniczący rady, Adam
Urbaniak. - Rada społeczna
NFZ ma tyle do gadania na
ten temat, co my o kosmo-
dromie na przylądku Cana-
veral. Oni są od kontrakto-
wania umów, nie od szpitali
dziecięcych.

Na koniec zaproponował,
żeby na kolejnej sesji radni
przyjęli apel o poparciu dla
budowy radiologii w Gorzo-
wie. (tc)

Akcja poparcia
Coraz więcej osób i organi-
zacji wspiera projekt budo-
wy szpitala dziecięcego w
Zielonej Górze.

- Nie mamy w wojewódz-
twie profesjonalnej chirurgii
dziecięcej, nowy szpital sku-
tecznie wypełniłby tę bole-
sną lukę. Zielonogórscy le-
karze-stażyści studiowali w
różnych częściach kraju i
często spotykali w akade-
mickich szpitalach dzieci z
naszego województwa.
Znacznie korzystniej byłoby,
gdyby mogły się leczyć bli-
żej rodzinnego domu - uwa-
ża Robert Górski ze Środowi-
ska Młodych Lekarzy. Na
wspólnej konferencji z mar-
szałek Elżbietą Polak inwe-
stycję wsparli m.in. Okręgo-
wa Izba Pielęgniarek i Położ-
nych, Stowarzyszenie Nerka
i Klub Kiwanis, Okręgowa
Izba Lekarska. (pm)

Debacie radnych przysłuchiwał się dyrektor szpitala Waldemar Taborski. - O potrzebie budowy
szpitala dziecięcego mówiliśmy już w 2009 r. Wtedy ten problem nie był eksponowany, bo najpierw
trzeba było oddłużyć szpital w Gorzowie - tłumaczył dziennikarzom. Fot. Tomasz Czyżniewski

W ZIELONEJ GÓRZE
Równa stawka
na każdy etat
Związkowcy miejskiej bu-
dżetówki zasiedli do wspól-
nego stołu. Ustalili, że pie-
niądze na podwyżki, roz-
dzielą sprawiedliwie między
swoje zakłady.

Prezydent obiecał 4 mln zł
na miejskie urzędy, zakłady,
placówki oświatowe. Jak je
podzielić? Ten problem po-
zostawił związkowcom.

A ci założyli, że ma być
sprawiedliwie. Co to zna-
czy? - 4 mln zł rozdyspono-
wać równo między zakłady,
proporcjonalnie do liczby
etatów - tłumaczyła na po-
niedziałkowej konferencji
Wiesława Wawrzyniak, sze-
fowa związków w urzędzie
miasta.

Co dalej? Każdy „etatowiec”
dostanie taką samą podwyż-
kę? Niezupełnie. - Podział pie-
niędzy na poszczególnych
pracowników odbędzie się już
wewnątrz jednostki, w poro-
zumieniu ze związkami zawo-
dowymi - wyjaśniała W.
Wawrzyniak. - Uważamy, że
podwyżki powinni dostać
przede wszystkim ci, którzy
zarabiają najmniej.

- Tak naprawdę, trudno
używać słowa „podwyżka”.
To śladowe ilości, zdołają po-
kryć zaledwie głupią inflację.
A ta nie była przecież
uwzględniana od trzech lat! -
grzmiał Wiesław Twarkie-
wicz, związkowiec z ZGKiM-
-u. - Traktujemy to jako zapo-
wiedź dalszych podwyżek.

Pod stanowiskiem podpi-
sało się 13 z 14 organizacji
związkowych w miejskich
zakładach. Pismo trafiło do
prezydenta. Działacze czeka-
ją na odpowiedź. (dsp)



PROJEKTY DUŻE
1. Remont byłej kotłowni przy ul.

Władysława IV, będzie tu Dzienny
Ośrodek Młodzieżowy

2. Budowa boiska przy Zespole
Szkół Budowlanych

3. Remont boiska „Pod Hubą”,
ul. Zawadzkiego „Zośki”
i św. Cyryla i Metodego

PROJEKTY MAŁE
1. Budowa pawilonów dla bez-

domnych kotów
2. Budowa ścieżki zdrowia

na Dzikiej Ochli

3. Wykonanie natrysku poliureta-
nowego na boisku SP 11

4. Remont wejścia do SP 18
5. Parking przy przedszkolu,

ul. Tuwima
6. Przystosowanie pomieszczeń

na Centrum Zdrowia Psy-
chicznego

7. Renowacja i wystrój Parku
Kolei Szprotawskiej

8. Oświetlenie boiska Chyno-
wianka

9. Plac zabaw przy przedszkolu
na osiedlu Pomorskim

10. Plac zabaw przy przedszkolu,
ul. dra Pieniężnego

11. Oświetlenie ul. Srebrnej
12. Plac zabaw na Chynowie
13. Remont chodników, ul. Lubuska
14. Oświetlenie ul. Złotej

CZEKAJĄ (REZERWA)
1. Montaż wiat autobusowych

na Chynowie
2. Wybieg dla psów w Parku Pia-

stowskim
3. Budowa chodnika na ul. Buko-

wej
4. Montaż czytelnych tablic

na skrzyżowaniach
5. Plac zabaw przy ul. Lipowej
6. Chodniki przy amfiteatrze
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Cieszą się dzieciaki i kociaki!
- Miau! - bo cóż innego, usłyszymy od łaciatego Sagana. Lecz gdyby kociak mógł mówić, z pewnością po-
dziękowałby Wam za dobre serca. To nie jest kadzenie! Jesteście wspaniali! Sprawdzian z obywatelskości
zdaliście na szóstkę!

W ZIELONEJ GÓRZE

Zatańcz w proteście
Spotykamy się w piątek, 14

lutego, o godz. 16.00, przy ra-
tuszu. I tańczymy! Tym sa-
mym włączamy się do świato-
wej akcji „One Billion Rising.
Nazywam się Miliard”. Jej idea
jest prosta. Jednego dnia, na
świecie, miliard osób protestu-
je przeciwko przemocy wobec
dziewcząt i kobiet. Publicznie.
W formie... tańca. Tak, by
wszyscy protest zauważyli.

Organizatorem akcji w Pol-
sce jest Feminoteka. W naszym
województwie współorganizuje
ją Stowarzyszenie na Rzecz Ko-
biet BABA. Wydarzenie patro-
natem objęła marszałek Elżbieta
Polak, były nawet próby przed
piątkowym tańcem, przeprowa-
dzone w sali kolumnowej urzę-
du marszałkowskiego. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Walentynki w galerii
Walentynkowe targi ślubne -

to impreza, na którą zaprasza w
piątek i sobotę (14-15 lutego)
Galeria Focus Mall. W godz.
13.00-19.00 zaplanowano moc
atrakcji. Swoją ofertę zaprezen-
tują wystawcy z branży ślubnej:
salony sukni, sklepy z garnitura-
mi, domy weselne, dekoratorzy,
kwiaciarnie, salony fryzjerskie i
kosmetyczne, fotografowie, ze-
społy i didżeje, cukiernie, wypo-
życzalnie samochodów. Zapla-
nowano konkursy dla zakocha-
nych, przez radiowęzeł będą
odczytywane najpiękniejsze ży-
czenia walentynkowe. Odbędzie
się pokaz mody ślubnej, pokazy
taneczne. Będzie można popró-
bować tortów weselnych.

Imprezę poprowadzi Krzysz-
tof Ibisz. (dsp)

W STARYM KISIELINIE

Możesz oddać krew
W sobotę, 15 lutego, na ak-

cję krwiodawstwa zaprasza
klub HDK PCK „Ognik”. - Moż-
na przyjść w godz. 9.00-14.00
do remizy OSP i oddać cenny
płyn - zachęca Andrzej Wąsik,
strażak i honorowy krwiodaw-
ca. - Na dawców czeka słodki
poczęstunek, będzie też nie-
spodzianka dla dzieci. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Matma nie jest straszna
W sobotę, 15 lutego, na Uni-

wersytecie Zielonogórskim star-
tuje kolejna edycja bezpłatnego
kursu „Zdaj matmę na maksa”.
- Pomaga on uczniom szkół
ponadgimnazjalnych w przygo-
towaniu się do matury. Co roku
uczestniczy w nim ponad 250
uczniów z woj. lubuskiego - in-
formuje Ewa Sapeńko, rzecz-
niczka UZ. - Kurs organizuje
Wydział Matematyki, Informaty-
ki i Ekonometrii UZ. Składa się
on z 20 godzin lekcyjnych.

Zajęcia prowadzone są na
poziomie podstawowym i roz-
szerzonym. Można uczestni-
czyć w zajęciach na obu po-
ziomach. Spotkania odbywają
się w soboty, będzie ich 10.
Zapisy drogą elektroniczną.
Szczegóły na www.uz.zgo-
ra.pl. (dsp)

Budżet obywatelski roz-
strzygnięty! I jak w tytule, z
wyników najbardziej cieszą
się dzieciaki i kociaki. Bo
większość inwestycji, które
wybrali poprzez głosowanie
mieszkańcy, to radość dla
najmłodszych. Powstaną no-
we place zabaw, drugie ży-
cie zyskają zapomniane
obiekty, ekipy budowlane i
remontowe pojawią się przy
przedszkolach i szkołach
(patrz: lista poniżej). Starsi
też wygrali, m.in. oświetle-
nie ulic, ścieżkę zdrowia,
chodnik, nowe oblicze zyska
Park Kolei Szprotawskiej.

A wspomniane na począt-
ku bezdomne koty? Dzięki
głosom mieszkańców będą
mieszkać w komfortowych
warunkach! W schronisku
przy ul. Szwajcarskiej po-
wstanie specjalny pawilon.
Teraz kociaki „okupują” jed-
no pomieszczenie, mają
przejście na zewnętrzny wy-
bieg, jest też kilka klatek dla
chorych zwierzaków. - Miej-
sca mamy dla, góra, 20-30
kotów. A w okresie kociej rui
zdarza się, że lokatorów jest
nawet 50! - opowiada Alek-
sandra Niewiadowska,
rzeczniczka Stowarzyszenia
Inicjatywa dla Zwierząt, któ-
re prowadzi schronisko.

Gdy odwiedziliśmy we
wtorek kociarnię, „rezyden-
tów” było 10. Mruczki po-
chowały się przed nami.
Tylko łaciaty Sagan cieka-
wie wystawiał przez kratę
różowy nosek. - Ma koci ka-
tar i żeby nie zarazić innych,
trafił do klatki - wyjaśnia pa-
ni Aleksandra. I bierze Saga-

na na chwilę w objęcia, by-
śmy mogli go sfotografować.
Maluch lubi się przytulać!

- Głosy zbieraliśmy na uli-
cach, podczas finału WOŚP,
w bibliotece wojewódzkiej,
po sąsiadach, po rodzinach.
Ludzie chętnie nas wspiera-
li, bo to akurat taka inwesty-
cja i dla miłośników kotów, i
dla ich przeciwników, któ-
rzy nie chcą obecności zwie-
rzaków na osiedlach - uważa
A. Niewiadowska.

Pomysł budowy pawilonu
dla kotów uzyskał w budże-
cie obywatelskim blisko
2.300 głosów - najwięcej z li-
sty tzw. małych projektów
(koszt do 150 tys. zł). Kto by
pomyślał? - Mnie to nie dzi-
wi! - uśmiecha się prezydent
Janusz Kubicki. - Dla mnie
symbolem budżetu obywa-
telskiego są wieże lęgowe
dla jerzyków, przegłosowane
w ubiegłorocznym budżecie.
Nigdy bym nie wpadł na to,
że są potrzebne. Ktoś je jed-
nak zgłosił a zielonogórzanie
przegłosowali to zadanie.
Sami zadecydowali, co jest
im potrzebne! I tak jest w
tym roku. Mieszkańcy chcą
sami decydować i uwierzyli,
że mają realny wpływ na
otoczenie.

Mamy też dobrą wiado-
mość dla tych, których po-
mysły nie weszły do budże-
tu. To lista rezerwowa ma-
łych projektów. - Jeżeli po
przetargach okaże się, że za-
oszczędziliśmy, to one też
będą realizowane - dodaje
prezydent (lista rezerwowa
poniżej).

(dsp)

To najaktywniejsza dzielnica miasta w sprawach budżetu
obywatelskiego! Dzięki głosom mieszkańców, na Chynowie będą
realizowane aż cztery inwestycje, m.in. oświetlenie i plac zabaw.
W zeszłym roku, chynowianie też błyszczeli, wywalczyli chodnik

ze ścieżką rowerową i remont boiska.

CHYNÓW

TO BĘDZIE ZROBIONE W MIEŚCIE

Czarno-biały Sagan i inne kociaki dostaną nowy pawilon, z pię-
cioma pokojami. Będzie więcej miejsca na zabawę i pieszczo-
ty z opiekunami. - Chcielibyśmy ruszyć z budową jak najszyb-
ciej - zapowiada Aleksandra Niewiadowska.

Fot. Tomasz Czyżniewski

6 mln zł
tyle wynosiła pula

tegorocznego budżetu
obywatelskiego

197
na tyle propozycji mogli

głosować
zielonogórzanie

36,4
tyle tysięcy głosów

oddano na duże
zadania

44,3
tyle tysięcy głosów

zebrały małe zadania

3
tyle dużych inwestycji
powstanie w ramach

budżetu

14
tyle małych inwestycji

sfinansuje budżet

6
tyle zadań znalazło się
na liście rezerwowej
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Budżet obywatelski rozstrzygnięty.
Tak głosowali zielonogórzanie - wyniki tegorocznego budżetu obywatelskiego

PROJEKTY DUŻE

ZADANIE GŁOSY
Remont budynku po kotłowni przy ul. Władysława IV
na Dzienny Ośrodek Młodzieżowy 3.898

Budowa boiska przy Zespole Szkół Budowlanych,
ul. Botaniczna 3.715

Modernizacja boiska „Pod Hubą”, ul. Zawadzkiego „Zośki”
i św. Cyryla i Metodego 3.143

Budowa ekobasenu przy ul. Strzeleckiej na terenie III LO 3.011
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 11 2.261
Budowa parkingu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 18,
ul. Francuska 1.666

Budowa boiska przy Zespole Edukacyjnym nr 1,
ul. Truskawkowa 1.338

Modernizacja boiska przy ul. Botanicznej na potrzeby futbolu
amerykańskiego 1.135

Renowacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 17, ul. Staffa 883
Remont chodników na ul. Braniborskiej 818
Remont starego budynku Szkoły Podstawowej nr 8,
ul. Kąpielowa 764

Przebudowa podestu komunikacyjnego, ul. Podgórna 45, 47,
47a, 49 717

Budowa drogi do przedszkola przy ul. dr Pieniężnego 657
Budowa boiska na os. Olimp 646
Remont sztucznego boiska przy ul. Sulechowskiej 618
Remont ciągu pieszo-jezdnego od ul. Krakusa wzdłuż ul. Lisiej 527
Modernizacja dachu Przedszkola nr 18, ul. Jana z Kolna 517
Dobudowa zaplecza hali do Gimnazjum nr 2, ul. św. Cyryla
i Metodego 420

Budowa placu zabaw w Żłobku nr 4, ul. Wiśniowa 373
Budowa ścieżek dla biegaczy w Parku Piastowskim i Parku
Poetów 344

Budowa ul. Figowej 329
Budowa boiska na os. Jędrzychów 318
Zagospodarowanie działki w rejonie budynków 6, 8, 10,
ul. Wyszyńskiego 298

Zakup pieca krematoryjnego 294
Wymiana nawierzchni ul. Rumakowa, Wyścigowa, Kucykowa,
Jeździecka 293

Budowa ul. Skrzetuskiego 223
Uspokojenie ruchu w rejonie starego miasta 214
Oświetlenia i budowa chodnika os. Kaszubskie 192
Budowa placu zabaw i boiska na os. Leśnym 181
Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżek w Parku Piastowskim 176
Budowa ciągu pieszego od ul Strumykowej 28 w kierunku
Doliny Gęśnika 160

Budowa Placu Zabaw im. Myszki Miki na błoniach koło
amfiteatru 153

Zakup wielofunkcyjnych zamiatarek do chodników 150
Remont ul. Kościuszki 145
Renowacja terenu wokół stawów, ul. Waszczyka 145
Budowa parkingów na ul. Ptasiej, budynki 34-40 138
Park rekreacyjny, okolice ul. Batorego i os. Zastalowskiego 131
Budowa chodnika i parkingu al. Zjednoczenia, ul. Osadnicza,
Objazdowa 127

Przebudowa ul. Łężyckiej 114
Dokończenie modernizacji ul. Chmielnej, Letniej, Gronowej
i Górnej 112

Budowa boiska i placu zabaw przy ul. Karłowicza 111
Budowa odcinka łączącego ul. Energetyków z Batorego 109
Budowa ul. Ceramicznej 103
Oświetlenie ul. Tęczowej i Kolorowej 90
Budowa wieży widokowej w Parku Piastowskim 80
Utwardzenie ul. Amelii 76
Modernizacja placu po przedszkolu, ul. Krzywoustego 73
Remont ul. Goździkowej, budowa kanalizacji deszczowej 70
Renowacja pl. Powstańców Wlkp. 67
Budowa parkingu, ul. Mrągowska 64
Budowa placu zabaw na os. Kwiatowym, ul. Rezedowa 61
Wymiana nawierzchni na os. Bajkowym 60
Utwardzenie nawierzchni ul. Oliwkowej, oświetlenie 57
Budowa chodników i parkingów, ul. Ptasia, od św. Cyryla
i Metodego do ronda Anny German 54

Renowacja terenów os. Braniborskiego - ul. Władysława IV,
Niecała, Akademicka, Podgórna 52

Remont dachu, ul. Sikorskiego 86 52
Budowa ul. Oskara Kolberga 51
Plac zabaw z miniboiskiem na os. Villa Nova 49
Budowa chodnika i oświetlenia, ul. Łużycka nr 45-51 45
Budowa prawoskrętu z ul. Francuskiej w al. Wojska Polskiego 37
Budowa prawoskrętu z ul. Zachodniej w Łużycką 36
Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Reja, Moniuszki, 1 Maja 35

ZADANIE GŁOSY
Ochrona i utworzenie „rezerwatu” siedliska kasztanów jadalnych 35
Budowa ul. Budowlanej i Słowiczej 31
Budowa parkingu, ul. Fabryczna 20 abcd 30
Remont hali lekkoatletycznej, ul. Sulechowska 26
Budowa ul. Bananowej 25
Budowa bieżni tartanowej na boisku Szkoły Podstawowej 11 25
Remont chodników, ul. Morelowa 53-57 25
Budowa łącznika ul. Dzika-Wyspiańskiego 23
Zagospodarowanie skarpy i remont drogi dojazdowej
do Wagmostawu 21

Remont ul. II Armii, z parkingami 20
Dokończenie oświetlenia ul. Źródlanej 19
Remont ul. Osiedlowej 18
Remont ul. Dolina Zielona, od wiaduktu na ul. Sulechowskiej
do Zagłoby 18

Uspokojenie ruchu w rejonie os. Przyjaźni 17
Remont nawierzchni ul. Ludowej 17
Budowa placu zabaw, ul. Chełmońskiego 16
Budowa drogi, chodnika i parkingów, ul. Jasińskiego 15
Poszerzenie ul. Dolnej, budowa parkingów 15
Budowa fontanny u zbiegu ul. Pod Filarami i Sobieskiego 14
Utwardzona nawierzchnia i chodnik, ul. Kukułcza 14
Budowa schodów mostowych łączących ul. Sulechowską z
Bema 13

Rekultywacja, renowacja i zagospodarowanie terenów przy ul.
Ludowej 12

Renowacja boiska „Pod Hubą” metodą natrysku
poliuretanowego 11

Wykonanie nawierzchni ul. Irysowej 11
Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego 9
Uspokojenie ruchu od ul. Długiej do Ogrodowej 9
Budowa ul. Wierzbowej 8
Budowa dojazdu do budynku, ul. Kossaka 4 abcd 7
Wymiana chodników, ul. Zyty 5
Budowa nawierzchni oraz parkingów, ul. dra Pieniężnego 2

PROJEKTY MAŁE
ZADANIE GŁOSY

Budowa pawilonów dla bezdomnych kotów 2.298
Budowa ścieżki zdrowia na Dzikiej Ochli, oczyszczenie stawu,
oświetlenie 1.663

Wykonanie natrysku poliuretanowego na boisku Szkoły
Podstawowej 11 1.470

Remont wejścia do Szkoły Podstawowej 18, ul. Francuska 1.260
Budowa parkingu, rejon przedszkola, ul. Tuwima 1.192
Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Centrum Zdrowia
Psychicznego 1.168

Renowacja i zamontowanie wystroju Parku Kolei
Szprotawskiej 1.154

Oświetlenie boiska Chynowianka 1.130
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 24, os. Pomorskie 1.126
Plac zabaw przy przedszkolu , ul. dra Pieniężnego 1.119
Oświetlenie ul. Srebrnej, od Krępowskiej do Oliwkowej 1.081
Budowa placu zabaw na Chynowie 1.077
Remont chodników, ul. Lubuska 1.020
Oświetlenie ul. Złotej, od Krępowskiej do Oliwkowej 1.014
Montaż ośmiu wiat autobusowych na Chynowie 942
Wybieg dla psów, tor przeszkód, oświetlenie, Park Piastowski 841
Budowa chodnika, ul. Bukowa - od Truskawkowej do Jastrzębiej 820
Czytelne główne skrzyżowania, montaż tablic 755
Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej 675
Dokończenie chodników do amfiteatru 639
Budowa siłowni zewnętrznej na os. Piastowskim 630
Remont dachu sali gimnastycznej ZZS „ZRYW”, ul. Moniuszki 587
Doświetlenie przejść dla pieszych - dwa dowolne 572
Parking w rejonie basenu, ul. Wyspiańskiego 571
Budowa parkingów, ul. Porzeczkowa i Agrestowa 542
Remont chodników, ul. Porzeczkowa i Agrestowa 530
Budowa ciągu pieszego ul. Obywatelska - Źródlana 485
Budowa chodnika i parkingów, ul. Ruczajowa, rejon apteki 480
Remont chodnika, ul. Zachodnia - od przedszkola w kierunku
Zawadzkiego 434

Doświetlenie stadionu lekkoatletycznego, ul. Sulechowska 425
Ekrany akustyczne w rejonie strzelnicy na Chynowie 415
Sygnalizacja świetlna na przejściu, ul. Rzeźniczaka 414
Utwardzenie drogi leśnej od os. Pomorskiego do ul.
Wyspiańskiego 402

Montaż wiaty i budowa chodnika, ul. Szosa Kisielińska, rejon KTBS 398
Remont łazienek w Zespole Szkół Elektronicznych i
Samochodowych 387

ZADANIE GŁOSY
Remont chodnika od ul. Godlewskiego do Zachodniej 49-59 385
Budowa chodnika od ul. Strzeleckiej w kierunku Biedronki 360
Remont ośrodka socjoterapeutycznego „Gniazdo”, ul. Sikorskiego 357
Budowa chodników w rejonie ronda im. Jana Pawła II 351
Budowa parkingów, ul. Ananasowa 344
Zagospodarowanie działki, ul. Partyzantów 14-20 308
Budowa sięgacza na ul. Zacisze, nr 14-16 304
Uspokojenie ruchu na ul. Wazów 301
Wymiana chodników przy ul. Ptasiej 18-30, oświetlenie 299
Dokumentacja budowy dróg, oświetlenia i odwodnienia
ul. Budowlanej, Słowiczej i Stolarskiej 298

Montaż progów na ul. II Armii, zmiana organizacji ruchu 288
Remont chodników, ul. Ptasia, od poczty do Wyszyńskiego 286
Budowa chodnika, oświetlenie, ul. Ptasia 4-16 282
Montaż czterech stołów zewnętrznych do tenisa stołowego 282
Wymiana nawierzchni chodników, ul. Akacjowa, na tyłach
budynków 274

Sygnalizacja świetlna na przejściu, ul. Nowojędrzychowska,
rejon przychodni 269

Modernizacja placu zabaw, ul. Objazdowa 265
Obniżenie krawężników, ul. Chopina, między ul. Skarbową
a gimnazjum 262

Renowacja Parku Sowińskiego 262
Budowa chodnika od bloków KTBS do przystanku MZK 252
Budowa chodnika od ul. Obywatelskiej do Batorego 242
Budowa placu zabaw przy ul. Modrzewiowej 239
Budowa parkingów, ul. Władysława IV 232
Budowa siłowni zewnętrznej w parku, ul. Ogrodowa 224
Zagospodarowanie terenu między ul. Godlewskiego
a ul. Zawadzkiego 218

Przebudowa chodników, ul. Zamkowa 213
Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego, ul. Zachodnia w stronę lasu 212
Budowa chodnika al. Zjednoczenia - ul. Objazdowa 15, 17, 19 206
Wiata przystanku, al. Wojska Polskiego (Campus B)
i ul. Podgórnej (campus A) 204

Budowa siłowni na os. Śląskim, budynek nr 8 203
Budowa parkingów, ul. Waszczyka 198
Remont chodnika między al. Wojska Polskiego a parkingiem
przy gazowni 195

Utwardzenie destruktem ul. Ceramicznej 187
Budowa chodnika pomiędzy ul. Bocianią i Czyżykową 179
Budowa chodników w rejonie ul. Rumakowej i Przyleśnej 167
Remont muru oporowego przy ul. Bohaterów Westerplatte 11 159
Utwardzenie tłuczniem ul. Budowlanej, Słowiczej 156
Remont chodnika przy ul. Browarnej 147
Montaż wiat autobusowych, ul. Prosta 138
Renowacja nawierzchni oraz parkingi, ul. Wypoczynek 137
Remont chodnika, ul. Wazów 135
Renowacja terenów przy ul. Podgórnej, rejon nr 41-49 132
Oświetlenie ul. Geodetów - teren miasta 130
Budowa parkingów od ul. Wiśniowej w kierunku Powstańców
Warszawy 129

Oświetlenie ul. Kalinowej 115
Ogrodzenie placu zabaw, ul. Zamenhofa, rejon przychodni 108
Remont chodnika, ul. Struga 106
Remont odcinka, ul. Kossaka 106
Wymiana chodników, remont parkingu, ul. Braci Gierymskich 104
Oświetlenie, ul. Waszczyka 3, 5, 7 99
Oświetlenie, ul. Pinokia 96
Utwardzenie odcinka ul. Piotrusia Pana i drogi do działek 85
Remont chodnika, ul. Świerkowa 82
Ekran akustyczny przy klimatyzatorach CRS
od ul. Sulechowskiej 76

Przebudowa ul. Pawiej 76
Oświetlenie, ul. Podgórna 83, 85, 87, 89 73
Wymiana chodników od ronda ul. Grunwaldzka
do ul. Horsztyńskiego 64

Oświetlenie, ul. Piastowska 8-14 61
Obniżenie krawężników, os. Pomorskie, od Iglotechnika
do piekarni 56

Remont chodników, os. Słowackiego, ul. Hawryłowicza 55
Dojście do przystanku, oświetlenie, ul. Czekanowskiego 52
Budowa parkingów, ul. Słubicka nr 1 50
Renowacja terenu, ul. Konicza 20 50
Renowacja terenu, ul. Konicza 17-19-21 48
Remont podestu i zagospodarowanie działki, ul. Konicza 14 41
Montaż tablicy pamiątkowej patrona ul. Zamenhofa 26
Utwardzenie nawierzchni podwórza, ul. Wyspiańskiego nr 14-16 17
Wymiana chodnika, ul. Dolna 6 i 8 17
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W gminie trwa seria ze-
brań wiejskich (nie mylić ze
spotkaniami z prezydentem
Kubickim, które się kończą).
Ostatnie zebranie w Zatoniu
(w piątek, 7 lutego) chyba
przejdzie do lokalnej historii
jako jedno z najdłuższych,
ostatni dyskutanci opuścili
budynek przedszkola po
21.30 (spotkanie rozpoczęło
się o 18.00). Dopisali miesz-
kańcy, których przybyło bar-
dzo dużo, stali również na
korytarzu. Zebranie rozpo-
częło się w pierwszym ter-
minie.

Początek należał do wójta
Mariusza Zalewskiego, który
mówił o sukcesach gminy,
m.in. o tytule najlepszej gmi-
ny wiejskiej w VI Rankingu
Gmin Województwa Lubu-
skiego i tytule Lidera Oświa-
ty. - Te sukcesy zawdzięcza-
my wam, bo gmina to miesz-
kańcy - mówił do zebranych
wójt Zalewski. - Mam na-

dzieję, że na którymś z kolej-
nych zebrań już nie będzie-
cie stali na korytarzu, prze-
niesiemy się do wyremonto-
wanej świetlicy.

Świetlicy, której dach wy-
remontowany został z pie-
niędzy ubiegłorocznego
Funduszu Integracyjnego.
Wójt przypomniał, że wyku-
pił teren wokół świetlicy i
przejął teren z ruinami ko-
ścioła pw. św. Jana. Mówił
też o innych gminnych
przedsięwzięciach zrealizo-
wanych na terenie Zatonia,
m.in. o budowie nowego bo-
iska. - Jestem z was dumny -
podsumował.

Wszyscy razem obejrzeli
krótki film poświęcony
wsi nakręcony przez sto-
warzyszenie Dobry Start.
Większość jego bohaterów
siedziała na sali. Później
podzielono fundusz sołec-
ki.

Mieszkańcy przystąpili do
dzielenia tegorocznego Fun-
duszu Integracyjnego, który
początkowo miał wynieść 53
tys. zł. (sołectwu przysługu-
je 111 tys. zł). Został uszczu-
plony o połowę, bo ubiegło-
roczny remont dachu kosz-
tował więcej.

- Nikt nas o tym nie infor-
mował i nie uzgadniał, że re-
mont tak wpłynie na tego-
roczne wydatki - padło z sa-
li.

- To mieliśmy zrobić tyl-
ko pół dachu? - rozgorzała
krótka dyskusja, po czym
mieszkańcy zaczęli dysku-
tować o tegorocznych pro-
pozycjach.

- Rozmawiałem z zarzą-
dem dróg powiatowych, że
jeżeli przeznaczymy pienią-
dze na budowę chodnika do
Marzęcina, to powiat też się

może dołożyć. Na całość
trzeba 150 tys. zł - zapropo-
nował sołtys Piotr Przespo-
lewski.

- A my chcemy chodnika
w kierunku Barcikowic, bo
tam jeździ więcej samocho-
dów i jest niebezpiecznie -
padło z tyłu sali.

- Powinniśmy ogrodzić
nowowybudowane boisko -
zaproponował Krzysztof Sa-
decki.

- Dach w świetlicy jest
zrobiony, gmina zrobi pro-
jekt remontu świetlicy. Po-
dzielmy pieniądze na re-

mont sufitu w kościele i
ogrodzenie boiska - kolejną
propozycję zgłosił Jarosław
Skorulski.

Spór rozgorzał na całe-
go. Padło wiele argumen-
tów za każdym rozwiąza-
niem. I… doszło do gwał-
townego zwrotu akcji. -
Tuż przed spotkaniem
otrzymałem pismo od pre-
zydenta Kubickiego. Nie
zdążyłem go jeszcze do-
kładnie przeczytać - zako-
munikował Henryk Dzię-
giel, szef Stowarzyszenia
Nasze Zatonie. - Prezydent

Zażarta dyskusja w Zatoniu.
Jak podzielić tegoroczny Fundusz Integracyjny? Długo się nad tym zastanawiali
wacja kościoła? Propozycji było sporo. W końcu wybrano rozwiązanie polubowne

Skandal: ktoś nas nagrał
Tylko w jakim celu?

ZEBRANIA SOŁECKIE
w Drzonków, 17 lutego, godz.
18.00, świetlica wiejska

w Łężyca, 19 lutego, godz.
18.00, świetlica wiejska,

w Jeleniów, 23 lutego, godz.
10.45, punkt biblioteczny

w Ługowo, 24 lutego, godz.
17.00, świetlica wiejska, Sucha

w Ochla (drugie zebranie), 24
lutego, godz. 18.00, świetlica
wiejska

w Zawada, 25 lutego, godz.
17.30, świetlica wiejska

w Stary Kisielin, 26 lutego,
godz.17.00, szkoła podstawowa

w Barcikowice, 27 lutego,
godz.18.00, świetlica wiejska

w Przylep, 28 lutego, godz.
18.00, szkoła podstawowa

w Jarogniewice, 3 marca,
godz.18.00, świetlica wiejska

Nikt się nie spodziewał ta-
kiego zakończenia zebrania
wiejskiego w Zatoniu. Rad-
ny Krzysztof Wołczyński za-
czął oskarżać mieszkańców
o obrażanie wójta.

To rzadki przypadek, by
radny rugał mieszkańców.
Fakt! Był już zmęczony, sala
ciasna, pełno ludzi, duszno.
Spotkanie trwa już trzy go-
dziny a na komórkę przy-
chodzą SMS-y, by już wra-
cał do domu. Krzysztof Woł-
czyński, tutaj jako członek
społecznego zespołu ds.
przeciwdziałania likwidacji
gminy, miał wraz z Rafałem
Nieżurbidą wystąpić z pre-
zentacją. Panowie ustalili,
że o tej porze nie ma to już
sensu. Jednak zamiast spo-
kojnie to ogłosić, K. Woł-
czyński zaczął stawiać za-
rzuty mieszkańcom. Zaczął
od sołtysa Piotra Przespo-
lewskiego.

- Pan tak sprytnie popro-
wadził spotkanie, że unie-
możliwił nam prezentację.
Ale podczas spotkania z pre-
zydentem pozwolił pan, by
obrażano tutaj wójta i rad-
nych - mówił K. Wołczyński.

Sołtysa aż zatkało z wraże-
nia. - Nikogo nie obrażałem,
gospodarzem spotkania był
pan prezydent - odpowiadał
zdenerwowany P. Przespo-
lewski.

- Nikt tu nikogo nie obra-
żał - dziwili się mieszkańcy.
- Pana nie było na tym spo-
tkaniu, ale my tu byliśmy i
żadnego obrażania nie sły-
szeliśmy.

- Mam informacje - brnął
dalej K. Wołczyński, który
jest radnym z Łężycy. - Tak,
walczę o stołek, ale nie dla
siebie, tylko dla mieszkań-
ców.

A mieszkańcy błyska-
wicznie wyliczyli, że na
spotkaniu nie było nikogo z
gminy, czyli ktoś musiał
nagrywać całe spotkanie a
teraz próbuje się ich rozli-
czać z tego, co mówili. Do-
stało się radnej Antoninie
Ambrożewicz-Sawczuk za
szeptane komentarze na
spotkaniu z prezydentem i
miejscowemu radnemu Ire-
neuszowi Rypsonowi (jest
mieszkańcem Suchej), że
nie przychodzi na zebra-
nia.

- Bo mnie nie zapraszacie,
to skąd mam o nich wiedzieć
- denerwował się I. Rypson.

Z minuty na minutę at-
mosfera robiła się coraz bar-
dziej nieprzyjemna. Na
szczęście interweniował nie-
obecny przez chwilę R. Nie-
żurbida, który szybko zakoń-
czył spotkanie, aby przerwać
awanturę.

- Ciekawe, kto i po co nas
nagrywał? - dalej zastana-
wiali się mieszkańcy.

Kontynuację znaleźliśmy
na stronie internetowej Zato-
nia. - Dlaczego radni przy-
chodzą na nasze spotkania i
próbują nas pouczać, „sta-
wiać do kąta” i czynić absur-
dalne zarzuty naszemu soł-
tysowi? - czytamy. - Kto z
nas obrażał wójta, skoro nikt
z uczestników spotkania z
prezydentem tego nie pa-
mięta?

I na koniec: - Zły to oby-
czaj, że goście mieszają w
zupie gospodarzom. To
nasz rosół i nie musi
wszystkim smakować. Nie
wmawiajcie nam, że was
obrażamy, nie nagrywajcie i
nie pouczajcie, bo oprócz
świątecznego rosołu potrafi-
my też gotować wyśmienitą
czarną polewkę.

(tc)

Tomasz Mania, członek rady sołeckiej (na zdjęciu w środku),

W Barcikowicach o tym, że duży może
Tu odbyło się najbardziej
kameralne z serii spotkań
połączeniowych. Mieszkań-
cy pytali o przyszłość mia-
sta, projekt budowy szpitala
dziecięcego, nowe kierunki
na Uniwersytecie Zielono-
górskim.

Niedomagającego prezy-
denta Janusza Kubickiego
zastąpił wiceprezydent
Krzysztof Kaliszuk. Poniżej
zapis najciekawszych wypo-
wiedzi. Pełna wersja
nawww.Lzg24.pl.

Głos z sali: - MZK straci
na obniżeniu cen biletów!
Kto pokryje tę stratę?

Krzysztof Kaliszuk: - 1,4
mln zł dopłaca dziś gmina.
Dołożenie zaledwie 700 tys.
zł spowoduje, że za bilety
zapłacicie tyle samo co w
mieście. Kwotę 700 tys. zł

weźmiemy z przeszło 5 mi-
lionów, które z waszych po-
datków trafiają obecnie do
kasy powiatu zielonogór-
skiego i już nie wracają do
gminy. Dodamy do tego jesz-
cze milion, który zaoszczę-
dzimy na zmniejszonej ilości
mandatów radnych i połą-
czeniu stanowisk prezyden-
ta i wójta, ich zastępców, se-
kretarzy i skarbników.

Głos z sali: - Przecież pra-
cownicy mieli mieć gwaran-
cję zatrudnienia!

K. Kaliszuk: - Gwarancje
nie dotyczą prezydenta, wój-
ta, radnych, sekretarzy i
skarbników.

Głos z sali: - Obniżyliście
opłatę adiacencką do 1
proc., a mieszkańcy ul. Pino-
kia w Zielonej Górze muszą
zapłacić 50 proc. Skąd takie
rozbieżności?

K. Kaliszuk: - Najwyższa
Izba Kontroli nakazała nam
wszczęcie 27 postępowań w
sprawie ul. Pinokia. Proce-
dura naliczania opłat rozpo-
częła się tam przed wejściem
w życie uchwały obniżającej
stawkę. Szukamy rozwiąza-
nia tej sytuacji. Zachęcam
radnych gminy, żeby u sie-
bie też obniżyli tę opłatę.

Głos z sali: - Te obiecane
100 mln zł, to rocznie?

K. Kaliszuk: - Przez 5 lat
po ok. 20 mln zł rocznie.

Głos z sali: - A gdzie miejsca
pracy dla ludzi? Ciągle tylko
dyskonty i supermarkety!

K. Kaliszuk: - Nie mamy nic
przeciwko sklepom. Sami zaś
tworzymy warunki dla inwe-
storów w strefie w Nowym Ki-
sielinie. Powstanie tam mię-
dzy innymi inkubator przed-
siębiorczości: powierzchnie

biurowe, produkcyjne i maga-
zynowe, z niskim czynszem,
gdzie będzie można otworzyć
działalność gospodarczą z
licznymi ułatwieniami. Obok
będą centra badawcze, zaofe-
rujemy pomoc prawną, eko-
nomiczną i dotacje.

Głos z sali: - Czy ja też
mogę tam otworzyć działal-
ność?

K. Kaliszuk: - Wystarczy
startować w konkursach,
które będziemy organizo-
wać. Ale rozważamy udo-
stępnienie inkubatora jedy-
nie dla mieszkańców miasta.

Głos z sali: - Znowu mu-
szę się przemeldować?

K. Kaliszuk: - Wystarczy
zagłosować na „tak” w refe-
rendum.

Głos z sali: - Jest pan
mieszkańcem Kiełpina. Z ja-

kiego powodu przeprowa-
dził się pan na wieś?

K. Kaliszuk: - Moje hobby
sprawiło, że przeprowadzi-
łem się bliżej stadniny koni.

Głos z sali: - Nie za szybko
planujecie szpital dziecięcy?
Lepiej najpierw wykształcić
specjalistów na kierunku
medycznym.

K. Kaliszuk: - Taki szpital
tworzy doskonałe warunki
dla młodych, ambitnych
specjalistów. U nas będą
mieli szansę rozwoju i szyb-
szą ścieżkę kariery. Mamy
możliwość ściągnięcia do
siebie najlepszych.

Głos z sali: - Chwalicie się
wielkim budżetem, po co
wam ta gmina?

K. Kaliszuk: - Bo duży mo-
że więcej. Zależy nam na te-
renach inwestycyjnych, któ-
rych w mieście już nie ma.

- Lubię tę robotę

- zażartował

po głosowaniu

wójt
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Jarogniewice mają pytanie:
co będzie po pięciu latach?
Atak choroby uniemożliwił
Januszowi Kubickiemu
udział w spotkaniu z miesz-
kańcami Jarogniewic. Za-
stąpił go wiceprezydent
Krzysztof Kaliszuk, mieszka-
niec pobliskiego Kiełpina.
Rozmowa skupiła się na
przyszłości miasta i Jaro-
gniewic.

Poniżej zapis najciekaw-
szych wypowiedzi ze spo-
tkania. Pełna wersja na stro-
nie www.Lzg24.pl.

Głos z sali: - Co miasto
zrobi z linią MZK do naszej
wsi, gdy okaże się nieren-
towna?

Krzysztof Kaliszuk: - W
mieście są tylko dwie ren-
towne linie. MZK jest dla
mieszkańców, nie odwrot-
nie. Najpierw są problemy
ludzi, dopiero potem rachu-
nek ekonomiczny.

Głos z sali: - Dlaczego na
spotkania nie przyjeżdżają
radni?

K. Kaliszuk: - Mamy rok
wyborczy. Będą coraz rza-
dziej pokazywać się z prezy-
dentem Kubickim. Nie z po-
wodów osobistych, tylko po-
litycznych.

Głos z sali: - Ale jak nie
ma radnych, to nie ma komu
potwierdzić waszych obiet-
nic…

K. Kaliszuk: - Radni Zielo-
nej Góry już uchwalili obni-
żenie cen biletów MZK, po-
datków miejskich, opłaty
adiacenckiej i opłat za
przedszkola. Rada zgodziła
się także, by do sołectw trafi-
ło 70 mln z bonusa ministe-
rialnego plus 30 mln dotacji
unijnych. Razem 100 mln zł.
Pieniądze te zostały zapisa-
ne w wieloletniej prognozie
finansowej miasta.

Henryk Walczak, były
przewodniczący rady gmi-
ny: - Prezydent Kubicki po-
winien usiąść przy jednym
stole z wójtem. Powinien po-
znać opinię drugiej strony.
Teraz są tylko wasze prze-
mowy, nie ma dialogu.

K. Kaliszuk: - Druga stro-
na, zwłaszcza wójt, musi na-
prawdę chcieć dialogu. Na
razie mamy ze strony wójta
politykę dyplomatycznych
uników: nie odpowiada na
nasze prośby czy apele. To
ile razy mamy prosić?

H. Walczak: - A co z po-
wiatem ziemskim?

K. Kaliszuk: - Powiat
ziemski pozyskuje rocznie
ok. 5 mln zł z waszych po-
datków PIT. Tylko znikoma
część tej kwoty trafia do was
z powrotem. A jaki jest fatal-
ny stan drogi od Jarogniewic
do Kiełpina, każdy z was
wie.

Głos z sali: - A miasto wy-
remontuje nam drogę?

K. Kaliszuk: - Nie tylko
drogę, ale także wybuduje
chodniki i ścieżkę rowero-
wą, bo taki mamy standard.

Głos z sali: - Co będzie po
pięciu latach, zapomnicie o
nas?

K. Kaliszuk: - Czy wójt
przyszedł do was i powie-
dział - Chcemy dać wam du-
żo kasy, chcemy wam obni-
żyć podatki, obniżyć koszty
dojazdu autobusami, obni-
żyć ceny przedszkoli? A sko-
ro nie zaproponował, to pro-
szę o namysł nad własną
przyszłością. Bo kolejna
oferta połączeniowa już się
pewnie nie pojawi.

Waldemar Obolewicz: -
Prezydent Kubicki obiecy-
wał ściągnąć nowe firmy.
Ale ja tych nowych inwesto-
rów nie widzę. Na terenie

Spalonego Lasu do dziś są
wolne działki. A firmy, które
się tam usadowiły, na ogół
tylko przeniosły produkcję z
jednej dzielnicy miasta do
drugiej. I jaką będziemy
mieć gwarancję, że po połą-
czeniu powstaną nowe miej-
sca pracy?

K. Kaliszuk: - Pierwsze sy-
gnały ożywienia gospodar-
czego już słychać. Na terenie
specjalnej strefy ekonomicz-
nej w Nowym Kisielinie
sprzedaliśmy już trzy dział-
ki. To duży sukces, bo nor-
malnie trzeba aż siedmiu lat,
aby od pomysłu móc przejść
do praktycznej jego realiza-
cji.

Głos z sali: - Szkoda, że
równie świetnie nie poszło
wam z rodem PCK! (Sala wy-
bucha śmiechem)

K . Kaliszuk: - Opóźnienia
z rondem mają źródło w
błędnej ustawie o zamówie-
niach publicznych. Premier
od lat obiecuje nowelizację
ustawy i nic nie robi.

Głos z sali: - Czy miasto
rozważa przyłączenie tylko
kilku sołectw, tych najbliż-
szych, jeśli referendum za-
kończy się negatywnym wy-
nikiem?

K. Kaliszuk: - To jest jeden
z możliwych scenariuszy.

Ireneusz Bogucewicz, wi-
cewójt gminy: - Jeśli do mia-
sta zostałyby przyłączone
najbliższe sołectwa, to pod
znakiem zapytania stanie
sens dalszego istnienia gmi-
ny.

Głos z sali: - Wtedy Jaro-
gniewice trafią do gminy Ko-
żuchów. I wszyscy o nas za-
pomną.

K. Kaliszuk: - Jak zagłosu-
jecie w referendum, tak bę-
dziecie mieli. (pm)

przychylił się do naszej
pisemnej prośby i zwięk-
szył Fundusz Integracyjny
do 100 tys. zł. Projekt ka-
nalizacji Zatonia został
rozszerzony o ul. Święto-
jańską i Młyńską.

Dyskusja rozgorzała na
nowo, tylko mowa była o
większej kwocie. Wszyscy
się zastanawiali, ile czasu
może zająć zaprojektowanie
i wybudowanie chodników.
W sukurs mieszkańcom
przyszedł wójt Mariusz Za-
lewski. - Państwo, oczywi-
ście, sami zadecydują, ale

mam propozycję polubowną
- tłumaczył. - 60 tys. zł daj-
cie na ogrodzenie boiska, za-
mówmy projekty budowy
chodników do Marzęcina i
Barcikowic, reszta pójdzie
na remont sklepienia ko-
ścioła.

Propozycja się spodobała i
została przegłosowana z lek-
ką modyfikacją:

- 60 tys. zł na ogrodzenie
boiska,

- 10 tys. zł na projekt
chodnika na ulicy Zielono-
górskiej od pętli w stronę
Barcikowic,

- 10 tys. zł na wykonanie
projektu chodnika do Marzę-
cina,

- 20 tys. zł na remont skle-
pienia w kościele.

- Lubię tę robotę - zażarto-
wał po głosowaniu wójt Za-
lewski. Przed rokiem miesz-
kańcy głosowali wbrew jego
sugestiom.

Później przyszedł czas na
pytania do wójta. Zadano ich
kilkadziesiąt. M.in. o długość
pracy przedszkola, dziury w
drogach, pętlę w Marzęcinie
czy możliwość zmiany trasy
autobusów MZK. (tc)

A poszło o pieniądze...
mieszkańcy Zatonia. Może boisko? Może chodniki? Może reno-
- 100 tys. zł trafi na cztery zadania. Wszyscy byli zadowoleni.

musiał przedzierać się wśród mieszkańców, by dokładnie policzyć głosy Fot. Tomasz Czyżniewski

więcej
Zależy nam na zwiększeniu
powierzchni i liczebności
miasta, bo to da nam lepszą
pozycję w statystykach. Tra-
sę kolei dużych prędkości
wyznaczono przez Gorzów
Wlkp., bo ze statystyk wyni-
kało, że będzie tam więcej
podróżnych.

Głos z sali: - Gmina wozi
dzieci do szkoły. Miasto też
będzie?

K. Kaliszuk: - Tak. Mamy
taki obowiązek, który wyni-
ka z ustawy.

Antonina Ambrożewicz-
-Sawczuk: - Jaka jest liczeb-
ność klas w Zielonej Górze?
W gminie klasy są kameral-
ne.

K. Kaliszuk: - Prowadzimy
w rankingach edukacyjnych.
Rodziców bardziej interesuje
efekt edukacyjny, a ten w
mieście jest lepszy. (ms)

Mieszkańcy Jarogniewic pytali m.in. o to, co się stanie z ich miejscowością, jeśli miasto przy-
łączy tylko najbliższe sołectwa Fot. Katarzyna Maksymczak

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ MIASTA

Niższe podatki. Od 1 stycznia 2015 r. miasto obniży podatki
m.in. za grunty czy garaże. Dziś są niższe w gminie. Gmina
ma natomiast wyższe stawki za mieszkania. Na zmianach
skorzystają wszyscy.
Tańsze bilety MZK. Od 1 stycznia 2015 r. za przejazd
autobusem w gminie i w mieście zapłacimy tyle samo. Będzie
obowiązywać jednolita stawka. Dzisiaj bilet 30-dniowy
podmiejski z możliwością przesiadki w miejskiej strefie
biletowej (w tym 45 przejazdów na liniach miejskich) kosztuje
160 zł, za bilet 30-dniowy obowiązujący w miejskiej strefie
biletowej (bez limitu przejazdów) zapłacimy 90 zł. Zysk 70 zł.
Rodzina 2 + 2, w której wszyscy korzystają z MZK, rocznie
może zaoszczędzić nawet 2.500 zł.
Tańsze przedszkola. Od 1 stycznia, w mieście, rodzice nic nie
zapłacą za opiekę nad dziećmi. Miesięcznie można
zaoszczędzić 100 zł. Po połączeniu to rozwiązanie dotyczyć
będzie również mieszkańców gminy.
Niższy podatek rolny. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązywać
będzie 90 proc. obniżka podatku płaconego przez rolników.
Opłata adiacencka. W mieście już została obniżona do 1
proc. Po połączeniu będzie również obowiązywać na terenie
gminy.
100 mln zł. Rada miasta uchwaliła, że po połączeniu taka
kwota trafi na teren gminy.
Fundusz Integracyjny. W Wieloletniej Prognozie Finansowej
radni wpisali 3 mln zł na Fundusz Integracyjny w 2014 r.
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- Czyżniewski, masz tu
walentynkowy bukiet z
cukierków i prezent, że-
byś nie padł z głodu. W
końcu zbliżają się Wa-
lentynki. Może byś coś
naskrobał o miłości - w
tym momencie moja żo-
na, jak zawsze praktycz-
na, przed pójściem do
szpitala obdarowała mnie
w sprzęt kucharski. Jak bę-
dzie mi smutno, zrobię so-
bie grzankę! A jak mi bę-
dzie jeszcze smutniej, to...
zrobię sobie dwie grzanki.
A mieliśmy wyjechać pod
Wawel.

Dobrze. Dość mazgajstwa!
Po opowieści miłosne poje-
chałem do Drzonkowa, do
Cezarego Sicińskiego, który
powoli wgryza się w historię
swojej rodziny.

- O tej historii dowiedzieli-
śmy się niedawno, kiedy
moja mama podarowała nam
paczkę pocztówek owinię-
tych piękną kokardą - Siciń-
ski wraz z żoną Bożeną roz-
kładają na stole stare pocz-
tówki. Jest ich 31. Wysyłane
w 1923 r.

Miła p. Geniuś
Wczoraj tj. w piątek 6 lipca

wysłałem pierwszy list do Pa-
ni. Doprawdy wrzuciłem go
do skrzynki z pewną emocją i
zarazem z obawą, czy aby
dojdzie. List zaznaczyłem cy-
frą „1”.

Co Gieniuś porabia w do-
mu? Czy bardzo się ucieszyli
domownicy? Proszę mi o
wszystkim opisać.

Stach, Lipiec 1923 r.
- To nieznana miłość mo-

jej babci. Kiedyś tylko kilka
razy o nim wspomniała. Nie
wiemy, jak Stach się nazy-
wał - opowiada C. Siciński.

Gieniuś, prosiłem w liście o
wybaczenie jednej rzeczy.
Teraz proszę o wybaczenie
drugiej: a jakiej? No?

Ja piszę bardzo często „Gie-
niuś” bez słowa „Pani”. Gie-
niuś, proszę wybaczyć i
nie zabraniać, ale inaczej
nie mógłbym. Czuję tak i
myślę, i chcę tak pisać.

Gieniuś, zaledwie upły-
nęły trzy dni od wyjazdu, a
mnie się zdaje, że to cała
już wieczność. Gieniuś,
proszę pomyśleć jak to jesz-
cze długo. Prawie cały mie-
siąc tj. 30 dni, czyli 720 go-
dzin, czyli 43.200 minut.
(…) Gieniuś, Gieniuś, Ty,
Gieniuś, cudzie mój. (…)

Stach, 7 lipca 1923 r.
Wczytujemy się w stare

kartki. Nie mają stempla
pocztowego. Musiały być za-
pakowane w kopertę.
Nadawca nie chciał, by czy-
tały je osoby postronne.
Pierwsze kartki, wysłane w
lipcu 1923 r., są jeszcze bar-
dzo oficjalne. Później ich ton
się zmienia.

Gieniuś, najdroższy mój
Skarbie. Ty cudzie mój wy-

śniony, błagam Cię, wierz
mojej duszy, bo ona jest
cała święta. Wierz nieza-
chwianie tak, jak ja w Cie-
bie wierzę. Niech w Twej
kochanej łebetynce ani na
ustach nie zagości to strasz-
ne dla mnie słowo „Zapo-
mnisz”.

Gieniuś, najukochańsza,
jam Twój - ja Cię tak bardzo
kocham i tak święcie. O, cu-
dzie mój wyśniony, wyma-
rzony! Ty, Ty, najdroższa.

Stach, 26 sierpnia 1923 r.
- Babcia Eugenia z domu

Pasierbińska mieszkała w
Szczekocinach koło Kielc.
Stach był urzędnikiem pań-
stwowym z Dąbrowy Górni-
czej - opowiada C. Siciński.

Gienuś, najdroższa, nie
męcz się niepotrzebnie tymi
przypuszczeniami o zapo-
mnieniu. Nie, nie, nie trzeba
i jeżeli kiedykolwiek przyj-
dzie zwątpienie, to tylko
wspomnij sobie wczorajszą
chwilę, kiedym u nóg Twych
klęcząc, ze złożonymi ręka-
mi głosił „Wierz święcie we
wszystko”.

Sierpień 1923
- Chyba widywali się rzad-

ko. Czasami przyjeżdżał do
babci bryczką. Ona miała
wtedy 25 lat - dodaje mój
rozmówca.

Pamiętam wszystko do-
brze! Pamiętam każdą chwi-
lę szczęścia - chwilę upojną.
Jakże błogo jest kiedy idzie-
my razem przytuleni do sie-
bie, złączeni serdecznym
uściskiem.

Czuję Ciebie wtedy każdym
nerwem. Albo wtedy, gdy sie-
dzimy razem. Czuję wszyst-
ko… Czuję jak serce bije Ci
pod bluzką. Czuję jak prężą
się Twoje piersi. Czuję, że
przyzywają mnie do Ciebie.

Twój Stach, listopad 1923
r.

- A jak ta miłość się skoń-
czyła? - moja żona, jak to ko-
bieta, zadała najważniejsze z

pytań.
- A jak ta miłość się

skończyła? - pytam C. Si-
cińskiego.

- Rodzina Stacha nie za-
akceptowała, bo… choro-
wał na kręgosłup. Wkrótce
wyszła za Kazimierza Si-
cińskiego, oficera i piłsud-
czyka. Urodził się mój oj-
ciec, Jerzy. Dziadek zmarł
kilka lat później. W 1937 r.
dostał medal pośmiertny od
prezydenta Mościckiego -
opowiada nasz gospodarz. -
Babcia Eugenia nie wyszła
ponownie za mąż. Była do-
syć konserwatywna. Swojej
synowej, czyli mojej mamie,
niewiele opowiedziała o Sta-
chu. Zaledwie kilka zdań. Po
ich miłości zostały tylko te
kartki. Stach musiał być dla
niej ważny, skoro te karty
przechowywała przez 50 lat.

Tomasz Czyżniewski

SPACEROWNIK ZIELONOGÓRSKI ODC. 60

Geniuś, Ty cudzie wyśniony!
Po drodze do pałacu w Zatoniu na chwilę zatrzymałem się w Drzonkowie. I zamiast pisać o księżnych, baronach i innych wiel-
kich tego świata, ugrzęzłem w miłosnych opowieściach sprzed 90 lat. I może to dobrze, w końcu mamy Walentynki.

Pocztówki ze zbiorów Cezarego Sicińskiego


